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Przekazanie do ZUS informacji o wysokości 
przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego 

w okresie od 1.03.2013 r. do 28.02.2014 r. przez osoby 
pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne.

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne 
i ubezpieczenie zdrowotne – jednostki 

budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Wpłata zryczałtowanego podatku 
dochodowego pobranego w maju od należności 

wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów 
wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o p.d.o.p.

Wpłata zryczałtowanego podatku 
dochodowego pobranego w maju od 

dochodów z dywidend oraz innych przychodów 
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
i przekazanie podatnikowi informacji CIT-7.

Zapłata podatku w formie karty podatkowej 
za maj.

Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne i FP za maj – osoby 

fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie. 

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj. 

Wpłata podatku od nieruchomości i podatku 
leśnego za czerwiec – osoby prawne, 

jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające 
osobowości prawnej. 

Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za maj 

– pozostali płatnicy składek.

Złożenie informacji podsumowującej (w wersji 
drukowanej) za maj.

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy 
od osób prawnych i od podatkowej grupy 

kapitałowej.

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od 
osób fizycznych od dochodów osiągniętych 

z działalności gospodarczej (w tym liniowego) oraz 
z umów najmu i dzierżawy.

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.

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 maj.

Wpłata ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych za maj. 

Wpłata na PFRON za maj.

Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.

Złożenie informacji podsumowującej 
(składanej elektronicznie).

Ostateczny termin zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego w jednostce, 

której rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym.
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Terminy – czerwiec

Słowo od doradcy

Drogi Kliencie,

Rozliczenia roczne za nami, teraz każdy planuje, jak z ciepłych, letnich dni 

uszczknąć kilka na wypoczynek i relaks, tak aby ze zdwojoną siłą wrócić potem 

do swych obowiązków. Życie to nie tylko praca, warto spędzić trochę czasu 

z bliskimi i po prostu rozerwać się. Przepracowanie zaś może sprawiać, że 

będziemy coraz mniej wydajni.

Pamiętaj, że korzystając z usług naszego biura, możesz odpoczywać i spać 

spokojnie, nie martwiąc się o niedopełnienie jakichś formalności czy prawi-

dłowość rozliczeń z fiskusem. Czuwamy też nad ciągłymi zmianami przepisów 

gospodarczych i podatkowych.

Życzę wszystkim udanych wakacji!

Twój Doradca Podatkowy
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elektroniczny serwis klientów kancelarii   powrót do SpiSu treści

■  podatki  podatki  ■

wynagrodzenie z tytułu 
ustanowienia służebności 
przesyłu bez pit
Fiskus nie będzie pobierał pit od służebności przesyłu. Minister 
Finansów uznał wynagrodzenie otrzymane przez właściciela 
nieruchomości z tego tytułu za zwolnione z podatku dochodowego 
od osób fizycznych.

– Tak wynika z jego interpretacji ogólnej z dnia 10 lipca 2013 r. w zakresie możliwości 
zastosowania do wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu zwolnienia 
podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (nr DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14). ■

interpretacje

działalność wykonywana 
osobiście a pit

podatnik uzyskujący przychody uznawane za przychody z działalności 
wykonywanej osobiście może, dla celów podatku dochodowego od 
osób fizycznych (pit), zaliczyć te przychody do źródła przychodów 
„pozarolnicza działalność gospodarcza”. M.in. sportowcy mogą zatem 
rozliczać swoje przychody w ramach działalności gospodarczej 
i korzystać np. z 19-proc. liniową stawką.

– Tak wynika z interpretacji ogólnej Mi-
nistra Finansów z dnia 22 maja 2014 r. 
(nr DD2/033/30/KBF/RD-47426) w zakre-
sie możliwości zaliczenia, w określonych 
warunkach, przychodów wymienionych 
w katalogu przychodów z działalności 
wykonywanej osobiście do źródła – dzia-
łalność gospodarcza.

Orzeczenia sądów w tej sprawie były 
dotąd różne. M.in. co do sportowców 
przeważały jednakże wyroki wskazują-
ce, iż niezależnie od tego, czy prowadzą 
oni firmę, czy też nie, przychody z tytułu 
uprawiania sportu powinni rozliczać jako 
pochodzące z działalności wykonywanej osobiście (tj. na zasadach ogólnych według 
skali podatkowej).

Minister uznał zaś, iż wszystkie przychody, o jakich mowa w art. 13 pkt 2–8 (w 
tym np. z uprawiania sportu, z umów o dzieło i umów zlecenia), mogą być rozliczane 
w ramach działalności gospodarczej, pod warunkiem, że rzeczywiście taka działalność 
jest prowadzona (tj. spełnione są warunki wskazane w art. 5a pkt 6 i art. 5b ust. 1 
ustawy o PIT). 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o PIT, jeśli podatnik złoży oświadczenie, że wyko-
nywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej, płatnik nie jest zobowiązany do poboru zaliczek od należności z tego 
tytułu.  ■

projekty

przedawnienie 
zobowiązań podatkowych

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy ordynacja podatkowa 
przewiduje, że zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką 
lub zastawem skarbowym będą podlegały przedawnieniu na 
takich samych zasadach, jak zobowiązania niezabezpieczone 
w ten sposób.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 8 października 2013 r. (sygn. akt SK 40/12). 
Zgodnie z nią przedawnienie zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką 
lub zastawem skarbowym ma następować na takich samych zasadach, jak w wypadku 
pozostałych zobowiązań podatkowych. Przed upływem 5-letniego terminu przedaw-
nienia, który będzie można także na zasadach ogólnych zawieszać i przerywać, organy 
skarbowe będą mogły dochodzić należności podatkowych również z przedmiotu hipoteki 
bądź zastawu skarbowego.  ■

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/6725128/Int-MF-2014-05-21-sluzebnosc+przesylu.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/6725128/Int-ogolnaMF2014-05-22-zuzlowcy.pdf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/proces.xsp
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,276,1.html
http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/2211-przedawnienie-prawo-wlasnosci/
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Ustawą z dnia 24 stycznia 2014 r. 
o zmianie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz niektó-
rych innych ustaw wprowadzono zmiany 
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.  Nowe brzmienie otrzy-
mał art. 27a   ustawy. Zgodnie z obo-
wiązującym art. 27a ust. 8 organizacja 
pożytku publicznego jest obowiązana nie później niż do dnia 30 czerwca roku na-
stępującego po roku podatkowym podać naczelnikowi urzędu skarbowego wła-
ściwemu według siedziby tej organizacji numer rachunku bankowego właściwy do 
przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgłoszenia rachunku 
należy dokonać przez złożenie zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizacyjnego NIP-
2(9) (część B.11.1), wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
12 marca 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń 
aktualizacyjnych. 

Zasad tych, zgodnie z art. 27a ust. 9, nie stosuje się do organizacji, które na dzień 
30 listopada 2013 r. posiadały status organizacji pożytku publicznego, jeśli zgłosiły 
numer rachunku bankowego w latach ubiegłych jako właściwy do przekazania 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych i jest on aktualny. Te organizacje pożytku 
publicznego nie mają obowiązku podawać ponownie tego numeru rachunku bankowego 
właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Do tych organizacji mają zastosowanie 

■  podatki  podatki  ■

opp powinna do końca czerwca 
podać naczelnikowi urzędu 
skarbowego właściwemu 
według jej siedziby tej 
organizacji numer rachunku 
bankowego właściwy do 
przekazania 1% pit.

porady

ważne dla organizacji 
pożytku publicznego

organizacja pożytku publicznego jest obowiązana nie później niż 
do dnia 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym podać 
naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według siedziby tej 
organizacji numer rachunku bankowego właściwy do przekazania 
1% podatku dochodowego od osób fizycznych przez dokonanie 
zgłoszenia identyfikacyjnego albo zgłoszenia aktualizacyjnego na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. 
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

dotychczasowe przepisy, w tym dotyczące terminu zgłaszania rachunku bankowego 
do dnia 31 stycznia 2014 roku.

Zgłoszenie zmiany rachunku bankowego dla tych organizacji po dniu 31 stycznia 
2014 roku może wynikać wyłącznie z przyczyn niezależnych od organizacji pożytku 
publicznego (art. 27a ust. 10 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed zmianą prze-
pisów, a mający zastosowanie do organizacji posiadających status organizacji pożytku 
publicznego na dzień 30 listopada 2013 roku).

Według art. 27a ust. 1 wspomnianej ustawy minister właściwy do spraw zabez-
pieczenia społecznego prowadzi w formie elektronicznej wykaz organizacji mających 
status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na 
które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku 
z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy i nie później niż dnia 15 grudnia 
roku podatkowego zamieszcza ten wykaz na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej. Do wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego 
na dzień 30 listopada 2013 roku, na rzecz których podatnik podatku dochodowego 
od osób fizycznych może przekazać 1% podatku z zeznań podatkowych składanych 
za rok podatkowy, oraz do czynności związanych z jego tworzeniem i prowadzeniem 
stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 4 ustawy zmieniającej).  ■

Z tytułu podróży służbowej właściciel firmy może zaliczyć do kosztów uzyskania 
przychodu diety. Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego 

Właściciel firmy udał się w podróż służbową z Krakowa do Chorwacji. 
W banku dewizowym pobrał walutę obcą na przewidywane wydatki 
związane z podróżą. Podróż służbową rozpoczął 8 maja 2014 r. 
o godz. 4:00. Granicę przekroczył tego samego dnia o godz. 20:00. 
Powrót nastąpił 17 maja 2014 r., z tym że podatnik przekroczył 
granicę polską o godz. 4:00, a o godz. 19:00 przyjechał do Krakowa. 
Podróż odbyła się samochodem drugiego współwłaściciela firmy, 
który samodzielnie rozliczył koszty przejazdu. Koszty noclegów nie 
zostały udokumentowane rachunkiem. Czy może tę podróż zaliczyć 
do kosztów podatkowych?

odpowiedzi

Koszty podróży 
właściciela firmy

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000223
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000383
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■  podatki  podatki  ■

państwa podróży służbowej. W naszym przypadku jest to Chorwacja. Przy usta-
leniu wysokości diety należy uwzględnić fakt, że nie cała podróż służbowa jest 
podróżą zagraniczną. Czas podróży służbowej liczy się w zależności od środka 
komunikacji. W razie odbywania podróży drogą lądową – delegację zagraniczną 
liczy się od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do chwili 
przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej; w razie korzystania z drogi 
lotniczej – z chwilą startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska 
w kraju do momentu lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lot-
nisku w Polsce; w razie podróżowania statkiem – od chwili wyjścia statku (promu) 
z portu polskiego do chwili wejścia statku w drodze powrotnej do portu polskiego.

W związku z powyższym:
 ▪ podróż krajowa trwała 31 godzin, czyli przysługują dwie diety krajowe: 60,00 zł,
 ▪ podróż zagraniczna trwała 8 dób i 8 godzin, stąd przysługuje właścicielowi:
 ▪ 8 i 1/3 diety zagranicznej:
 ▪ 8 i 1/3 diety x 42 euro = 350 euro x 4,00 zł (kurs przykładowy!) = 1.400 zł

Łączny koszt podróży stanowił 1.460,00 zł. Kwota ta jest księgowana w kol. 
14 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć wartości diet z tytułu 
podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi 
współpracujących – w części przekraczającej wysokość diet przysługujących 
pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego 
ministra. Właścicielowi firmy nie przysługują również ryczałtowo liczone koszty 
podróży służbowej, jak: ryczałt za nocleg czy za usługi bagażowe, może on natomiast 
wliczyć w koszty udokumentowane rachunkiem wydatki za nocleg czy przejazdy.  ■

zmiany 
prawne

Auta bez ewidencji

unia wprowadza e-faktury 
w zamówieniach publicznych

od 1 czerwca br. z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu 
pojazdu – dla celów pełnego odliczenia VAt – zostaną dodatkowo 
zwolnione pojazdy o przeznaczeniu specjalnym: samochód 
pogrzebowy, pomoc drogowa oraz bankowóz. 

parlament europejski i rada ue przyjęły dyrektywę nr 2014/55/eu 
w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach 
publicznych. 

– Tak przewiduje nowe rozporządzenie Ministra Finansów. Podatnicy korzystający 
z takich pojazdów nie będą musieli prowadzić ewidencji przebiegu ani składać 
informacji VAT-26.  ■

Wkrótce we wszystkich państwach członkowskich rozliczanie zamówień publicznych 
będzie zatem realizowane wyłącznie z udziałem e-faktur w standardzie umożliwia-
jącym ich automatyczne przetwarzanie. Ma to przynieść znaczne oszczędności. ■

resort finansów przedstawił planowane działania mające zwiększyć 
stopień przestrzegania przepisów podatkowych i poprawić 
efektywność administracji podatkowej w latach 2014-2017. 

pakiet Ministerstwa 
FinansówAktuAlności

Dokument przyjęty przez Kierownictwo 
Ministerstwa Finansów określa listę 
działań na lata 2014-2017, definiując 
dla każdego projektu: cel, planowane 
narzędzia, adresatów oraz szacowane 
pozytywne skutki dla sektora finansów 
publicznych. Zmiany obejmą m.in. zwal-
czanie i zapobieganie oszustwom podat-
kowym, poprawę efektywności poboru 
podatków i jakości obsługi podatników 
oraz ułatwienia w wykonywaniu obowiąz-
ków podatkowych. ■

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/502/projekt/219333
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/;jsessionid=DZH2TycBJhQ93DYJGrXfbcdLG1LkPw5PPdpgYjs1MQyr4ZxLd92L!1455881657?uri=CELEX:32014L0055
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014
http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/wszystkie-aktualnosci/-/asset_publisher/Id8O/content/mf-przedstawia-nowy-pakiet-dzialan-podatkowych?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://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/7228211/pakiet_dzialan_podatkowych.doc
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/7228211/pakiet_dzialan_podatkowych.doc
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FirMA  ■

projekty

co z łupkami?
Nowelizacja ustawy o GMo?

Szykują się zmiany dotyczące 
spółek handlowych

w Sejmie jest projekt nowelizacji prawa geologicznego 
i górniczego, który obejmuje szereg zmian dotyczących zasad 
koncesjonowania oraz prowadzenia działalności.

w Sejmie jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy 
o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych 
innych ustaw. 

rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie 
ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, 
przedłożone przez Ministra Sprawiedliwości. proponowane 
rozwiązania mają ułatwić podejmowanie i prowadzenie działalności 
gospodarczej w formie spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością, 
komandytowych i jawnych.

Mają one zapewnić bezpieczne i szybsze poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywa-
nie, poprzez wdrożenie skutecznego systemu nadzoru. Nowe rozwiązania zapewnią 
ponadto godziwe dochody dla budżetu państwa i samorządów oraz umożliwią 
utworzenie nowych miejsc pracy w sektorze wydobywczym.

Projekt zapewnia zachowanie praw nabytych inwestorów – koncesje, które 
zostaną udzielone przed wejściem w życie ustawy, zachowają swoją ważność.

Przepisy wprowadzą jedną koncesję, na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 
węglowodorów oraz ich wydobywanie, która obejmie wszystkie fazy działalności: 
poszukiwawczą, rozpoznawczą i wydobywczą. Koncesja co do zasady przyznawana 
będzie w postępowaniu przetargowym prowadzonym z urzędu. Ubiegać się o nią 
będzie mogło kilka podmiotów łącznie, gdy złożą wspólnie jedną ofertę w przetar-

gu i wskażą operatora. Koncesja będzie 
udzielana na 10-30 lat.

Projekt daje przedsiębiorcom możli-
wość rozpoczęcia wydobycia węglowo-
dorów już w trakcie fazy poszukiwania 
i rozpoznawania (po udokumentowaniu 
części złoża) przy jednoczesnym prowa-
dzeniu prac poszukiwawczych i rozpo-
znawczych w pozostałej części objętej 
koncesją, jednak nie dłużej niż do zakoń-
czenia etapu poszukiwania i rozpoznawa-
nia. Kolejnym ułatwieniem dla przedsię-
biorców ma być możliwość wykonywania 
badań geofizycznych w celu zbadania 
struktur geologicznych na podstawie 
zgłoszenia. Łatwiej będzie też uzyskać 
decyzję środowiskową – przed decyzją 
o rozpoczęciu wierceń.  ■

Głównym celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i środowiska 
w związku z działaniami prowadzonymi z mikroorganizmami i organizmami gene-
tycznie zmodyfikowanymi.  ■

Struktura majątkowa spółki z o.o.

Struktura majątkowa spółki z o.o. ma być kształtowana bardziej elastycznie, co powinno 
zwiększyć jej atrakcyjność w dobie rosnącej konkurencji ze strony spółek zakładanych 
w innych państwach Unii Europejskiej.

Przede wszystkim tworzenie kapitału zakładowego przez spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością nie będzie obowiązkowe. Jeśli jednak wspólnicy się na to zde-
cydują, to minimalny kapitał potrzebny do założenia spółki z o.o. będzie wynosił 
1 zł. Obecnie konieczne jest przynajmniej 5 tys. zł. Oczekuje się, że to kolejne już 
obniżenie wartości kapitału zakładowego zwiększy zainteresowanie prowadzeniem 
działalności gospodarczej w formie spółek z o.o. Kiedy w 2008 r. kapitał zakładowy 
spółki z o.o. został obniżony z 50 do 5 tys. zł, liczba spółek zakładanych w tej formie 

■  FirMA

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D41CF1CEF0DEEAF4C1257CC900421EFF
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=8B883EA9A0182893C1257CDE003CC476
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-spolek-handlowych-oraz.html
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6053,nowe-rozwiazania-w-prawie-spolek--projekt.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/zalozenie-spolki-z-oo-za-zlotowke-rejestracja-spolek-jawnych-i-komandytowych.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/22674_o_lupkach_w_sejmie.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/22607_rada_ministrow_za_nowelizacja_ustawy_o_gmo.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-organizmach-genetycznie-zmodyfikowanych.html
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wzrosła. Przyjęcie przepisu o dowolności tworzenia kapitału zakładowego w spółce 
z o.o., oznaczałoby, że Polska jest pierwszym krajem w Europie, który zdecydował 
się na takie rozwiązanie.

udziały beznominałowe w spółce z o.o.

W spółce z o.o. będzie można ustanowić udziały bez oznaczonej wartości (nominału). 
Rozwiązanie takie jest alternatywą wobec tradycyjnego modelu kapitału zakładowego, 
który podzielony jest na udziały o określonej wartości nominalnej. Udziały beznomina-
łowe będą „oderwane” od kapitału zakładowego. Cena – po której wspólnik obejmie 
udziały beznominałowe – określona zostanie w umowie spółki.

Przyjęto, że spółka z o.o. będzie mogła funkcjonować w oparciu o kapitał zakła-
dowy albo kapitał udziałowy (z udziałami bez wartości nominalnej). Dopuszczony 
zostanie także model mieszany, czyli wspólnicy będą mogli mieć udziały tradycyjne 
i beznominałowe. Ten ostatni model będzie przydatny dla już istniejących spółek. Jeśli 
będą chciały pozyskać kapitał będą mogły zdecydować się na ustanowienie udziałów 
beznominałowych, bez konieczności wdrażania w tym celu czasochłonnej i kosztownej 
procedury przekształceniowej. Model mieszany ułatwi spółce także restrukturyzację, 
czyli w praktyce stworzy możliwość emisji udziałów beznominałowych bez potrzeby 
przeprowadzania dodatkowych czynności.

ochrona wierzycieli w spółce z o.o.

Zaproponowano nowe instrumenty ochrony wierzycieli, aby zabezpieczyć ich interesy 
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 ▪ Wprowadzony zostanie tzw. test 

wypłacalności. Oznacza to, że 
każda wypłata na rzecz wspólników 
– z tytułu udziału w zysku – będzie 
wymagała złożenia przez zarząd 
oświadczenia, że nie doprowadzi ona 
do utraty przez spółkę zdolności do 
wykonywania zobowiązań w ciągu 
roku jej działalności. Rozwiązanie to 
dotyczyłoby wszystkich spółek, czyli 
też obecnie istniejących.

 ▪ Wprowadzony będzie obowiązek two-
rzenia przez spółkę z o.o. kapitału za-
pasowego, jako rezerwy na pokrycie 
przyszłych strat dla ewentualnych 

wierzycieli, w wysokości 5 proc. sumy 
zobowiązań spółki, ale nie mniej niż 
50 tys. zł.

 ▪ Wprowadzona zostanie kolejność 
źródeł pokrycia strat bilansowych 
spółki. W pierwszej kolejności na 
pokrycie straty powinny być prze-
znaczane tzw. wolne środki (np. 
zysk za ostatni rok obrotowy, nie-
podzielone zyski z lat ubiegłych), 
wolna część kapitału zapasowego, 
a dopiero na samym końcu – środki 
z kapitału zakładowego. 

 ▪ Zarząd spółki zostanie zobowiązany do dokonywania okresowej oceny wystą-
pienia ryzyka znacznej straty spółki oraz zachowania przez nią wystarczającej 
wypłacalności. Powinno się to przyczynić do realizacji obowiązku zwoływania 
przez zarząd zgromadzeń wspólników w sytuacji zagrożenia istnienia spółki. 
Obecnie obowiązek ten jest lekceważony.

Założono, że jeśli spółka z o.o. będzie dysponować zyskiem za ostatni rok ob-
rotowy, wtedy będzie mogła nabyć do 25 proc. udziałów własnych (na podstawie 
uchwały wspólników).
 

rejestracja spółek jawnych i komandytowych przez internet

Obecnie przez Internet można zawiązać i zarejestrować wyłącznie spółkę z o.o., 
korzystając z wzorca umowy zamieszczonego w systemie teleinformatycznym (tzw. 
S-24). Dzięki nowym przepisom w ten sam sposób, czyli korzystając z wzorów zamiesz-
czonych w Internecie, będzie można założyć i zarejestrować spółkę jawną i komandy-
tową. Spółka komandytowa zawarta w ten sposób nie będzie wymagała formy aktu 
notarialnego. Ze wstępnych szacunków wynika, że rocznie ok. 650 przedsiębiorców, 
którzy wybiorą tę formę zawiązania spółki, nie zapłaci taksy notarialnej. W zależności 
od wartości wkładów mogą to być oszczędności dla firm do 10.000 zł.

Wzorzec zamieszczony w systemie teleinformatycznym będzie można także 
wykorzystać do zmian w umowach spółek: jawnych, komandytowych, z ograniczoną 
odpowiedzialnością, a także ich rozwiązania.

Korzystając z wzorców umów, wspólnicy w tych spółkach będą mogli także zaosz-
czędzić na opłacie sądowej. W przypadku rejestracji spółek w KRS zapłacą do 250 zł 
(obecnie jest to 500 zł) i do 200 zł przy zmianach w umowie (obecnie jest to 250 zł). 
Ocenia się, że dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorcy mogą zyskać ok. 1 mln zł 
oszczędności rocznie.

dzięki nowym 
przepisom będzie 
można założyć 
i zarejestrować spółkę 
jawną i komandytową, 
korzystając z wzorów 
zamieszczonych 
w internecie.
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Zaproponowano też, aby do spółek komandytowych i jawnych (tworzonych za pomocą 
wzorca umowy) można było wnosić wkłady pieniężne i niektóre rodzaje wkładów 
niepieniężnych, np. własność rzeczy ruchomej, prawa do programów komputerowych 
oraz pracę wspólnika.

Przewidziano także zmiany w zakresie wymogów dotyczących podpisu elek-
tronicznego wymaganego przy składaniu wniosków o wpis do KRS oraz innych 
dokumentów składanych do Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów. 
W praktyce oznacza to dopuszczenie obok bezpiecznego podpisu elektroniczne-
go z ważnym kwalifikowanym certyfikatem, podpisu potwierdzonego profilem 
zaufanym e-PUAP.

wejście przepisów w życie

Proponowane rozwiązania mają wejść w życie w dwóch terminach:
 ▪ 1 stycznia 2015 r. – nowe rozwiązania dotyczące sp. z o.o.; przepisy umożliwiające 

zawiązywanie i rejestrację drogą elektroniczną spółek: jawnych i komandytowych  
z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP; regulacje dotyczące składania do 
Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną sprawozdań finansowych 
przez wszystkie podmioty wpisywane do KRS z wykorzystaniem profilu zaufa-
nego e-PUAP.

 ▪ 1 kwietnia 2016 r. – regulacje odnoszące się do zmiany i rozwiązywania umów 
spółek: jawnych,  komandytowych i z ograniczoną odpowiedzialnością (zawar-
tych za pomocą wzorca), a także dotyczące rozszerzenia funkcjonalności profilu 
zaufanego e -PUAP na pozostałe pisma i dokumenty składane do KRS.  ■

europejski urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych – oLAF 
ostrzega, że przesyłane anonimowe wiadomości nie zostały 
przekazane przez urząd. 

uwaga na fałszywe maile 
z logiem oLAFAktuAlności

Nie należy odpowiadać na nie, ani otwierać załączników. OLAF pracuje nad ustale-
niem przyczyn i sposobów zablokowania tej nielegalnej korespondencji.    ■

Bezpieczeństwo energetyczne
Stworzenie wewnętrznego rynku energetycznego, energooszczędność, 
zwiększenie krajowej produkcji energii oraz poszerzenie zakresu 
źródeł, dróg i kontrahentów, od których jest importowana – to sposoby 
na ograniczenie zależności energetycznej ue.

– Liderzy przemysłu energetycznego dyskutowali na ten temat w Brukseli podczas 
konferencji „Wytyczanie drogi do europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego”, 
zorganizowanej przez Komisję Europejską. 

Rozmowy na różnych szczeblach o polityce energetycznej UE nasiliły się w związku 
z kryzysem ukraińskim.  ■

Jak wydamy prawie 
120 miliardów euro?
Komisja europejska przyjęła umowę partnerstwa z polską 
– najważniejszy dokument określający strategię wykorzystania 
nowej puli środków unijnych na lata 2014-2020. opisuje on, jak i w co 
będziemy inwestować. 

Na całkowitą sumę 119,5 miliarda euro składać się będą środki w ramach:
 ▪ Polityki Spójności w wysokości ok. 82,5 mld euro,
 ▪ Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości ok. 32,1 mld euro,
 ▪ programów takich jak np. Horyzont 2020 czy Erasmus w wysokości ok. 5 mld euro.

Zatwierdzenie Umowy Partnerstwa oznacza przejście do kolejnego etapu finanso-
wych negocjacji między Polską a Unią Europejską. Kolejnym krokiem będą rozmowy 
na temat środków w ramach programów operacyjnych, które najprawdopodobniej 
zakończą się w lipcu 2014 r.

Wsparcie unijne trafi przede wszystkim na projekty, które najbardziej przyczyniają 
się do:
 ▪ wzrostu gospodarczego,
 ▪ zwiększenia zatrudnienia,
 ▪ modernizacji gospodarki.  ■

http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/uwaga-na-falszywe-maile-z-logiem-olaf?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fkontrola-skarbowa%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_Mmg5__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_
http://ec.europa.eu/polska/news/140521_energia_pl.htm
http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/w_warszawie_o_polityce_energetycznej_ue
http://www.mg.gov.pl/node/20780
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rozmowy-o-unii-energetycznej.html
http://ec.europa.eu/polska/news/140528_bezpieczenstwo_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/140523_umowa_partnerstwa_pl.htm
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/sukces-negocjacji-umowa-partnerstwa-zatwierdzona-przez-komisje-europejska.-zdrowie-wsrod-obszarow-wsparcia-w-latach-2014-2020
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/jak-wydamy-prawie-120-miliardow-euro-plan-przyjety.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/22760_komisja_europejska_zatwierdzila_plan_wydatkowania_funduszy_unijnych_dla_polski_na_lata_2014_2020.html
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Nowe wytyczne w sprawie 
stosowania procedur 
uproszczonych
Nowe wytyczne obowiązują od dnia 28 maja 2014 r.

Na portalu internetowym Witryna Prokliencka w zakładce Cło/Informacje dla przed-
siębiorców/Procedura uproszczona/Wytyczne i instrukcje została opublikowana nowa 
wersja (1.3) Wytycznych w sprawie stosowania procedur uproszczonych, o których  mowa 
w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego. 

Zmiana wytycznych związana jest m.in. z wejściem w życie rozporządzenia  Mi-
nistra Finansów z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
właściwości miejscowej organów celnych, zgodnie z którym organem właściwym do 
złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych jest 
organ właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Nowa wersja Wytycznych wprowadza też możliwość wnioskowania przez przedsię-
biorców o dodatkowe ułatwienie, jakim jest odprawa scentralizowana wewnątrz 
kraju.  ■

FirMA  ■

wyłudzenia opłaty rejestracyjnej 
za wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej
w związku z pojawiającymi sie próbami wyłudzenia opłaty 
rejestracyjnej za wpis do centralnego rejestru i informacji 
o działalności Gospodarczej ostrzegamy przed opłacaniem kwot 
wskazanych na sfałszowanym druku opłaty, otrzymanym pocztą. 

Informujemy, że pod pozorem działalności organu administracji publicznej, zdarzają 
się próby wyłudzenia od przedsiębiorców opłat „rejestracyjnych”. Wpis do CEIDG jest 
zaś wolny od opłat.  ■

Ustawa wprowadza zmiany w 21 usta-
wach i określa podmioty odpowiedzialne 
za opracowanie właściwych dla procedur 
tam określonych wzorów pism w formie 
dokumentów elektronicznych.

Nowe przepisy przewidują stworzenie 
68 takich standardowych wzorów pism. 
Dotyczy to w szczególności stosowanych 
w procedurach administracyjnych wzorów 
wniosków o wydanie zezwolenia, o wpis do rejestru, o zmianę danych w zezwoleniu lub 
w rejestrze, o wydanie licencji, zgłoszenie działalności właściwemu organowi. Wzory 
pism – tworzone przez uprawnione i wskazane w ustawie organy – będą rejestrowane 
w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych. Repozytorium 
znajduje się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Wzory 
wniosków będą dostępne też m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej danego urzędu. 
Za udostępnienie wniosków będą odpowiedzialni właściwi ministrowie.

wzory wniosków będą precyzyjnie określać zakres wymaganych danych i zawierać 
wskazania, jakie dokumenty (załączniki) należy dołączyć. Ma to ograniczyć liczbę 
urzędowych wezwań do uzupełnienia braków, co powinno przyspieszyć załatwianie 
spraw administracyjnych. 

Standaryzacja wzorów pism ma stanowić etap pełnej elektronizacji procedur ad-
ministracyjnych. Ustawa wpisuje się w realizację dyrektywy unijnej dotyczącej usług 
na rynku wewnętrznym przez ograniczanie formalności do niezbędnego minimum 
oraz uproszczenie procedur administracyjnych, a tym samym zmniejszenie kosztów 
ponoszonych przez administrację publiczną i obywateli. 

ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją 
niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych ma na celu 
doprowadzenie do elektronizacji procedur administracyjnych poprzez 
m.in. przeprowadzenie standaryzacji wzorów pism stosowanych 
w administracji na terenie całego kraju oraz udostępnienie wzorów 
tych pism w formie dokumentu elektronicznego wnioskodawcom.

zmiany 
prawne

Standaryzacja 
wzorów pism

wprowadzenie wzorów 
dokumentów w formie 
elektronicznej nie oznacza, 
że nie będzie można składać 
dokumentów w formie 
papierowej.

http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/nowe-wytyczne-w-sprawie-stosowania-procedur-uproszczonych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fsluzba-celna%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_Mmg5__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_
http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/aeo-i-uproszczenia-celne/procedura-uproszczona/wytyczne-i-instrukcje
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000604
http://www.senat.gov.pl/diariusz/posiedzenia-senatu/art,6385,2122-maja-2014-r-.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=33FF470572C9E727C1257C77003528A7
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Nowelizacja pozwoli na ograniczenie liczby wzorów dokumentów będących w obiegu. 
wprowadzenie wzorów dokumentów w formie elektronicznej nie oznacza, że nie 
będzie można składać dokumentów w formie papierowej. Po wejściu w życie zmian 
przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek w formie elektronicznej lub papierowej.   ■

Zmiana ustawy o odpadach

Konglomeraty finansowe 
pod nadzorem

celem nowelizacji ustawy o odpadach jest stworzenie podstawy 
prawnej do wprowadzenia zmian w wydanych na podstawie 
poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach decyzjach wyrażających zgodę na zamknięcie 
składowiska odpadów lub jego wydzielonej części oraz decyzjach 
o zamknięciu składowiska odpadów.

23 maja 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o nadzorze 
uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami 
ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi 
wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych 
innych ustaw. Zakłada ona usprawnienie nadzoru finansowego nad 
podmiotami skupionymi w tzw. konglomeraty finansowe.

Nowe przepisy wskazują, że wymienione decyzje mogą być zmieniane w zakresie:
1. technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części;
2. harmonogramu działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów oraz 
3. sposobu sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów 

oraz warunków wykonania tego obowiązku. 
Nowelizacja umożliwia przeniesienie praw i obowiązków wynikających z wydanych 

decyzji na inny podmiot, jeżeli podmiot ten daje rękojmię prawidłowego wykonania 
obowiązków wynikających z decyzji oraz wyrazi zgodę na przeniesienie praw i obo-
wiązków.   ■

Ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/89/UE z 16 listo-
pada 2011 r., której celem jest usprawnienie nadzoru finansowego nad podmiotami 
skupionymi w tzw. konglomeraty finansowe. Nowelizacja dostosowuje do wymogów 
unijnych ustawowe definicje: konglomeratu finansowego, podmiotu dominującego, 
podmiotu zależnego i nadzoru dodatkowego.

Nowe przepisy zmieniają też Prawo bankowe, ustawę o obrocie instrumentami 
finansowymi oraz ustawę o działalności ubezpieczeniowej.   ■

prawa konsumenta
ustawa o prawach konsumenta wejdzie w życie po upływie 
6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Celem ustawy jest transpozycja dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego, która 
znacząco poszerza te uprawnienia, do 
polskiego systemu prawa, co ma dopro-
wadzić do ujednolicenia i doprecyzowa-
nia przepisów dotyczących umów konsu-
menckich zawieranych w okolicznościach 
typowych tzn. w lokalu przedsiębiorstwa, 
ale także tych, które zawarto w okolicz-
nościach nietypowych, tzn. poza lokalem 
przedsiębiorstwa. 

Ponadto ustawa dookreśla przepisy 
dotyczące odpowiedzialności za jakość 
rzeczy sprzedanej, obowiązków informa-
cyjnych, wymogów formalnych związanych 
z zawieraniem umów oraz prawa do odstą-
pienia od nich.

Ustawa reguluje m.in. prawo do in-
formacji, zasady ustalania i ponoszenia 
kosztów umów, zasady odstępowania od 
umów, uprawnienia w razie stwierdzenia 
wad sprzedanego towaru oraz te wynikające z gwarancji. Ułatwia konsumentom po-
dejmowanie świadomych decyzji i pełniejsze korzystanie z przysługujących im praw. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000586
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/46/1/ustawa_o_odpadach.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6DF992E8FBCC0C45C1257C7600425EA3
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/46/1/nadzor_uzupelniajacy.rtf
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2076
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6031,sejm-rp-uchwalil-ustawe-o-prawach-konsumenta-i.html
http://ec.europa.eu/polska/wroclaw/zapowiedzi/2014/140522_place_wiec_wymagam_pl.htm
http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11031
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Przedsiębiorcy będą mieli m.in. obowiązek 
uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na 
obciążenie go jakimikolwiek płatnościami.

Na podstawie nowych przepisów gwa-
rancja będzie obejmowała 2 lata, tak jak 
w wypadku rękojmi. Na zwrot towaru za-
kupionego np. przez telefon będzie 14 dni 
po dostarczeniu. Z 10 do 14 dni wydłużo-
ny zostanie okres, w którym konsument 
zawierający umowę poza lokalem przed-
siębiorstwa lub na odległość, np. przez 
Internet, będzie mógł od niej odstąpić bez 

podania przyczyny. Na przedsiębiorcę zostanie nałożony wymóg potwierdzania treści 
oferty oraz uzyskania zgody konsumenta na piśmie lub innym nośniku. Jeżeli ktoś zgodzi 
się np. przez telefon na dostarczenie jakiegoś towaru czy jakiejś usługi, będzie musiał 
dostać potwierdzenie na piśmie. Umowa stanie się obowiązująca dopiero wtedy, kiedy 
kupujący podpisze ją w tej wersji pisemnej.

Nowa ustawa ma także zwiększyć częstotliwość zawierania transakcji transgra-
nicznych. Zmiana przepisów dotycząca odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej 
ułatwi sprzedawcy wadliwej rzeczy obciążenie odpowiedzialnością przedsiębiorcy, który 
faktycznie odpowiada za wadę.   ■

■  FirMA

prostsze odraczanie płatności 
należności celnych
od dnia 27 maja br. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
odraczania terminu płatności należności celnych.

Ma ono na celu uproszczenie procedur odraczania terminu płatności należności celnych, 
w formach o których mowa w art. 226 lit. b i c Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC). 
Nowe przepisy określają mianowicie jeden organ, właściwy miejscowo ze względu 
na siedzibę bądź miejsce zamieszkania wnioskodawcy, do którego należy kierować 
wniosek.   ■

Na podstawie nowych 
przepisów gwarancja 
będzie obejmowała 
2 lata, tak jak w wypadku 
rękojmi. Na zwrot towaru 
zakupionego np. przez 
telefon będzie 14 dni 
po dostarczeniu.

przepisy podwyższające i zrównujące wiek emerytalny kobiet i męż-
czyzn nie naruszają standardu konstytucyjnego. 

orzeczenia

podwyższenie wieku 
uprawniającego do 
emerytury

Rozstrzygając o konstytucyjności pod-
wyższenia i zrównania wieku emerytal-
nego, Trybunał Konstytucyjny wskazał, 
że to na państwie, jako gwarancie 
systemu, spoczywa odpowiedzialność 
za to, że cele leżące u podstaw zmiany 
dokonanej ustawą nowelizującą z 2012 r. 
będą realizowane, że przyjęte rozwią-
zania nie okażą się jedynie doraźnymi 
i krótkotrwałymi rozwiązaniami oszczęd-
nościowymi, a doprowadzą do zagwarantowania odpowiednio wysokiego, także 
z punktu widzenia wymagań minimalnych wynikających z art. 67 ust. 1 polskiej 
Konstytucji, dochodu na starość. Trybunał podkreślił, że państwo zobowiązane do 
świadczeń emerytalnych na rzecz obywateli i zarazem mające świadomość złej 
kondycji systemu emerytalnego ma powinność podjęcia działań naprawczych. 
Obejmować one mogą różne dziedziny życia i wzajemnie się uzupełniać. Obowiązki 
państwa stworzenia efektywnego systemu emerytalnego są jednak instrumentalne 
wobec wyrażonego w art. 67 ust. 1 Konstytucji RP prawa obywatela do zabezpieczenia 
społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego (prawa do emerytury). 

Ustawa nowelizująca z 2012 r. nie przewiduje nowych zasad przyznawania świad-
czenia ubezpieczeniowego (emerytury) ani nowego rodzaju warunków jego nabycia, 
lecz modyfikuje jeden z tych warunków – wysokość wieku emerytalnego. Orzekając 
o konstytucyjności wymienionego mechanizmu, Trybunał Konstytucyjny wskazał, że 
ustawa nowelizująca z 2012 r. zmieniła warunki nabycia prawa do emerytury dla tych 
wszystkich, którzy przed jej wejściem w życie praw tych nie nabyli. Podwyższenie wieku 
emerytalnego obejmuje więc osoby, które są w trakcie nabywania uprawnień emerytal-
nych; nie obejmuje natomiast tych, którzy prawa takie, zarówno rozumiane jako prawa 
in concreto, jak i prawa in abstracto, przed jej wejściem w życie uzyskali. rozstrzygnięcie 
ustawodawcy nie naruszyło zatem zasady ochrony nabytych praw emerytalnych. 

rozstrzygnięcie 
ustawodawcy nie naruszyło 
zasady ochrony nabytych 
praw emerytalnych.

kadry i ubezpieczenia  ■

http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10931
http://www.senat.gov.pl/diariusz/posiedzenia-senatu/art,6385,2122-maja-2014-r-.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000605
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W ramach programu kierunków zamawianych rząd od 2009 roku wspiera studia uznane 
przez ekspertów za kluczowe dla konkurencyjności polskiej gospodarki. Dzięki fundu-
szom z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyłonione w konkursie uczelnie mogły 
zwiększyć liczbę przyjętych na te kierunki studentów, unowocześnić program, zatrudnić 
wykładowców ze świata, wspierać praktyczne formy kształcenia. Najlepsi studenci 
kierunków zamawianych otrzymywali nawet 1.000 zł stypendium. 

Z początkiem czerwca ogłoszony zostanie raport, podsumowujący efekty programu 
kierunków zamawianych. Udało się odwrócić niekorzystną strukturę kształcenia. Wzrosła 
liczba maturzystów wybierających trudniejsze studia techniczne i ścisłe, a gospodarka 

może liczyć na dobrze przygotowanych 
specjalistów w dziedzinach, które  są ważne 
dla jej konkurencyjności. 

Co czwarta uczelnia, podejmując 
decyzję o uruchomieniu naboru na kie-
runki zamawiane, konsultowała się ze śro-
dowiskiem pracodawców. Aż 41% uczelni 
prowadzących studia zamawiane współ-
pracowało z kilkoma pracodawcami, 17% 
pochwaliło się współpracą z więcej niż 20 
firmami.

■  kadry i ubezpieczenia kadry i ubezpieczenia  ■

co trzeci pracodawca 
włączył się w program 
studiów zamawianych, 
chcąc zrekrutować 
pracowników, a 55% 
pracodawców oferowało 
praktyki i staże.

Koszty reformy 
emerytalnej w latach 
2010-2013

zus ogłosił, ile wyniosły koszty reformy emerytalnej w poszczegól-
nych latach.

I tak:
1. w 2010 r. wyniosły one 22.244.084.370,32 zł;
2. w 2011 r. – 14.979.937.119,14 zł;
3. w 2012 r. – 7.964.524.767,96 zł;
4. w 2013 r. – 10.223.834.346,96 zł.  ■

wskAźniki 
i stawki

AktuAlności

Kierunki zamawiane

w czerwcu ruszy pilotaż nowej edycji kierunków zamawianych. 
– pracodawcy mogą przyjąć stażystów.

co trzeci pracodawca włączył się w program studiów zamawianych, chcąc zre-
krutować pracowników, 55% pracodawców oferowało praktyki i staże, 53% 
dostrzegło, że współtworzenie programu studiów to szansa na pozyskanie 
w przyszłości wartościowych pracowników. Co ważne, aż 90% firm deklaruje, że chce 
uczestniczyć w programie kierunków zamawianych także w przyszłości.

Niemal wszystkie uczelnie prowadzące studia zamawiane (93%) uruchomiły dodat-
kowe wykłady, kursy i szkolenia dla studentów. 82% stworzyło ofertę praktyk i staży 
zawodowych, 60% organizowało wyjazdy studyjne, m.in. do dużych firm. Wszystkie 
uczelnie realizowały też program zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki czy chemii.
Według badania, absolwenci kierunków zamawianych lepiej radzą sobie na rynku 
pracy –54% z nich pracuje w zawodach zgodnych z kwalifikacjami zdobytymi podczas 
studiów.

Badanie pokazało również, że obok przekazywanej na studiach wiedzy teoretycznej, 
coraz większą rolę odgrywa kształcenie kompetencji. W ogłoszonym w czerwcu przez 
resort nauki pilotażu nowej edycji kierunków zamawianych,  nacisk będzie położony  na 
wyselekcjonowane kwalifikacje i kompetencje poszukiwane na rynku pracy. – Pracodaw-
cy często podkreślają, że bardziej niż absolwenta znającego swój przedmiot potrzebują 
takiego, który potrafi współpracować w grupie, umie rozwiązywać konflikty i komunikować 
się z innymi. Pracodawcy potrzebują więc absolwentów elastycznych i otwartych. Nowe 
kierunki zamawiane pozwolą promować miękkie kompetencje i umiejętności. – zapowiada 
minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.   ■

Za niezgodne z Konstytucją RP Trybunał Konstytucyjny uznał tylko przepisy 
o emeryturze częściowej, w zakresie, w jakim uzyskanie uprawnienia na warunkach 
w nich przewidzianych nie jest ograniczone terminem i przez to nie jest zharmoni-
zowane ze zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Uznając celowość 
samego istnienia emerytury częściowej i jej społecznej roli jako rozwiązania osłono-
wego, Trybunał stwierdził, iż jego stosowanie powinno być ograniczone w czasie.  ■

Wyrok TK z 7 maja 2014 r., sygn. K 43/12

http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=2276
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/kierunki-zamawiane-w-nowej-edycji-nacisk-na-kompetencje-wazne-na-rynku-pracy.html
http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/6841-podwyzszenie-wieku-uprawniajacego-do-emerytury/
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■  kadry i ubezpieczenia kadry i ubezpieczenia  ■

Limity przychodów 
dorabiających
od 1 czerwca 2014 r. obowiązują następujące limity:

2.726,80 zł

Przekroczenie limitu powo-
duje zmniejszenie wypłaty 
emerytury lub renty (też 
renty socjalnej).

To kwota przychodu odpo-
wiadająca 70% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia 
za I kwartał 2014 r.

5.063,90 zł
Przekroczenie limitu powo-
duje zawieszenie wypłaty 
emerytury lub renty.

To kwota przychodu odpo-
wiadająca 130% przeciętne-
go miesięcznego wynagro-
dzenia za I kwartał 2014 r.

Nowy formularz A1

opublikowana została nowa wersja formularza A1 – zaświadczenie 
o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym 
zastosowanie do osoby uprawnionej.

Nowy formularz uwzględnia zmiany 
w przepisach o koordynacji systemów za-
bezpieczenia społecznego wprowadzone 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) nr 465/2012 z dnia 22 maja 
2012 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) 
nr 883/2004 w sprawie koordynacji syste-
mów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące 
wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004.  ■

wzory pism

Z tytułu podróży służbowej pracownikowi przysługują: diety, zwrot kosztów 
przejazdów z miejscowości stałego miejsca pracy, bądź miejsca zamieszkania 
pracownika, do miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej i z powrotem, 
zwrot kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w formie ryczałtu, 
zwrot kosztów noclegu (bądź ryczałt za nocleg), zwrot innych udokumentowa-
nych wydatków.

Pracownikowi przysługują diety, a więc jeżeli podróż służbowa trwała od 8 do 
12 godzin – pracownikowi przysługuje połowa diety, gdy zaś podróż służbowa 
przekraczała 12 godzin – dieta w pełnej wysokości. Jeżeli zaś podróż służbowa 
trwała dłużej niż jedną dobę, za każdą dobę przysługuje pracownikowi dieta 
w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę do 8 godzin – połowa 
diety, a ponad 8 godzin – przysługuje pracownikowi dieta w pełnej wysokości.

W tym przypadku czas trwania podróży wynosił 5 pełnych dób, 11 godzin 
i 30 minut, w związku z czym pracownikowi przysługuje 6 diet. Wartość diety 
krajowej wynosi od marca 2013 r. 30 zł, a zatem łączny koszt podróży służbowej 
pracownika wynosi 180 zł. 

Rozliczenia kosztów podróży służbowych pracowników należy dokonywać na 
dokumencie delegacji, zawierającym: imię i nazwisko, cel podróży, nazwę miej-
scowości docelowej, liczbę godzin i dni przebywania w podróży służbowej (data 
i godzina wyjazdu oraz powrotu), stawkę i wartość przysługujących diet.

wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży 
służbowej pracownika (wyłącznie pracownika) do wysokości określonej w odręb-
nych ustawach lub przepisach wydanych przez właściwego ministra (stanowią one 
przy tym koszt uzyskania przychodów dla pracodawcy).

Pracownik został oddelegowany do pracy w miejscowości, która 
znajduje się poza stałym miejscem jego zamieszkania, w celu 
dokonania konserwacji urządzeń chłodniczych. W tym przypadku 
pracownik ze strony kontrahenta miał zapewnione noclegi oraz 
pokryte koszty przejazdów. Podróż rozpoczęła się 3 maja 2014 r.  
o godzinie 7:30, a zakończyła się 8 maja 2014 r. o godzinie 19:00. 
Jak rozliczyć koszty tej podróży?

odpowiedzi

rozliczenie delegacji

http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=&idk=2289
http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=&idk=2287
http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=&idk=2287
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1&idk=2279
http://www.zus.pl/pliki/formularze_ue/Formularz_A1_PL.pdf


elektroniczny serwis klientów kancelarii   powrót do SpiSu treści

Pojawią się nowe instrumenty wspar-
cia dla osób szukających pracy. to m.in. 
grant na telepracę i świadczenie ak-
tywizacyjne dla pracodawców zatrud-
niających rodziców powracających do 
pracy, pożyczka na start biznesu (do 
70 tys. zł) lub utworzenie stanowiska 
pracy (nawet 20 tys. zł), szkolenia 
w ramach trójstronnych umów zawie-
ranych pomiędzy starostą, pracodawcą 
i instytucją szkoleniową.

Częścią zmian jest pakiet dla młodych 
osób szukających pracy. Zmieniamy defi-
nicję osoby młodej, która obejmie wszystkich do 30. roku życia. – To konieczna zmiana, bo 
wielu młodych uczy się coraz dłużej i później wchodzą na rynek pracy. Dzięki temu urzędy 
będą mogły pomóc większej grupie osób – mówi minister Kosiniak-Kamysz.

To nie jedyna zmiana dla młodych. Skróci się okres - z 6 do 4 miesięcy – w którym 
urzędy muszą przedstawić im ofertę pracy, stażu lub podniesienia kwalifikacji. Polska 
wprowadza gwarancję dla młodych, rekomendowaną przez Komisję Europejską, jako 
pierwsza w Europie. dla młodych przewidziano także specjalne bony: m.in. szkole-
niowy, zatrudnieniowy, na zasiedlenie oraz stażowy.

pracodawcy zatrudniający skierowanych przez urząd bezrobotnych w wieku 
do 30 lat zostaną zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz pracy oraz 
Fundusz Gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Będą również mieli możliwość 
refundacji składki na ubezpieczenia społeczne i dofinansowania wynagrodzenia 
za zatrudnionego bezrobotnego.

ci, którzy zatrudnią bezrobotnego 50+, mogą liczyć na dofinansowanie jego 
wynagrodzenia w wysokości 840 zł miesięcznie przez rok lub nawet 2 lata, jeśli 
pracownik ukończył 60 lat.

Z myślą o starszych pracownikach powstanie Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Dzięki 
niemu pracownicy 45+ będą mogli podnosić swoje kwalifikacje, zdobywać niezbędne 
certyfikaty i uczestniczyć w szkoleniach. Pracodawcy poniosą tylko 20% kosztów szko-
lenia. Mikroprzedsiębiorcy będą z tego obowiązku w ogóle zwolnieni.

Urzędy pracy otworzą się na współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, lokalny-
mi organizacjami pozarządowymi i prywatnym agencjami pracy, którym będą mogły 
zlecać część zadań związanych z pomocą osobom bezrobotnym. Wszystko po to, aby 
skuteczniej i szybciej pomagać osobom bezrobotnym.

Zmienią się także zasady wynagradzania pracowników urzędów pracy. Premiowani 
będą ci, którzy mogą pochwalić się najlepszymi wynikami w doprowadzaniu osób bez-
robotnych do zatrudnienia.  ■

■  kadry i ubezpieczenia kadry i ubezpieczenia  ■

pracodawcy, którzy 
zatrudnią bezrobotnego 
50+, mogą liczyć 
na dofinansowanie 
jego wynagrodzenia 
w wysokości 840 zł 
miesięcznie przez rok 
lub nawet 2 lata, jeśli 
pracownik ukończył 60 lat.

zmiany 
prawne

reforma urzędów pracy 
weszła w życie

refundacja składek za pracowników, lepiej dopasowana do potrzeb 
pomoc dla bezrobotnych, bony, granty i niskooprocentowane pożyczki 
– to tylko część z ważnych zmian, jakie weszły w życie dzięki reformie 
urzędów pracy.  

– Chcemy wspierać zarówno młodych, rodzi-
ców powracających na rynek pracy, osoby 
w wieku 50+, jak i samych pracodawców. 
Dla każdej z tych grup przygotowaliśmy 
specjalne rozwiązania dopasowane do in-
dywidualnych potrzeb – powiedział Minister 
Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Ko-
siniak-Kamysz.

Bezrobotni i poszukujący pracy zareje-
strowani w urzędzie pracy będą od począt-
ku prowadzeni przez tego samego doradcę 
klienta. Podobnie będzie w przypadku 
pracodawców. – Upraszczamy strukturę 
urzędów, bo dotychczasowy podział na po-
średników, doradców zawodowych, dorad-
ców EURES czy liderów klubów pracy wpro-
wadzał tylko niepotrzebny zamęt wśród 
osób szukających pracy - wyjaśnił Minister.

Od teraz podstawą będzie profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych. Każda 
osoba zgłaszająca się do urzędu zostanie przydzielona do jednego z trzech profili. 
W pierwszym znajdą się bezrobotni aktywni, którzy nie potrzebują specjalistycznej 
pomocy, a tylko przedstawienia ofert pracy. Do drugiego profilu należeć będą bezro-
botni wymagający wsparcia, którzy będą korzystać ze wszystkich usług i instrumentów 
rynku pracy, jakie oferują urzędy pracy. W trzecim profilu znajdą się bezrobotni oddaleni 
od rynku pracy, zarówno tacy, którzy z różnych powodów zagrożeni są wykluczeniem 
społecznym, jak i ci, którzy z własnego wyboru nie są zainteresowani podjęciem pracy 
lub uchylają się od pracy legalnej.

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,6707,maj-dodatkowe-srodki-dla-osob-bezrobotnych.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,6707,maj-dodatkowe-srodki-dla-osob-bezrobotnych.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialanie-bezrobociu/art,6678,reforma-publicznych-sluzb-zatrudnienia-mity-i-realia.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=3C48057B52B9B835C1257CD70031BE0B
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,274,1.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,6721,40-mln-zl-na-szkolenia-pracownikow.html
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/45/1/promocja_zatrudnienia.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=22328D215C8850EDC1257C3000508A35
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,6728,reforma-urzedow-pracy-wchodzi-w-zycie.html
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– Rozwiązanie to oznacza wykonanie 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z czerwca 2013 r., który zakwestionował 
znowelizowane przepisy tej ustawy, obo-
wiązujące od początku 2012 r.

Do końca 2011 r. obowiązywała zasada, 
według której czas pracy niepełnospraw-
nych w stopniu znacznym lub umiarko-
wanym wynosił maksymalnie 7 godzin na 
dobę i 35 godzin tygodniowo. Od 2012 r., 
w wyniku nowelizacji ustawy, zaczęła 
obowiązywać nowa zasada, na podsta-
wie której czas pracy tych osób wynosi 
maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Mimo tej zmiany osoby takie 
nadal mogą pracować krócej, ale pod warunkiem uzyskania zaświadczenia od lekarza, 
w którym uzasadnił on konieczność skróconego wymiaru czasu pracy. Jeśli lekarz nie 
wydał takiego zaświadczenia, to niepełnosprawny musi pracować w pełnym wymiarze. 
TK uznał jednak, że uzależnienie stosowania skróconego wymiaru czasu pracy wobec 
osób niepełnosprawnych (w stopniu znacznym i umiarkowanym) od uzyskania zaświad-
czenia lekarskiego, jest niezgodne z art. 2 w związku z art. 69 konstytucji.

Na podstawie orzeczenia TK, od 10 lipca 2014 r. skrócone normy czasu dla osób 
niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym będą stosowane bez ko-
nieczności dostarczania dodatkowego zaświadczenia lekarskiego. Tylko do 9 lipca 
2014 r. niepełnosprawni, którym lekarz nie zalecił pracy w krótszym wymiarze, będą 
pracować maksymalnie 8 godzin na dobę  i 40 godzin tygodniowo.   ■

■  kadry i ubezpieczenia kadry i ubezpieczenia  ■

Szybsza wymiana informacji 
między unijnymi instytucjami 
zabezpieczenia społecznego

przyspieszenie wymiany informacji między unijnymi instytucjami 
zabezpieczenia społecznego – to główny cel nowelizacji niektórych 
ustaw w związku z wdrożeniem Systemu elektronicznej wymiany 
informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium 
rzeczypospolitej polskiej. 

Dzięki nowym rozwiązaniom, obowiązującym od 1 maja 2014 r., szybciej ma przebiegać 
weryfikacja prawa do świadczeń społecznych, a w efekcie będą one wypłacane jedynie 
osobom uprawnionym. Przyjęty akt prawny wdraża do polskiego prawa przepisy unijne. 
Do 1 maja 2014 r. wszystkie państwa członkowskie UE miały obowiązek włączyć się do 
Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego 
(EESSI). Jednocześnie każde z państw zachowuje prawo do kształtowania krajowych 
systemów ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń. Wdrażane rozwiązania dotyczą 
osób, które migrują zarobkowo w obrębie ue. przekazywanie danych niezbędnych 

do ustalenia praw i obowiązków ubez-
pieczonych oraz świadczeniobiorców 
będzie odbywać się drogą elektroniczną 
w ramach wspólnej bezpiecznej sieci za-
pewniającej poufność i ochronę danych. 
elektronicznej wymianie podlegać będą 
dane, które m.in. umożliwiają identyfi-
kację osoby i ustalenie jej miejsca za-
mieszkania oraz przyznanie świadczeń 
z tytułów np.: choroby, macierzyństwa, 
inwalidztwa, starości czy wypadków 
przy pracy i choroby zawodowej. Kluczo-
wym elementem systemu eeSSi na po-
ziomie krajowym mają być tzw. punkty 
kontaktowe. W Polsce będą trzy takie 
punkty: w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej, ZUS oraz NFZ.  ■

czas pracy osoby 
niepełnosprawnej

rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych. Zakłada on, że czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu 
znacznym i umiarkowanym nie może przekraczać 7 godzin na dobę 
i 35 godzin w tygodniu. 

projekty

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/zatrudnienie-osob-niepelnospraw-/wyrok-trybunalu-konstytucyjnego-/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001623
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2013/201312/18/informacja_dot._nowelizacji_ustaw_w_zwiazku_z_wdrozeniem_sewi.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=8F9FD16AB9090EA4C1257C4E0043BE5A
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-or-0.html
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■  SerwiS doMowy

AktuAlności

23,82% – tyle wyniosła frekwencja w wyborach do parlamentu 
europejskiego w polsce. w całej ue nieznacznie przekroczyła 
41%. poniżej prezentujemy podział mandatów w parlamencie 
europejskim.

Jeśli chodzi o wyniki wyborów do pe w polsce, to Platforma Obywatelska (32,13%), 
na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość (31,78%), trzecie miejsce koalicja SLD-UP 
(9,44%), czwarte miejsce – Kongres Nowej Prawicy (7,15%), a piąte – Polskie Stron-
nictwo Ludowe (6,80%). Pozostałe komitety wyborcze nie przekroczyły wymaganego 
progu wyborczego (5%).

To oznacza, że PO i PiS wprowadzą do Parlamentu Europejskiego po 19 europo-
słów, SLD-UP 5 europosłów, zaś KNP i PSL – po 4 europosłów.  ■

europa wybrała swój 
parlament rada Ministrów przyjęła program pomocy dla rodzin 

wielodzietnych, w ramach którego wprowadzona zostanie Karta 
dużej rodziny. Będzie to dokument zapewniający specjalne 
uprawnienia i zniżki rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez 
względu na dochód w rodzinie. 

Karta dużej rodziny

Program jest podstawą do wprowa-
dzenia licznych udogodnień dla rodzi-
ców i dzieci z rodzin wielodzietnych. 
W praktyce chodzi o zniżki za wstęp 
w opłatach do instytucji podległych mini-
strom, np. niektórych muzeów, instytucji 
wystawienniczych, parków narodowych, 
rezerwatów przyrody, obiektów rekre-
acyjno-sportowych. Do programu będą 
mogły przystąpić także inne instytucje 
niż podległe ministrom, np. jednostki 
organizacyjne funkcjonujące na różnych 
szczeblach samorządu terytorialnego 
(np. muzea samorządowe) oraz przed-
siębiorstwa prywatne. Szczególnie firmy 
komercyjne, proponując rodzinom wie-
lodzietnym zniżki i rabaty na swoje pro-
dukty, mogłyby zmniejszyć ich wydatki.

Każda instytucja, która przystąpi do 
programu, będzie mogła wykorzystać 
w materiałach reklamowych lub informacyjnych znak „Tu honorujemy Kartę Dużej 
Rodziny”.

Rodzice mają otrzymywać Kartę Dużej Rodziny bezterminowo, a dzieci: do 
ukończenia 18 roku życia; do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki; 
bez ograniczeń wiekowych gdy mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym 
stopniu niepełnosprawności (na czas jego ważności).

Karta ma być przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Będzie 
wydawana bezpłatnie. Ma to być dokument identyfikujący członka rodziny wie-
lodzietnej.  ■

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140526STO48431/html/Noc-wyborcza-za-nami.-Co-dalej
http://ec.europa.eu/polska/news/140525_wybory_do_pe_pl.htm
http://www.elections2014.eu/pl
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-rzadowego-programu-dla-rodzin-wielodzietnych.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/karta-duzej-rodziny-pomoc-rzadu-dla-rodzin-wielodzietnych.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,6727,znizki-dla-3-4-mln-osob.html
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21 maja weszła w życie ustawa o europejskiej inicjatywie 
obywatelskiej.

zmiany 
prawne

europejska inicjatywa 
obywatelska

dofinansowanie z programu „MALucH 2014” dostanie 734 żłobków 
i klubów dziecięcych z 350 gmin w całym kraju. Skorzysta na tym 
blisko 21 tys. najmłodszych dzieciaków.

Nowe przepisy umożliwiają realizację w Polsce rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) nr 211/2011 z 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej. 
Europejska inicjatywa obywatelska (EIO) daje obywatelom państw unijnych możli-
wość składania do Komisji europejskiej petycji wzywających do podjęcia działań 
legislacyjnych. przedłożenie eio wymaga zebrania co najmniej miliona podpisów 
obywateli pochodzących co najmniej z jednej czwartej państw ue.

Zgodnie z ustawą za koordynację sprawdzania poprawności złożonych w Polsce 
podpisów pod EIO oraz dostarczanie organizatorom akcji certyfikatów poświadcza-
jących liczbę ważnych deklaracji poparcia z Polski będzie odpowiedzialny Minister 
Spraw Wewnętrznych.

Nowe przepisy zrównują również ochronę EIO z krajową inicjatywą ustawodawczą. 
Za przeszkadzanie w wykonywaniu tych inicjatyw albo wywieranie na nie wpływu 

55.000 miejsc dla dzieci 
w żłobkach i klubach dziecięcych

Program „MALUCH 2014” to środki na tworzenie i utrzymanie żłobków, klubów dzie-
cięcych i dziennych opiekunów. Z dofinansowania – nawet do 80% kosztów – mogą 
skorzystać samorządy, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe.

Wyniki konkursu są już znane. Ministerstwo przyznało dofinansowanie dla 734 pla-
cówek z 350 gmin w całym kraju. Powstaną dzięki temu 53 nowe żłobki i kluby dziecięce, 
które przyjmą 2.129 najmłodszych dzieci.  ■

Nowelizacja ustawy prawo wodne oraz niektórych innych 
ustaw zakłada dopuszczenie poruszania się na rowerze wzdłuż 
wałów przeciwpowodziowych, a także ułatwienie wyznaczania 
turystycznych szlaków rowerowych i pieszych oraz budowę dróg 
rowerowych na wałach przeciwpowodziowych oraz obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią. 

obowiązująca już nowelizacja Kodeksu karnego wdraża regulacje 
unijne, których celem jest skuteczniejsza walka z producentami 
i odbiorcami pornografii dziecięcej oraz osobami korzystającymi 
z prostytucji dziecięcej.

Na rowerze po wałach 
przeciwpowodziowych

Nowe przepisy chroniące dzieci 
przed przestępstwami na tle 
seksualnym

W związku z tym ustawa przewiduje odformalizowanie procedury umożliwiającej 
wykonanie robót budowlanych na takich obszarach.  ■

Ustawa zmienia przepisy dotyczące karania m.in. za utrwalanie, sprowadzanie, prze-
chowywanie lub posiadanie pornografii dziecięcej. Dotąd kara dotyczyła pornografii 
z udziałem dzieci poniżej 15. roku życia, a nowelizacja podnosi granicę wieku do 18. 
roku życia. Ustawa przewiduje również karanie za kontakty seksualne z osobami 

przez nadużycie stosunku zależności będzie grozić od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. 
Ponadto składanie nieprawdziwych oświadczeń przez organizatorów EIO, bezprawne 
wykorzystywanie danych obywateli UE i niszczenie deklaracji będzie zagrożone karą 
grzywny, ograniczenia wolności lub do 3 lat więzienia.  ■

■  SerwiS doMowy

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=9C28E24E5BB83535C1257C3E0027657D
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,6710,juz-55-000-miejsc-dla-dzieci-w-zlobkach-i-klubach-dzieciecych.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,6611,startuje-maluch-2014.html
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2014/04/23/informacja_w_sprawie_ustawy_z_dnia_4_kwietnia_2014_r_o_europejskiej_inicjatywie_obywatelskiej.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=FD2B6B1EDED226B4C1257CD0004BFCC4
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,6663,40-milionow-zlotych-na-zlobki-.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,6708,wyniki-konkursu-maluch-2014.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/program-maluch-2014-pierwsze-40-mln-zl-na-zlobki.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=1FC9DED01B9AF798C1257BD40048ACCC
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-krajowe/art,374,prezydencka-ustawa-ws-sciezek-rowerowych-podpisana.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000538
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/46/1/prawo_wodne.rtf
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6062,od-dzis-wieksza-ochrona-maloletnich-przed.html
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poniżej 18 lat, jeżeli wiążą się one z przekazaniem korzyści majątkowej, osobistej lub 
nadużyciem zaufania. W takich sytuacjach dorosły będzie ponosił odpowiedzialność 
niezależnie od tego, z czyjej inicjatywy doszło do tych kontaktów.

Nowelizacja wydłuża ponadto okres przedawnienia karalności przestępstw o cha-
rakterze seksualnym, których ofiarami są dzieci. Czyny te nie będą przedawniały się 
wcześniej niż przed ukończeniem przez ofiarę 30. roku życia. Nowelizacja wprowadza 
także przepisy, które mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży podczas 
różnych form zorganizowanego wypoczynku, np. obozów, kolonii. Kandydatem na 
wychowawcę lub kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży nie będzie mogła być 
osoba karana w przeszłości za określone przestępstwa, np. przestępstwo przeciwko 
wolności seksualnej.

Ponadto ustawa zakazuje prowadzenia reklamy i promocji pornografii w stosunku 
do małoletnich poniżej 15 roku życia.  ■

wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy, 
1 zezwolenie na pobyt i pracę, ułatwienia dla studentów 
– m.in takie zmiany wprowadza nowa ustawa dla cudzoziemców, 
która weszła w życie 1 maja. 

ułatwienia dla cudzoziemców 
mieszkających w polsce

Zezwolenie na dłużej

Z 2 do 3 lat wydłużono maksymalny okres, na który można otrzymać zezwolenie na 
pobyt czasowy. Poza tym do tej pory taki wniosek musiał zostać złożony przynajmniej 
45 dni przed końcem ważności wizy lub aktualnego zezwolenia na pobyt. Po zmianach 
będzie można to zrobić w dogodnym dla siebie momencie.

obcokrajowcy na polskich uczelniach

Ustawa wprowadza także ułatwienia dla cudzoziemców studiujących na polskich 
uczelniach.
 ▪ 1. zezwolenie na pobyt czasowy będzie przyznawane na 15 miesięcy;
 ▪ w przypadku krótszego pobytu w Polsce (poniżej roku), będzie można dostać 

zezwolenie na czas roku akademickiego lub studiów oraz dodatkowo 3 miesięcy;

 ▪ kontynuujący studia na kolejnym roku otrzymają zezwolenie na pobyt czasowy 
na okres do 3 lat (do tej pory był to rok);

 ▪ absolwenci polskich uczelni, poszukujący pracy w Polsce, będą mogli ubiegać 
się o zezwolenie na pobyt czasowy na rok.

Jedno zezwolenie na pobyt i pracę

Zgodnie z nową ustawą cudzoziemiec będzie mógł ubiegać się jednocześnie 
o zezwolenie na pobyt oraz pracę. Wcześniej to pracodawca, który chciał zatrudnić 
cudzoziemca, musiał ubiegać się dla niego o zezwolenie na pracę. Dopiero po 
jego uzyskaniu cudzoziemiec mógł wystąpić o zezwolenie na pobyt.

Legalizacja pobytu

Łatwiejsza stała się także legalizacja pobytu. Koszty zamieszkania nie są już 
badane. Wystarczy, aby cudzoziemiec wykazał, że ma w Polsce zapewnione 
miejsce zamieszkania.

co z cudzoziemcem, który nie uzyska prawa pobytu?

Ustawa zakłada elastyczne podejście. Osoba, która powinna opuścić terytorium 
Polski, nie będzie musiała oczekiwać na wykonanie decyzji w ośrodku strzeżonym. 
Ustawa wprowadza środki alternatywne, takie jak:
 ▪ depozyt paszportu,
 ▪ obowiązek przebywania w określonym miejscu.

priorytetem będzie powrót dobrowolny

Dodatkowo w przypadku chęci dobrowolnego powrotu cudzoziemiec uzyska 
pomoc. Wsparcie uzyskają także   cudzoziemcy, u których konieczna będzie 
ochrona przed wydaleniem. Chodzi o okoliczności związane m.in. z więzami 
rodzinnymi w Polsce lub sytuacją w kraju pochodzenia.

polska. tu mieszkam

W dotarciu do nowych przepisów pomóc ma kampania informacyjna „Polska. 
Tu mieszkam”. Na specjalnej stronie internetowej dostępne są niezbędne in-
formacje i materiały do pobrania m.in – ulotki, zdjęcia, broszury, spoty radiowe 
i telewizyjne.  ■

Źródło: www.premier.gov.pl

■  SerwiS doMowy

http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/45/1/kodeks_karny.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=2EC66BBEA61C4A85C1257CC800300E39
https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/11989,Od-1-maja-ulatwienia-dla-cudzoziemcow-mieszkajacych-studiujacych-i-pracujacych-w.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001650
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/41/1/cudzoziemcy-skrot.rtf
http://www.cudzoziemcy.gov.pl/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=29C5038B0E1393C6C1257C5900520871
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/ulatwienia-dla-cudzoziemcow-mieszkajacych-w-polsce.html
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porady

u wrót sezonu wakacyjnego miliony europejczyków planują 
wakacyjne wyjazdy do rozmaitych, niekiedy bardzo egzotycznych, 
zakątków świata. Zastanawiasz się, kto pokryje koszty leczenia 
po nieszczęśliwym wypadku albo z kim powinieneś skontaktować 
się w razie problemów? 

prawie trzykrotnie – z 14,4% w 2002 r. do 40,5% w 2013 r. wzrosła 
liczba polaków w wieku 30-34 lata z dyplomem ukończenia 
studiów. – tak wynika z opublikowanych danych eurostatu. w całej 
unii europejskiej ten wzrost wyniósł 13%.

Bezpieczni w wakacje

– przeczytaj, jak unia europejska może ci pomóc – Przedstawicielstwo KE w Polsce 
podało kilka wskazówek postępowania w przypadku, gdy urlop nie przebiegnie do-
kładnie tak, jak planowaliśmy. ■

Z badań unijnego urzędu statystycznego wynika, że UE znacznie zbliżyła się do re-
alizacji celu, jakim jest osiągnięcie do 2020 r. poziomu 40% osób z wykształceniem 
wyższym w tej grupie wiekowej. W ubiegłym roku 37% obywateli UE w wieku 30-34 
miało ukończone studia. Dla porównania, według danych z 2002 roku było to tylko 24%.

wskAźniki 
i stawki

polska na czele krajów 
z najszybszym wzrostem 
liczby osób z wyższym 
wykształceniem

– Wykształcenie daje lepsze perspektywy na 
pracę. Dlatego Europa postawiła sobie za 
zadanie zwiększenie liczby osób dorosłych 
z wyższym wykształceniem. Polska przekro-
czyła już wyznaczony dla krajów UE średni 
odsetek trzydziestolatków z wyższym wy-
kształceniem w społeczeństwie. Jesteśmy 
też czwartym w Europie po Wielkiej Bry-

tanii, Niemczech i Francji krajem pod względem liczby studiujących osób – powiedziała 
prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Cel, jaki Polska ma osiągnąć do 2020 r., to 45% 30-34-latków z dyplomem uczelni.
W badanym okresie (od 2002 do 2013 r.) odsetek osób w wieku 30-34 lata, które 

ukończyły studia wyższe, zwiększył się ponad dwukrotnie w dziesięciu krajach: 
w Polsce (z 14,4% do 40,5%), na Malcie (z 9,3% do 26%), Słowacji (z 10,5% do 26,9%), 
w Rumunii (z 9,1% do 22,8%), na Łotwie (17,3% do 40,7%), w Portugalii (z 13% do 
29,2%), Luksemburgu (z 23,6% do 52,5%), 
na Węgrzech (z 14,4% do 31,9%), na Litwie 
(z 23,4% do 51,3%) oraz w Czechach 
(z 12,6%. do 26,7%).

W 2013 r. najwięcej osób w wieku 
30-34 lat z ukończonymi studiami wyż-
szymi było w Irlandii (52,6%), Luksembur-
gu (52,5%), na Litwie (51,3%), w Szwecji 
(48,3%), na Cyprze (47,8%) i w Wielkiej 
Brytanii (47,6%). Z kolei najmniej osób 
z wyższym wykształceniem odnotowano 
we Włoszech (22,4%), w Rumunii (22,8%), 
Chorwacji (25,9%) i na Malcie (26%).

Polska może pochwalić się również 
bardzo dobrymi wynikami, jeśli chodzi 
o niski odsetek osób w wieku od 18 do 
24 lat, które wypadły z systemu kształce-
nia i szkolenia (mają tylko wykształcenie 
na poziomie szkoły średniej). W 2013 roku 
najniższy wskaźnik tego zjawiska odnoto-
wano w Chorwacji (3,7%), Słowenii (3,9%), 
w Czechach (5,4%) i właśnie w Polsce 
(5,6%). Z kolei najgorzej ma się pod tym 
względem sytuacja w Hiszpanii (23,5%), 
na Malcie (20,9%) i w Portugalii (19,2%). ■

w ubiegłym roku 
37% obywateli ue 
w wieku 30-34 miało 
ukończone studia. 

■  SerwiS doMowy

http://ec.europa.eu/polska/news/140520_wakacje_pl.htm
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/polska-na-czele-krajow-z-najszybszym-wzrostem-liczby-osob-z-wyzszym-wyksztalceniem.html
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Osoby, które zdecydują się na kredyt, uzyskają dodatkowe środki finansowe na bieżące 
potrzeby (konsumpcję, świadczenia medyczne, itp.), które czerpane będą z kapitału 
zakumulowanego w nieruchomości. Projektowane przepisy nie wprowadzają limitu 
wieku osób pragnących skorzystać z tej oferty.

Proponowane przez rząd rozwiązania dotyczą szczególnego rodzaju umowy kredytu, 
pozwalającego bankom udostępniać środki finansowe, których spłata nastąpi dopiero 
po śmierci kredytobiorcy w zamian za ustanowione przez niego zabezpieczenie na 
nieruchomości, do której posiada on określone prawo (własności, współwłasności, 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo użytkowania wieczystego gruntu).

Podstawą do ustalenia kwoty odwróconego kredytu hipotecznego będzie rynkowa 
wartość danej nieruchomości. Przed zawarciem umowy rzeczoznawca majątkowy oceni 
nieruchomość. Kredyt będzie udzielany w walucie, w jakiej beneficjent otrzymuje więk-
szość dochodów - takie rozwiązanie pozwoli uniknąć ryzyka walutowego.

W projekcie znalazło się wiele regulacji, których celem jest możliwie najpełniejsze 
zabezpieczenie osób, które zdecydują się na kredyt. Bank dostarczy im – na co najmniej 
7 dni przed zawarciem umowy – standardowy formularz informacyjny, szczegółowo 
opisujący oferowany kredyt. Ponadto będą mogli m.in.: odstąpić od zawarcia umowy i 
przedterminowo, bezpłatnie spłacić zaciągnięty kredyt.

Ma to szczególne znaczenie w kontekście postrzegania przez Polaków nierucho-
mości jako efektu życiowego dorobku oraz umożliwienia spadkobiercom – poprzez 
spłatę zaciągniętego kredytu – zachowania prawa do nieruchomości. Uprawnienia do 
zawierania umów odwróconego kredytu hipotecznego będą miały wyłącznie instytu-
cje podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego lub organom nadzorczym 
w macierzystych państwach członkowskich UE, co zapewni wysoki poziom ochrony 
beneficjentom projektowanej usługi finansowej.

Bank, zawierając umowę odwróconego kredytu hipotecznego, zobowiąże się 
do wypłaty ustalonej w umowie kwoty, która będzie dokonywana przez okres 

projekty

rządowy projekt ustawy wprowadzi do polskiego systemu 
prawego instytucję odwróconego kredytu hipotecznego. Zawiera 
bezpieczne rozwiązania adresowane przede wszystkim do 
osób starszych, które będą mogły zawrzeć z bankiem umowę 
odwróconego kredytu hipotecznego. 

odwrócony kredyt 
hipoteczny

określony w umowie. Oznacza to, że 
pieniądze nie muszą być wypłacane do-
żywotnio – mogą być wypłacane w ratach 
lub jednorazowo. Te kwestie będą uzgad-
niane między stronami. Kredytobiorca, 
do chwili swojej śmierci, pozostanie 
właścicielem/wieczystym użytkowni-
kiem nieruchomości lub posiadaczem 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i będzie zamieszkiwać w nim do 
dnia swojej śmierci. Zawarcie umowy o odwróconym kredycie hipotecznym będzie 
traktowane jak zaciągnięcie kredytu.

Umowa odwróconego kredytu hipotecznego będzie musiała być zawarta na piśmie. 
Powinny w niej znajdować się informacje dotyczące np.:
 ▪ rodzaju kredytu,
 ▪ jego całkowitej wysokości,
 ▪ wartości nieruchomości,
 ▪ wskazanie strony, która będzie płacić za wycenę nieruchomości,
 ▪ oprocentowania kredytu, terminów oraz wysokości ustalonych kwot do wypłaty 

(jednorazowo czy w ratach).
Ponadto w umowie muszą zostać określone obowiązki kredytobiorcy związane 

z nieruchomością (ubezpieczenie lokalu, należyta dbałość o nieruchomość, terminowe 
uiszczanie podatków czy opłat za czynsz).

Spadkobiercy, zgodnie z proponowanymi przepisami, będą mogli spłacić kredyt 
i zachować prawa do nieruchomości. Jeżeli się na to nie zdecydują, będą mieli obo-
wiązek przeniesienia prawa do nieruchomości na kredytodawcę.  ■

posłowie parlamentu europejskiego przyjęli 3 kwietnia br. tzw. 
„pakiet telekomunikacyjny”, który zniesie opłaty roamingowe 
naliczane przy wykonywaniu połączeń telefonicznych, wysyłaniu 
wiadomości tekstowych oraz używaniu mobilnego internetu za 
granicą, na terenie unii europejskiej, od 15 grudnia 2015 roku.

Koniec roamingu w ue

Oznacza to, że ceny detaliczne mają spaść do wysokości cen obowiązujących w ofercie 
danego operatora na terenie kraju.  ■

Spadkobiercy będą 
mogli spłacić kredyt 
i zachować prawa 
do nieruchomości.

■  SerwiS doMowy

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-odwroconym-kredycie-hipotecznym-przedlozony-przez-ministra.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=34E3B5BE1DAC79BCC1257CDE003CC468
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/odwrocony-kredyt-hipoteczny-szansa-na-lepszy-standard-zycia.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140331IPR41232/html/Pos%C5%82owie-chc%C4%85-otwartego-dost%C4%99pu-do-us%C5%82ug-online-i-zniesienia-op%C5%82at-roamingowych
http://www.konsument.gov.pl/pl/news/656/100/PE-znosi-roaming.html
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uważaj, z czyich usług 
korzystasz!
chociaż tzw. druga ustawa deregulacyjna otwiera dostęp do 
wykonywania niektórych czynności, które zarezerwowane 
były dotąd tylko dla doradców podatkowych i księgowych, to 
pamiętać należy, że korzystanie z usług niewykwalifikowanych 
i niedoświadczonych w tym zakresie osób może podatnika narazić 
na duże straty, gdyż to podatnik odpowiada za nieprawidłowości 
w rozliczeniach z fiskusem.

podmioty niebędące doradcami podatkowymi nie są zobowiązane do ubez-
pieczenia oc za szkody wyrządzone przy świadczeniu usług z tego zakresu.

Większość nowych przepisów  wejdzie w życie po upływie 60 dni od dnia ogło-
szenia. Sprawdźmy, jakie nadchodzące zmiany dotyczą wybranych zawodów 
w ramach II etapu deregulacji:

usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 ▪ całkowita deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – obecne 
wymogi wobec osób z wyższym wykształceniem kierunkowym lub innym 
wyższym uzupełnionym studiami kierunkowymi podyplomowymi – 3 lata 
praktyki, wobec osób ze średnim wykształceniem – 2 lata praktyki i egzamin.

doradca podatkowy:

 ▪ w zakresie regulowanym pozostanie reprezentowanie podatników, płatni-
ków i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej 
i w sądzie,

 ▪ całkowita deregulacja takich czynności doradcy jak:
 – prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji 

do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,

 – sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy 
w tym zakresie),

 ▪ wprowadzenie możliwości zwolnienia z egzaminu (dla osób, które ukończy-
ły studia, których program powstał we współpracy z organem nadającym 
uprawnienia),

 ▪ skrócenie praktyki z 2 lat do 6 miesięcy i rezygnacja z praktyki w urzędzie 
skarbowym.

Biegły rewident:

 ▪ zliberalizowanie zasad zatrudniania biegłych rewidentów na umowę cywil-
noprawną i zniesienie ograniczeń w zatrudnianiu pracowników naukowo-
-dydaktycznych,

 ▪ wprowadzenie obowiązku zwolnienia z egzaminu zawodowego w zakresie, 
w jakim kandydat zdał egzaminy uniwersyteckie,

 ▪ możliwości zaliczenia praktyki i aplikacji w drodze co najmniej 15-letniego 
doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości, prawa i finansów,

 ▪ uelastycznienie systemu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, 
w szczególności poprzez wprowadzenie nowych możliwości zaliczania tego 
doskonalenia, m.in. w ramach samokształcenia zawodowego. ■

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1576
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