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  7 – Wpłata podatku dochodowego w formie karty 
podatkowej za listopad.

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

10 – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne i FP za listopad - 
osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie 
za siebie.

10 – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad. 

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

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

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

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

21 – Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od 
osób fizycznych od dochodów osiągniętych z 
działalności gospodarczej (w tym liniowego) 
oraz z umów najmu i dzierżawy.

21 – 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.

21 – 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 listopad.

21 – Wpłata ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych za listopad.

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

21 – Wpłata na PFRON za listopad.

28 – Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.

28 – Złożenie informacji podsumowującej 
(składanej elektronicznie).

28 – Wpłata podatku dochodowego w formie 
karty podatkowej za grudzień.

Terminy – grudzień

Słowo od doradcy

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów 
w nadchodzącym roku wraz z podziękowaniami 
za dotychczasową współpracę składa

Twój Doradca Podatkowy

Złota myśl (może się spełni):
„Rząd mądry i oszczędny, który nie pozwoli ludziom krzywdzić się wzajemnie, który 
pozostawi im swobodę rozwoju gospodarczego i doskonalenia się, który nie odbierze 
pracującym od ust chleba zapracowanego przez nich – oto definicja dobrego rządu, 
którego nam potrzeba, by szczęście było pełne”. –  Tomasz Jeferson
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Podatnik rozlicza się ryczałtem z przychodów z wynajmu lokalu mieszkalnego, 
a umowa, którą zawarł z najemcą, przewiduje, że oprócz kwoty za najem opłacać 
on będzie czynsz za mieszkanie, abonament telefoniczny i podobne opłaty. Czy 
te opłaty trzeba zaliczyć do przychodów z tytułu najmu?

W tej sytuacji opłaty te zaliczyć należy do przychodów z tytułu najmu. Do przy-
chodów zaliczyć należy nie tylko kwotę za najem, lecz również wartość czynszu 
uiszczaną na rzecz zarządzającego nieruchomością, pokrywaną przez najemcę 
oraz podatek od nieruchomości, opłaty za prawo wieczystego użytkowania i opłaty 
stałe z tytułu zużycia mediów. Opodatkowanie w formie ryczałtu charakteryzuje 
się brakiem, co do zasady, możliwości odliczania od przychodu kosztów uzyskania 
przychodu. W konsekwencji przychód może być czasem o wiele większy niż sama 
kwota wynikająca z czynszu. Stawka ryczałtu 8,5% jest odnoszona do sumy tych 
przychodów1. ■

1  Do końca 2009 r., jeśli wysokość przychodów w roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 4.000 euro, 

ryczałt wynosił 8,5% przychodów, zaś od nadwyżki ponad tę kwotę – wynosił 20% przychodów.

■  PODATKI  PODATKI  ■

Przychód z najmu

Najem prywatny 
a działalność

Wynajem a emerytura

Podatnik jest emerytem i właścicielem mieszkania, które wynajmuje. Do tej pory 
płacił od dochodu uzyskanego z tytułu wynajmu podatek na zasadach ogólnych 
i był zobowiązany w zeznaniu rocznym łączyć dochód z emerytury z dochodem 
z najmu. Czy obecnie może wybrać opodatkowanie uzyskanych dochodów z najmu 
w formie ryczałtu?

Tak. Od 2003 r. ma taką możliwość. Jeżeli zdecyduje się na ryczałt, to do 20 
stycznia roku podatkowego musi złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według 
miejsca zamieszkania, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie 
ryczałtu. Podatnik musi jednak pamiętać, że ryczałt płaci się od uzyskanego przy-
chodu, a nie od dochodu (jak przy opodatkowaniu na warunkach ogólnych). Należny 
ryczałt wpłaca się do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za miesiąc 
grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28, tj. do 31 stycznia. W zezna-
niu tym wykazuje się wyłącznie przychody z najmu. Podatnik nie uwzględnia ich już 
w zeznaniu rocznym (PIT-37), składanym do 30 kwietnia, gdzie wykaże tylko dochody 
z emerytury i ewentualnie z innych źródeł opodatkowanych na zasadach ogólnych. ■

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, a jednocześnie wynajmuje mieszkanie 
(nie ma to związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą). Czy 
może on skorzystać z opodatkowania przychodów z wynajmowania mieszkania 
w formie ryczałtu? 

Tak. Począwszy od 2004 r. nie wyłącza możliwości odrębnego opodatkowania 
ryczałtem przychodów z najmu sam fakt wykonywania przez podatnika działalności 
gospodarczej, lecz jedynie fakt, że umowy najmu (i umowy podobne) zawierane są 
w ramach prowadzonej działalności. ■

ODPOWIEDZI

ODPOWIEDZI

ODPOWIEDZI
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■  PODATKI  PODATKI  ■

W powyższym zakresie przedmiot nowelizacji sprowadza się do: 

1) wprowadzenia w ustawie o PIT nowego rozdziału 7a regulującego w sposób kom-
pleksowy zasady przekazywania informacji o transgranicznych wypłatach odsetek, 

2) zmiany (w ustawie o PIT i w ustawie 
o CIT) wysokości udziału jednego pod-
miotu w kapitale zakładowym drugiego 
podmiotu warunkującego powstanie 
powiązań pomiędzy tymi podmiotami 
z 5% na 25%, 

3) zmian (w ustawie o PIT i w ustawie 
o CIT) dotyczących przepisów nakłada-
jących obowiązek sporządzenia i przed-
łożenia dokumentacji transakcji zawiera-
nych z podmiotami powiązanymi, 

4) wprowadzenia w ustawie o CIT ogólnej 
klauzuli zapobiegającej nadużyciom 
w  przypadku stosowania zwolnienia 

z opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych na podstawie art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 tej 
ustawy, 

5) uzupełnienia załącznika 4 ustawy o CIT „Lista podmiotów, do których ma zasto-
sowanie art. 20 ust. 14 i art. 22 ust. 6” o dwie spółki prawa rumuńskiego. 

Ustawa zawiera ponadto zmiany w ustawie o PIT dotyczące zwolnienia od podatku 
uposażenia otrzymywanego przez funkcjonariuszy organizacji międzynarodowych 
oraz równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego wypłaconego funk-
cjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego 
oraz wprowadza inne zmiany o charakterze porządkowym i doprecyzowującym. ■

Zawiera ono nowe wzory deklaracji w zakresie specjalnego podatku węglowodo-
rowego, tj.:
• SPW-1(1), wraz z objaśnieniami,
• SPW-2(1), wraz z objaśnieniami,
• SPW-1/O(1),
• SPW-2/O(1).

Celem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
(CIT) jest dostosowanie polskich przepisów podatkowych do wpro-
wadzonych w latach 2014 i 2015 zmian w prawie Unii Europejskiej, 
związanych z opodatkowaniem dochodów z oszczędności oraz 
z opodatkowaniem spółek powiązanych. 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2015 r. 
w sprawie określenia wzorów deklaracji w zakresie specjalnego 
podatku węglowodorowego wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2016 r.

Deklaracje w zakresie 
specjalnego podatku 
węglowodorowego

Zwolnienie dywidend 
wypłacanych przez 
spółkę córkę na rzecz 
spółki matki nie 
obejmie przypadków, 
gdy dywidendy 
zostały wypłacone 
w wyniku fikcyjnych 
uzgodnień.

Utrudnienie spółkom 
powiązanym 
wyprowadzania zysków 
za granicę

ZMIANY 
PRAWNE

WZORY PISM

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty/-/asset_publisher/qqR2/content/zmiana-ustaw-pit-cit-op-kks-o-zasadach-ewidencji-i-identyfikacji-podatnikow-i-platnikow-ustaw-zmieniajacych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qqR2%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_qqR2_
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D15B5F454875E614C1257E89004827AE
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2015/10/27/4_informacja_pit_i_cit_odsetki.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D15B5F454875E614C1257E89004827AE
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=FA8069E443E5A563C1257ED9003FF805
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1765/D2015000176501.pdf
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 PODATKI  ■■  PODATKI

Taką uchwałę (sygn. I FPS 4/15) podjął 
26 października 2015 r. Naczelny Sąd 
Administracyjny w składzie 7 sędziów, 
po rozpoznaniu zagadnienia prawne-
go w przedmiocie   prawa do odlicze-
nia podatku naliczonego przez gminę 
z faktur zakupowych związanych z reali-
zacją inwestycji, które zostały następnie 
przekazane do gminnego zakładu budże-
towego i są przez niego wykorzystywane 
do sprzedaży opodatkowanej podatkiem 
od towarów i usług.

W ustnym uzasadnieniu NSA wskazał, że 
gminne zakłady budżetowe nie mogą być 
uznane za odrębnego od gminy podatni-
ka VAT, gdyż nie spełniają one warunku 
samodzielności.

W związku z podjętą uchwałą gminne zakłady budżetowe objęte zostaną plano-
wanym obowiązkowym „scentralizowaniem” rozliczeń w VAT w samorządach. ■

 „W świetle art. 15 ust. 1 oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (…) gmina ma prawo do 
odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych 
z realizacją inwestycji, które zostały następnie przekazane do 
gminnego zakładu budżetowego, który realizuje powierzone mu 
zadania własne tej gminy, jeżeli te inwestycje są wykorzystywane 
do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług”.

Gminne zakłady 
budżetowe nie są 
podatnikami VAT

ORZECZENIA

Granice opodatkowania należą do bardzo kontrowersyjnych kwestii. 
W przypadku każdego podatku ostatecznym jego źródłem jest czyjś 
dochód lub majątek. Zbyt wysokie obciążenie podatkami prowadzi 
do zaniku przedsiębiorczości i w konsekwencji do zmniejszania 
ogólnej wielkości wpływów podatkowych budżetu.

Granice opodatkowania 
PORADY

Zależność tę ilustruje tzw. krzywa Laffera (zob. rys.). Przy zerowej stopie podatku, 
wpływy z niego wynoszą 0. Gdy stopa opodatkowania rośnie, rosną też wpływy do 
budżetu – ale tylko do poziomu opodatkowania w wysokości średnio ok. 50%. Przy 
dalszym zwiększaniu obciążeń podatkowych – wpływy budżetowe maleją.

Punkty A oraz C obrazują skrajne stawki podatkowe, a ściślej stopy opodatkowa-
nia: 0% i 100%. Punkt B określa stopę podatkową, przy której wpływy budżetowe 
są najwyższe z możliwych. Punkt C odpowiada maksymalnej stopie podatkowej. 
W przypadku podatku zależnego od dochodu (jak podatki dochodowe) odpowiada 
on stawce 100%, czyli w praktyce konfiskacie całego dochodu.
W przypadku podatków pośrednich, czyli płaconych podczas wydawania pieniędzy, 

?

A

B

C

100%0%
stopa podatkowa

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/22A56560C6
http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/komunikat-dotyczacy-uchwaly-naczelnego-sadu-administracyjnego-z-dnia-26-pazdziernika-2015-r-sygn-i-fps-4-15?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fvat%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%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/766655/1402295/Komunikat+TSUE-29-09-2015.pdf
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 PODATKI  ■■  PODATKI

„Jest tylko jeden sposób, by zabić kapitalizm: podatki, podatki i jeszcze raz podatki” 
– Karol Marks 

“Podobnie jak niedostatek nadmiernie wygórowane podatki, powodując zniechęce-
nie, niszczą przemysł... Uważny a bezstronny ustawodawca nie przekroczy punktu, 
w którym kończą się korzyści, a zaczyna się krzywda. Jednakże, jako że przeciwne 
postępowanie jest znacznie szerzej rozpowszechnione, należy obawiać się, że 
w całej Europie podatki pomnożone będą do takiego stopnia, w którym całkowicie 
zmiażdżą wszelką sztukę i przemysł ...” – David Hume. ■

Konsultacje Komisji Europejskiej w zakresie zapowiadanego nowego 
projektu Dyrektywy w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy 
opodatkowania osób prawnych (Dyrektywa CCCTB) potrwają do 
8 stycznia 2016 r. Komisja planuje, że projekt ten zostanie 
przedstawiony w 2016 r.

Konsultacje w sprawie 
nowego projektu 
Dyrektywy CCCTB

Główne założenia nowego projektu 
zostały omówione w dokumencie Komisji 
z 17 czerwca 2015 r. 

Wyniki konsultacji zostaną wykorzysta-
ne podczas prac nad oceną skutków, 
które zostaną zakończone najpóźniej 
w pierwszym kwartale 2016 r., dlatego 
Komisja Europejska zainteresowana jest 
zebraniem opinii od zainteresowanych 
podmiotów (osób fizycznych, osób praw-
nych, organizacji społecznych, organiza-
cji międzynarodowych), które mogą być 
pomocne w odzwierciedleniu w nowym 
projekcie Dyrektywy CCCTB aktualnych 
aspektów międzynarodowego opodat-
kowania.

Komisja Europejska oczekuje poglądów 
dotyczących w szczególności następują-
cych zagadnień:
–   w  jakim stopniu Dyrektywa CCCTB 
może stanowić skuteczne narzędzie 

PROJEKTY

stopa podatkowa nie ma teoretycznie ograniczenia procentowego i może być nawet 
większa od 100% dla niektórych dóbr (jak np. obecnie podatki w cenie benzyny). Stąd 
linia przerywana na rysunku powyżej. Nie zmienia to jednak istoty prawa Laffera 
– wpływy zbliżają się wtedy do zera w sposób asymptotyczny. Podatki pośrednie 
sumują się i mają tę właściwość, że po ich zapłaceniu nasze zasoby finansowe po 
prostu się wyczerpują i w pewnym momencie nic już więcej nie kupimy. Każdy 
podatek pośredni stanowi zawsze zatem jakiś udział w naszych dochodach i można 
go przeliczyć na odpowiadającą mu wielkość podatku dochodowego.

Do przyczyn występowania zjawiska Laffera zalicza się:
1. zmniejszenie motywacji osiągania dochodów w ogóle;
2. efekt akcyzowy;
3. ucieczkę kapitału z kraju;
4. wzrost skali legalnego unikania opodatkowania;
5. wzrost skali uchylania się od opodatkowania (nielegalnego);
6. wzrost skali tzw. szarej strefy (przemyt, działalność gospodarcza ukryta, zatrud-
nienie „na czarno”). 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/relaunch_ccctb_en.htm
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/PL/1-2015-302-PL-F1-1.PDF
http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/j25S/content/konsultacje-komisji-europejskiej-w-sprawie-nowego-projektu-dyrektywy-ccctb?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fstrona-glowna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_JKd3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3#p_p_id_101_INSTANCE_j25S_


ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII   POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 PODATKI  ■■  PODATKI

w walce z agresywnym planowaniem podatkowym, bez narażania pierwotnego 
celu stworzenia wspólnego rynku jakim jest środowisko przyjazne działalności 
gospodarczej,
 ▪ jakie przedsiębiorstwa powinny stosować CCTB/CCCTB i czy przedsiębiorstwa 

powinny mieć możliwość wyboru stosowania przepisów unijnych,
 ▪ czy pożądane jest podejście stopniowego wprowadzania CCCTB zakładające, że 

prace dotyczące konsolidacji, powinny się rozpocząć dopiero z chwilą osiągnięcia 
porozumienia odnośnie do podstawy opodatkowania,

 ▪ czy do momentu, kiedy Komisja przedstawi nowy projekt CCTB/CCCTB, warto na 
podstawie obecnego projektu dyrektywy uzgodnić wspólne zasady dotyczące 
(niektórych) międzynarodowych aspektów opodatkowania uwzględniającego 
raporty OECD opracowane w ramach projektu BEPS,

 ▪ jak uregulować kwestię opodatkowania długu,
 ▪ jakie będą najlepsze zasady opodatkowania dla rozwoju działalności w segmencie 

B+R,
 ▪ czy możliwość transgranicznej kompensacji strat równoważąca brak korzyści 

z konsolidacji pomoże w prowadzeniu działalności zgodnie z zasadami określo-
nymi w CCCTB. ■

Chodzi o:
• nowe wzory zeznań PIT,
• nowe wzory formularzy PIT,
• nowe wzory formularzy CIT,
• nowe wzory formularzy PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O, PIT/D, PIT-16A, PIT-19A,
• nowy wzór zeznania CIT-CFC,
• nowy wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej 

PIT-16,
• wzór legitymacji służbowej pracownika izby skarbowej. ■

Minister Finansów zmienił szereg formularzy podatkowych.

Nowe formularze
WZORY PISM

Przyjęto nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Wprowadza ona zmiany w opodatkowaniu odpraw 
i odszkodowań dla kierujących spółkami Skarbu Państwa. Odprawy 
oraz odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, których wysokość 
przekracza zaproponowane w nowelizacji limity, zostaną opodatko-
wane zryczałtowanym 70-procentowym podatkiem. 

Jeśli odprawa z tytułu m.in. rozwiązania 
przed terminem umowy o  pracę 
lub świadczenie usług zarządzania 
przekroczy trzykrotność miesięcznego 
wynagrodzenia osoby zwalnianej, 
to 70-procentowy podatek będzie 
odprowadzony od nadwyżki. 
Nowe przepisy są zbieżne z regulacjami 
ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami 
prawnymi (tzw. ustawy kominowej), która zakazuje przyznawania wyższych odpraw. 
Drugie z nowych rozwiązań dotyczy odszkodowań przyznawanych na podstawie 
przepisów o zakazie konkurencji. W tym przypadku 70-procentowym podatkiem 
ma być obciążona ta część odszkodowania, która przekracza wysokość 
6-miesięcznego wynagrodzenia tej osoby. 
Zmiany te obejmą spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu 
terytorialnego, ich związki lub inne państwowe lub komunalne osoby prawne 
dysponują większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym 
zgromadzeniu. Podatek przewidziany nowelizacją obejmie dochody uzyskane 
od 1 stycznia 2016 r. 
Zmiany zmierzają do przeciwdziałania patologiom polegającym na przyznawaniu 
wyjątkowo wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom 
zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. ■

Opodatkowanie odpraw 
i odszkodowań dla 
kierujących spółkami 
Skarbu Państwa

ZMIANY 
PRAWNE

#p_p_id_101_INSTANCE_qqR2_
#p_p_id_101_INSTANCE_qqR2_
#p_p_id_101_INSTANCE_qqR2_
#p_p_id_101_INSTANCE_qqR2_
#p_p_id_101_INSTANCE_qqR2_
#p_p_id_101_INSTANCE_qqR2_
#p_p_id_101_INSTANCE_qqR2_
#p_p_id_101_INSTANCE_qqR2_
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=C293EAC30366DEFCC1257F02002D14FA
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/4/1/pit.rtf
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,447,1.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=308E37F0F4580E9EC1257F080068D51E
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty/-/asset_publisher/qqR2/content/zmiana-pit-%E2%80%93-70-zryczaltowany-podatek-dochodowy?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qqR2%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_qqR2_
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Minister Finansów, zmieniając  dotychczasową interpretację 
w związku z orzeczeniem TSUE, uznał, że zwrot pracownikom 
wydatków za wyżywienie, zakup paliwa do samochodów 
służbowych, opłaty za przejazdy autostradą oraz opłaty 
parkingowych, poniesionych w związku z wykonywaniem 
obowiązków służbowych, nie stanowią przychodu pracownika .

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 
r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków 
i darowizn wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Nowe zasady prowadzenia przez organizacje pożytku publicznego 
kampanii promocyjnych na rzecz przekazywania 1% podatku na 
działalność pożytku publicznego reguluje m.in. nowelizacja ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy 
o fundacjach, która weszła w życie 9 listopada 2015 r. 

Opodatkowanie 
przychodów ze stosunku 
pracy

Pobieranie przez 
płatników podatku od 
spadków i darowizn

Promocja OPP na rzecz 
przekazywania 1% 
podatkuZwrot przedstawicielom handlowym poniesionych przez nich wydatków na zakup 

paliwa do samochodu służbowego, opłat za przejazdy autostradą oraz opłat parkin-
gowych nie stanowi przychodu tych osób – należy uznać za prawidłowe. Prawidło-
wym jest również twierdzenie, że przychodem pracownika są kwoty zwrócone za 
wyżywienie. Za nieprawidłowe należy natomiast uznać stanowisko, że dla przedsta-
wicieli handlowych dochodem ze stosunku pracy są zwrócone im wydatki z tytułu 
noclegów w trasie, podobnie jak uznanie zwracanych kwot za dochód – wskazał MF 
(w interpretacji nr DD3.8222.2.406.2015.MCA). ■ 

Określa ono:
 ▪ sposób pobierania podatku przez 

płatników, w tym czynności związane 
z poborem podatku, zakres pouczeń 
udzielanych podatnikom oraz treść 
rejestru podatku;

 ▪ zakres danych zawartych w deklaracji 
o wysokości pobranego i wpłaconego 
przez płatnika podatku;

 ▪ zakres oraz sposób przekazywania 
przez płatników informacji zawierają-
cej dane dotyczące czynności dokony-
wanych w formie aktu notarialnego. ■

INTERPRETACJE
ZMIANY 
PRAWNE

ZMIANY 
PRAWNE

http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=448324&i_smpp_s_strona=1&i_smpp_s_pozycja=5&i_smpp_s_stron=100
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2004/D2015000200401.pdf
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=448324&i_smpp_s_strona=1&i_smpp_s_pozycja=5&i_smpp_s_stron=100
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Zgodnie z ustawą organizacje pożytku publicznego będą musiały informować 
odbiorców, że takie działania promocyjne są finansowane lub współfinansowane ze 
środków pochodzących z 1% PIT. Zebrane pieniądze będą musiały być przekazane 
wyłącznie organizacjom znajdującym się w wykazie prowadzonym przez Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej.

Nowelizacja przewiduje też utworzenie Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku 
Publicznego. Trafią do niego m.in. środki z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych, nie wydane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku 
publicznego. Ponadto zgodnie z ustawą, programy komputerowe umożliwiające 
wypełnienie formularza PIT będą zawierały wyraźną informację o tym, czy umożli-
wiają swobodny wybór organizacji, na rzecz której będzie przeznaczony 1% podatku.

Nowelizacja rozszerza też definicję działalności pożytku publicznego m.in. o dzia-
łalność na rzecz integracji cudzoziemców oraz nieodpłatne poradnictwo obywatel-
skie. Nowe przepisy dotyczą też regrantingu, czyli przekazywania przez organizacje 
pozarządowe dotacji innym podmiotom na realizację zadania publicznego. ■

■  PODATKI  PODATKI  ■

Najem może stanowić przedmiot działalności gospodarczej albo 
odrębne źródło przychodu dla osób, które nie prowadzą działalności 
gospodarczej.

Jak korzystnie 
opodatkować przychody 
z wynajmu mieszkania?

Formy opodatkowania przychodów z wynajmu

U podatników będących osobami fizycznymi przychody z wynajmu nieruchomości 
(np. mieszkań) mogą być opodatkowane na różnych zasadach:

W przypadku gdy podatnik wpisze do ewidencji działalności gospodarczej jako 
przedmiot  wynajem oraz dokona rejestracji w urzędzie statystycznym, urzędzie 
skarbowym i ZUS-ie, to przychody z tytułu wynajmu lokali czy innych przedmiotów 
będzie rozliczał razem z wszelkimi innymi przychodami z prowadzonej działalności 
gospodarczej i na takich zasadach, jakie są dostępne dla przedsiębiorców – tzn. na 
zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, albo wybierając podatek liniowy, 
który polega na opodatkowaniu dochodu jednolitą stawką podatku 19%. 
Przy wyborze podatku liniowego do obowiązków podatnika należy wpłacanie co 
miesięcznych zaliczek na PIT do 20 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu 
– 19% dochodu narastająco od początku roku, pomniejszonego o podatek należny 
za poprzednie miesiące oraz wskazanie przychodów z najmu w deklaracji PIT 36L 
składanej do 30 kwietnia po zakończeniu roku podatkowego.

W przypadku zaś najmu prywatnego (nie w ramach działalności gospodarczej), 
wynajmujący może rozważyć dwie możliwości opodatkowania dochodów uzyski-
wanych z najmu: zasady ogólne bądź ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 W przypadku najmu prywatnego, przychodem jest tylko czynsz, a więc inne 
opłaty uiszczane przez najemcę (np. za: gaz, wodę, śmieci, telefon), nie podlegają 
opodatkowaniu. 

Ponadto firmy będące osobami prawnymi (np. spółki akcyjne czy spółki z o.o.) 
mogą w ramach swej działalności osiągać przychody z wynajmu, które będą 
wówczas opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). 

PORADY

Prywatnie

Zasady ogólne PIT-36 Zasady ogólne PIT-36

Podatek liniowy PIT-36L

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001339
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/1/1/o_wolontariacie_.rtf
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Zasady ogólne

Zasady ogólne polegają na opodatkowaniu dochodu (tzn. nadwyżki przychodów 
nad kosztami ich uzyskania) według następującej skali podatkowej:

Przy wyborze tej formy opodatkowania podatnicy zobowiązani są do wpłacania 
zaliczek na podatek dochodowy do 20 dnia miesiąca następującego za miesiąc po-
przedni (tylko zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, uiszcza 
się w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego) – rozliczenia te poczynając od 
miesiąca, w którym dochód przekroczy kwotę 3.091,00 zł. Zaliczki należy obliczać 
każdorazowo narastająco według skali podatkowej (z uwzględnieniem obowiązują-
cych odliczeń i ulg), pomniejszając je o podatek wpłacony za poprzednie miesiące. 
Zaliczki rozliczane od dochodu z najmu prywatnego (poza działalnością gospodar-
czą) opodatkowanego na zasadach ogólnych nie mogą być zaś płacone kwartalnie.

Jeśli np. podatnik prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą i najem na 
zasadach ogólnych, limit wskazany wyżej dotyczy obu tych źródeł łącznie. W przy-
padku zasad ogólnych dochody z najmu nieruchomości są bowiem sumowane 
z dochodami podatnika uzyskiwanymi z innych źródeł (np. z tytułu umowy o pracę, 
o dzieło, z emerytury). 

Następnym obowiązkiem podatnika wybierającego rozliczanie na zasadach ogól-
nych jest wykazanie przychodów z najmu w deklaracji rocznej PIT-36, składanej 
do dnia 30 kwietnia po zakończeniu roku podatkowego. 

Rozliczenie według skali podatkowej jest korzystne dla osób ponoszących wysokie 
koszty związane z wynajętym lokalem, które mogą zaliczyć do kosztów uzyskania 

Jeżeli przedmiot najmu należy do wspólnego majątku małżonków i istnieje 
między nimi wspólność majątkowa, małżonkowie mogą zdecydować o opo-
datkowaniu całości przychodów z najmu przez jednego z nich, pod warunkiem 
złożenia pisemnego oświadczenia. Oświadczenie to składa się właściwemu naczel-
nikowi urzędu skarbowego najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód z najmu 
wspólnego składnika majątku. Oświadczenie to jest ważne tylko w danym roku 
podatkowym, więc należy je składać co roku w terminie do 20 stycznia.

Ryczałt od najmu

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych polega na opodatkowaniu przy-
chodu (bez pomniejszania go o koszty) z wynajmu w jednolitą stawką 8,5%. Zatem 
przy niskich kosztach uzyskania przychodu z najmu warto pomyśleć nad ryczałtem. 
W przypadku tej formy opodatkowania nie ma kwoty wolnej od podatku.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać osoby fizyczne uzy-
skujące przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów 
o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej 
pozarolniczej działalności gospodarczej. Osobne opodatkowanie ryczałtem przycho-

przychodu i  w  ten sposób obniżyć 
dochód do opodatkowania. Powszech-
nie za koszt uzyskania przychodów 
z najmu lokalu uznaje się:
 ▪ opłaty za: wodę, energię, gaz, ko-

rzystanie z obsługi prawnej, admi-
nistrację budynku itp.,

 ▪ wydatki na remonty.
 ▪ Powyższe wydatki stanowią koszt 

uzyskania przychodów wynajmują-
cego pod warunkiem, że z umowy 
najmu wynika, iż to on zobowiąza-
ny jest do ich ponoszenia. Poza tym 
kosztami uzyskania przychodów 
z tytułu najmu są:

 ▪ wydatki na zakup wyposażenia podwyższajacego atrakcyjność (standard) lokalu,
 ▪ wydatki na dojazd do miejsca położenia przedmiotu najmu i z powrotem,
 ▪ odpisy amortyzacyjne od wynajmowanego budynku czy lokalu. 

Podstawa obliczenia podatku 
w złotych

Podatek wynosi

ponad Do

85.528
18% minus kwota zmniejszająca 

podatek 556 zł 02 gr

85.528
14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 

85.528 zł

Jeżeli przedmiot najmu 
należy do wspólnego 
majątku małżonków 
i istnieje
między nimi wspólność 
majątkowa, małżonkowie 
mogą zdecydować 
o opodatkowaniu
całości przychodów 
z najmu przez jednego 
z nich.
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dów z umowy najmu (i umów podobnych) 
przez osoby fizyczne jest więc możliwe, 
o ile umowy te nie są zawierane w ramach 
prowadzonej pozarolniczej działalności 
gospodarczej, ale prywatnie. 

Nie wykluczono zatem możliwości sko-
rzystania ze zryczałtowanego sposobu 
opodatkowania przychodów z  najmu 
nawet przez osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą w zakresie wynajmu 
(i umów podobnych), o ile umowy najmu 
nie są zawierane w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej. W takim przy-
padku bowiem przychody z działalności 
gospodarczej w zakresie najmu stanowią 
odrębne od przychodów z najmu źródło 
przychodów. 

Opodatkowaniu ryczałtem od przy-
chodów ewidencjonowanych podlegają 
otrzymane lub postawione do dyspozycji 
podatnika w roku kalendarzowym pie-
niądze i wartości pieniężne oraz wartość 
otrzymanych świadczeń w  naturze 
i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu 
umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, 
poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Powyższe przychody 
są opodatkowane ryczałtem również, jeżeli są uzyskiwane przez podatników, do 
których w zasadzie nie stosuje się opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych (objętych wyłączeniami).

Wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynko-
wych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, 
z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca 
ich uzyskania.

Natomiast wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 ▪ jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności go-
spodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych 
odbiorców,

 ▪ jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu,

 ▪ jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według 
równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego 
lokalu lub budynku,

 ▪ w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy 
świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju 
i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz 
czasu i miejsca udostępnienia.
Jeśli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica 

pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według powyższych zasad, a odpłat-
nością ponoszoną przez podatnika.

Podatnicy osiągający przychody z najmu muszą złożyć naczelnikowi urzędu 
skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika pisemne oświad-
czenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjo-
nowanych, jeśli chcą być opodatkowani w tej formie – do dnia 20 stycznia roku 
podatkowego lub, jeśli uzyskiwanie przychodów z najmu rozpoczyna się w trakcie 
roku podatkowego, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli 
pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego (zob. wzór oświad-
czenia o wyborze ryczałtu).

Skutki prawne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych rozciągają się na kolejne lata podatkowe, chyba 
że podatnik do 20 stycznia roku podatkowego zgłosi zaprzestanie wynajmu (bądź 
zaprzestanie działalności gospodarczej opodatkowanej dotąd ryczałtem) lub dokona 
wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych – według skali. W każdym razie zawsze 
jeśli podatnik nie wybierze ryczałtu, to prywatny wynajem będzie opodatkowany 
na zasadach ogólnych, według skali (18% i 32%), i rozliczany razem z innymi przy-
chodami podatnika w zeznaniu rocznym PIT-36.

Do obowiązków wynajmującego-ryczałtowca należy wpłacanie zaliczek na 
podatek do 20 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu, a za grudzień 
w terminie złożenia zeznania podatkowego, oraz wykazanie przychodów najmu 
w deklaracji PIT-28, składanej do 31 stycznia po zakończeniu roku podatkowego. 
Skorzystanie z ryczałtowego opodatkowania najmu nie wyklucza przy tym możli-
wości wspólnego rozliczenia się małżonków. 

Jeżeli podatnik przychody z najmu prywatnego opodatkowuje ryczałtem, ma 
prawo też wybrać rozliczanie kwartalne ryczałtu, tzn. obliczać ryczałt od przycho-
dów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie 
do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być 
opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie złożenia zeznania. 
Z tego sposobu mogą skorzystać wyłącznie podatnicy, których przychody z najmu 
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lub dzierżawy w – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty 
stanowiącej równowartość 25.000 euro (ten limit w złotych jest co roku ogłaszany). 
O wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu należy zawiadomić naczelnika 
urzędu skarbowego do 20 stycznia. Jeżeli podatnik w poprzednim roku opłacał ryczałt 
kwartalnie i nadal chce korzystać z tej formy, nie musi już składać oświadczenia.

Inne kwestie podatkowe

Wynajem nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek jest 
zwolniony od podatku od towarów i usług (VAT). Natomiast w przypadku najmu 
lub dzierżawy nieruchomości o innym charakterze niż mieszkalny, przychód z tego 
tytułu jest zwolniony z podatku VAT, ale pod warunkiem nieprzekroczenia w roku 
podatkowym – proporcjonalnie do okresu prowadzonych usług najmu w trakcie 
tego roku – 150.000 zł. ■

Od 1 stycznia 2016 r. będą nowe zasady ustalania właściwości 
urzędów skarbowych w zakresie VAT.  Zmiana miejsca składania 
deklaracji VAT i zapłaty podatku będzie zaś powodować obowiązek 
dużej części podatników aktualizacji swojego zgłoszenia 
rejestracyjnego VAT-R. 

Trzeba zaktualizować 
VAT-R

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmianie ulegają bowiem zasady ustalania właściwości 
miejscowej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą będą płacić wszystkie 
podatki w jednym urzędzie skarbowym, bez względu na miejsce wykonywania 
działalności.

Dotychczas, jeżeli miejsce wykonywania czynności podlegających opodatko-
waniu podatkiem od towarów i usług nie pokrywało się z miejscem zamieszkania 
podatnika (adresem siedziby), to w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) oraz 
podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) bądź podatku dochodowego od 
osób prawnych (CIT), podatnik rozliczał się w różnych urzędach skarbowych.

Od 1 stycznia 2016 r.  w związku z uchyleniem art. 3 ustawy o podatku od towarów 

i usług obowiązywać będzie zasada ogólna określona w art. 17 ustawy – Ordynacja 
podatkowa, tj. określenie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego 
w zakresie podatku od towarów i usług według miejsca zamieszkania albo adresu 
siedziby podatnika. Wprowadzona zmiana doprowadzi do ustalenia właściwości 
miejscowej jednego urzędu skarbowego dla jednego podatnika bez względu na 
rodzaj podatku PIT (z wyjątkiem rozliczających się w formie karty podatkowej), 
CIT oraz VAT.

Dla osób fizycznych (bez względu na to, czy prowadzą działalność gospodarczą 
czy nie) urzędem właściwym będzie urząd właściwy według adresu miejsca zamiesz-
kania, a dla osób prawnych(np. spółki) – według adresu siedziby.

Od nowego roku zmiana właściwości organu podatkowego dotyczyć będzie 
wszystkich podatników, którzy do tej pory rozliczali się z VAT w urzędzie innym niż 
właściwy ze względu na ich miejsce zamieszkania lub siedzibę. Sytuacja taka miała 
miejsce w przypadku, gdy jeszcze w 2015 r. dokonywali oni czynności wyłącznie 
w miejscu będącym obszarem działania innego organu podatkowego niż właściwy dla 
nich miejscowo. Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, jako organ właściwy do rozliczenia 
podatku wskazywało naczelnika urzędu skarbowego według miejsca wykonywania 
czynności. Od nowego roku w takich przypadkach właściwość miejscowa w zakresie 
VAT ustalona zostanie:

a) dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości 
prawnej – według adresu siedziby podatnika, a
b) dla osób fizycznych – według miejsca zamieszkania.

Zmieni się zatem miejsce, w którym wskazani podatnicy powinni rozliczać VAT 
i składać deklaracje podatkowe. W wyniku zmian powinni oni zaktualizować dane 
w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R w części A „informacja dotycząca właściwości 
naczelnika urzędu skarbowego”. Aktualizację tę można złożyć zarówno na nowym 
wzorze VAT-R, jak i na starym. W tym drugim wypadku wzór ten obowiązywał będzie 
maksymalnie do 30 czerwca 2016 r.

ZMIANY 
PRAWNE

http://bip.malopolska.pl/us1krakow/Article/get/id,1134895.html
http://www.poznan.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-ostrowie-wielkopolskim/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/StE1/content/zmiany-wlasciwosci-miejscowej-vat-od-1-stycznia-2016-r;jsessionid=909AE1665D604E303CC837C33A296D55?redirect=http%3A%2F%2Fwww.poznan.apodatkowa.gov.pl%2Furzad-skarbowy-w-ostrowie-wielkopolskim%3Bjsessionid%3D909AE1665D604E303CC837C33A296D55%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_3J1y%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_0VgW__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_StE1_
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001649
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Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. 
w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności 
cywilnoprawnych wskazuje sposób pobierania i zwrotu podatku, 
w tym czynności związane z poborem podatku i zakres pouczeń 
udzielanych podatnikowi przez płatnika oraz treść rejestru podatku.

Ministra Minister Finansów ogłosił stawki karty podatkowej 
obowiązujące w 2016 r.

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sposób pobierania 
i zwrotu PCC

Stawki karty podatkowej 
na 2016 r.

Wyższa kwota wolna?

Ponadto określa:
1. zakres danych zawartych w deklaracji 

o wysokości pobranego i wpłaconego 
podatku przez płatnika;

2. zakres oraz sposób przekazywania 
przez płatników informacji zawiera-
jącej treść aktów notarialnych lub 
dane z tych aktów dotyczące czynno-
ści cywilnoprawnych dokonywanych 
w formie aktu notarialnego;

3. wzór deklaracji w sprawie podatku 
od czynności cywilnoprawnych PCC-
3(5), PCC-3/A(3).

Nowe rozporządzenie wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Traci 
zaś moc rozporządzenie Ministra Finan-
sów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
sposobu pobierania i zwrotu podatku od 
czynności cywilnoprawnych.

W przypadku czynności cywilnopraw-
nych innych niż umowa sprzedaży i usta-
nowienie hipoteki podatnicy, do dnia 30 czerwca 2016 r., mogą składać w postaci 
papierowej deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych według 
wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych. ■

Zawiera je obwieszczenie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie stawek karty 
podatkowej,  kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu 
niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek 
ryczałtu od przychodów  proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2016 r. ■

Podstawowym celem proponowanych zmian jest zwiększenie kwoty wolnej od 
opodatkowania z 3.089 zł do 8.000 zł . Realizacja tego celu nastąpi poprzez zwięk-
szenie kwoty zmniejszającej podatek z 556 zł 02 gr do 1. 440 zł.

 W obowiązującym stanie prawnym kwota wolna od podatku jest niedostosowana 
do realiów społeczno-gospodarczych, na co zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny 
w wyroku z dnia 28 października 2015 r. (sygn. akt K 21/14). Podwyższenie kwoty 
wolnej do 8.002 zł  w sposób istotny ma poprawi

 sytuację ekonomiczną osób uzyskujących dochody na poziomie uznawanym 
za minimum socjalne. Podatkiem nie będą bowiem obciążone dochody niezbędne 
do biologicznego i psychofizycznego rozwoju człowieka, a także część dochodów 
koniecznych dla wychowania potomstwa oraz utrzymania więzi społecznych. ■ 

ZMIANY 
PRAWNE

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

PROJEKTY

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1999/D2015000199901.pdf
http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zgloszone/art,2,prezydenckie-projekty-ustaw-w-sejmie.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=77306B221063B65BC1257F0E003BB1F2
http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2015/1120
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Wzór oświadczenia o 
wyborze ryczałtu dla 
opodatkowania najmu:

Nazwisko .........................................                                                              ......., dnia .......... r.
Imiona ..............................................
PESEL ...............................................
 
NIP podatnika ...............................
Adres zamieszkania .....................
..........................................................
tel. ...................................................

Do Naczelnika   Urzędu Skarbowego
w ……………….………...…….………

OŚWIADCZENIE
o wyborze ryczałtu dla opodatkowania najmu

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 
Nr 144, poz.930, z późn. zm.), oświadczam, że jako osoba fizyczna, nieprowadzą-
ca działalności gospodarczej w zakresie najmu, osiągająca od dnia …………… r. 
przychody z tytułu najmu, w roku podatkowym .............. wybieram opodatkowanie 
w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

............................................
     data i podpis.........       

12 listopada w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja 
z udziałem wiceministra finansów Jacka Kapicy na temat zmian 
dotyczących obsługi „dużych” podatników. 

Zmiany 
w wyspecjalizowanych 
urzędach skarbowych 
i obsłudze instytucji 
finansowych

Podczas spotkania omówione zostały 
aspekty związane z koncentracją wyspe-
cjalizowanych urzędów skarbowych na 
kluczowych podatnikach, cele wprowa-
dzanych zmian, korzyści dla podatników 
oraz narzędzia wsparcia dedykowane 
konkretnym grupom podmiotów. Za-
prezentowane zostały nowe standardy 
pracy administracji podatkowej w świad-
czeniu usług podatnikom, zakładające m. 
in. wsparcie podatnika w indywidualnej 
sprawie. Przedstawiona została szczegó-
łowo charakterystyka I Mazowieckiego 
Urzędu Skarbowego w Warszawie, który 
będzie obsługiwał największe podmioty 
w kraju.

Dodatkowo omówione zostały za-
gadnienia związane z  implementacją 
umowy FATCA oraz dyrektywy 2014/107/
UE wprowadzającej globalny standard w zakresie obowiązkowej automatycznej 
wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, tzw. CRS (Common Reporting 
Standard). W tym kontekście zaprezentowano nowe obowiązki dla instytucji finan-
sowych i administracji podatkowej w procesie wymiany informacji finansowych. ■

AKTUALNOŚCIWZORY PISM

http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/zmiany-w-wyspecjalizowanych-urzedach-skarbowych-i-obsludze-instytucji-finansowych-konferencja-w-mf?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fadministracja-podatkowa%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_Mmg5__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_
http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=4facbb3b-cc2c-4d92-a91b-b16fde407a1b&groupId=764034
http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=4facbb3b-cc2c-4d92-a91b-b16fde407a1b&groupId=764034
http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=4facbb3b-cc2c-4d92-a91b-b16fde407a1b&groupId=764034
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=FA8069E443E5A563C1257ED9003FF805
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty/-/asset_publisher/qqR2/content/umowa-z-usa-w-sprawie-poprawy-wypelnienia-miedzynarodowych-obowiazkow-podatkowych-i-wdrozenia-fatca?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qqR2%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_qqR2_
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Centralna Ewidencja 
i Informacja 
o Działalności 
Gospodarczej

Dzięki działającej od 1 lipca 2011 r. Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej firmę można założyć online bez 
wychodzenia z domu i jest to czynność całkowicie wolna od opłat. 

Jednym z głównych celów Projektu CEIDG, realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”, było stworzenie Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.firma.gov.pl), która stała się elek-
tronicznym rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających 
na terenie Polski.

Dzięki CEIDG obecni i przyszli przedsiębiorcy – osoby fizyczne – mogą bez 
wychodzenia z domu – drogą elektroniczną założyć, zawiesić, wznowić, dokonać 
zmian (np. adresu firmy) lub zakończyć działalność gospodarczą. Możliwość taką 
mają również ich pełnomocnicy. Ponadto uruchomienie jawnego, elektronicznego 
rejestru przedsiębiorców wyeliminowało konieczność wystawiania papierowych 
zaświadczeń potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej. ■

Z dniem 23 stycznia 2016 r. tracą ważność decyzje z zakresu 
gospodarki odpadami wydane przed dniem wejścia w życie ustawy 
z 14 grudnia 2012 r. o odpadach!

Koniec ważności decyzji 
odpadowych Likwidacja bankowego 

tytułu egzekucyjnego

Zgodnie z art. 232 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, 
z późn. zm.), z dniem 23 stycznia 2016 r. następujące zezwolenia z zakresu gospo-
darki odpadami, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. o odpadach, tracą ważność: 

Wynika ona z wchodzącej w życie 27 listopada 2015 r. nowelizacji 
Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw. 

Zniesienie bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) ma poprawić sytuację 
klientów banków. BTE był wystawianym przez bank dokumentem uprawniającym 
do egzekucji komorniczej majątku dłużnika (np. kredytobiorcy), który nie 
wywiązywał się z umowy. ■

 ▪ zezwolenie na zbieranie odpadów,
 ▪ zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
 ▪ decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów.
Do 22 stycznia 2016 r. (włącznie) posiadacze decyzji wydanych na podstawie 

starej ustawy o odpadach powinni uzyskać nowe decyzje z zakresu gospodarowania 
odpadami. Podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, 
które nie dostosują się do wymagań ustawy o odpadach i nie uzyskają w tym ter-
minie odpowiedniego zezwolenia, będą traktowane jako prowadzące działalność 
niezgodnie z przepisami prawa – bez wymaganego zezwolenia.

Posiadacze decyzji administracyjnych wydanych na podstawie starej ustawy 
o odpadach powinni niezwłocznie złożyć wnioski o wydanie nowych decyzji z zakresu 
gospodarowania odpadami. ■

PORADY

AKTUALNOŚCI

ZMIANY 
PRAWNE

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
http://www.mg.gov.pl/node/25409
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/25196_gospodarka_odpadami_informacja_nt_waznosci_decyzji.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001854
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=FC213635EB4C2682C1257EFC002E4A3F
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2015/10/26/prawo_bankowe.rtf
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■  FIRMA  FIRMA  ■

Od 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy nowego Prawa 
restrukturyzacyjnego. 

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ma 
pozwolić na lepszą ochronę konsumentów, szczególnie na rynku 
usług finansowych. Reformuje ona też dotychczas funkcjonujący 
system eliminowania z obrotu niedozwolonych postanowień 
wzorców umownych.

Nowe Prawo 
restrukturyzacyjne

Zmiany w ochronie 
konkurencji 
i konsumentów

Nowa ustawa całkowicie zmienia obecne postępowanie w sprawach dotyczących 
niewypłacalnego dłużnika wprowadzając cztery nowe postępowania restrukturyza-
cyjne. Zmianie ulegną również przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, regulujące 
wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania cywilne. ■

Ustawa wzmacnia uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
w odniesieniu do krajowego rynku finansowego.

Nowelizacja wprowadza do katalogu zakazanych praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów nazwaną praktykę polegającej na proponowaniu konsumen-
tom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom konsumentów 
ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech 
tych konsumentów, lub proponowaniu nabycia tych usług w sposób nieadekwatny 
do ich charakteru.

Obecny system eliminowania z obrotu niedozwolonych postanowień wzorców 
umów zawieranych z konsumentami opiera się na kontroli sądowej sprawowanej 
przez Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
który orzeka o uznaniu danego postanowienia wzorca umowy za niedozwolony 
i zakazuje jego wykorzystywania. W oparciu o prawomocne orzeczenie sądu Prezes 
UOKiK dokonuje wpisu takiego postanowienia do rejestru postanowień wzorców 
umownych uznanych za niedozwolone. Dopiero po wpisaniu danego postanowienia 
do rejestru Prezes UOKiK może wszcząć przeciwko przedsiębiorcy stosującemu 
postanowienie postępowanie w sprawie praktyki naruszającej zbiorowy interes 
konsumentów i nałożyć na niego karę.

Nowa ustawa dokonuje całkowitej przebudowy systemu abstrakcyjnej kontroli 
klauzul stosowanych we wzorcach umów zawieranych z konsumentami, powierza-
jąc ją Prezesowi UOKiK. Kontrola ta będzie miała charakter administracyjny, z za-
chowaniem rozpatrywania odwołań od decyzji Prezesa UOKiK przez Sąd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Kontrola incydentalna stosowania klauzul pozostanie 
w gestii sądów cywilnych, które w dalszym ciągu będą rozpatrywały powództwa 
konsumentów w tym zakresie. 

Ustawa wejdzie w życie 17 kwietnia 2016 r. Sześciomiesięczne vacatio legis ma 
pozwolić wszystkim uczestnikom rynku na dokładne zapoznanie się z nowymi re-
gulacjami. ■
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■  FIRMA  FIRMA  ■

Organy podatkowe zachęcają do skorzystania z ułatwienia 
dedykowanego dla importerów towarów spoza Unii Europejskiej.

Przedsiębiorco, nie 
musisz płacić VAT 
z tytułu importu

Zgodnie z art. 33a ustawy o VAT możliwe jest rozliczenie podatku od towarów 
i usług z tytułu importu w deklaracji podatkowej zamiast jego płatności. Rozwiązanie 
to nie wymaga złożenia zabezpieczenia!
 ▪ Aby skorzystać z ułatwienia:
 ▪ zostań upoważnionym przedsiębiorcą AEO lub złóż zgłoszenie celne z zastoso-

waniem procedury uproszczonej;
 ▪ powiadom naczelników urzędu skarbowego i celnego przed okresem rozlicze-

niowym, że masz taki zamiar;
 ▪ rozlicz podatek VAT w deklaracji podatkowej;
 ▪ poinformuj naczelnika urzędu celnego w wyznaczonym terminie o dopełnieniu 

tej formalności.
Dzięki temu rozwiązaniu możesz swobodne dysponowanie środkami finan-

sowymi, w miejsce płatności VAT z tytułu importu! ■

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 
2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji 
produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży 
bezpośredniej wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., uchylając 
w tym dniu obecnie obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2015 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji 
wprowadzono zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Ułatwienia dla rolników 
prowadzących sprzedaż 
bezpośrednią

Szczególne zasady 
rachunkowości zakładów 
ubezpieczeń i zakładów 
reasekuracji oraz SKOK

Nowe regulacje dotyczą wymagań weterynaryjnych przy prowadzeniu produkcji 
niewielkich ilości  nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego, tj. małych 
ilości surowców pochodzenia zwierzęcego, mięsa z drobiu i zajęczaków poddanych 
ubojowi w gospodarstwie rolnym, zwierzyny łownej lub mięsa zwierząt łownych 
celem ich sprzedaży konsumentom końcowym lub lokalnym zakładom detalicznym, 
które  bezpośrednio zaopatrują konsumenta końcowego.

Rozporządzenie to wprowadza szereg ułatwień dla podmiotów, w tym rolników 
i pszczelarzy prowadzących sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwie-
rzęcego, w stosunku do wymagań weterynaryjnych  obecnie obowiązujących w tym 
zakresie, np. poprzez  wprowadzenie możliwości przekroczenia wielkości sprzedaży 
bezpośredniej przez podmiot w danym tygodniu, czy też  wprowadzenie możliwości 
sprzedaży bezpośredniej jaj z gospodarstwa oraz zniesienie, pod pewnymi warunkami, 
ograniczenia dotyczącego obszaru sprzedaży bezpośredniej w przypadku sprzedaży 
podczas wystaw, festynów, targów oraz kiermaszy organizowanych w celu  promocji 
tych produktów, tj. wprowadzenie możliwości sprzedaży podczas takich imprez na 
terytorium całego kraju. ■
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■  FIRMA  FIRMA  ■

Zmiany są następstwem regulacji za-
wartych w ustawie z dnia 23 lipca 2015 
r. o  zmianie ustawy o  rachunkowości 
oraz niektórych innych ustaw, wynika-
jące z obowiązku implementacji dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. 
w sprawie rocznych sprawozdań finan-
sowych, skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych i powiązanych sprawozdań 
niektórych rodzajów jednostek.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 27 
listopada 2015 r.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2015 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych wprowadzono nowe brzmienie § 27 ust. 8 rozporzą-
dzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. poz. 880). ■

Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu w dniu 20 
października 2015 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska 
w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe 
w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania 
wyniku finansowego.

Upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach 
cywilnych, zwłaszcza pomiędzy przedsiębiorcami, jak również 
odciążenie systemu sądownictwa to główne cele ustawy 
o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. 

Ustalanie wyniku 
finansowego spółdzielni 
mieszkaniowych

Nie każdy spór musi 
zakończyć sąd…

Stanowisko wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra 
Finansów i będzie miało zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych 
za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r. z możliwością jego wcześniejszego 
zastosowania.

Mediacja to sposób na pozasądo-
we rozwiązanie konfliktu w sposób 
ugodowy, zadowalający obie strony. 
Mediację prowadzi mediator – osoba 
neutralna wobec stron i ich proble-
mów.

Nowe rozwiązania mają nie tylko 
przyczynić się do szerszego i częst-
szego wykorzystywania mediacji 
i arbitrażu, ale również do skrócenia 
i usprawnienia procesów sądowych 
oraz obniżenia kosztów sporów, 
zarówno po stronie obywateli jak 
i państwa. Poszczególne rozwiązania 
zaproponowane w ustawie wzajem-
nie się uzupełniają i stanowią pakiet 
narzędzi prawnych, który w sposób 
całościowy wspiera wykorzystanie 
polubownych metod rozwiązywania 
sporów w Polsce. Dokument powstał 
w ścisłej współpracy z przedsiębior-
cami, środowiskiem naukowym, sę-
dziami, mediatorami oraz pełnomoc-
nikami. ■
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■  FIRMA  FIRMA  ■

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu 
w październiku 2015 r. była o 2,4% wyższa w porównaniu 
z analogicznym miesiącem 2014 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o rzemiośle ma na celu wprowadzenie 
zmian niezbędnych dla jej prawidłowego funkcjonowania 
w obecnych warunkach ekonomiczno-społecznych i prawnych. 

Nowe rozwiązania podnoszące stabilność systemu finansowego 
i ograniczające ryzyko wystąpienia kryzysu finansowego zawiera 
obowiązująca już ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad 
systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie 
finansowym. 

Produkcja i handel 
zagraniczny

Zmiany w rzemiośle

Wzmocnienie nadzoru 
makroostrożnościowego 
nad systemem 
finansowym

Jeśli chodzi o handel zagraniczny Polski po 3 kwartałach br., to według wstęp-
nych danych GUS, eksport towarów z Polski osiągnął 131,5 mld euro, czyli poziom 
o 7,2% wyższy niż przed rokiem. Wolniejszy wzrost importu w tym okresie (o 4%, 
do 129,4 mld euro) zadecydował o wyraźnej poprawie salda obrotów – notowany 
przed rokiem deficyt na poziomie 1,7 mld euro przekształcił się w nadwyżkę w wy-
sokości 2,1 mld euro. ■

Ustawa m.in.:
 ▪ dokonuje zmiany definicji rzemiosła, dostosowując ją do prawa o swobodzie 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz uwzględniając rozwój działalności 
rzemieślniczej,

 ▪ wprowadza definicję rzemieślnika,
 ▪ upraszcza zasady odpłatności za egzaminy mistrzowskie,
 ▪ wprowadza możliwość uzyskania przez rzemieślników refundacji wynagrodzeń 

pracowników młodocianych i kosztów opłacanych przez pracodawców składek 
oraz dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika. ■

Wprowadzenie krajowego nadzoru makroostrożnościowego ma być korzystne 
dla wszystkich uczestników rynku, w tym dla przedsiębiorstw i gospodarstw domo-
wych, które deponują swoje oszczędności i uzyskują finansowanie od banków i firm 
inwestycyjnych. Nowe przepisy zapewnią lepszą ochronę klientów oraz umożliwią 
utrzymanie poziomu finansowania w okresie dekoniunktury. ■
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■  FIRMA KADRY I UBEZPIECZENIA  ■

Przejściowe zwolnienie niszowych uczestników rynku płatności 
kartą z przepisów UE dotyczących prowizji  zakłada ustawa o 
usługach płatniczych, która weszła w życie 17 listopada 2015 r.  
Ma ona zapewnić odpowiedni poziom konkurencyjności pomiędzy 
systemami kart płatniczych, które działają w Polsce.

Poprzedni Minister Pracy podsumował ostatnie reformy dotyczące 
zatrudnienia. Wskazał, że spadek bezrobocia do poziomu 9,6% 
w październiku br. to dowód na ożywienie na rynku pracy. 

Zwolnienie ze 
stosowania przepisów 
dotyczących tzw. opłat 
interchange

5 ważnych zmian dla 
rynku pracy

Reforma urzędów pracy

 Refundacja składek za pracowników, lepiej dopasowana do potrzeb pomoc dla bez-
robotnych, bony, granty i niskooprocentowane pożyczki – to tylko część z ważnych 
zmian, które wprowadziła reforma urzędów pracy z maja 2014 roku.

 Od teraz podstawą jest profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych. Poja-
wiły się nowe instrumenty wsparcia dla osób szukających pracy. To m.in. grant na 
telepracę i świadczenie aktywizacyjne dla pracodawców zatrudniających 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.

 
Oskładkowanie umów zleceń

 
Od 1 stycznia 2016 r. będzie obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich 
umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oskładkowanie 
dochodów członków rad nadzorczych obowiązuje już od początku 2015 r.

 Zmiany uniemożliwiają też zawieranie podwójnych umów, w taki sposób, aby 
unikać „ozusowania”. Dotychczas unikanie płacenia składek było możliwe przy za-
warciu dwóch umów – jednej na niską kwotę, od której odprowadzana była niska 
składka i drugiej, z wyższą kwotą, która nie była oskładkowana.

 
Wsparcie w starcie

 
Celem Programu „Wsparcie w starcie” jest rozwój przedsiębiorczości dzięki nisko 
oprocentowanym pożyczkom na start biznesu dla osób bezrobotnych. Pilotaż pro-
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Nowelizacja umożliwia czasowe (do 
9 grudnia 2018 r.), zwolnienie trójstron-
nych systemów kart płatniczych z obo-
wiązku stosowania unijnych przepisów 
dotyczących tzw. opłat interchange, czyli 
opłat pobieranych przy każdej transakcji 
kartą. Uczestnikami systemu trójstron-
nego są konsumenci (posiadacze kart), 
akceptanci (sklepy) oraz instytucje cen-
tralne (banki lub organizacje płatnicze), pełniące jednocześnie dwie funkcje: wydawcy 
i agenta rozliczeniowego. Zwolnienie obejmie systemy licencjonujące świadczenie 
usługi acquiringu lub wydających instrumenty płatnicze oparte na karcie wraz 
z partnerem w ramach co-brandingu albo za pośrednictwem agenta. 

Możliwość taka wynika z rozporządzenia PE i Rady 2015/751 z 29 kwietnia 2015 
r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych 
w oparciu o kartę, które weszło w życie 8 czerwca 2015 r. Rozporządzenie przewi-
duje, że docelowo takie systemy mają zostać uznane za czterostronne (czyli takie, 
w których funkcja wydawcy i rozliczeniowa mogą być wykonywane przez niezależne 
od siebie podmioty). 

Po upływie okresu przejściowego zostaną one objęte maksymalnymi stawkami 
opłaty interchange przewidzianymi w przepisach unijnych. Zwolnienie będzie miało 
zastosowanie, jeżeli transakcje dokonywane takimi kartami nie przekroczą 3 proc. 
udziału w rynku. Obecnie w Polsce dominują systemy czterostronne - należy do nich 
ok. 98,8 proc. rynku. Nowelizacja ma objąć mniejsze podmioty na nim działające. ■

http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2015/10/26/informacja_-_o_uslugach_platniczych.rtf
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,7478,5-waznych-zmian-dla-rynku-pracy.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,7473,spadek-bezrobocia-w-pazdzierniku.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001764
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=00D84EBECDDB5237C1257EF8003EC2D4
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gramu trwał od grudnia 2013 r. W rozszerzono zasięg na cały kraj oraz rozszerzono 
katalog osób uprawnionych do ubiegania się o wsparcie – nie będą to już tylko ab-
solwenci szkół i studenci, ale także osoby bezrobotne. Wszyscy, którzy skorzystali 
z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz ci, którzy zamierzają z niej 
skorzystać mogą być objęci bezpłatnym doradztwem oraz szkoleniem. Przedsię-
biorcy natomiast mogą ubiegać się o pożyczkę na tworzenie nowych miejsc pracy 
dla osób bezrobotnych. Dzięki programowi powstało już 1770 firm.

 
Elastyczny czas pracy

 
Firmy mogą uelastyczniać czas pracy od sierpnia 2013 roku. Pracodawcy mogą 
skorzystać z dwóch rozwiązań. Pierwsze to wydłużenie okresu rozliczeniowego 
czasu pracy do maksymalnie 12 miesięcy. Wcześniej nie mogło to być więcej niż 
4 miesiące. Pozwala to dostosować pracę pracowników do bieżących zamówień.

 Drugie rozwiązanie to możliwość wprowadzić w firmie ruchomego czasu pracy. 
Pracownicy mogą dzięki temu zaczynać pracę np. w poniedziałek, środę i piątek 
o godzinie 9 rano, a we wtorek i w czwartek o 10. Mogą również rozpoczynać dzień 
np. między godziną 7 a 10. Ułatwia to pracownikom godzenie życia rodzinnego 
z pracą. Nowe rozwiązania wprowadzono już 1766 firmach w całej Polsce. 

 
Ograniczenie umów czasowych

 
Zmiany w kodeksie pracy pozwoliły na 
ograniczenie umów czasowych. Mimo, że 
dotychczas obowiązujące przepisy naka-
zywały po dwóch umowach terminowych 
podpisanie trzeciej na czas nieokreślo-
ny, pracodawcy często obchodzili ten 
obowiązek, wykorzystując miesięczną 
przerwę w zatrudnieniu. Nowelizacja 
kodeksu pracy zapobiega takim prakty-
kom. Umowa na czas określony została 
ograniczona do 33 miesięcy, plus maksy-
malnie trzymiesięczny okres umowy na 
okres próbny.

 Umów terminowych z jednym pracodawcą nie może być więcej niż trzy, czwarta 
staje się umową na czas nieokreślony. Wyjątkiem są umowy na zastępstwo czy na 
okres kadencji. Generalnie pracodawca będzie mógł zawrzeć umowę o pracę na 
okres próbny tylko raz. ■

1766 firm z elastycznym 
czasem pracy

To głównie duże przedsiębiorstwa 
zatrudniające od 50 do 249  osób (649). 
Nieco mniej było średnich firm, zatrud-
niających do 49 pracowników (453), oraz 
tych najmniejszych, zatrudniających max. 
9 osób (379).

 Najchętniej z nowych rozwiązań ko-
rzystają przedsiębiorstwa zajmujące się 
przetwórstwem przemysłowym (650), 
handlem i naprawami (277) oraz budow-
nictwem (179). Najwięcej firm wprowa-
dziło nowe przepisy w Katowicach (259), 
Poznaniu (240)  i Wrocławiu (147).

 Firmy mogą uelastyczniać czas pracy od sierpnia 2013 roku. Pracodawcy mogą 
skorzystać z dwóch rozwiązań. Pierwsze to wydłużenie okresu rozliczeniowego 
czasu pracy do maksymalnie 12 miesięcy. Wcześniej nie mogło to być więcej niż 
4 miesiące. Pozwala to dostosować pracę pracowników do bieżących zamówień.

 Drugie rozwiązanie to możliwość wprowadzenia w firmie ruchomego czasu 
pracy. Pracownicy mogą dzięki temu zaczynać pracę np. w poniedziałek, środę 
i piątek o godzinie 9 rano, a we wtorek i w czwartek o 10. Mogą również rozpo-
czynać dzień np. między godziną 7 a 10. Ułatwia to pracownikom godzenie życia 
rodzinnego z pracą.

 Na uelastycznienie czasu pracy muszą wyrazić zgodę działające w firmie związki 
zawodowe. A jeśli ich nie ma, pracodawca musi porozumieć się z przedstawicielami 
pracowników. ■

AKTUALNOŚCI

Pracodawcy mogą 
wydłużyć okres 
rozliczeniowy 
czasu pracy do 
maksymalnie 12 
miesięcy albo  
wprowadzić
 w firmie ruchomy 
czas pracy.

Coraz więcej firm wprowadza elastyczny czas pracy. Z danych 
Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że do 15 października br. 
elastyczny czas pracy wprowadziło już 1766 pracodawców. 

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,7443,1766-firm-z-elastycznym-czasem-pracy.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,7443,1766-firm-z-elastycznym-czasem-pracy.html
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Sekretarz Stanu MSWiA Jarosław Zieliński poinformował 
o cofnięciu przez kierownictwo MSWiA decyzji o podwyższeniu 
niektórych składników wynagrodzenia osobom pełniącym wysokie 
funkcje kierownicze w służbach mundurowych. Do końca roku 
mają zostać przyznane nagrody dla funkcjonariuszy na niższych 
szczeblach w służbie.  

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu pracy? Chcesz zarejestrować 
się w urzędzie pracy i skorzystać ze szkoleń i doradztwa? Dzięki 
e-usługom możesz teraz szukać pracy bez wychodzenia z domu.

2 listopada 2015 r. obchodzony był Europejski Dzień Równej Płacy. 

Cofnięcie podwyżek 
dodatków dla 
komendantów 
i zastępców

Jak znaleźć pracę przez 
Internet?

Europejski Dzień Równej 
Płacy

Przyznanie wyższych dodatków służbowych kierownictwu służb nie miało żadnego 
merytorycznego uzasadnienia.

Przyznane podwyżki wynosiły od kilkuset zł. do ok. 2 tys. złotych. Wzrost upo-
sażeń przekładał się jednak na zwiększenie podstawy wymiaru emerytury. – Po 
miesiącu ich obowiązywania, od 1 grudnia, chcemy przywrócić status quo ante, czyli 
przywrócić  wynagrodzenia komendantów i zastępców do poprzedniej wysokości – 
wskazał wiceminister Jarosław Zieliński. ■

Jak szukać pracy przez Internet?

 ▪ Wejdź na stronę praca.gov.pl.
 ▪ Zarejestruj się w urzędzie pracy przez Internet. Możesz to zrobić na 2 sposoby:
 ▪ Zarejestrować się w pełni przez Internet, czyli wypełnić i wysłać wniosek oraz 

skany wymaganych dokumentów za pomocą portalu. Nie musisz już iść do 
urzędu. Potrzebujesz do tego profilu zaufanego na platformie ePUAP (tzw. Elek-
troniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) albo bezpiecznego podpisu 
elektronicznego.

 ▪ Ustalić termin wizyty w urzędzie przez Internet. Dzięki temu nie musisz stać 
w kolejce. Na spotkanie weź wszystkie potrzebne dokumenty.

 ▪ Wyślij wniosek o wydanie zaświadczenia, np. o okresach pobierania zasiłku, 
statusie poszukującego pracy.

Znajdź oferty pracy, staży i szkoleń

Na stronie praca.gov.pl znajdziesz też najnowsze oferty pracy, staży i praktyk zawo-
dowych. Dowiesz się także kiedy i gdzie odbędą się najbliższe targi oraz giełdy pracy.

Dla pracodawców

E-usługi związane z rynkiem pracy to także narzędzia przydatne dla przedsiębiorców. 
Na podstronie serwisu pracodawcy mogą m.in.:
 ▪ zgłosić ofertę pracy.
 ▪ podnosić kompetencje i kwalifikacje pracowników i kandydatów do pracy.
 ▪ otrzymać wsparcie w tworzenia miejsc pracy.
 ▪ uzyskać pomoc w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 ▪ poznać zasady zatrudniania cudzoziemców.
 ▪ zaznajomić się z obowiązkami pracodawców. ■

Z obliczeń Eurostatu dotyczących wysokości luki płacowej pomiędzy kobietami 
i mężczyznami wynika, iż 2 listopada stanowi symboliczną datę, od kiedy kobiety 
w całej Europie przestają zarabiać, podczas gdy mężczyźni nadal będą zarabiać 
pieniądze do 31 grudnia. ■

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

PORADY

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,7466,europejski-dzien-rownej-placy.html
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13901,Kierownictwo-MSWiA-zdecydowalo-o-cofnieciu-decyzji-o-podwyzszeniu-dodatkow-dla-k.html
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/jak-znalezc-prace-przez-internet-e-uslugi.html
http://psz.praca.gov.pl/
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Rozwiązania zmniejszające bezrobocie wśród młodych przewiduje 
nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, która weszła w życie 21 listopada 2015 r. 

W październiku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 9,6%. 
Jest to spadek o 0,1 p. proc. w stosunku do września 2015 r.

Książeczka Zdrowia Dziecka będzie obowiązkowo prowadzoną 
dokumentacją medyczną przebiegu działań profilaktycznych 
i leczniczych u dziecka. Dzięki ujednoliconemu wzorowi umożliwi 
szybkie znalezienie informacji istotnych dla danego dziecka, co jest 
szczególnie ważne w stanach nagłych, w tym w stanach zagrożenia 
życia.

Państwo zrefunduje 
część kosztów 
zatrudnienia młodych

Kolejny miesiąc spadku 
bezrobocia

Książeczka Zdrowia 
Dziecka

Zgodnie z nowymi przepisami, praco-
dawca, który zatrudni na pełny etat 
bezrobotnego do 30. roku życia, będzie 
otrzymywał od państwa równowartość 
minimalnego wynagrodzenia, wraz ze 
składkami na ubezpieczenia społeczne, 
które jako zatrudniający ma obowiązek 
płacić.

Refundacja będzie przysługiwać 
przez 12 miesięcy, ale pracodawca, który 
z niej skorzysta będzie zobowiązany do 
zatrudnienia tego pracownika przez co 
najmniej kolejne 12 miesięcy. Pierwszeń-
stwo w skierowaniu na stanowisko objęte 
refundacją będą mieli absolwenci wszyst-
kich poziomów szkół, podejmujący po raz 
pierwszy zatrudnienie w ramach umowy 
o pracę. Podstawą refundacji mają być 
umowy między starostami a pracodaw-
cami. Będą one mogły być zawierane od 
1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Z nowych rozwiązań nie będą mogli 
skorzystać pracodawcy, u  których 
w okresie 6 miesięcy przed złożeniem 
wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrud-
nienia z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy. ■

– Tak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W stosunku do 
października 2014 r. bezrobocie spadło o 1,7 p. proc.
W urzędach pracy na koniec października 2015 r. zarejestrowanych było 1.518,3 tys. 
osób. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych 
spadła o 21,2 tys. ■

Wprowadzenie Książeczki Zdrowia Dziecka pozwoli na kompleksowe monitorowania 
losów dziecka, opieki zdrowotnej przez rodziców oraz osoby sprawujące opiekę 
nad dzieckiem.

Dotychczas Książeczka Zdrowia Dziecka była jedynie elementem dobrej praktyki 
oddziałów noworodkowych. Jednak jej forma i zawartość były różne, a informacje 
o stanie zdrowia dziecka nierzadko pozostawały tylko w wewnętrznej dokumentacji 
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WZORY PISM

http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2015/10/26/informacja_w_sprawie__ustawy_z_dnia_25_wrzesnia_2015_r_o_promocji_zatrudnienia.rtf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001814
#12309296
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=317FE8F11716A933C1257EF80041C057
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,7473,spadek-bezrobocia-w-pazdzierniku.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/kolejny-miesiac-spadku-bezrobocia.html
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/minister-marian-zembala-podpisal-rozporzadzenie-dotyczace-ksiazeczki-zdrowia-dziecka
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poradni czy oddziału szpitalnego.
Książeczka Zdrowia Dziecka powinna być dokumentem wymaganym przy każdej 

wizycie w placówce medycznej, w której będzie odnotowywało się działania zarówno 
profilaktyczne (bilanse zdrowia, szczepienia, wizyty stomatologiczne), jak i lecznicze 
(w poradniach specjalistycznych, szpitalach). ■

Tzw. trzecia ustawa deregulacyjna przewiduje otwarcie 100 profesji 
poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów (np. 
certyfikatów, licencji). 

Łatwiejszy dostęp do 
kolejnej grupy zawodów 
regulowanych

Limity przychodów 
dorabiających 

Nowe przepisy dotyczą profesji zwią-
zanych m.in. z ochroną przeciwpożaro-
wą (np. inżynier pożarnictwa), rynkiem 
kapitałowym i towarowym oraz rzeczo-
znawstwem w zakresie jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych. To również 
zawody rzecznika patentowego, tłuma-
cza przysięgłego, muzealnika, profesje 
z dziedziny konserwacji zabytków, a także 
zawody geologiczne i górnicze.

Wśród ułatwień są m.in. takie zmiany 
jak: ograniczenie godzin obowiązkowych 
praktyk zawodowych, umożliwienie sa-
mokształcenia, obniżenie opłat za egza-
miny zawodowe, zniesienie niektórych 
biurokratycznych obowiązków oraz uela-
stycznienie warunków zatrudnienia. Roz-

Od 1 grudnia 2015 r. , przez 3 miesiące, obowiązują następujące limity:

2.726,80zł

Przekroczenie limitu 
powoduje zmniejszenie 
wypłaty emerytury lub 
renty (też renty socjal-
nej).

To kwota przychodu 
odpowiadająca 70% 
przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia za 
III kwartał 2015 r.

5.064 zł

Przekroczenie limitu 
powoduje zawieszenie 
wypłaty emerytury lub 
renty.

To kwota przychodu 
odpowiadająca 130% 
przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia za 
III kwartał 2015 r.
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wiązania zwiększające dostęp do zawodów regulowanych mają spowodować wzrost 
konkurencji, a w efekcie obniżkę cen, wyższą jakość i większą dostępność usług. 
Deregulacja ma też zmniejszyć obciążenia związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy.

W dotychczasowych dwóch transzach zderegulowano: w 2013 r. – 51 zawodów, 
natomiast w 2014 r. ułatwiono dostęp do kolejnych 96. ■

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001505
https://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/iii-transza/
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/1/1/o_dostepie_do_wykonywania_niektorych_zawodow.rtf
http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=&idk=2557
http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=&idk=2556
http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=&idk=2556
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Kwoty graniczne przychodu dla 2015 r., stosowane przy zawieszaniu albo 
zmniejszaniu emerytur i rent, wynoszą zaś odpowiednio:

1. 32 911,10 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przecięt-
nych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:

2646,80 zł od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2015 r.

2759,90 zł od 1 marca 2015 r. do 31 maja 2015 r.

2838,50 zł od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.

2698,50 zł od 1 września 2015 r. do 30 listopada 2015 r.

2726,80 zł od 1 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2. 61 119,90 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przecięt-
nych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:

4915,50 zł od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2015 r.

5125,50 zł od 1 marca 2015 r. do 31 maja 2015 r.

5271,40 zł od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.

5011,40 zł od 1 września 2015 r. do 30 listopada 2015 r.

5064,00 zł od 1 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

135,6 tys. rodziców skorzystało we wrześniu tego roku z urlopów 
rodzicielskich. To o ponad 8 tys. więcej niż rok wcześniej. Na urlopie 
ojcowskim w tym czasie było prawie 25 tys. ojców, czyli o prawie 
1,5 tys. więcej niż we wrześniu 2014 r. W październiku br.  z urlopu 
rodzicielskiego skorzystało zaś 133,8 tys. rodziców. 

Mama i tata na urlopie

Wprowadzony w 2013 r. urlop rodziciel-
ski dał rodzicom możliwość przebywania 
z dzieckiem aż do 52 tygodni. Urlopy dla 
rodziców cieszą się coraz większą popu-
larnością.

 W całym 2014 r.  z urlopów dla ro-
dziców skorzystało ponad 631 tys. ro-
dziców, w tym 471,9 tys. kobiet i 159,3 
tys. mężczyzn. Z urlopów rodzicielskich 
skorzystało prawie 316 tys. osób. W 2015 
roku do września z urlopów skorzystało 
już 565 tys. osób, w tym prawie 300 tys. 
z urlopów rodzicielskich.

 Również z zarezerwowanych tylko 
dla ojców dwutygodniowych urlopów 
panowie korzystają coraz częściej. Urlop 
ojcowski wykorzystać można przez pierw-
szy rok życia dziecka i może on trwać do 
2 tygodni. W 2015 roku skorzystało z nich 111,5 tys. mężczyzn.

Rodzice mogą skorzystać z 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni dodat-
kowego macierzyńskiego oraz 26 rodzicielskiego. Pracodawca nie może odmówić 
rodzicowi urlopu ani zwolnić rodzica w jego trakcie. Ustawa o urlopach wprowadziła 
również możliwość powrotu do pracy na część etatu. Rodzic, który zdecyduje się na 
półroczy urlop, dostaje zasiłek w wysokości 100 proc. swojego wynagrodzenia. Jeżeli 
z czasem zdecyduje się go przedłużyć o kolejne pół roku, wtedy zasiłek wyniesie 
60 proc. pensji. Z kolei rodzic, który od razu skorzysta z rocznego urlopu, dostanie 
przez cały rok urlopu 80 proc. wynagrodzenia.

AKTUALNOŚCI

http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=&idk=2558
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/urlop-rodzicielski-coraz-popularniejszy.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,7506,ponad-133-tys-rodzicow-na-urlopach.html
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 Z urlopów rodzicielskich obecnie mogą korzystać jedynie osoby opłacające 
składki. To matki i ojcowie zatrudnieni na umowach o pracę oraz na zleceniach (o ile 
opłacają dobrowolne składki). Od przyszłego roku wsparcie finansowe przez rok 
po urodzeniu dziecka otrzymają także osoby, które ze względu na swoją sytuację 
zawodową nie mogą korzystać z urlopów rodzicielskich. To blisko 125 tys. osób. 
1000 zł miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka otrzymają bezrobotni, studenci, 
rolnicy oraz pracujący na umowach o dzieło.

 Szczegółowe informacje o urlopach oraz formach świadczeń znajdują się na 
stronie www.rodzina.gov.pl ■

Od 1 stycznia 2016 r. pielęgniarki 
i położne będą mogły wystawiać 
recepty na leki oraz środki 
spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, 
wystawiać zlecenia i recepty 
na wyroby medyczne oraz 
skierowania na badania 
diagnostyczne.

Program „500 zł na dziecko” ma ruszyć najpóźniej w kwietniu 2016 r.

Pielęgniarka wypisze 
receptę…

500 zł na dziecko?

Na podstawie art. 15a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej nowe uprawnienia zawodowe nabędą pielęgniarki i położne z wyższym 
wykształceniem pielęgniarskim (na poziomie studiów licencjackich i magisterskich) 
oraz pielęgniarki i położne z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub 
położnictwa, które ukończyły stosowny kurs specjalistyczny.

Szczegółowe regulacje związane z nowymi uprawnieniami zawodowymi zostały 
zawarte w aktach wykonawczych do tej ustawy:
 ▪ rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu 

substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań 
diagnostycznych,

 ▪ rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept 
wystawianych przez pielęgniarki i położne. ■

„Jedną z pierwszych ustaw, które wprowadzimy to ustawa „500+”, czyli 500 złotych 
na dziecko” – zapewniła Premier Beata Szydło.

Jak podkreśliła szefowa rządu, program „500+” jest już wyliczony i zabezpieczony 
finansowo. „W programie będzie stosowane kryterium dochodowe” – zaznaczyła 
premier. ■

AKTUALNOŚCI
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http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,7470,mama-i-tata-na-urlopie.html
http://www.rodzina.gov.pl/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=1A0F3C1E7A7EDE0EC1257EE4004701DE
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7519,rodzina-500-plus-w-uzgodnieniach-miedzyresortowych.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rzad-rozpoczyna-prace-nad-programem-rodzina-500.html
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/ksztalcenie-pielegniarek-i-poloznych-w-zakresie-ordynacji-lekow-i-wypisywania-recept
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/minister-zdrowia-podpisal-rozporzadzenia-umozliwiajace-realizacje-nowych-uprawnien-pielegniarek-i-poloznych
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-nowelizacji-ustawy-z-dnia-15-lipca-2011-r.-o-zawodach-pielegniarki-i-poloznej
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001739
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001971
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rzad-rozpoczyna-prace-nad-programem-rodzina-500.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-beata-szydlo-chcemy-aby-program-500-zl-na-dziecko-ruszyl-w-i-kwartale.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rodzina-500-fakty-i-mity-o-rzadowym-projekcie.html
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Prezydent skierował do Sejmu RP nowy projekt ustawy o zmianie 
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

1 tys. zł miesięcznie przez rok, od 2016 roku, będą mogły otrzymać 
rodziny, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły 
skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego.

Przywrócenie wieku 
emerytalnego?

Świadczenie 
rodzicielskie już od 
stycznia

Zasadniczą propozycją zawartą w projekcie jest przywrócenie wieku emerytal-
nego obowiązującego w Polsce do końca 2012 r. Wiek przechodzenia na emeryturę 
będzie więc zróżnicowany ze względu na płeć i będzie wynosił 60 lat dla kobiet i 65 
lat dla mężczyzn. Zmiany te obejmą osoby objęte powszechnym systemem emery-
talnym (ZUS)  oraz rolników (KRUS). ■

Jak to wygląda dziś?

Obecnie do zasiłku macierzyńskiego uprawnieni są rodzice będący pracownika-
mi, a także osoby niebędące pracownikami, jednak podlegające ubezpieczeniu 
chorobowemu.

 

PROJEKTY

Kto będzie mógł skorzystać 
ze świadczenia/Komu będzie 
przysługiwało świadczenie?

Świadczenie rodzicielskie będzie przy-
sługiwać rodzicom, którzy nie otrzymują 
zasiłku macierzyńskiego.

 
Z nowego świadczenia będą mogli 

skorzystać:

 ▪ studenci, 
 ▪ osoby bezrobotne (niezależnie czy 

są zarejestrowane w Urzędzie Pracy 
czy nie),

 ▪ osoby pracujące na umowach cywilno-
-prawnych.  

O  przyznanie świadczenia będą 
mogły również ubiegać się osoby za-
trudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie będą 
pobierały zasiłku macierzyńskiego.

 Skorzystają z niego również rodzice, których dziecko urodzi się przed 1 stycznia 
2016 r., a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, 
świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukoń-
czenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

 
Ile będzie wynosiło świadczenie?

Świadczenie będzie wynosiło 1 tys. zł miesięcznie na rękę.

Na jakich zasadach będzie przyznawane świadczenie?

Nowe świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i będzie 
można je pobierać przez rok  (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia 
na wychowanie jednego dziecka przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 
tygodni – trójki, 69 tygodni – czwórki, a przy piątce i więcej – 71 tygodni.

ZMIANY 
PRAWNE

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=FF560313A8FD9637C1257F0F0041DF5E
http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zgloszone/art,2,prezydenckie-projekty-ustaw-w-sejmie.html
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Co będzie przysługiwało osobie uprawnionej do świadczenia 
rodzicielskiego będzie?

 ▪ w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wy-
chowywanych dzieci;

 ▪ jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Ważne:

 ▪ jeżeli rodzina przyjmie dziecko na wychowanie, świadczenie będzie przysługiwa-
ło do ukończenia przez dziecko 7 lat. W momencie, kiedy dziecko będzie miało 
odroczony obowiązek szkolny, nie dłużej niż do ukończenia 10. roku życia;

 ▪ rodzicom, którzy w ciągu roku od urodzenia dziecka podejmą zatrudnienie, świad-
czenie w dalszym ciągu będzie wypłacane, jednak zostanie ono obniżone o połowę.
 

Kto nie skorzysta ze świadczenia?
 ▪ osoby otrzymujące zasiłek macierzyński nie będą mogły skorzystać ze świadczenia 

rodzicielskiego;
 ▪ w momencie, gdy jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi rodzic nie 

będzie mógł skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;
 ▪ nowy zasiłek nie będzie przysługiwał również osobom, które korzystają z tego 

typu świadczeń – z tytułu urodzeniu dziecka w innych systemach niż powszechny 
system ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze służb mundurowych).
 

Kiedy zgłosić się po świadczenie?
Rodzic po świadczenie będzie mógł się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli 
zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu 
złożenia wniosku. 

 
Gdzie będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia?

W gminnych instytucjach realizujących świadczenia rodzinnie oraz przez Internet. 
 

Ważne dla osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego:
Od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto świadczeń z tytułu zasiłku macie-
rzyńskiego nie będzie mogła być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, 
tj. 1000 zł. miesięcznie

 
Od kiedy będzie przysługiwać nowe świadczenie?

Nowe świadczenie będzie obowiązywać od 2016 r.

KADRY I UBEZPIECZENIA  ■■  KADRY I UBEZPIECZENIA

Producent szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi 
(dTaP) powiadomił 29 października 2015 r. Ministerstwo Zdrowia 
poinformowało, że nie dostarczy całości zakupionej szczepionki 
z powodu problemów z wyprodukowaniem odpowiedniej ilości 
dawek. W związku z tym natychmiast podjęło działania mające na 
celu zakupienie szczepionki u innych producentów.

Szczepienia ochronne 
przeciwko błonicy, 
tężcowi i krztuścowi

Wszystkie dzieci, które powinny być po raz pierwszy szczepione przeciwko błonicy, 
tężcowi i krztuścowi (dTaP) otrzymają szczepionkę w terminie. Jednak – w związku 
z niewywiązaniem się producenta z umowy – może dojść do sytuacji, w której dzieci 
6-letnie będą szczepione z opóźnieniem tzw. dawką przypominającą.

Przesunięcie nawet o kilka miesięcy terminu kolejnych szczepień nie wpłynie 
negatywnie na proces uodparniania się dzieci – poinformowało Ministerstwo Zdrowia, 
apelując o współpracę z lekarzami. ■

AKTUALNOŚCI
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Nowe zasady dotyczące obliczania podstawy wymiaru m.in. zasiłku 
macierzyńskiego dla kobiet prowadzących własną działalność 
gospodarczą zaczną obowiązywać dopiero w 2016 r. Ma to umożliwić 
kobietom prowadzącym firmy lepsze przygotowanie się do zmian 
zasad otrzymywania tych świadczeń.

Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw znowelizowane 
zostały m.in. przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa1 w części dotyczącej zasiłku 
macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego. Zmiany te obowiązują od 
14 sierpnia 2015 r.

1 Dz.U. z 2014 r. poz. 159, z późn. zm.

Zmiany dotyczące 
zasiłków macierzyńskich 
dla kobiet prowadzących 
firmy

Prawo do zasiłku 
macierzyńskiego 
i zasiłku opiekuńczego 
po zmianach

Ponadto w ustawie znalazło się rozwiąza-
nie, zgodnie z którym kobiety będące 31 
października 2015 r. w ciąży i ubezpiecza-
jące się według starych zasad otrzymają 
według tych samych zasad zasiłki.

Ponadto zgodnie z nowelizacją od 
przyszłego roku kobiety (przedsiębior-
cy) pobierające zasiłek macierzyński 
w wysokości nieprzekraczającej kwoty 
świadczenia rodzicielskiego będą zwol-
nione z obowiązku opłacania składek na 
ubezpieczenie zdrowotne. Zwolnienie to 
eliminuje ryzyko, że przedsiębiorczynie 
będą gorzej traktowane od osób bezro-
botnych, studentek i osób pracujących 
na podstawie umów cywilnoprawnych, 
które od nowego roku będą mogły liczyć 
na świadczenie rodzicielskie w wysokości 
1 tys. zł. ■

Zasiłek macierzyński

Prawo do zasiłku macierzyńskiego w przypadku śmierci matki lub porzucenia 
dziecka przez matkę, która nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu

W przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka  także wtedy, gdy zmarła 
matka dziecka albo matka, która porzuciła dziecko nie podlegała ubezpieczeniu 
chorobowemu, ubezpieczonemu - ojcu  dziecka albo innemu ubezpieczonemu człon-
kowi najbliższej rodziny przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. Prawo do 
zasiłku macierzyńskiego przysługuje pod warunkiem przerwania zatrudnienia lub 
innej działalności zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 
Prawo do zasiłku macierzyńskiego  przysługuje za pozostały do wykorzystania okres 
przypadający od dnia następnego po dniu śmierci matki niepodlegającej ubezpie-
czeniu chorobowemu albo po dniu porzucenia przez nią dziecka do końca okresu, 
w którym z tych uprawnień korzystałaby matka dziecka, gdyby była ubezpieczona.

ZMIANY 
PRAWNE

ZMIANY 
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001066
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/60/1/o_swiadczeniach_pienieznych.rtf
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2015/10/26/komunikat_-_swiadczenia_opieki_zdrowotnej.rtf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001735
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Prawo do zasiłku macierzyńskiego w przypadku, gdy matka dziecka legitymuje 
się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji

W przypadku, gdy matka dziecka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do 
samodzielnej egzystencji i stan zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie osobistej 
opieki nad dzieckiem ubezpieczonemu – ojcu dziecka albo innemu ubezpieczonemu 
członkowi najbliższej rodziny przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek 
macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres 
urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz okres 
urlopu rodzicielskiego, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową 
w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
Na równi z niezdolnością do samodzielnej egzystencji matki dziecka traktuje się 
również orzeczoną  niepełnosprawność w stopniu znacznym, zatem za legitymo-
wanie się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji uważa się także 
posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym.
Legitymowanie się przez matkę dziecka orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej 
egzystencji jest równoznaczne z uznaniem, że stan zdrowia matki uniemożliwia jej 
sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Nie wymaga to odrębnego doku-
mentowania.
Prawo do zasiłku przysługuje osobie uprawnionej niezależnie od tego, czy matka 
legitymująca  się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji podlega 
ubezpieczeniu chorobowemu czy temu ubezpieczeniu nie podlega.

Matka nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu

W przypadku, gdy niezdolność do samo-
dzielnej egzystencji matki dziecka powstała 
przed urodzeniem dziecka i matka dziecka 
nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu,  
ubezpieczony – ojciec dziecka albo inny 
ubezpieczony członek najbliższej rodziny 
ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez 
cały okres odpowiadający okresowi urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego.
Jeżeli  niezdolność do samodzielnej eg-
zystencji matki niepodlegającej ubez-
pieczeniu chorobowemu powstanie po 
urodzeniu dziecka, zasiłek macierzyński 

przysługuje przez okres odpowiadający 
okresowi urlopu, który pozostałby do 
wykorzystania, gdyby matka podlegała 
ubezpieczeniu chorobowemu; okres ten 
liczony jest od dnia następnego po dniu 
ustalonym jako dzień powstania niezdol-
ności do samodzielnej egzystencji do 
końca okresu odpowiadającego okresowi 
urlopu macierzyńskiego, dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego lub urlopu ro-
dzicielskiego.

Matka podlega ubezpieczeniu choro-
bowemu

W przypadku, gdy niezdolność do sa-
modzielnej egzystencji matki dziecka 
powstała przed urodzeniem dziecka 
i matka dziecka podlega ubezpieczeniu 
chorobowemu może, po wykorzystaniu co najmniej 8 tygodni po porodzie, zrezy-
gnować z pobierania zasiłku macierzyńskiego za dalszy okres. W takim przypadku 
z pozostałej części okresu zasiłku macierzyńskiego korzysta ubezpieczony – ojciec 
dziecka albo inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny. 
W przypadku, gdy niezdolność do samodzielnej egzystencji matki dziecka powstała 
po urodzeniu dziecka a przed upływem 8 tygodniu po porodzie i matka dziecka 
podlega ubezpieczeniu chorobowemu może, po wykorzystaniu co najmniej 8 tygodni 
po porodzie, zrezygnować z pobierania zasiłku macierzyńskiego za dalszy okres. 
W takim przypadku z pozostałej części okresu zasiłku macierzyńskiego korzysta 
ubezpieczony – ojciec dziecka albo inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny. 
Jeżeli niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonej – matki dziecka 
powstanie po urodzeniu dziecka, po upływie 8 tygodni po porodzie, ubezpieczona 
matka dziecka może zrezygnować z pobierania zasiłku macierzyńskiego nie wcze-
śniej niż od dnia następnego po dniu ustalonym jako dzień powstania niezdolności 
do samodzielnej egzystencji. W takim przypadku ubezpieczonemu – ojcu dziecka 
albo innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny zasiłek macierzyński 
przysługuje przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał od dnia, od którego 
matka nie korzysta z zasiłku macierzyńskiego do końca okresu odpowiadającego 
okresowi urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu 
rodzicielskiego.

W przypadku śmierci 
matki lub porzucenia 
przez nią dziecka  także 
wtedy, gdy zmarła matka 
dziecka albo matka, która 
porzuciła dziecko nie 
podlegała ubezpieczeniu 
chorobowemu, 
ubezpieczonemu - ojcu  
dziecka albo innemu 
ubezpieczonemu członkowi 
najbliższej rodziny 
przysługuje prawo do 
zasiłku macierzyńskiego. 
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Prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres przed 14 sierpnia 2015 r. w razie, gdy 
matka niepodlegająca ubezpieczeniu chorobowemu zmarła, porzuciła dziecko 
albo gdy legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji

W przypadku, gdy matka niepodlegająca ubezpieczeniu chorobowemu zmarła, po-
rzuciła dziecko albo gdy legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej 
egzystencji, ubezpieczony  ma prawo do zasiłku macierzyńskiego także za okres 
przed 14 sierpnia 2015  r., jeżeli w tym dniu spełniał warunki do wypłaty zasiłku 
macierzyńskiego.
Prawo do zasiłku macierzyńskiego przy-
sługuje od dnia zaistnienia przesłanek 
uprawniających do zasiłku, jeżeli przy-
najmniej jeden dzień okresu zasiłku ma-
cierzyńskiego należnego ubezpieczo-
nemu przypada po 13 sierpnia 2015 r. 
oraz ubezpieczony przerwał zatrudnienie 
lub inną działalność zarobkową w celu 
sprawowania opieki nad dzieckiem.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego 
przyznanego w przypadku śmierci nie-
ubezpieczonej matki, porzucenia przez 
nią dziecka lub gdy nieubezpieczona 
matka dziecka legitymuje się orzecze-
niem o niezdolności do samodzielnej 
egzystencji

W przypadku, gdy ubezpieczony – ojciec 
dziecka albo inny ubezpieczony członek 
najbliższej rodziny, złoży wniosek 
o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za pełny należny mu okres w terminie 14 dni 
liczonych od następnego dnia odpowiednio po dniu:
 ▪ śmierci nieubezpieczonej matki dziecka,
 ▪ porzucenia dziecka przez matkę nieubezpieczoną,
 ▪ wydania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji – jeżeli niezdolność 

do samodzielnej egzystencji nieubezpieczonej matki dziecka powstała po porodzie,
 ▪ porodu – jeżeli niezdolność do samodzielnej egzystencji nieubezpieczonej matki 

dziecka powstała przed porodem, zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 
80% podstawy wymiaru.

W przypadku, gdy ubezpieczony złoży wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego 
za pełny należny mu okres zasiłku macierzyńskiego w terminie 14 dni oraz określi 
we wniosku, że występuje o wypłatę zasiłku w wysokości 100% podstawy wymiaru 
za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu  
macierzyńskiego oraz w wysokości 60% podstawy wymiaru za okres odpowiadający 
okresowi urlopu rodzicielskiego, wysokość zasiłku ustala się zgodnie z dyspozycją 
ubezpieczonego.
W związku z tym, że wysokość zasiłku macierzyńskiego (100% i 60%) jest dla 
ubezpieczonego mniej korzystna, płatnik zasiłku powinien poinformować o tym 
ubezpieczonego. Jeżeli ubezpieczony wystąpi o zmianę stawki procentowej zasiłku 
na 80% podstawy wymiaru, płatnik zasiłku ponownie ustali wysokość zasiłku, doko-
nując rozliczenia różnicy wypłaconego zasiłku macierzyńskiego z zasiłku należnego 
za bieżący okres.

Zasiłek opiekuńczy

Rozszerzenie kręgu osób uznanych za członków rodziny, których choroba 
uprawnia do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad nimi

Od 14 sierpnia 2015 r. ubezpieczonemu przysługuje prawo do pobierania zasiłku 
opiekuńczego z powodu konieczności  osobistego sprawowania opieki nad chorym 
rodzicem dziecka niebędącym małżonkiem ubezpieczonego, a także nad chorym 
ojczymem oraz macochą.

Prawo do zasiłku opiekuńczego

Ubezpieczony – ojciec dziecka albo inny członek najbliższej rodziny, ma prawo do 
zasiłku opiekuńczego w wymiarze do 8 tygodni (tj. do 56 dni), w okresie pobierania 
przez ubezpieczoną legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej 
egzystencji, której stan zdrowia uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad 
dzieckiem, zasiłku macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni po porodzie, jeżeli prze-
rwie zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej 
opieki nad dzieckiem.

Dotychczas z uprawnienia takiego mógł skorzystać ubezpieczony z tytułu spra-
wowania opieki nad nowonarodzonym dzieckiem, jeżeli matka dziecka uprawniona 
do zasiłku macierzyńskiego wymagała opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia 
uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego, nie jest związany z rokiem kalendarzowym 
i nie podlega wliczeniu do odpowiednio 60 lub 14 dni w roku kalendarzowym, przez 
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który maksymalnie przysługuje zasiłek 
opiekuńczy.

Dokumentowanie prawa do zasił-
ków

Zasiłek macierzyński

Dokumentem wymaganym do ustalenia 
prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego 
za okres urlopu macierzyńskiego, dodat-
kowego urlopu macierzyńskiego oraz 
urlopu rodzicielskiego ubezpieczone-
mu – ojcu dziecka albo innemu człon-
kowi rodziny w przypadku, gdy matka 
dziecka legitymuje się orzeczeniem o nie-
zdolności do samodzielnej egzystencji 
(albo orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści w stopniu znacznym) i stan zdrowia 
uniemożliwia jej sprawowanie osobistej 
opieki nad dzieckiem, jest prawomocne orzeczenie wydane przez: 
 ▪ lekarza orzecznika ZUS,
 ▪ komisję lekarską ZUS,
 ▪ lekarza rzeczoznawcę KRUS,
 ▪ komisję lekarską KRUS,
 ▪ zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – w przypadku zaliczenia do 

znacznego stopnia niepełnosprawności.

Do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku niezbędne są także inne dowody określone 
dla zasiłku macierzyńskiego za okresy odpowiadające poszczególnym rodzajom 
urlopów.

Podstawą przerwania wypłaty zasiłku macierzyńskiego przysługującego ubez-
pieczonej – matce dziecka  w przypadku, gdy w związku z niezdolnością do samo-
dzielnej egzystencji albo niepełnosprawnością w stopniu znacznym stan zdrowia 
uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem są:
 ▪ prawomocne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane 

przez lekarza orzecznika ZUS, komisję lekarską ZUS, lekarza rzeczoznawcę KRUS, 
komisję lekarską KRUS, a w przypadku zaliczenia do znacznego stopnia niepeł-
nosprawności – orzeczenie oniepełnosprawności w stopniu znacznym wydane 

przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 ▪ oświadczenie ubezpieczonej, od kiedy ubezpieczony ojciec dziecka będzie korzy-

stał zuprawnień do zasiłku macierzyńskiego oraz,
 ▪ zaświadczenie pracodawcy o dacie zaprzestania korzystania z urlopu macie-

rzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego 
– w przypadku ubezpieczonej będącej pracownicą, której zasiłek wypłaca ZUS.

W razie śmierci matki dziecka niepodlegającej ubezpieczeniu chorobowemu 
lub porzucenia  przez nią dziecka dowodami do przyznania i wypłaty zasiłku macie-
rzyńskiego ubezpieczonemu – ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi 
najbliższej rodziny, są dowody określone dla tych okoliczności w przypadku, gdy 
matka dziecka podlegała ubezpieczeniu chorobowemu, tj. skrócony odpis aktu 
urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika zasiłku za zgodność 
z oryginałem oraz oświadczenie ubezpieczonego zawierające informację o śmierci 
matki dziecka albo odpowiednio o porzuceniu dziecka przez matkę.

Zasiłek opiekuńczy

Dowodami do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku opiekuńczego przysługującego 
ubezpieczonemu – ojcu dziecka albo innemu członkowi rodziny w przypadku, gdy 
ubezpieczona – matka dziecka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym 
i stan zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem są:
prawomocne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez 
lekarza orzecznika ZUS, komisję lekarską ZUS, lekarza rzeczoznawcę KRUS, komisję 
lekarską KRUS, a w przypadku zaliczenia do znacznego stopnia niepełnosprawności 
– orzeczenie oniepełnosprawności w stopniu znacznym wydane przez zespół do 
spraw orzekania o niepełnosprawności, oświadczenie ubezpieczonego o pobiera-
niu przez ubezpieczoną matkę dziecka zasiłku macierzyńskiego w wymiarze do 8 
tygodni po porodzie.

Do ustalenia prawa i wypłaty niezbędne są także inne dowody określone dla 
zasiłku opiekuńczego, tj. oświadczenie składane na druku ZUS Z-15.
Na wniosek ubezpieczonego, oryginał orzeczenia zwraca się pozostawiając w aktach 
kserokopię potwierdzoną przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem. ■

Źródło: www.zus.pl

www.zus.plhttp://www.zus.pl/
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Spacerując ulicami polskich miast w 2035 roku, co czwarty 
napotkany przez nas przechodzień będzie miał więcej niż 65 lat, 
w 2050 roku – już co trzeci. Seniorzy są coraz bardziej widoczni 
w przestrzeni publicznej, a coraz więcej działań rządu jest 
kierowanych właśnie do nich. 

5 zmian dla seniorów

Senior-WIGOR

Program adresowany jest do osób niepracujących w wieku 60+. W dziennym domu 
Senior-WIGOR będą mogli spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do 
piątku. Znajdzie się w nim pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, 
ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do 
internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek.

O dofinansowanie utworzenia domów Senior-WIGOR starać się mogą samorządy. 
Do 2020 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy na ten cel 370 
mln zł. W 2015 roku powstanie ok. 100 takich miejsc.
 

ASOS

ASOS, czyli Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, to dofinan-
sowanie dla projektów realizowanych dla seniorów. Celem Programu jest poprawa 
jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez 
umożliwienie im aktywności społecznej. Obecnie osoby starsze, w porównaniu do 
innych grup wieku, w ograniczonym stopniu angażują się w takie formy działalności. 
Przyczyny tego często wynikają z braku oferty, która umożliwiałaby aktywne spę-
dzanie wolnego czasu. Projekty, realizowane w ramach ASOS, powinny skutecznie 
wypełnić tę lukę. Na ich realizację przeznaczono 280 mln zł do 2020 roku. W tym 

roku wsparcie otrzymało prawie 500 projektów.  

UTW
 
W  ciągu ostatniej dekady powstało 
ponad 520 Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku. Najwięcej z nich w wojewódz-
twie mazowieckim, małopolskim i dol-
nośląskim.

 

W 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polity-
ki Społecznej przekazało prawie 2 mln 
zł dotacji 53 Uniwersytetom Trzeciego 
Wieku w całej Polsce. Średnia kwota wy-
niosła ok. 36 tys. zł na jedną organizację. W 2014 roku dotacje wzrosły do 2,5 mln 
zł. 31 organizacji otrzymało średnio po 80 tys. zł. W tym roku przekazaliśmy ponad 
1,6 mln zł dla 25 placówek. 

Solidarność Pokoleń

Celem Programu „Solidarność pokoleń” jest osiągnięcie do 2020 r. wskaźnika za-

trudnienia osób w wieku 55–64 lata na poziomie 50%.
Głównymi odbiorcami programu są osoby powyżej 50. roku życia. Działania 

kierowane są także do szerszego grona osób w różnym wieku, zarówno do osób 
w wieku 60+, jak i do osób, które dopiero za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat wchodzić 
będą w wiek przedemerytalny (szczególnie do grupy 45+). Adresatami Programu są 
również określone grupy i podmioty, takie jak przedsiębiorcy, związki zawodowe, 
organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, publiczne i niepubliczne 
instytucje rynku pracy, samorządy terytorialne i instytucje administracji rządowej.

Dzięki programowi „Solidarność pokoleń” coraz więcej osób starszych znajdu-

je zatrudnienie: w 2011 roku było ich 35,5 proc.  a w 2014 już 41,5 proc.

Waloryzacja kwotowo-procentowa

Dzięki zastosowaniu waloryzacji procentowo-kwotowej w 2015 r. świadczenia były 
podwyższone w większym stopniu, niż wynikało to z ustawy. Największe wsparcie 
otrzymały osoby z najniższymi emeryturami. ■
 

ASOS, czyli Program 
na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób 
Starszych, to 
dofinansowanie 
dla projektów 
realizowanych dla 
seniorów.

AKTUALNOŚCI

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,7566,7479,5-waznych-zmian-dla-seniorow.html
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Ponad 30 mln zł trafiło do 311 spółdzielni socjalnych i organizacji 
pozarządowych w ramach pożyczek z Funduszu Ekonomii 
Społecznej.

Karta Dużej Rodziny to system ulg i zniżek dla rodzin 
wielodzietnych, czyli tych, które mają co najmniej troje dzieci.

30 mln zł pożyczek dla 
podmiotów ekonomii 
społecznej

Czym jest Karta Dużej 
Rodziny?

Na pożyczki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło do tej pory 
ponad 30 mln zł. Dotychczas udzielono 311 pożyczek. Dzięki środkom utworzono 
251 miejsc pracy, w tym 151 dla kobiet.

 Podstawowym zadaniem Funduszu ES jest dostarczenie podmiotom ekonomii 
społecznej preferencyjnych pożyczek na szeroko pojęty rozwój. Pozyskane w ten 
sposób środki powinny służyć rozszerzeniu działalności gospodarczej podmiotów. 
Niezależnie od charakteru działalności pożyczka powinna przynieść wzrost przy-
chodów lub zatrudnienia w danym podmiocie.

 Maksymalna kwota pożyczki wynosi 100 tys. zł. Można ją spłacać do 5 lat (60 
miesięcy). Elementem oferty funduszu jest również bezpłatne doradztwo świad-
czone po udzieleniu pożyczki.

 Organizacją programu pożyczkowego na zlecenie resortu pracy zajmuje się Bank 
Gospodarstwa Krajowego. Rolę Pośrednika Finansowego na terenie całego kraju 
pełni Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., którego zadaniem 
jest udzielanie pożyczek oraz świadczenie bezpłatnych usług doradztwa.

 Informacje o warunkach dla pożyczkobiorców znajdują się na stronie http://
esfundusz.pl/.

 35 tys. nowych miejsc pracy, wzrost liczby organizacji obywatelskich o 20 tys., 
wsparcie 1 tys. inicjatyw lokalnych – to cele Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Program 
został podpisany w sierpniu 2014 r. W latach 2014–2020 na wsparcie ekonomii 
społecznej przeznaczonych zostanie prawie 3 mld zł. Środki będą pochodziły m.in. 
z budżetu Państwa, z dotacji unijnych oraz środków samorządowych. ■

Zniżki i partnerzy

Program ruszył 16 czerwca 2014 roku, 
a od stycznia 2015 roku działa na mocy 
ustawy. To pierwszy ogólnopolski 
program wsparcia dla rodzin wielodziet-
nych łączący rząd, samorządy, biznes 
i duże rodziny. Udział w programie jest 
całkowicie bezpłatny i  dobrowolny. 
Posiadacze karty taniej płacą m.in. za 
artykuły spożywcze, usługi medyczne, 
paliwo, telefon, bilety wstępu do insty-
tucji kultury.

Liczba partnerów, które należą do 
programu Karta Dużej Rodziny stale 
rośnie. Do programu dołączyło już 
ponad 1000 firm i  instytucji, które 
oferują zniżki dla rodzin w ponad 10 
tys. miejsc w całej Polsce. 

Aby zostać partnerem Karty Dużej 
Rodziny, wystarczy wejść na stronę rodzina.gov.pl i wypełnić e-deklarację dołą-
czenia do Karty Dużej Rodziny. Status partnera programu to prestiż oraz szereg 
korzyści, jak promocja i możliwość pozyskania grupy lojalnych klientów. 

AKTUALNOŚCI PORADY

http://esfundusz.pl/
http://esfundusz.pl/
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https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/karta-duzej-rodziny-interaktywna-mapa-firm-na-komorki-i-tablety.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,7497,zostan-partnerem-karty-duzej-rodziny-obejrzyj-film.html
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/zostan-partnerem-karty-duzej-rodziny
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/formularz-zgloszenia-kdr
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/formularz-zgloszenia-kdr
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,7481,dolacz-online-do-karty-duzej-rodziny.html
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Kto może ją otrzymać?
 

Kartę Dużej Rodziny może otrzymać każda rodzina utrzymująca co najmniej trójkę 
dzieci, w tym również rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. Rodzicom 
karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia 
w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na 
czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Jak się po nią zgłosić?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub 
miasta w miejscu zamieszkania. Wykaz instytucji oraz wzór formularza znajduje 
się tutaj. Wniosek, w imieniu całej rodziny może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Swoją Kartę Dużej Rodziny odebrało już ponad 1,3 mln osób, a prawie 1,5 mln 
złożyło wnioski o jej wydanie. W Polsce około 3,4 mln osób żyje w rodzinach wie-
lodzietnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.rodzina.gov.pl ■

Reforma procedury cywilnej to możliwość składania pozwów i pism 
procesowych do sądu przez Internet (poprzez elektroniczne biuro 
podawcze) we wszystkich sprawach cywilnych, gospodarczych, 
rodzinnych i w postępowaniach egzekucyjnych, które są prowadzone 
przez komornika. Wystarczy założenie konta w specjalnym 
systemie i złożenie oświadczenia o wyborze drogi elektronicznej do 
kontaktów z sądem. 

Elektroniczne Biuro 
Podawcze – Internet 
w kontaktach z sądem

Od tej pory cała korespondencja obywatela z sądem będzie się odbywała elek-
tronicznie. Tą drogą wniesiemy nie tylko pozew, czy pismo procesowe, ale także 
i załączniki do nich. W e-aktach znajdą się także wyroki oraz postanowienia sądu czy 
zarządzenia przewodniczącego. Rezygnacja z elektronicznej komunikacji z sądem 
będzie możliwa na każdym etapie postępowania.

Drogą elektroniczną będzie też można wnosić więcej pism procesowych. Również 
w klasycznych postępowaniach cywilnych możliwe będą doręczenia elektroniczne, 
dzięki portalowi i aplikacji o nazwie „elektroniczne biuro podawcze”, w terminie 3 
lat od wejścia w życie przepisów.

Ustawa wprowadza również następujące zmiany:
 ▪ możliwość rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym, bez wyznaczania 

rozprawy,
 ▪ zrównanie oświadczenia woli złożonego w formie elektronicznej z oświadczeniem 

woli złożonym w formie pisemnej,
 ▪ obowiązek elektronicznego przesyłania korespondencji między komornikami 

sądowymi, organami podatkowymi i administracyjnymi organami egzekucyjnymi,
 ▪ powierzenie referendarzom wszystkich czynności w postępowaniu upominawczym 

i poszerzenie ich kompetencji w postępowaniu egzekucyjnym,
 ▪ poza tym zgodnie z nowelizacją dokumentem ma być nośnik informacji umoż-

liwiający zapoznanie się z jej treścią 
(w tym np. e-mail czy sms).

Zmiany w kodeksach: cywilnym oraz 
postępowania cywilnego mają umożliwić 
także dalszą informatyzację procedur, 
m.in. przez rozszerzenie możliwości 
składania dowodów nie tylko w formie 
dokumentów zawierających tekst, ale 
też dokumentów elektronicznych rozu-
mianych jako zapis obrazu lub dźwięku.

Nowelizacja wejdzie w życie zasad-
niczo 9 września 2016 r.

10 września 2015 r. w gmachu Mini-
sterstwa Sprawiedliwości odbyła się kon-
ferencja naukowa na temat Elektronicz-
nego Biura Podawczego. O tym nowym 
rozwiązaniu dyskutowali przedstawiciele 
nauki i praktyki. Udział w niej wziął Mini-
ster Sprawiedliwości Borys Budka.
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Nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali 
socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla 
bezdomnych przewiduje, że gminy kupujące byłe mieszkania 
zakładowe mogą skorzystać ze wsparcia z Funduszu Dopłat.

Oprócz premier Beaty Szydło, mamy też nowy skład Rady Ministrów.

Gminy otrzymają 
dopłaty na zakup byłych 
mieszkań zakładowych

Kto jest kim w rządzie?

Warunkiem uzyskania dopłaty będzie przeznaczenie zakupionych miesz-
kań zakładowych na lokale socjalne. Nowelizacja pozwala na objęcie wsparciem 
inwestycji realizowanych przez spółki gminne. Chodzi o spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, w których gmina ma ponad 50% głosów 
na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, i które nie działają 
w formie towarzystwa budownictwa społecznego. ■

Prezydent RP powołał:
 ▪ Piotra GLIŃSKIEGO – na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego,
 ▪ Mateusza MORAWIECKIEGO – na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra 

Rozwoju,
 ▪ Jarosława GOWINA – na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego,

 ▪ Mariusza BŁASZCZAKA – na urząd Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 ▪ Antoniego MACIEREWICZA – na urząd Ministra Obrony Narodowej,
 ▪ Witolda WASZCZYKOWSKIEGO – na urząd Ministra Spraw Zagranicznych
 ▪ Pawła SZAŁAMACHĘ – na urząd Ministra Finansów,
 ▪ Zbigniewa ZIOBRĘ – na urząd Ministra Sprawiedliwości,
 ▪ Dawida JACKIEWICZA – na urząd Ministra Skarbu Państwa,
 ▪ Annę ZALEWSKĄ – na urząd Ministra Edukacji Narodowej,
 ▪ Jana SZYSZKĘ – na urząd Ministra Środowiska,
 ▪ Elżbietę RAFALSKĄ – na urząd Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 ▪ Krzysztofa JURGIELA – na urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 ▪ Andrzeja ADAMCZYKA – na urząd Ministra Infrastruktury i Budownictwa
 ▪ Konstantego RADZIWIŁŁA – na urząd Ministra Zdrowia,
 ▪ Marka GRÓBARCZYKA – na urząd Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śród-

lądowej,
 ▪ Annę STREŻYŃSKĄ – na urząd Ministra Cyfryzacji,
 ▪ Witolda BAŃKĘ – na urząd Ministra Sportu i Turystyki,
 ▪ Beatę KEMPĘ – na urząd Ministra – Członka Rady Ministrów,
 ▪ Elżbietę WITEK – na urząd Ministra – Członka Rady Ministrów,
 ▪ Mariusza KAMIŃSKIEGO – na urząd Ministra – Członka Rady Ministrów,
 ▪ Krzysztofa TCHÓRZEWSKIEGO – na urząd Ministra – Członka Rady Ministrów,
 ▪ Henryka KOWALCZYKA – na urząd Ministra – Członka Rady Ministrów.

Struktura działów administracji rządowej została rozszerzona o 3 działy: energia, 
gospodarka złożami kopalin oraz żegluga śródlądowa. ■
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Ustawa o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy 
terytorialnej ma na celu uregulowanie zasad tworzenia 
i funkcjonowania europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej 
(EUWT) oraz zasad prowadzenia ich rejestru w celu wykonania 
rozporządzenia wspólnotowego nr 1082/2006 w sprawie EUWT.  

Weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu 
niepłodności, choć po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, skierowany 
został do Trybunału Konstytucyjnego jeden z jej zapisów.

Łatwiej powstaną 
europejskie 
ugrupowania współpracy 
terytorialnej

In vitro uregulowane

Nowe prawo konsularne

Europejskie ugrupowania współpracy 
terytorialnej są instrumentem prawnym 
pozwalającym na tworzenie na terytorium 
Unii Europejskiej sformalizowanych grup 
współpracy przez podmioty, przede 
wszystkim o charakterze publicznym, 
z różnych państw członkowskich UE. 

Wprowadzone zmiany skrócą czas po-
trzebny na utworzenie ugrupowania przez 
szczegółowe określenie zasad współpracy 
MSZ i innych resortów w trakcie zakładania 
EUWT. Nowelizacja wprowadza mecha-
nizm tzw. milczącej zgody na przystąpienie 
do EUWT, określa zasady postępowania 
w przypadku zamiany konwencji EUWT 
oraz reguluje przepisy dotyczące prowa-
dzenia rejestru EUWT w Polsce (rejestr 
będzie jawny i prowadzony przez ministra 
spraw zagranicznych w postaci elektro-
nicznej). ■

Prezydent Komorowski, podpisując ustawę, podkreślił, że prawo nie może i nie zmusza 
nikogo do zachowań niezgodnych z jego etyką, ale musi ono uwzględniać to, że ludzie 
mają różne wrażliwości i różne poglądy. 

Ustawa daje prawo do korzystania z in vitro małżeństwom i osobom we wspólnym 
pożyciu, potwierdzonym zgodnym oświadczeniem. Leczenie niepłodności tą metodą 
będzie mogło być podejmowane po wyczerpaniu innych metod leczenia, prowadzo-
nych przez co najmniej 12 miesięcy.

Poprzedni Minister Zdrowia zdążył też podpisać nową edycję programu in vitro. ■

Przyjęcie nowych regulacji wynika z konieczności dostosowania dotychczasowych 
rozwiązań do wymogów konstytucyjnych i zobowiązań międzynarodowych Polski, 
a także do zmian organizacyjnych służby zagranicznej.

Ustawa wprowadza m.in. pojęcie pomocy konsularnej. Będzie to pomoc udzielana 
obywatelowi polskiemu, np. w razie poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, areszto-
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– Zastąpi ustawę z 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej 
Polskiej
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wania lub zatrzymania, aktu przemocy czy 
w sytuacji konieczności nagłego powrotu 
do Polski (jeśli nie może sfinansować tego 
z własnych pieniędzy). W ustawie okre-
ślono też zadania konsula w przypadku 
zdarzeń zagrażających zdrowiu, życiu lub 
bezpieczeństwu obywateli polskich. Nowe przepisy zobowiązują konsula do wspar-
cia bezpiecznego i sprawnego opuszczenia przez Polaków zagrożonego obszaru. 
W ustawie uregulowano też sytuacje, kiedy konsul może odmówić wykonania czyn-
ności konsularnych.

Ponadto ustawa implementuje unijną Dyrektywę Rady (UE) 2015/637. W związku 
z tym, polski konsul ma udzielać pomocy obywatelowi innego państwa członkowskie-
go Unii Europejskiej, które nie ma przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu 
konsularnego. ■

Ustawa o związkach metropolitalnych umożliwi tworzenie związków 
metropolitalnych obejmujących obszary najbardziej zintegrowanych 
aglomeracji. Dzięki niej możliwy będzie dynamiczny rozwój dużych 
ośrodków miejskich.

8 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 
r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, która na 
nowo definiuje mechanizm ograniczający liczbę spraw wpływających 
do kancelarii komorniczych z wyboru wierzycieli.

Związki metropolitalne

Skuteczniejsza egzekucja 
i wyrównany wpływ 
spraw do komorników

Powstały związek będzie posiadał osobowość prawną i będzie odpowiedzialny za wy-
konywanie zadań, których znaczenie wykracza poza możliwości istniejących obecnie 
gmin i powiatów tj. m.in.:
 ▪ kształtowanie ładu przestrzennego,
 ▪ transport zbiorowy na obszarze związku,
 ▪ ustalanie przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na terenie związku,
 ▪ zarządzanie gospodarką odpadami.

W myśl ustawy związek będzie mógł emitować obligacje, zaciągać pożyczki i kredyty 
długoterminowe oraz nabywać, zbywać i obciążać nieruchomości. ■

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami komornik wybrany przez wierzyciela będzie od-
mawiał wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia 
lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli:

1. w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć 
miesięcy;

2. wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000, a skuteczność w za-
kresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%.

Od 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie regulacja, zgodnie z którą komornik wybrany 
przez wierzyciela odmówi wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu 
zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych 
zadań, jeżeli wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10.000.

Chodzi o przeciwdziałanie negatywnym skutkom nadmiernej koncentracji spraw 
egzekucyjnych w największych kancela-
riach tzw. hurtowych, związanym z nie-
dostateczną skutecznością egzekucji oraz 
brakiem należytego nadzoru komorników 
nad personelem takich kancelarii. Oczeki-
wanym efektem zmian ma być też zrów-
noważenie wpływu spraw egzekucyjnych 
w skali kraju i osiągnięcie stanu, w którym 
możliwość przyjmowania spraw z wyboru 
wierzyciela będzie swoistą premią za sku-
teczne i sprawne prowadzenie postępo-
wań egzekucyjnych. ■

ZMIANY 
PRAWNE
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http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=15CE1C6894A530B4C1257C7600425E76
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2015/10/27/8_metropolie_info.rtf
https://mac.gov.pl/aktualnosci/ustawa-metropolitalna-jest-odpowiedzia-na-szereg-trudnosci-zwiazanych-z-barierami
https://mac.gov.pl/aktualnosci/minister-andrzej-halicki-ustawa-metropolitalna-to-kolejny-wazny-etap-rozwoju-samorzadu
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000624
https://mac.gov.pl/aktualnosci/sejm-przyjal-ustawe-o-zwiazkach-metropolitalnych
https://mac.gov.pl/aktualnosci/prezydent-rp-podpisal-ustawe-o-zwiazkach-metropolitalnych
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/57/1/komornicy.rtf
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,7717,skuteczniejsza-egzekucja-i-wyrownany-wplyw-spraw.html
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■  SERWIS DOMOWY SERWIS DOMOWY   ■

Zgodnie z częściowo obowiązującą już nowelizacją wniosek 
o udzielenie ochrony międzynarodowej można składać w siedzibach 
wszystkich oddziałów i placówek Straży Granicznej. Wniosek może 
dotyczyć też np. małżonka i dzieci. 

Nowe przepisy nowelizacji ustawy o języku polskim oraz 
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
umożliwią większej liczbie osób przystępowanie do egzaminów 
poświadczających znajomość języka polskiego jako obcego. 

Usprawnienie procedury 
azylowej

Zmiany w certyfikowaniu 
znajomości języka 
polskiego jako obcego

Uwaga na fałszywe 
wezwania do zapłaty

Ostrzegamy przed oszustami, którzy działając w imieniu rzekomych 
organów podatkowych lub celnych wysyłają fałszywe wezwania do 
zapłaty.

Cudzoziemcy mają mieć zapewniony na przejściach granicznych, w strzeżonych 
ośrodkach i aresztach dla cudzoziemców dostęp do informacji o możliwości 
złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Straż Graniczna m.in. 
ma obowiązek informowania cudzoziemca w języku dla niego zrozumiałym o trybie 
i zasadach udzielania bezpłatnej pomocy prawnej, podmiotach świadczących tę pomoc 
i adresie ośrodka recepcyjnego.

Zgodnie z ustawą szef Urzędu ds. Cudzoziemców ma pełni funkcję punktu kon-
taktowego upoważnionego do przekazywania innym państwom UE informacji doty-
czących udzielania ochrony międzynarodowej oraz pozbawiania statusu uchodźcy 
lub ochrony uzupełniającej. ■

Regulacje są adresowane do zagranicznych partnerów gospodarczych, cudzoziemców 
– kandydatów na studia, osób, które wiążą swoją działalność lub karierę zawodową 
z Polską, w tym ubiegających się o obywatelstwo polskie. Nowelizacja ułatwi tym 
osobom uzyskanie urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego jako 
obcego. Do tej pory takie egzaminy przeprowadzała Państwowa Komisja Poświad-
czania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Po zmianach system będzie zdecentralizowany. Egzaminy będą mogły przepro-
wadzać uczelnie polskie i zagraniczne prowadzące studia w zakresie filologii polskiej 
oraz np. szkoły językowe działające w kraju lub za granicą, instytuty i szkoły polskie za 
granicą. Aby otrzymać uprawnienia do egzaminowania, instytucje te będą musiały od 
co najmniej trzech lat prowadzić lektoraty, kursy lub inne zajęcia dydaktyczne z języka 
polskiego jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne w języku polskim. ■

Z kolei ZUS ostrzega przed fałszywymi mailami dotyczącymi zaległości składkowych 
na ubezpieczenia społeczne. Zawierają one zawirusowane oprogramowanie. ■

ZMIANY 
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001607
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001132
http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/uwaga-na-falszywe-wezwania-do-zaplaty?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fadministracja-podatkowa%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_
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http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1&idk=2548
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O DORADCACH 
PODATKOWYCH

CZY WIESZ, ŻE, doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego, który może wykonywać 

tylko osoba z wyższym wykształcenie i wiedzą specjalistyczną, która zdała egzamin 

państwowy i ma obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

CZY WIESZ, ŻE, w innych krajach Europy doradca podatkowy to niezwykle ważny partner 

przedsiębiorcy, np. w Niemczech korzystanie z jego usług (tzw. Steuerbaerater) znacznie 

podnosi wiarygodność firmy np. przy staraniach o kredyt bankowy.

CZY WIESZ, ŻE, przeciętny polski przedsiębiorca poświęca aż 325 godzin na sprawy zwią-

zane z podatkami i wizytami w urzędach. Znacznie lepiej powierzyć te sprawy profe-

sjonalistom z kancelarii podatkowej a zaoszczędzony czas poświęcić na poprawianie 

oferty i rozwój firmy. 

CZY WIESZ, ŻE, doradcy podatkowi podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpo-

wiedzialności cywilnej, dzięki temu klient który poniesie szkodę na skutek niewłaściwej 

interpretacji lub błędu doradcy podatkowego będzie mógł odzyskać pieniądze od 

towarzystwa ubezpieczeniowego.

CZY WIESZ, ŻE, doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa z której może 

on być zwolniony tylko po przeprowadzeniu odrębnej procedury sądowej. Tajemnica 

obowiązuje także po zakończeniu obsługi klienta i rozciąga się także na pracowników 

doradcy. 

NIE WIERZ W TO, ŻE, doradztwo podatkowe to zbędny luksus, a za niższą cenę ktoś o mniej-

szych kwalifikacjach wykona to samo. Nie warto oszczędzać na jakości, szkoda poniesiona 

wskutek skorzystania z usług niewłaściwej osoby może okazać się nie do naprawienia.
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