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Słowo od doradcy

W bieżącym numerze przedstawiamy wyjaśnienia resortu finansów m.in. na temat 
przelewów w mechanizmie podzielonej płatności, a także wypełniania JPK_VAT.

Oprócz masy zmian podatkowych, można znaleźć w tym informatorze również 
opisy tych, które powinny zainteresować każdego przedsiębiorcę oraz obywatela. 
Przykładowo dotyczą one wprowadzanych zasad sukcesji firm po śmierci właści-
ciela, małego ZUS-u dla małych firm oraz umożliwienie elastycznej pracy rodzicom 
niepełnosprawnych dzieci.

Wkrótce wejdzie też w życie tzw. pakiet odpadowy, który zapewni większą kon-
trolę nad gospodarką śmieciową.

Wiele rodzin składa wnioski o świadczenie 500+ czy „dobry start”, stąd infor-
macja dla nich.

W tym numerze przedstawiono także zmiany wprowadzane przez tzw. specu-
stawę mieszkaniową, która ma przyspieszyć realizację inwestycji mieszkaniowych 
w miastach.

Przyjęto ponadto w końcu tzw. konstytucję dla nauki.
Zapraszamy do lektury.

Twój Doradca Podatkowy

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

10 – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za lipiec. 

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

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

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

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

20 – Wpłata kwot pobranych zaliczek na 
podatek dochodowy od osób fizycznych 
od pracowników zatrudnionych na umowę 
o pracę oraz z tytułu umów zlecenia 
i o dzieło wypłaconych w poprzednim 
miesiącu. 

20 – Wpłata przez płatników, o których mowa 
w art. 41 ustawy o p.d.o.f., pobranych 
zaliczek na podatek dochodowy lub 
zryczałtowanego podatku dochodowego 
za lipiec.

20 – Wpłata ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych za lipiec.

20 – Wpłata na PFRON za lipiec.

27 – Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy. 

27 – Złożenie informacji podsumowującej.

27 – JPK_VAT za lipiec.

Terminy – sierpień



ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII   POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 PODATKI ■■ PODATKI

MF zaprasza do udziału w badaniu ankietowym, które dotyczy 
deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Badanie będzie wykorzystane do oceny efektów przeprowadzonej w 2014 r. dere-

gulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Deregulacja usługowego pro-

wadzenia ksiąg rachunkowych została wprowadzona ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o uła-

twieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. poz. 768).

Ankietę będzie można wypełnić do 30 września 2018 r.

Badanie jest kierowane do wszystkich zainteresowanych usługami księgowymi. Usłu-

gi księgowe należy rozumieć jako prowadzenie ewidencji księgowej w następujących 

formach:

• księgi rachunkowe,

• podatkowa karta przychodów i rozchodów,

• ryczałt ewidencjonowany,

• karta podatkowa.

Ankieta składa się z pytań otwartych i zamkniętych, a jej wypełnienie powinno zająć 

nie więcej niż 15 minut. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.

Zobacz więcej informacji i link do ankiety

Ankieta nt. usługowego 
prowadzenia ksiąg 
rachunkowych

PROJEKTY

W związku z pojawiającymi się przy wysyłaniu Jednolitego Pliku 
Kontrolnego (JPK_VAT) błędami MF wyjaśniło, jak poprawnie 
go wypełniać, żeby uniknąć wizyty w urzędzie skarbowym, aby 
wyjaśniać niezgodności i korygować JPK_VAT.   

Transakcje objęte procedurą tzw. „odwrotnego obciążenia"

Kupujący, który wykazuje w JPK_VAT dostawę towarów lub świadczenie usług, dla któ-

rych podatnikiem jest nabywca1:

• w części sprzedażowej wypełnia odpowiednio pola: K_34 – kwota netto i K_35 – VAT,

• po obydwu stronach, tj. zarówno w części sprzedażowej, jak i zakupowej, wpi-

suje dane swojego kontrahenta, jako rzeczywistej strony transakcji i wystawcy 

konkretnej faktury. W polach obowiązkowych wskazuje: NIP, nazwę i adres kon-

trahenta oraz numer dowodu sprzedaży wystawionego przez tego kontrahenta.

Wprowadzanie do JPK_VAT danych z faktur

Podczas wypełniania informacji JPK_VAT należy zwrócić szczególną uwagę na wpisy-

wanie poprawnych danych w polach, które odnoszą się do numeru i daty wystawienia 

faktury oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP) kontrahenta:

• w polach „DowodSprzedazy", „Do-

wodZakupu"   należy wprowadzić 

cały numer dowodu sprzedaży. Dla 

konkretnej faktury u dostawcy jak 

i u nabywcy powinien być to  ten 

sam numer faktury,

• w polu „DataWystawienia" – do-

stawca wskazuje datę wystawienia 

O czym pamiętać 
podczas wypełniania 
JPK_VAT?

PORADY

1. zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 7 lub 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy zwrócić szczególną 
uwagę na wpisywanie po-
prawnych danych w polach, 
które odnoszą się do numeru 
i daty wystawienia faktury 
oraz NIP kontrahenta.

https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/rachunkowosc/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/ankieta-w-sprawie-deregulacji-uslugowego-prowadzenia-ksiag-rachunkowych?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Frachunkowosc%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%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_M1vU_
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dowodu sprzedaży, natomiast w polu „DataZakupu" nabywca wskazuje datę 

wystawienia dowodu zakupu. Dla konkretnej faktury „DataZakupu" wykazana 

w JPK_VAT nabywcy musi być zgodna z datą, która jest wykazana w polu „Da-

taWystawienia" w JPK_VAT dostawcy,

• w polach „NrKontrahenta" jak i „NrDostawcy" należy wpisać dokładny numer, 

za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub 

podatku od wartości dodanej. W przypadkach, w których zgodnie z ustawą po-

danie numeru nie jest wymagane, należy wpisać „brak".

Zawiadomienie podatnika dokonane na podstawie art. 70c ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 
r. poz. 613 z późn. zm.) informujące, że z określonym co do daty 
dniem, na skutek przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej 
nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania 
podatkowego podatnika za wskazany okres rozliczeniowy, jest 
wystarczające do stwierdzenia, że nastąpiło zawieszenie biegu 
terminu przedawnienia tego zobowiązania na podstawie art. 70 § 6 
pkt 1 wyżej wymienionej ustawy."

– Tak brzmi uchwała NSA podjęta w składzie 7 sędziów 18 czerwca br, sygn. I FPS 1/18.

Zawieszenie biegu 
terminu przedawnienia 
zobowiązania 
podatkowego

ORZECZENIA

INTERPRETACJE

Zapłata VAT do US z rachunku VAT odbywa się przelewem 
podatkowym – wyjaśnił resort finansów.

Od 1 lipca br. bank/SKOK – realizując przelew podatkowy dotyczący zapłaty VAT do 

urzędu skarbowego – zawsze w pierwszej kolejności pobiera środki z rachunku VAT.

W związku z tym zapłata VAT do urzędu skarbowego, tak jak dotychczas, dokonywa-

na jest z zastosowaniem polecenia przelewu podatkowego, w którym należy wskazać 

odpowiedni symbol formularza podatkowego, np. VAT-7, VAT-7K.

Zapłata VAT do urzędu skarbowego nie może być zatem realizowana komunika-

tem podzielonej płatności. W przypadku użycia komunikatu podzielonej płatności do 

zapłaty podatku w VAT do urzędu skarbowego, przelew zostanie zwrócony do nadawcy.

Ministerstwo Finansów przypomniało też, że przelew w podzielonej płatności nie 

jest możliwy na rachunek ROR. Zapłata w mechanizmie podzielonej płatności (MPP) 

jest możliwa wyłącznie na rachunek rozliczeniowy kontrahenta lub rachunek imien-

ny w SKOK, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tylko do 

takich rachunków bank/SKOK prowadzi rachunek VAT, czyli rachunek przeznaczony 

dla rozliczeń w mechanizmie podzielonej płatności.

W związku z tym, jeżeli nabywca towaru lub usługi dokonuje przelewu w podzielonej 

płatności na rachunek wskazany przez kontrahenta i ten rachunek jest rachunkiem typu 

ROR, wówczas taki przelew zostanie odrzucony, a płatność nie zostanie zrealizowana.

Przelew w podzielonej 
płatności

W Ministerstwie Finansów 25 lipca 2018 r. 

odbyło się webinarium pt. „Mechanizm po-

dzielonej płatności w praktyce" przeznaczo-

ne dla przedsiębiorców, którzy mogą stoso-

wać MPP do płatności za towary lub usługi. 

Warsztat online cieszył się dużym zaintere-

sowaniem – jednocześnie śledziło go blisko 

700 osób, zanotowaliśmy też ok. 3 tysiące 

odtworzeń. Webinarium można obejrzeć 

na kanale You Tube MF. Odbyło się ono 

w ramach kampanii „Bezpieczna transakcja”.

Przejdź do „Pytań i odpowiedzi" dot. 

MPP na stronie Bezpieczna transakcja na 

Portalu Podatkowym MF.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/734D0944FE
https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/bezpieczna-transakcja-%E2%80%93-mechanizm-podzielonej-platnosci-w-praktyce?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%2Fministerstwo-finansow2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_M1vU_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_M1vU_keywords%3D%26_101_INSTANCE_M1vU_delta%3D10%26_101_INSTANCE_M1vU_cur%3D2%26_101_INSTANCE_M1vU_andOperator%3Dtrue#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/bezpieczna-transakcja-%E2%80%93-mechanizm-podzielonej-platnosci-w-praktyce?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%2Fministerstwo-finansow2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_M1vU_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_M1vU_keywords%3D%26_101_INSTANCE_M1vU_delta%3D10%26_101_INSTANCE_M1vU_cur%3D2%26_101_INSTANCE_M1vU_andOperator%3Dtrue#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/bezpieczna-transakcja-mechanizm-podzielonej-platnosci-split-payment-w-praktyce/
https://www.youtube.com/watch?v=sHfcMH31zew
http://www.bezpiecznatransakcja.mf.gov.pl/
https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/bezpieczna-transakcja/pytania-i-odpowiedzi
https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/bezpieczna-transakcja/pytania-i-odpowiedzi
https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/bezpieczna-transakcja/pytania-i-odpowiedzi
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Ministerstwo Finansów organizuje publiczną prezentację założeń 
projektu pn. System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, 
przygotowanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 II Oś priorytetowa 
E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.2. Cyfryzacja procesów 
back-office w administracji rządowej.   

Prezentacja odbędzie się 20 sierpnia 2018 r. o godz. 12 w Ministerstwie Finansów. 

13 lipca 2018 r. rozpoczęły się konsultacje podatkowe w sprawie 
udostępnienia struktur logicznych sprawozdań finansowych. 
Ujednolicona struktura sprawozdań finansowych ma m.in. ułatwić 
prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności 
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Konsultacje będą 
trwać do 23 lipca 2018 r.   

Pierwszy etap konsultacji dotyczy struktur logicznych sprawozdań finansowych, okre-

ślonych w załącznikach do ustawy o rachunkowości.

Cel konsultacji

Wprowadzenie cyfrowej formy sprawozdań finansowych oraz umożliwienie ich elektro-

nicznego składania przez przedsiębiorców ma ułatwić wywiązywanie się z obowiązków 

Publiczna prezentacja 
projektu EUREKA

Konsultacje podatkowe 
ws. sprawozdań 
finansowych

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

sprawozdawczych osobom prowadzącym 

działalność gospodarczą, szczególnie 

w  sektorze małych i średnich przedsię-

biorstw. Dotychczasowa forma składania 

takich sprawozdań do organów podatko-

wych jest skomplikowana i czasochłonna. 

Może to ograniczać efektywność polskich 

podatników, a tym samym negatywnie 

wpływać na możliwości rozwojowe pol-

skiej gospodarki.

Cyfrowa forma sprawozdań finanso-

wych nie tylko uprości ich składanie, ale 

również pozwoli na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców.

Pozostałe struktury logiczne sprawozdań finansowych, w tym wynikające z rozpo-

rządzeń wykonawczych do ustawy o rachunkowości, MF zaprezentuje podczas kon-

sultacji podatkowych w II etapie (sierpień 2018 r.). Poinformuje o nich w kolejnym 

komunikacie.

Nowelizacja ustaw o podatku rolnym, o podatkach i opłatach 
lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym ujednolica zasady 
opodatkowania gruntów, przez które przebiega strategiczna 
infrastruktura liniowa. 

Dzięki nim właściciele terenów, na których się ona znajduje, nie muszą obawiać się 

wzrostu podatków gruntowych.

Zasady opodatkowania 
ziemi pod słupami 
energetycznymi 
uporządkowane

ZMIANY 
PRAWNE

Wprowadzenie cyfrowej 
formy sprawozdań finan-
sowych oraz umożliwienie 
ich elektronicznego skła-
dania przez przedsiębior-
ców ma ułatwić wywiązy-
wanie się z obowiązków 
sprawozdawczych.

https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/publiczna-prezentacja-projektu-eureka?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=8A66FC091747CC90C12582B90054AE16
https://www.gov.pl/energia/propozycje-me-dotyczace-podatkow-gruntowych-pozwola-zapobiec-wzrostowi-cen-energii
https://www.gov.pl/energia/senat-przyjal-nowelizacje-ustawy-porzadkujacej-zasady-opodatkowania-ziemi-pod-slupami-energetycznymi
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Minister finansów prof. Teresa Czerwińska podjęła decyzję 
o wydaniu rozporządzenia, na podstawie którego nie 
będzie pobierany podatek dochodowy od nagród przyznanych 
Powstańcom Warszawskim. Specjalne nagrody dla żołnierzy 
Powstania Warszawskiego są wypłacane zgodnie z uchwałą Rady 
m.st. Warszawy z marca br.

Dodatkowym skutkiem rozporządzenia będzie również brak obowiązku m.st. Warszawy 

do wystawienia – w przyszłym roku – rocznej informacji PIT-8C dotyczącej nagród dla 

weteranów.

Prace nad rozporządzeniem są prowadzone na podstawie ustawy – Ordynacja po-

datkowa. 

Zaniechanie poboru 
podatku dochodowego 
od nagród przyznanych 
Powstańcom 
Warszawskim

PROJEKTY

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski zdecydował o pełnym 
urynkowieniu obrotu energią elektryczną.  

Jednocześnie zwraca się do przedsiębiorstw energetycznych, aby od 1 sierpnia 2018 r. 

obrót energią prowadziły wyłącznie na najbardziej konkurencyjnych i transparentnych 

zasadach, czyli w oparciu o rynek giełdowy.

Cały obrót energią 
elektryczną na giełdę

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

Usprawnienie rozbudowy gazoportu i połączenie Polski ze 
złożami gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym ma na 
celu nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz 
niektórych innych ustaw.  

Powinno to zapewnić możliwości dostaw gazu ze źródeł alternatywnych dla rosyjskich, 

tak aby było możliwe nieprzedłużanie kontraktu jamalskiego, wygasającego w 2022 r.

Zmiany wprowadzone nowelizacją związane są z planami rozbudowy terminalu w Świ-

noujściu, a także budową elementów przesyłowych w Polsce i budową gazociągu Baltic 

Pipe. Doprecyzowano przepisy budzące wątpliwości interpretacyjne i zweryfikowano 

listę inwestycji objętych ustawą poprzez zmianę części już istniejących i dodanie no-

wych. Wprowadzono też rozwiązania uwzględniające specyfikę projektu Baltic Pipe, 

dotyczące m.in. objęcia polską taryfą przesyłową inwestycji realizowanej poza Polską 

i relacji pomiędzy pozwoleniami przewidzianymi w nowelizowanej ustawie oraz w usta-

wie o obszarach morskich RP i administracji morskiej.

Co w sprawie 
gazoportu?

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313802
https://www.gov.pl/energia/minister-tchorzewski-wprowadzamy-caly-obrot-energia-elektryczna-na-gielde
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=41A931AF12F217FAC1258287003DC193
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/36/1/informacja_w_sprawie_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_inwestycjach_w_zakresie_terminalu_regazyfikacji_skroplonego_gazu_ziemnego.rtf
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PROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE PROJEKTY

ZMIANY 
PRAWNE

Ustawa o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej oraz niektórych innych ustaw daje zielone światło 
dla stworzenia Węzła Krajowego.  

To rozwiązanie techniczne, które umożliwi potwierdzanie tożsamości obywateli ko-

rzystających z publicznych usług online.

Jeden login staje się 
faktem

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów 
realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa wraz z uchwałą w sprawie udzielenia 
zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu 
pomocowego dla producentów świń, którzy w związku 
z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń 
lub ich wprowadzania do gospodarstwa zaprzestali produkcji świń.

Pomoc udzielana przez ARiMR będzie dotyczyła wyrównania utraconych przez produ-

centów świń dochodów w wyniku obowiązywania zakazu utrzymywania tych zwierząt 

w gospodarstwie lub ich wprowadzania do niego, który został wydany w związku z wy-

stąpieniem afrykańskiego pomoru świń. 

W innym akcie przewidziano zaś ułatwienia dla rolników z obszarów z ogranicze-

niami. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na te-

rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju 

wsi. Zaproponowano rozwiązanie, które ułatwi producentom rolnym sprzedaż wolnych 

od wirusa ASF świń pochodzących z obszarów objętych ograniczeniami wprowadzo-

nymi w związku z wystąpieniem w Polsce afrykańskiego pomoru świń. Przewidziano 

też pomoc w spłacie kredytów.

Pomoc 
producentom świń

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozbudować działalność badawczo-
rozwojową (B+R) i zatrudniają naukowców, mogą dostać środki, 
by wysłać ich na staż do zagranicznych jednostek badawczych 
lub przedsiębiorstw. To wszystko za sprawą programu „TOP100 
Innowatorzy Gospodarki”, którego celem jest wsparcie procesu 
zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacją 
wyników prac B+R.  

O przyznanie środków finansowych w ramach „TOP100 Innowatorzy Gospodarki” mogą 

ubiegać się podmioty, posiadające osobowość prawną i niebędące jednostkami na-

ukowymi, w tym:

• przedsiębiorstwa, w szczególności posiadające status centrum badawczo-

-rozwojowego,

Nowy program dla 
przedsiębiorców 
otwartych na działalność 
badawczo-rozwojową

AKTUALNOŚCI

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=AF6E7D4C3C0D71A7C1258287003DC18E
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/07/27/informacja_w_sprawie_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_uslugach_zaufania.rtf
https://www.gov.pl/cyfryzacja/sejm-przyjal-tzw-ustawe-wezlowa-jeden-login-staje-sie-faktem
https://www.gov.pl/cyfryzacja/jeden-login-do-urzedow-portali-i-bankow
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/rozporzadzenie-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowego-zakresu-1.html
https://www.gov.pl/rolnictwo/pomoc-producentom-swin
https://www.gov.pl/rolnictwo/ulatwienia-dla-rolnikow-z-obszarow-z-ograniczeniami
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-szczegolnych-rozwiazaniach-zwiazanych-z-4.html
https://www.gov.pl/rolnictwo/asf-kolejna-forma-pomocy
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/top100-innowatorzy-gospodarki-nowy-program-dla-przedsiebiorcow-otwartych-na-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa/
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/top100-innowatorzy-gospodarki-nowy-program-dla-przedsiebiorcow-otwartych-na-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa/
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• współpracujące na podstawie 

umowy albo listu intencyjnego 

z  jednostką naukową lub zagra-

nicznym przedsiębiorcą posiadają-

cym doświadczenie w prowadzeniu 

działalności badawczo–rozwojowej 

oraz komercjalizacji jej wyników.

Budżet programu to 15,3 mld zł. Do-

finansowanie stażu będzie mógł uzyskać 

pracownik już od poziomu doktoranta, 

a jego wysokość może wynieść nawet do 120-350 tys. zł na osobę. Małe i średnie przed-

siębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie nawet 70 proc. kosztów, a duże – nawet 

50 proc. kosztów stażu.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do 31 października 2020 r. lub do 

wyczerpania środków z programu. Program realizowany jest z Programu Operacyjnego 

Innowacyjny Rozwój.

Więcej informacji:

• na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

• w ogłoszeniu o konkursie.

PROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

PROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie 
monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów 
ma zapewnić bardziej skuteczne funkcjonowanie i lepsze 
monitorowanie przewozu towarów wrażliwych poprzez 
wykorzystanie danych geolokalizacyjnych środka transportu.  

Chodzi m.in. o paliwa silnikowe i ich pochodne oraz opałowe, oleje smarowne, wyroby 

zawierające alkohol etylowy, susz tytoniowy, produkty lecznicze.

Nowelizacja ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz 
niektórych innych ustaw ma na celu zmniejszenie ponoszonego 
przez przedsiębiorców ryzyka inwestycyjnego, związanego 
z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem 
węglowodorów ze złóż przy jednoczesnej ochronie interesów 
Skarbu Państwa.   

Zmiany w prawie geologicznym i górniczym mają ułatwić przedsiębiorcom przedłużenie 

koncesji na wydobycie węgla kamiennego, brunatnego i siarki rodzimej, których ważność 

w najbliższych latach wygaśnie. Przedłużenia wymaga 18 koncesji na wydobycie węgla 

kamiennego i 6 koncesji na wydobycie węgla brunatnego.

Lepsze monitorowania 
przewozów towarów 
wrażliwych

Tzw. pakiet gospodarczy
Dofinansowanie stażu 
będzie mógł uzyskać 
pracownik już od pozio-
mu doktoranta, a jego 
wysokość może wynieść 
nawet do 120-350 tys. zł 
na osobę.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy 
o zapobieganiu nadużyciom w inwestycjach drogowych. Nowe 
prawo to odpowiedź na nieuczciwe praktyki koncernów, które 
uderzają w niewielkie firmy budowlane i ich pracowników, 
doprowadzając je często do bankructwa, a także narażają na 
straty całe państwo.   

PORADYPROJEKTY

Projekt ustawy 
o zapobieganiu 
nadużyciom 
w inwestycjach 
drogowych

https://www.nauka.gov.pl/nauka/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-konkursu-w-ramach-programu-pod-nazwa-top100-innowatorzy-gospodarki.html
http://www.bip.nauka.gov.pl/top100-innowatorzy-gospodarki/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=94C41BCAE414C3BBC1258191003B2741
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/08/01/informacja_ws._ustawy__o_systemie_monitorowania_drogowego_i_kolejowego.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=200A4A79F29C3341C1258291003D5678
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/08/01/informacja_w_sprawie_ustawy_o_zmienie_ustawy_-_prawo_geologiczne.rtf
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Na rynku pracy panuje optymizm. Prawie 3/4 pracowników jest zadowolonych z wy-

konywanej przez siebie pracy. Na tle europejskich krajów Polska jest powyżej średniej – 

wynika z 32. edycji kwartalnego badania Randstad „Monitor Rynku Pracy”.

145,9 mld zł trafiło od stycznia do ZUS z wpłat ze składek przekazywanych przez przed-

siębiorców na nowe, indywidualne rachunki (jako tzw. e-składki). To ok. 10 proc. więcej 

niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych (inflacja) w czerwcu 

2018 roku wzrosły o 0,1 proc. w porównaniu z majem br. W porównaniu z czerwcem 

2017 roku ceny wzrosły o 2,0 proc. Dane są zbliżone do prognoz MPiT formułowanych 

przed miesiącem.

Jeśli chodzi o handel zagraniczny Polski, to według wstępnych danych GUS (z dnia 

12 lipca 2018 r.) po 5 miesiącach br. eksport towarów z Polski osiągnął 88,9 mld EUR, tj. 

poziom o 6,1% wyższy niż przed rokiem. Z kolei import wyniósł prawie 89,3 mld EUR, co 

oznacza wzrost o 7,9%. Deficyt obrotów towarowych wyniósł ok. 360 mln EUR i w ujęciu 

r/r oznacza to pogorszenie stanu zrównoważenia o 1,4 mld EUR.

Według ostatecznych danych GUS, w 2017 roku eksport towarów z Polski wzrósł o 11,8 

proc. (do 206,6 mld EUR), a import o 13,9 proc. (do blisko 206,1 mld EUR).

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu 2018 roku 

była o 6,8 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku. 
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Przedstawione przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości rozwiązania wy-

wołały duże zainteresowanie me-

diów i branży budowlanej. W związ-

ku z tym publikujemy całość. 

3,7% – tyle w czerwcu br. według Eurostatu wyniosła stopa 
bezrobocia w Polsce. W Unii Europejskiej osiągnęła poziom 6,9% – 
to spadek o 0,7 pkt. proc w stosunku do czerwca 2017 r.  Polska 
utrzymuje się w europejskiej czołówce krajów z najniższym 
bezrobociem.  

W czerwcu liczba osób bezrobotnych osiągnęła rekordowy poziom poniżej miliona 

osób, osiągając wartość 969 tys. osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła 

się w czerwcu do 5,9 proc. z 6,1 proc w maju – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej. Jeszcze rok temu wynosiła 7 proc.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu br. wyniosło 6 mln 

222,1 tys. osób. To o 3,7% więcej niż przed rokiem. Wzrosło także przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie brutto. Wyniosło ono 4.848,16 zł. Było więc wyższe o 7,5% niż rok temu. 

W okresie sześciu miesięcy br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z ana-

logicznym okresem ubiegłego roku wzrosło we wszystkich sekcjach Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) od 4,4% w sekcji E oraz L do 11,1% w sekcji B, co dało ogółem wzrost 

w sektorze przedsiębiorstw o 7,3%. Dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia i wyna-

grodzenia w sektorze przedsiębiorstw odnoszą się do prowadzących działalność w okre-

ślonym zakresie podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

Kilka 
wskaźników 
gospodarczych

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

Do lipca 2019 r. zostaną zniesione wymagania stosowania 
pieczątki przez obywateli i przedsiębiorców, przewidziane 
w blisko 170 aktach prawnych. Dzięki temu załatwiając sprawę 
w urzędzie będziemy mieć wybór, czy chcemy użyć pieczątki, czy 
w inny, np. elektroniczny  sposób zamieścić swoje dane. Rada 
Ministrów przyjęła dokument rekomendujący takie działanie.  

Przedsiębiorco, nie 
będziesz potrzebował 
pieczątki, by załatwić 
sprawę w urzędzie

AKTUALNOŚCI

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,10102,optymizm-na-rynku-pracy.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,10103,pierwsze-polrocze-e-skladki.html
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/inflacja-w-czerwcu-2018-roku-komentarz-mpit/
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/handel-zagraniczny-polski-po-5-miesiacach-2018-r/
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/handel-zagraniczny-polski-w-2017-roku-wg-ostatecznych-danych-gus-z-dnia-3-sierpnia-2018-roku/
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/produkcja-sprzedana-przemyslu-w-czerwcu-2018-roku-komentarz-mpit/
http://www.rp.pl/Firma/307239980-Marcin-Warchol-Przywrocimy-rownowage-na-placach-budow.html
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,11442,projekt-ustawy-o-zapobieganiu-naduzyciom-w.html
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/download,11442,0.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,10133,eurostat-bezrobocie-w-polsce-3-7.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,10075,rekordowo-niska-liczba-bezrobotnych.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,10101,przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-gore.html
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Celem ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 
innych ustaw jest eliminacja nieprawidłowości w gospodarowaniu 
odpadami. Na problem porzucania odpadów w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych oraz w miejscach, w których zakończono 
działalność w zakresie gospodarki odpadami niezgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa zwracały uwagę samorządy 
województw.

Nowelizacja wprowadza m.in. obowiązkową kaucję dla przedsiębiorców prowadzących 

działalność w zakresie gospodarowania odpadami. W razie porzucenia odpadów sa-

morządy będą miały środki finansowe na ich zagospodarowanie lub unieszkodliwienie. 

Obowiązkowy będzie też monitoring na wysypiskach. Skrócono z 3 lat do roku okres 

składowania śmieci na wysypiskach. Firmy, ubiegając się o pozwolenie na prowadzenie 

działalności związanej ze zbieraniem odpadów, będą musiały wykazać, że są właści-

cielami gruntu, ich użytkownikami wieczystymi, bądź mają potwierdzoną notarialnie 

umowę dzierżawy.

Z kolei ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych 

innych ustaw ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa ekologicznego obywateli 

na obszarze kraju poprzez zwiększenie efektywności i sprawności realizacji ustawowych 

zadań monitoringowych (stanowiących jednocześnie zobowiązania unijne), skuteczne 

prowadzenie kontroli w zakresie korzystania ze środowiska oraz wzrost konkurencyjności 

przedsiębiorstw przez wyeliminowanie szarej strefy w gospodarce odpadami. 

Ponadto uchwalona została nowelizacja 

ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 

ustawy o odpadach, która przewiduje, że 

w pozwoleniu zintegrowanym dla insta-

lacji wymagających takiego pozwolenia 

będzie można określić zakres i sposób 

monitorowania wielkości emisji w zakre-

sie wykraczającym poza wymagania do-

tyczące monitorowania określone w tzw. 

Przyjęty 
pakiet odpadowy

PORADYPROJEKTYPROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

Nowelizacja wprowadza 
m.in. obowiązkową kau-
cję dla przedsiębiorców 
prowadzących działalność 
w zakresie gospodarowa-
nia odpadami.

Pieczątka firmowa, pieczątka płatnika, 

pieczątka pracodawcy, pieczątka imien-

na, pieczątka   wnioskodawcy, pieczątka 

nagłówkowa – to tylko przykłady wielu 

rodzajów stempli, których stosowanie 

wymuszają na przedsiębiorcach obowią-

zujące przepisy. Zawierają go głównie 

wzory wniosków, oświadczeń, sprawoz-

dań, protokołów i informacji. Brak właści-

wej pieczątki na dokumencie składanym 

przez przedsiębiorcę może przyczyniać 

się do przedłużania rozpatrywania spraw 

lub – w skrajnych przypadkach – odmo-

wy przyjęcia wniosku, załatwienia sprawy 

czy też przyznania uprawnienia z przy-

czyn formalnych. Tymczasem nie zawsze 

pieczątka jest potrzeba i wymaganie jej 

użycia stanowi zbędny formalizm. Jest też barierą w elektronizacji procedur, zapew-

niających szybką i sprawną komunikację z urzędami.

To podpisowi złożonemu pod oświadczeniem, a nie ewentualnie towarzyszącej 

pieczątce, prawo nadaje znaczenie. Identyfikacja może być więc dziś możliwa na wiele 

sposobów, np. przez umieszczenie danych w formie stosownego nadruku czy złożenie 

czytelnego podpisu.

– "Dajemy obywatelom wybór. W zależności o tego co będzie dla nich wygodniejsze, 

będą mogli użyć pieczątki albo w inny sposób zamieścić dane ich identyfikujące. Elek-

tronizacja procedur administracyjnych to jeden z elementów działań na rzecz sprawne-

go państwa. Chcemy zapewnić przyjazne sposoby kontaktu z urzędami, również drogą 

elektroniczną. Obowiązek używania pieczątek natomiast uniemożliwia elektronizację 

procedur administracyjnych" – podkreślił wiceminister przedsiębiorczości i technologii 

Mariusz Haładyj. Poinformował, że istotą planowanych zmian nie jest natomiast od-

stąpienie od stosowania pieczęci urzędowych przez organy administracji publicznej 

lub podmioty wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej. Zmiana sprzyja 

uproszczeniu procedur i zminimalizowaniu ryzyka ich przedłużania. Pozwoli w więk-

szym zakresie korzystać z elektronicznych rozwiązań, na rozwój których stawia rząd 

w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przyczyni się do zwiększenia liczby 

załatwianych spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu czy biura oraz 

ponoszenia związanych z tym kosztów.

http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/07/27/informacja_o_ustawie_o_zmianie_ustawy_o_odpadach_.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=1DB328C784159C0BC12582B40050A9D1
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/07/27/informacja_o__ustawie_o_zmianie_ustawy_o_inspekcji_ochrony_srodowiska_.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=5239C2C8A4E52DF2C12582B400516D45
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=4D0A413AB7D3BC4CC1258291004466F4
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/przedsiebiorco-nie-bedziesz-potrzebowal-pieczatki-by-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/
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konkluzjach dotyczących BAT (określających najlepsze dostępne środki oraz techniki 

i związane z nimi poziomy emisji oraz ich monitorowanie w celu ochrony środowiska). Ma 

to umożliwić nakładanie na prowadzących instalacje wymagające uzyskania pozwolenia 

zintegrowanego obowiązków pomiarowych w szerszym zakresie niż obecnie.

Ustawa zmienia też procedurę uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny. 

Zgodnie z nowymi przepisami będzie ona wymagała wydania decyzji marszałka woje-

wództwa, po zaopiniowaniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Po-

zytywna decyzja marszałka wydawana będzie na okres nie dłuższy niż 10 lat. Do tej pory 

uznanie czegoś za produkt uboczny następowało przy tzw. milczącej zgodzie marszałka, 

co mogło prowadzić do tego, że za taki produkt można było uznać odpady niebezpieczne. 

A to z kolei mogło powodować, że nie były one utylizowane w sposób bezpieczny dla 

ludzi i środowiska. 

Dzięki niemu biznes zaproponuje nowe regulacje prawne.  

Głos Przedsiębiorcy – tak nazywa się zaktualizowana zakładka w portalu biznes.gov.pl, 

której zadaniem jest ułatwienie polskim przedsiębiorcom komunikacji z urzędnikami. 

Wszystko po to, by przekazać administracji swoje propozycje nowych regulacji praw-

nych – w myśl zasady „to biznes wie najlepiej, czego mu potrzeba”.

Rusza Głos 
Przedsiębiorcy

AKTUALNOŚCI

Działanie 1-osobowych firm po śmierci ich właścicieli umożliwi 
ustawa zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Dotychczas, kiedy umierał właściciel firmy wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, jego spadkobiercy nie mogli kontynuować prowadzenia bizne-

su, wygasało bowiem wiele uprawnień firmy, np. do korzystania z NIP, zezwoleń i koncesji. 

Na mocy nowelizacji po śmierci właściciela przedsiębiorstwa firma będzie mogła 

zachować pracowników, NIP i ciągłość rozliczeń podatkowych, korzystać z koncesji czy 

zezwoleń uzyskanych przez przedsiębiorcę, a także zawartych przez niego kontraktów 

handlowych. Ustawa umożliwi przedsiębiorcom powołanie tzw. zarządcy sukcesyjnego, 

który przejmie prowadzenie firmy po śmierci, a zgodnie z tzw. mechanizmem awaryjnym 

zarządcę sukcesyjnego będą mogli ustanowić spadkobiercy lub małżonek przedsiębiorcy 

w terminie 2 miesięcy od jego śmierci. Zarządca sukcesyjny będzie mógł prowadzić firmę 

co do zasady aż do działu spadku, maksymalnie przez 2 lata. 

Sukcesja firm 
stała się faktem

PORADYPROJEKTYPROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

Departament Ceł MF poinformował, że Republika Turcji w kwietniu 
br. wdrożyła elektroniczny system potwierdzania świadectw (A.TR, 
EUR.1 oraz EUR-MED).   

Jednakże świadectwa te nie spełniają wymogów przewidzianych przepisami Decyzji Nr 

1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE – Turcja z dnia 26 lipca 2006 r. ustanawiającej 

szczegółowe zasady stosowania decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE -Turcja (Dz.Urz. 

Świadectwa elektroniczne 
wystawiane przez władze 
celne Turcji

WZORY PISM

http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/08/01/informacja_w_sprawie_ustawy_o_zmianie_ustawy_-_prawo_ochrony_srodowiska_oraz_ustawy_o_odpadach.rtf
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/rusza-glos-przedsiebiorcy-dzieki-niemu-biznes-zaproponuje-nowe-regulacje-prawne/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=259374B8F5B6F508C125824100376813
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/wyjasnienie-w-sprawie-dzisiejszego-tekstu-w-dzienniku-gazecie-prawnej/
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/07/27/informacja_o_ustawie_o_zarzadzie_sukcesyjnym.rtf
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/wpisz-tytul-37-38/
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/prezydent-podpisal-ustawe-o-zarzadzie-sukcesyjnym-przedsiebiorstwem-osoby-fizycznejjuz-w-tym-roku-zmiana-pokoleniowa-w-firmach-bedzie-latwiejsza/
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UE L 265 z 26.09.2006, str. 18 oraz korekta 

w Dz.Urz. UE L 267 z 27.09.2006, str. 48), 

jak również Protokołu 1 do Umowy między 

Europejską Wspólnotą Węgla i Stali i Repu-

bliką Turcji dotyczącej handlu produktami 

objętymi Traktatem ustanawiającym Euro-

pejską Wspólnotę Węgla i Stali (Dz. Urz. L 

227 z 07.09.1996, str. 3, ze zm. Dz.Urz. UE 

L 254 z 30.09.2005, str. 58), przepisów Protokołu 3 do Decyzji Nr 1/98Rady Stowarzy-

szenia WE – Turcja z 25 lutego 1998 r. w sprawie warunków handlu produktami rolnymi 

(Dz.Urz. L 86 z 20.03.1998 z późn zm.) oraz przepisów układów regulujących handel na 

warunkach preferencyjnych zawartych pomiędzy zarówno UE, jak i Turcją – a niektórymi 

państwami, grupami państw lub terytoriami – ponieważ nie posiadają podpisu upo-

ważnionych władz celnych. W związku z powyższym, świadectwa te nie będą uznawane 

jako podstawa do uzyskania preferencji taryfowych.

W trosce o interesy przedsiębiorców i zachowanie płynności obrotu towarowego 

w handlu z Turcją zaleca się podjęcie kroków w celu uzyskania od partnerów handlowych, 

do przyszłych przesyłek, świadectw zawierających wymagane podpisy oraz wymianę już 

otrzymanych świadectw niezawierających podpisu na świadectwa podpisane. Do końca 

okresu przejściowego można uzyskać świadectwa wystawione w sposób tradycyjny, 

strona turecka poinformowała bowiem, że do 31.12.2018 r. takie świadectwa nadal 

mogą być wystawiane. Jednocześnie Departament Ceł informuje, że z dniem 19.07 świa-

dectwa przewozowe A.TR, EUR. 1 i EUR-MED przechodzą do odwołania do kategorii do-

kumentów, dla których istnieje obowiązek przedstawienia organowi celnemu na etapie 

składania elektronicznego zgłoszenia celnego (załącznik nr 2 do Instrukcji „Dokumenty 

przedkładane na potrzeby obsługi elektronicznych zgłoszeń celnych).

Oznacza to, że świadectwa te powinny być dostarczane razem ze zgłoszeniem przy 

wykorzystaniu aplikacji e-Załączniki (możliwe jest także przesłanie skanu dokumentu na 

dedykowaną skrzynkę oddziałową) m.in. celem skontrolowania podpisu upoważnionych 

władz celnych.

Przy składaniu zgłoszenia celnego należy dochować należytej staranności, aby nie 

załączać świadectw niepodpisanych.

Komisja Europejska zobowiązała się podjąć działania zmierzające do wprowadzenia 

przez Turcję rozwiązania systemowego, zapewniającego umieszczanie podpisu na do-

kumencie (system powinien generować w polu 12 faksymilę podpisu). Do czasu zmiany 

systemu przez tureckie władze celne zaleca się uzyskiwanie tradycyjnie wystawionych 

dokumentów.

Przy składaniu zgłoszenia 
celnego należy dochować 
należytej staranności, aby 
nie załączać świadectw 
niepodpisanych.

Producenci rolni, po oszacowaniu strat w uprawach rolnych przez 
komisje powołane przez wojewodę właściwego ze względu na 
miejsce wystąpienia szkód, mogą ubiegać się o pomoc w formie:

1. kredytu preferencyjnego na wznowienie produkcji rolnej. Banki współpracujące 

z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielają kredyty w wy-

sokości nie większej niż kwota oszacowanych strat na wznowienie produkcji 

w gospodarstwach rolnych. Kredyt może być przeznaczony na zakup rzeczowych 

środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mi-

neralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego). 

Kredytobiorca jest obowiązany udokumentować 50% poniesionych wydatków. 

W 2018 roku kredyty będą udzielane z oprocentowaniem płaconym przez pro-

ducenta rolnego w wysokości do 0,5% w skali roku;

2. poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie 

produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, 

znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą;

3. udzielania przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indy-

widualny wniosek rolnika, pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpie-

czenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia 

terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie 

w całości lub w części bieżących składek;

4. zastosowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pomocy w formie 

odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy 

nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach 

czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na 

indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym 

lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;

5. udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotacji dla 

producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach 

rolnych spowodowane wystąpieniem suszy powstałe  na powierzchni uprawy ob-

jęły co najmniej 30 % danej uprawy. Stawka pomocy na 1 ha zostanie ogłoszona 

Susza – formy pomocy

PORADY

https://www.finanse.mf.gov.pl/clo/zgloszenia-celne-i-intrastat/zgloszenia-celne/wyjasnienia/-/asset_publisher/Os0H/content/28-12-2015-r-informacja-dotyczaca-przedsiewziecia-%E2%80%9Ee-zalaczniki%E2%80%9D
https://www.finanse.mf.gov.pl/clo/zgloszenia-celne-i-intrastat/zgloszenia-celne/wyjasnienia/-/asset_publisher/Os0H/content/28-12-2015-r-informacja-dotyczaca-przedsiewziecia-%E2%80%9Ee-zalaczniki%E2%80%9D
https://www.gov.pl/rolnictwo/szacowanie-szkod-spowodowanych-susza
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-mateusz-morawiecki-przyjelismy-rozwiazania-ktore-maja-wzmacniac.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-programu-pomocy-dla-gospodarstw-rolnych-i.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-mateusz-morawiecki-o-rzadowym-wsparciu-dla-rolnikow.html
https://www.gov.pl/rolnictwo/susza-formy-pomocy
https://www.gov.pl/rolnictwo/pomoc-dla-rolnikow-kredyty-kleskowe
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przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dwa tygodnie przed terminem 

naboru wniosków, który również określony będzie przez MRiRW;

6. dotacji dla podatników podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub 

hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, 

w których wystąpiła susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpiecze-

niach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości 300 zł/ha;

7. spłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz banków, 

w których producenci rolni mają kredyty z dopłatami do ich oprocentowania sto-

sowanymi przez tą Agencję, pełnego oprocentowania przez okres nie dłuższy niż 

2 lata – w przypadku zawieszenia przez banki spłaty kapitału tych kredytów  w takim 

samym okresie;

8. udzielania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 

przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indy-

widualny wniosek producenta rolnego.

Konsultacje  z przedsiębiorstwami umów o wolnym handlu UE-
Australia i UE-Nowa Zelandia potrwają do 7 września 2018 r.   

W związku z rozpoczęciem w lipcu 2018 r. negocjacji umowy o wolnym handlu między UE 

a Australią, Komisja Europejska uruchomiła konsultacje internetowe z unijnymi przed-

siębiorstwami. Celem konsultacji jest uzyskanie od przedsiębiorstw UE informacji na 

temat ich praktycznego zainteresowania tymi negocjacjami.

W związku zaś z rozpoczęciem w lipcu 2018 r. negocjacji umowy o wolnym handlu 

między UE a Nową Zelandią, Komisja Europejska uruchomiła konsultacje internetowe 

z unijnymi przedsiębiorstwami. Celem konsultacji jest uzyskanie od przedsiębiorstw UE 

informacji na temat ich praktycznego zainteresowania tymi negocjacjami.

PORADYPROJEKTY

Szykują się kolejne 
umowy o wolnym handlu

PROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

Ustawa ma poprawić bezpieczeństwo systemu, zwiększyć 
sprawność jego kontroli i egzekwowania przepisów socjalnych 
w transporcie drogowym, bezpieczeństwo systemu tachografów 
poprzez ograniczenie manipulowania danymi rejestrowanymi 
przez te urządzenia, a także wiarygodność warsztatów 
wykonujących instalacje, naprawy, sprawdzenia i przeglądy 
tachografów.   

Ustawa wprowadza też uprawnienie służb kontrolnych w zakresie zlecania kontroli 

ewentualnego podłączenia urządzeń manipulacyjnych do tachografów.

Ustawa o tachografach

http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/umowa-o-wolnym-handlu-ue-australia-konsultacje-z-przedsiebiorstwami/
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/umowa-o-wolnym-handlu-ue-nowa-zelandia-konsultacje-z-przedsiebiorstwami/
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/07/27/informacja_o_ustawie_o_tachografach.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=55D2C000D3DC7020C1258275004BE925
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PROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

PROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

W dniu 19 lipca br. w życie weszły zapisy Rozporządzenia 
Wykonawczego Komisji (UE) 2018/1013 z dnia 17 lipca 2018 r. 
nakładającego tymczasowe środki ochronne w odniesieniu do 
przywozu niektórych wyrobów ze stali.  

Środki te mają postać kontyngentu taryfowego, którego wartość została wyliczona na 

podstawie średniej wartości importu z ostatnich trzech lat. Będą one obowiązywały 

przez 200 dni od momentu wejścia w życie.

W sytuacji wyczerpania kontyngentu taryfowego naliczane będzie dodatkowe cło 

w wysokości 25%.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią rozporządzenia.

Z dniem 19 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 
15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi 
i prawami pokrewnymi. Celem ustawy jest pełne wdrożenie 
do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
(zwanej dalej dyrektywą CRM) w sprawie zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji 
wieloterytorialnych, dotyczących praw do utworów muzycznych 
do korzystania online na rynku wewnętrznym.  

Przedmiotem dyrektywy CRM jest harmonizacja zasad działalności organizacji zbioro-

wego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, czyli przede wszystkim 

prawami do utworów, artystycznych wykonań, fonogramów i wideogramów.

Zakresem podmiotowym ustawy objęte zostaną wszystkie podmioty mające w Polsce 

status organizacji zbiorowego zarządzania, przy czym elementem definicji organizacji 

jest działanie na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego (ustawa reguluje wydawanie przez ministra właściwego do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zezwoleń na zbiorowe zarządzanie). 

Oznacza to, że organizacja mająca siedzibę za granicą, w tym także w innym państwie 

członkowskim UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chcąc podjąć działalność 

na terytorium Polski jako organizacja zbiorowego zarządzania, będzie zobowiązana 

uzyskać stosowne zezwolenie ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego. Ustawa będzie 

miała również zastosowanie do podmio-

tów, które wykonują czynności z zakresu 

zbiorowego zarządzania prawami autor-

skimi lub prawami pokrewnymi na podsta-

wie tytułu prawnego udzielonego im przez 

Tymczasowe środki 
ochronne na przywóz 
niektórych wyrobów 
stalowych

Ustawa o zbiorowym 
zarządzaniu 
prawami autorskimi 
i prawami pokrewnymi

W sierpniu otwiera się 56 nowych konkursów. Po środki unijne 
mogą sięgnąć m.in. przedsiębiorcy, samorządy, szkoły wyższe, 
czy też instytucje rynku pracy, ośrodki pomocy społecznej 
i organizacje pozarządowe.  

Pełna oferta to 153 konkursy, w tym: 45 z programów ogólnopolskich, 104 z programów 

regionalnych i 4 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

W wakacje kolejne 
konkursy z Funduszy 
Europejskich

AKTUALNOŚCI

Ustawa wprowadziła 
ogólne zasady zbiorowe-
go zarządzania, którymi 
powinny kierować się 
organizacje zbiorowego 
zarządzania.

http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/tymczasowe-srodki-ochronne-na-przywoz-niektorych-wyrobow-stalowych/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1013&from=EN
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=76753C49D531604BC1258228004D95D5
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/06/29/1/prawa_autorskie.rtf
http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/ustawa-o-zbiorowym-zarzadzaniu-prawami-autorskimi-i-prawami-pokrewnymi-wchodzi-w-zycie-8520.php
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/dobra-prognoza-takze-na-sierpien-w-wakacje-kolejne-konkursy-z-funduszy-europejskich/
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organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, 

a także do niezależnych podmiotów zarządzających (art. 2 ustawy).

Ustawa wprowadziła ogólne zasady zbiorowego zarządzania, którymi powinny kiero-

wać się organizacje zbiorowego zarządzania. Cześć z tych zasad stanowi implementację 

ogólnych zasad dyrektywy CRM, a część kontynuację utrwalonych tradycji polskiego 

zbiorowego zarządu. 

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 
zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych 
w zakresie niektórych rynków rolnych powstał w resorcie 
rolnictwa w związku ze zgłaszanym nasilającym się procederem 
przepakowywania owoców i warzyw przywożonych z zagranicy 
i sprzedawania ich jako polskie.     

Proponowane przepisy mają na celu przede wszystkim:

• usprawnienie przeprowadzania kontroli przez służby Inspekcji Jakości Handlo-

wej Artykułów Rolno-Spożywczych poprzez możliwość zastosowania imiennego 

okresowego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, a także możliwość 

zastosowania pewnych wyłączeń przepisów Prawa przedsiębiorców w zakresie 

kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Na-

siennictwa;

• zwiększenie kar nakładanych za nieprzestrzeganie wymagań jakości handlo-

wej owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu poprzez zmianę dotychczas 

stosowanych grzywien na kary pieniężne wymierzane w drodze decyzji admini-

stracyjnych;

• nakładanie kar za brak dokumentów towarzyszących, pozwalających na weryfi-

kację informacji o pochodzeniu tych produktów;

• zwiększenie kar za wprowadzanie lub przemieszczanie na terytorium RP roślin, 

produktów roślinnych i przedmiotów szczególnie podatnych na porażenie przez 

PORADYPROJEKTY

Większe kontrole rynku

organizmy kwarantannowe bez wymaganych dokumentów, pozwalających na 

identyfikację ich państwa pochodzenia, co przełoży się na zwiększenie bezpie-

czeństwa fitosanitarnego kraju, a w konsekwencji na poprawę konkurencyjności 

polskiej żywności pochodzenia roślinnego.

PROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

Lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, 
eliminacja nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami 
i większa ochrona rynku wewnętrznego przed nieuczciwą 
konkurencją ze strony przewoźników spoza UE – to cele ustawy 
dostosowującej polskie prawo do przepisów unijnych.   

Nowelizacja doprecyzowuje ponadto prze-

pisy dotyczące kontroli przestrzegania 

obowiązków i warunków przewozu drogo-

wego. Dokonuje m.in. kategoryzacji tzw. 

poważnych naruszeń obowiązków i wa-

runków przewozu drogowego, co pozwoli 

na zautomatyzowanie wymiany informacji 

między Polską a pozostałymi państwami 

członkowskimi UE o poważnych narusze-

niach przepisów unijnych, skutkujących 

utratą dobrej reputacji przez przewoźnika 

drogowego.

W ustawie dokonano m.in. kategory-

zacji tzw. poważnych naruszeń obowiąz-

ków i warunków przewozu drogowego. 

Zmiana ustawy 
o transporcie drogowym 
oraz niektórych 
innych ustaw

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/sejm-uchwalil-ustawe-o-zbiorowym-zarzadzaniu-8443.php?p=60
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=2D8337F83D019E50C12582CD006063F6
https://www.gov.pl/rolnictwo/wieksze-kontrole-rynku
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-celu-zwiekszenia-efektywnosci.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2459
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/36/1/informacja_w_sprawie_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_transporcie_drogowym_.rtf
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Wyszczególniono: najpoważniejsze naruszenia (NN), bardzo poważne naruszenia (BPN) 

i poważne naruszenia (PN). Ma to pozwolić na zautomatyzowanie wymiany informacji 

między Polską a pozostałymi państwami członkowskimi UE, jeśli pojawią się poważne 

naruszenia przepisów unijnych, które mogą spowodować utratę dobrej reputacji przez 

przewoźnika drogowego, niezbędnej do wykonywania zawodu przewoźnika drogowe-

go. Zgodnie z nowelizacją PN, BPN lub NN może się nie dopuścić nie tylko przewoźnik 

drogowy i zarządzający transportem, ale również kierowca. Wszczęcie postępowania 

w sprawie spełnienia wymogu dobrej reputacji uzależnione będzie od częstotliwości 

występowania naruszeń.

W wypadku wykonywania usług przewozu ładunków wykorzystującego więcej niż 

1 rodzaj transportu wysyłający będzie musiał sporządzić i przekazać przewoźnikowi 

drogowemu deklarację, w której prawidłowo określi masę kontenera lub nadwozia wy-

miennego. Przewoźnik drogowy natomiast będzie musiał okazać deklarację na żądanie 

uprawnionego organu kontroli, np. Inspekcji Transportu Drogowego.

PROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

PROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

PROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

Dzięki wprowadzonym zmianom operatorzy komórkowi będą 
mogli ubiegać się o mniejsze bloki numerów.     

10 lipca 2018 r. opublikowane zostało znowelizowane rozporządzenie Ministra Cyfryzacji 

w sprawie gospodarowania numeracją.

Dotychczas najmniejszy blok numerów przydzielany przez Prezesa Urzędu Komuni-

kacji Elektronicznej w sieci komórkowej obejmował 100.000 numerów. Teraz możliwe 

będzie przydzielanie również mniejszych bloków wielkości 10.000 numerów, zgodnie 

z realnymi potrzebami operatorów. Pozwoli to na optymalizację kosztów ponoszonych 

przez operatorów oraz uniknięcie sytuacji, w której część numerów w dużych blokach 

pozostawała niewykorzystana.

Wprowadzone zmiany stanowią odpowiedź na sygnały płynące z rynku telekomuni-

kacyjnego dotyczące zapotrzebowania na mniejsze bloki numeracji. 

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa implementuje 
do polskiego prawa dyrektywę w sprawie środków na rzecz 
wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych na terytorium Unii (tzw. dyrektywę NIS).     

Ustawa, która wdraża dyrektywę NIS, utworzy w Polsce krajowy system cyberbezpie-

czeństwa. W jego skład wejdą m.in. najwięksi przedsiębiorcy z wybranych sektorów 

gospodarki oraz administracja rządowa i samorządowa.

Ustawa nakłada obowiązki na operatorów usług, które mają kluczowe znaczenie 

dla utrzymania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej (usługi kluczowe). 

Wśród operatorów znajdą się największe banki, firmy z sektora energetycznego, prze-

woźnicy lotniczy i kolejowi, armatorzy, szpitale i podmioty tworzące w Polsce infra-

strukturę cyfrową.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski 
wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim przedstawił 
założenia „Planu dla wsi”.    

Założenia „Planu dla wsi” są następujące:

Większe dofinasowanie do paliwa rolniczego

W celu zmniejszenia kosztów w gospodarstwach rolnych, zwiększone zostanie wsparcie 

finansowe do zakupu paliwa rolniczego zużywanego przy uprawie pól i hodowli bydła.

Zmiany w zarządzaniu 
numeracją w sieciach 
komórkowych

Ustawa 
o cyberbezpieczeństwie

„Plan dla wsi”

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1327/1
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/08/01/informacja_w_sprawie_ustawy_o_krajowym_systemie_cyberbezpieczenstwa.rtf
https://www.gov.pl/cyfryzacja/ustawa-o-cyberbezpieczenstwie-przyjeta-przez-sejm
https://www.gov.pl/cyfryzacja/prezydent-podpisal-ustawe-o-krajowym-systemie-cyberbezpieczenstwa
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=051C4BF2D5C5E6B9C1258287003DC199
https://www.gov.pl/rolnictwo/o-planie-dla-wsi-w-woj-kujawsko-pomorskim
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-mateusz-morawiecki-rolnictwo-moze-byc-lokomotywa-wzrostu.html
https://www.gov.pl/rolnictwo/plan-dla-wsi2
https://www.gov.pl/rolnictwo/plan-dla-wsi
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-mateusz-morawiecki-nasz-plan-dla-wsi-chcemy-oprzec-na-trzech-filarach.html
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Pomoc osobom 
deportowanym do pracy 
przymusowej

Zmiana przepisów przyznaje osobom deportowanym do pracy 
przymusowej dodatkowe uprawnienia związane ze służbą zdrowia 
i opieką społeczną: prawo do korzystania poza kolejnością ze 
świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych udzielanych 
w aptekach, prawo do uzyskania ambulatoryjnych świadczeń 
specjalistycznych bez skierowania od lekarza ubezpieczenia 
zdrowotnego, pierwszeństwo do środowiskowej opieki socjalnej, 
w tym uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej. 

Nowelizacja ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym 

do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek So-

cjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

określa, że pomocy osobom deportowanym do pracy przymusowej może udzielać też 

samorząd terytorialny, i wskazuje w tym zakresie na pomoc związaną z udogodnieniami 

komunikacyjnymi, świadczeniami mieszkaniowymi, kulturalnymi, zdrowotnymi i oświa-

towymi. Nowelizacja wprowadza legitymację osoby deportowanej, która potwierdza 

prawo do korzystania z przyznanych uprawnień.

Data wejścia w życie zmian to 30 października 2018 r. 

ZMIANY 
PRAWNE

■ FIRMA

Utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego

Dla stabilizacji rynków rolnych utworzony zostanie Narodowy Holding Spożywczy, któ-

ry będzie alternatywą dla firm przejętych w ramach prywatyzacji na początku okresu 

transformacji. Zapewniony zostanie organizacyjny i właścicielski udział rolników-pro-

ducentów rolnych w firmach Holdingu.

Większa sprzedaż bezpośrednia i rolniczy handel detaliczny

Zapewnienie rolnikom, szczególnie z mniejszych gospodarstw, bezpośredniego udziału 

w rynku konsumenckim poprzez rozszerzenie sprzedaży detalicznej i rolniczego handlu 

detalicznego.

Zdrowa polska żywność

Zwiększona zostanie pomoc w rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości, szczegól-

nie ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej, która ma stać się rozpoznawalnym znakiem 

polskiego rolnictwa. Wprowadzone zostanie oznakowanie produktów wolnych od GMO.

Wsparcie rolnictwa na terenach górskich

W celu lepszego wykorzystania użytków zielonych nastąpi wsparcie hodowli bydła mię-

snego, kóz i owiec. Dla terenów górskich wdrożona zostanie specjalna polityka.

Przeciw suszy

Przeciwdziałając suszy i innym zmianom klimatycznym wdrożony zostanie program po-

prawy żyzności gleb, w tym wapnowania, oraz zwiększona zostanie retencja wód wraz 

z wprowadzeniem systemu nawodnień w rolnictwie.

Polskie pasze

W celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego Polski oraz wsparcia ochrony gleb, 

białko paszowe z zagranicy będzie sukcesywnie zastępowane białkiem z produkcji krajowej.

Rolnictwo dla ekologii

Podjęte zostaną działania mające na celu wsparcie wykorzystania surowców rolniczych 

w przemyśle oraz nastąpi rozwinięcie odnawialnych źródeł energii (OZE) w rolnictwie, 

które są przyjazne środowisku i akceptowane społecznie.

Jaki będzie system 
wsparcia osób 
z niepełnosprawnościami?

W lipcu były regionalne konsultacje dotyczące budowy systemu 
wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.  

PROJEKTYPORADY

   POWRÓT DO SPISU TREŚCI

http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/08/01/informacja_w_sprawie_ustawy_o_swiadczeniu_pienieznym_przyslugujacym_osobom_deportowanym.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=28894C36D9DFD357C12581E200348985
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,10077,regionalne-konsultacje-systemu-wsparcia-osob-z-niepelnosprawnosciami.html
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Kombatanci z większym 
wsparciem?

Większe wsparcie dla poszczególnych grup objętych prawem 
kombatanckim, zarówno w wymiarze finansowym, jak i świadczeń 
rzeczowych, ograniczanie barier administracyjnych – zakłada 
projekt nowelizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Zaproponowano, aby nowe rozwiązania weszły w życie 1 stycznia 2019 r.

PROJEKTY

Elastyczna praca 
dla rodziców 
niepełnosprawnych dzieci

Mały ZUS dla małych firm 
coraz bliżej

Wydłużenie z 14 do 30 dni prawa do zasiłku opiekuńczego oraz 
umożliwienie korzystania z elastycznych form zatrudnienia, w tym 
z ruchomych godzin pracy i telepracy – takie udogodnienia dla 
rodziców dzieci niepełnosprawnych zaczęły obowiązywać w czerwcu, 
dzięki wejściu w życie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw.

Zmiany dotychczasowych przepisów pozwalają na realizację drugiego etapu kompleksowego 

wsparcia dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci w ramach programu „Za życiem”.

– "Dzięki nowym przepisom właściciele najmniejszych biznesów 
będą płacili składki na ubezpieczenia społeczne dostosowane do ich 
przychodów. Liczę też, że zmiany w prawie zachęcą przedsiębiorców 
działających w szarej strefie do jej opuszczenia" – podkreśliła 
minister Jadwiga Emilewicz.

Co zakładają nowe przepisy?

Według przewidywań MPiT z nowych re-

gulacji skorzysta nawet kilkaset tys. jed-

noosobowych firm. Należy się bowiem 

spodziewać, że prócz niemal 200 tys. 

uprawnionych wiele osób zalegalizuje pro-

wadzoną przez siebie działalność. Wszyst-

ko dzięki temu, że nie będą już musiały 

płacić nieproporcjonalnie wysokich skła-

ZMIANY 
PRAWNE

ZMIANY 
PRAWNE

W połowie maja rząd ogłosił bowiem budowę systemu wsparcia osób niepełnospraw-

nych i ich rodzin. Będzie się on opierał na trzech filarach. Pierwszy z nich to solidar-

nościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. Drugi filar to pakiet społecznej 

odpowiedzialności, a trzeci – program „Dostępność+”.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych będzie zasilany 

z dwóch źródeł – z części składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy 

oraz daniny solidarnościowej.

Składka odprowadzana przez pracodawców od wynagrodzeń wynosi 2,45%. Po zmia-

nach składka będzie pobierana w tej samej wysokości, z tym że 2,30% trafi bezpośrednio 

na przeciwdziałanie bezrobociu, a 0,15% na fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. 

Dzięki temu pomoc osobom niepełnosprawnym zwiększy się o 650 mln złotych rocznie.

Zasadniczym źródłem finansowania funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych 

będzie jednak danina solidarnościowa. Będą ją płaciły co roku te osoby fizyczne, których 

dochody w danym roku podatkowym przekroczą 1 mln zł (ok. 87 tys. zł miesięcznie). 

Wysokość daniny solidarnościowej wyniesie 4% nadwyżki tej kwoty. Po raz pierwszy 

daninę najbogatsi podatnicy zapłacą od dochodów uzyskanych w 2019 roku. W efekcie 

do funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych trafi w 2020 roku 1,15 mld zł. Razem 

z częścią składki na fundusz pracy rząd przeznaczy w ramach funduszu wsparcia osób 

niepełnosprawnych 1,8 mld zł.

Osoby prowadzące jednooso-
bową działalność gospodarczą, 
których przeciętne miesięczne 
przychody nie przekraczają 
2,5-krotności minimalnego wy-
nagrodzenia, będą mogły płacić 
obniżone składki na ubezpiecze-
nia społeczne.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-kombatantach-oraz-niektorych-osobach-1.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=4D057F44ED4B9AB3C12582B9005646A8
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,10106,kombatanci-z-wiekszym-wsparciem.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,10038,wieksze-wsparcie-dla-kombatantow.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,10071,elastyczna-praca-dla-rodzicow-niepelnosprawnych-dzieci.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D9452AAA46411EF7C1258220003F5517
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/05/25/inf._ws._ustawy_o_zmianie_ustawy_o_rehabilitacji_zawodowej_i_spolecznej_oraz_zatrudnianiu_osob_niepelnosprawnych.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=97F64E585235ABF5C12582B900588BE3
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/senatorowie-za-malym-zus-dla-malych-firm/
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/maly-zus-dla-malych-firm-sejm-przyjal-ustawe/
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/maly-zus-dla-malych-firm-sejm-przyjal-ustawe/
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dek. Tzw. mała działalność gospodarcza niesie 

ze sobą ogromne oszczędności dla firm. Mowa 

tu nawet o 1,5 mld zł w 2019 r.

Obecnie przedsiębiorcy niezależnie od wiel-

kości przychodu płacą taką samą składkę ZUS. 

Wynosi ona 1232,16 zł. Istnieje wprawdzie opcja 

płacenia niższego ZUS-u (wynoszącego 520 zł za 

ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne), ale 

dotyczy ona tylko osób zakładających firmę po 

raz pierwszy i obowiązuje przez dwa lata od jej 

założenia.

Dzięki zmianom osoby prowadzące jednooso-

bową działalność gospodarczą, których przeciętne 

miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krot-

ności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. to 

5250 zł), będą mogły płacić obniżone składki na 

ubezpieczenia społeczne, niezależnie od stażu 

firmy. Składki będą proporcjonalne do przychodu.

Komplementarny system

Mały ZUS to kolejna zmiana w prawie, którą można zaliczyć do proprzedsiębiorczych 

ułatwień wprowadzonych w ostatnim czasie. Co ważne jest to zmiana komplementarna 

wraz z innymi nowymi regulacjami.

Dlaczego? Jeśli przedsiębiorca zaczyna działalność i jego miesięczny przychód jest 

niższy niż połowa najniższej pensji krajowej (obecnie wynoszącej 2100 zł), w ogóle nie 

musi rejestrować swojej działalności. Jeśli zacznie mu się powodzić lepiej, musi założyć 

firmę, ale może skorzystać z tzw. ulgi na start, czyli przez pół roku od rejestracji przed-

siębiorstwa będzie zwolniony ze składek społecznych.

Później, przez kolejne dwa lata, ten sam przedsiębiorca będzie miał możliwość ko-

rzystania ze wspomnianej wcześniej składki 520-złotowej, a po tym czasie będzie mógł 

korzystać z udogodnień przyjętego dziś małego ZUS-u (jeśli spełni wspomniane już 

w komunikacie kryterium przychodowe).

Jakie będą oszczędności

Nie sposób podać jednej kwoty, którą zaoszczędzi każdy z przedsiębiorców korzystają-

cych z małego ZUS-u. Będzie ona bowiem zmieniała się wraz z minimalną pensją krajową 

oraz będzie powiązana z kwotą przychodu przedsiębiorcy. Można powiedzieć, że upraw-

nieni do korzystania z małego ZUS-u w 2019 r. będą musieli płacić składki wynoszące co 

najmniej 520 zł, nie wyższe jednak niż 1232 zł.

Jako przykład wysokości składek można podać przypadek przedsiębiorcy, który mie-

sięcznie uzyskuje przychód w kwocie 2100 zł. Po wejściu w życie przegłosowanych dziś 

przepisów będzie płacił do ZUS-u jedynie 660 zł miesięcznie, nie zaś, jak obecnie, 1232 zł. 

W jego przypadku oszczędności wyniosą więc ok. 570 zł miesięcznie. Wyraźnie jednak 

należy podkreślić, że mowa o tym konkretnym przykładzie – jak już wspomniano, podanie 

jednej kwoty oszczędności dla każdego z uprawnionych przedsiębiorców nie jest możliwe.

Kiedy mały ZUS wejdzie w życie?

Przyjęta dziś ustawa trafi teraz na biurko Prezydenta. Jej przewidywana data wejścia 

w życie to 1 stycznia 2019 r.

Konsekwencje 
działalności 
nierejestrowej

Jakie są konsekwencje prowadzenia działalności nieewidencjonowanej? 

W okresie prowadzenia działalności nieewidencjonowanej, tak jak w okresie korzystania 

z ulgi na start, podmiot nie podlega ubezpieczeniom społecznym, a w związku z tym nie 

korzysta z ochrony, którą te ubezpieczenia gwarantują – nie ma prawa do świadczeń m.in. 

w razie choroby lub macierzyństwa. Okres prowadzenia przez niego nieewidencjonowanej 

działalności nie będzie także uwzględniony przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytal-

no-rentowych lub świadczeń przysługujących członkom jego rodziny. Nie będzie on mógł 

również ubiegać się o długoterminowe świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ani 

członkowie jego rodziny (w przypadku jego śmierci), ponieważ nie podlega on ubezpie-

czeniu emerytalnemu i rentowym, a tym samym ubezpieczeniu wypadkowemu.

Przykład:

Pani Julia od maja 2018 r. prowadzi działalność nieewidencjonowaną. Jej przychód 

z tego tytułu wynosi 900 zł miesięcznie, czyli nie przekracza 50% kwoty minimalnego 

ODPOWIEDZI

http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/maly-zus-dla-malych-firm-rzad-na-tak/
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-celu-obnizenia-skladek-na.html
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wynagrodzenia. W czerwcu 2018 r. pani Julia w czasie wykonywania swoich obowiąz-

ków wynikających z prowadzonej działalności miała wypadek. Zgłosiła wniosek o rentę 

z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy. Z uwagi na to, że 

pani Julia w dniu, w którym uległa wypadkowi przy pracy nie podlegała ubezpieczeniu 

wypadkowemu, nie możemy jej przyznać renty wypadkowej.

Więcej na stronie ZUS.

Nowelizacja ustawy 
o Radzie Dialogu 
Społecznego

Pozytywne stanowisko 
strony społecznej 
w sprawie PPK

Pełne prawo koalicji 
związkowej dla osób 
wykonujących pracę 
zarobkową

Nowe przepisy zakładają usprawnienie prowadzenia dialogu 
społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym.

Poszerzenie katalogu kompetencji Rady Dialogu Społecznego oraz strony pracowników 

i pracodawców, doprecyzowanie zasad funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecz-

nego – to efekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dia-

logu społecznego.

Reprezentatywne organizacje związków zawodowych i pracodawców 
przedstawiły pozytywne stanowisko w sprawie rządowego projektu 
ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach 
zawodowych oraz niektórych innych ustaw m.in. obejmuje 
pełnym prawem koalicji związkowej (czyli możliwością tworzenia 
i wstępowania do organizacji związkowych) wszystkich osób 
wykonujących pracę zarobkową, które na gruncie konstytucyjnym 
i prawnomiędzynarodowym mogą być zaliczane do kategorii 
pracowników.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, osobą wykonującą pracę zarobkową jest zarówno pra-

cownik w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i osoba świadcząca pracę za wynagrodzeniem na 

innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, 

niezależnie od podstawy zatrudnienia oraz ma takie prawa i interesy związane z wykonywa-

niem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy.

Nowelizacja umożliwi tworzenie związków zawodowych i wstępowanie do nich 

przede wszystkim osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych 

oraz osobom fizycznym prowadzącym jednoosobowo pozarolniczą działalność gospo-

darczą (tzw. samozatrudnionym). Prawo wstępowania do istniejących już związków 

zawodowych będzie również przysługiwało wolontariuszom, stażystom i innym osobom, 

które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia.

 

ZMIANY 
PRAWNE

ZMIANY 
PRAWNE

Projekt w sierpniu zostanie skierowany pod obrady Rady Ministrów.

Propozycja Pracowniczych Planów Kapitałowych jest jednym z kluczowych progra-

mów zapisanych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Główne cele PPK to zapew-

nienie bezpieczeństwa finansowego Polaków w okresie emerytalnym oraz budowa 

polskiego kapitału niezbędnego dla przyszłego rozwoju naszego kraju..

PROJEKTY

http://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/-/publisher/details/1/ulga-na-start-preferencyjna-podstawa-dzialalnosc-nieewidencjonowana_-jakie-sa-warunki-uprawnienia-i-skutki-/1680068
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=C816A9234D46D923C1258241003767FE
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1074,ta-ustawa-to-wewnetrzny-konsensus-rady-dialogu-spolecznego.html
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,473,prezydent-cieszy-mnie-sposob-w-jaki-wyprocedowalismy-te-ustawe.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5527,10107,rada-dialogu-spolecznego-z-nowymi-kompetencjami.html
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/36/1/rada_dialogu_spolecznego.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=BA54EBE0D4FC5B8CC12581BD0043BD36
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/07/27/informacja_o_ustawie_o_zmianie_ustawy_o_zwiazkach_zawodowych.rtf
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308305
https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/pozytywne-stanowisko-strony-spolecznej-w-sprawie-ppk?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
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Nowelizacja gwarantuje także innym niż 

pracownicy osobom wykonującym pracę 

zarobkową uprawnienia niezbędne do 

wykonywania działalności związkowej, jak 

możliwość zwolnienia od pracy zawodowej 

na czas niezbędny do wykonania doraźnej 

czynności czy szczególną ochronę działa-

czy związkowych przed rozwiązaniem lub 

niekorzystną zmianą umowy.

Poza tym nowelizacja zakłada podwyższenie progów reprezentatywności. Dla za-

kładowych organizacji związkowych progi te podwyższono z 7% do 8% dla organizacji 

wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego i ich organizacji członkowskich oraz 

z 10% do 15% dla pozostałych organizacji.

Wśród innych istotnych zmian dokonanych nowelizacją można wskazać:

1. wprowadzenie mechanizmów ochronnych na wypadek nierównego traktowania 

innych niż pracownicy członków związku z powodu ich przynależności związkowej

2. możliwość uwzględnienia innych niż pracownicy osób wykonujących pracę zarob-

kową w liczbie osób warunkującej uzyskanie uprawnień zakładowej organizacji 

związkowej, jeżeli osoby te świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz 

pracodawcy objętego działaniem tej organizacji;

3. wprowadzenie możliwości uwzględnienia osoby należącej do kilku organizacji 

związkowych działających u danego pracodawcy tylko jako członka jednej, wska-

zanej przez tę osobę organizacji związkowej;

4. wprowadzenie sądowej procedury weryfikacji liczebności zakładowej organizacji 

związkowej;

5. przyznanie innym niż pracownicy działaczom związkowym prawa do dochodzenia 

rekompensaty pieniężnej (i uzupełniająco odszkodowania lub zadośćuczynienia) 

w przypadku rozwiązania lub niekorzystnej zmiany umowy przez pracodawcę 

bez uzyskania zgody zarządu związku zawodowego;

6. wprowadzenie terminów na przedstawienie przez zarząd związku stanowiska 

w sprawie rozwiązania lub niekorzystnej zmiany umowy działacza związkowego;

7. jednoznaczne wskazanie przypadków, w których zgodnie z ustawą ponosi od-

powiedzialność osoba pełniąca funkcję związkową.

Z uwagi na rozszerzenie prawa koalicji związkowej na nowe podmioty, w nowelizacji 

przewidziano także odpowiednie zmiany dostosowujące w innych aktach normatywnych, 

jak również przepisy przejściowe, w tym przepis, zgodnie z którym związki zawodowe, 

istniejące w dniu wejścia w życie ustawy, powinny dostosować swoje statuty do zmian 

w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Nowelizacja umożliwi 
tworzenie związków za-
wodowych i wstępowanie 
do nich przede wszystkim 
osobom wykonującym 
pracę na podstawie 
umów cywilnoprawnych 
oraz samozatrudnionym.

Ustawa stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 

2015 r. (sygn. akt K 1/13) i z dnia 13 maja 2008 r. (sygn. akt P 50/07).

Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., za wyjątkiem przepisu art. 

25 3 ust. 6 (dotyczącego ustalania liczby członków związku w celu uzyskania przymiotu 

reprezentatywności przez zakładową organizację związkową), który wejdzie w życie po 

upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Wyższe świadczenia dla 
osób niepełnosprawnych 
i ich opiekunów

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dot. podwyższenia 
świadczeń dla rodzin. Po raz pierwszy od 12 lat wzrośnie zasiłek 
pielęgnacyjny. Wyższe będą też świadczenia dla opiekunów osób 
niepełnosprawnych, które nie były podnoszone od momentu ich 
wprowadzenia.

Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegają-

cych ustawowej weryfikacji, i wyniosą:

• zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) – I etap. Od 1 listopada 2019 r. 

będzie wynosiła 215,84 zł (wzrost o o 31,42 zł) – II etap. Docelowo kwota tego 

zasiłku wzrasta o ponad 40%.

• specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 19,2 proc., czyli o 100 zł).

Rząd zdecydował też, aby zwiększona została kwota zasiłku dla opiekuna i od 1 listopada 

2018 r. wyniesie 620 zł (wzrost o 100 zł).

Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania 

wsparcia pozostają bez zmian. 

Zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie po raz pierwszy od 12 lat.

– „Kwota zasiłku pielęgnacyjnego ostatni raz była podnoszona w 2006 r. Podwyżka obej-

mie ok. 912 tys. osób z niepełnosprawnością. To zmiana postulowana i oczekiwana przez 

środowisko osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W tym roku nastąpi pierwszy etap 

zrównania zasiłku pielęgnacyjnego z dodatkiem pielęgnacyjnym, wypłacanym przez ZUS, 

a w 2019 drugi etap”– powiedziała Minister Elżbieta Rafalska 

ZMIANY 
PRAWNE

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5527,10132,pelne-prawo-koalicji-zwiazkowej-dla-osob-wykonujacych-prace-zarobkowa.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,10134,wyzsze-swiadczenia-dla-osob-niepelnosprawnych-i-ich-opiekunow.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,10134,wyzsze-swiadczenia-dla-osob-niepelnosprawnych-i-ich-opiekunow.html
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W przypadku świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych (specjalnego zasiłku 

opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna), podwyższenie kwot obejmie ok. 70 tys. osób.

– „Nadrabiamy wieloletnie zaniedbania naszych poprzedników. Podwyższamy wysokość 

świadczeń, które nigdy, od momentu ich uchwalenia, nie były podnoszone” – dodała minister 

rodziny.

Kwoty tych świadczeń nie uległy podwyższeniu od dnia wejścia w życie regulacji wpro-

wadzających te świadczenia – od 1 stycznia 2013 r. w przypadku specjalnego zasiłku opie-

kuńczego oraz od 15 maja 2014 r. w przypadku zasiłku dla opiekuna.

Łączne koszty podwyższenia zasiłków: pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuń-

czego i dla opiekuna wyniosą: 

• 77,8 mln zł (listopad-grudzień 

2018 r.), w tym 59,1 mln zł w związ-

ku z podwyższeniem zasiłku pielę-

gnacyjnego;

• 522,1 mln zł w 2019 r., w tym 

413,8  mln zł z uwagi na podwyż-

szenie zasiłku pielęgnacyjnego;

• 815,9 mln w 2020 r., w tym 

709,3 mln zł w związku z podwyż-

szeniem zasiłku pielęgnacyjnego.

Na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, kryteria dochodowe uprawnia-

jące do: zasiłku rodzinnego, specjalnego 

zasiłku opiekuńczego, a także jednorazo-

wej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 

oraz wysokości świadczeń rodzinnych (z 

wyłączeniem wysokości świadczenia pie-

lęgnacyjnego) – są weryfikowane co 3 lata, 

z uwzględnieniem wyników badań progu 

wsparcia dochodowego rodzin. Weryfika-

cji podlega również wysokość zasiłku dla 

opiekuna. Najbliższa weryfikacja przypada 

1 listopada 2018 r.

Podwyższone kwoty świadczeń będą 

obowiązywać od 1 listopada 2018 r. (II etap 

podwyższenia zasiłku pielęgnacyjnego od 

1 listopada 2019 r.).

Nowelizacja 
ustawy o PPP

Ustawa o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym 
oraz niektórych innych ustaw ma poprawić otoczenie prawne 
partnerstwa publiczno-prywatnego.  

Najważniejsze rozwiązania przewidziane w nowelizacji to:

• obowiązek wydawania przez ministra ds. rozwoju regionalnego niewiążącej 

opinii na temat realizacji projektów w innej formule niż PPP, finansowanych 

z budżetu państwa w kwocie co najmniej 300 mln zł (tzw. test PPP); opinia nie 

dotyczy projektów współfinansowanych z funduszy UE i CEF;

• wprowadzenie dobrowolnego opiniowania przez Ministerstwo Inwestycji i Roz-

woju projektów pod kątem oceny stanu przygotowania i zasadności realizacji 

projektu w formule PPP na wniosek podmiotu publicznego (tzw. certyfikacja);

• wprowadzenie obowiązku przeprowadzania oceny efektywności realizacji przed-

sięwzięcia w formule PPP;

• wprowadzenie przepisów ułatwiających monitoring rynku PPP;

• umożliwienie realizacji projektów PPP na bazie istniejących spółek podmiotu 

publicznego;

• możliwość realizacji projektów PPP przez tzw. spółkę córkę partnera prywatnego, 

która nie uczestniczyła w przetargu.

ZMIANY 
PRAWNE

Zasiłki z pomocy 
społecznej będą wyższe

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie 
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną 
obowiązywać od 1 października 2018 r.

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=A696289E6AD05E60C1258250004FD91C
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/sejm-przyjal-nowelizacje-ustawy-o-ppp/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001358
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Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców ko-

rzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia 

kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

• dla osoby samotnie gospodarującej –  701 zł (wzrost o  11%),

• dla osoby w rodzinie – 528 zł (wzrost o  3%).

Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na 

zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

• maksymalnej kwoty zasiłku stałego –  do wysokości 645 zł (wzrost o  7%),

• maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i po-

krycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy 

uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub 

zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa 

w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:

• kwota minimalna – do wysokości 647 zł (wzrost o 7 %), 

• kwota maksymalna – do wysokości 1 376 zł (wzrost o  3%),

• kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamo-

dzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie 

rzeczowej – do wysokości 1 763 zł (wzrost o 2%),

• kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 308 zł (wzrost o 7%).

Podstawa wymiaru 
składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 
osób przebywających na 
urlopach wychowawczych

Jak otrzymać 
zaświadczenie A1?

Jeżeli Twój pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, masz 
obowiązek składać za niego dokumenty rozliczeniowe. W dokumentach 
tych wykazujesz m.in. składki i podstawy wymiaru składek.

Swobodne przemieszczanie się osób na terytorium Unii Europejskiej, 
które wynika z wykonywania pracy przez te osoby w różnych 
państwach członkowskich, związane jest z koniecznością ustalenia 
dla tych osób, właściwego systemu zabezpieczenia społecznego.

Ustalanie, któremu systemowi zabezpieczenia społecznego osoby te będą podlegały, 

jest unormowane bezpośrednio w prawie Unii Europejskiej, to jest w rozporządzeniach 

Parlamentu Europejskiego i Rady. Wykładnia i wskazówki co do właściwego stosowania 

tych przepisów zostały zawarte w Decyzji Nr A2 oraz „Praktycznym poradniku – usta-

wodawstwo mające zastosowanie w Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Go-

spodarczym (EOG) i Szwajcarii” opracowanym przez Komisję Administracyjną”, który 

jest dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej. 

Aby ułatwić zainteresowanym interpretację przepisów prawa w tym zakresie oraz 

wypełnianie wniosków o zaświadczenie A1, które jest potwierdzeniem podlegania syste-

mowi zabezpieczenia społecznego danego 

państwa członkowskiego, ZUS zaprezen-

tował poradnik „Jak otrzymać zaświad-

czenie A1”. Można w nim znaleźć wzory 

wniosków o wydanie zaświadczenia A1 

oraz szczegółowe zasady ich wypełniania.

PROJEKTY

PROJEKTY

PORADY

PORADY

Dla osób, które przebywają na urlopach wychowawczych, podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego. Jednocześnie podstawa ta nie może być wyższa niż przecięt-

ne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowaw-

czy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

ZUS wyjaśnił zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emery-

talne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych.

Ustalanie, któremu systemowi 
zabezpieczenia społecznego 
osoby te będą podlegały, jest 
unormowane bezpośrednio 
w prawie Unii Europejskiej.

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,10091,zasilki-z-pomocy-spolecznej-beda-wyzsze.html
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11366&langId=pl
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11366&langId=pl
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11366&langId=pl
http://www.zus.pl/documents/10182/167567/Jak+otrzyma%C4%87+za%C5%9Bwiadczenie+A1.pdf/3d18b0bf-3f4c-41bf-a9d7-72317ea3f733
http://www.zus.pl/documents/10182/167567/Jak+otrzyma%C4%87+za%C5%9Bwiadczenie+A1.pdf/3d18b0bf-3f4c-41bf-a9d7-72317ea3f733
http://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/-/publisher/details/1/zasady-ustalania-podstawy-wymiaru-skladek-na-ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe-osob-przebywajacych-na-urlopach-wychowawczych/98965
http://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/-/publisher/details/1/zasady-ustalania-podstawy-wymiaru-skladek-na-ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe-osob-przebywajacych-na-urlopach-wychowawczych/98965
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Nabór wniosków 
o dofinansowanie 
projektów poprawiających 
warunki pracy

W ogłoszonym konkursie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wybierze 
projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie 
wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują 
niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. 

Udział w konkursie mogą wziąć pracodawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki.

• nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia 

zdrowotne;

• nie zalegają z opłacaniem podatków;

• nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwi-

dacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzy-

cielem;

• nie ubiegali się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez  

ZUS całości ostatniego dofinansowania;

• nie ubiegali się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinan-

sowania, do którego zostali zobowiązani

Dofinansowaniu podlegają działania z następujących obszarów technicznych:

• bezpieczeństwo instalacji technicz-

nych, maszyn, urządzeń i miejsc 

pracy;

• urządzenia chroniące przed hała-

sem i drganiami mechanicznymi 

oraz promieniowaniem   elektro-

magnetycznym;

• oświetlenie miejsc i stanowisk pra-

cy oraz ochrona przed promienio-

waniem optycznym;

• ochrona przed energią elektryczną 

i elektrycznością statyczną;

ZMIANY 
PRAWNEPROJEKTYPROJEKTYAKTUALNOŚCI

• urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej 

wentylacji powietrza;

• sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w za-

głębieniach i innych strefach pracy;

• sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkie-

letowego;

• sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku nara-

żenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;

• środki ochrony indywidualnej.

Termin składania wniosków upływa 23 sierpnia 2018 r.

Zmiany dla rynku pracy?

Przedstawione przez resort pracy propozycje zmian w ustawie 
o rynku pracy mają na celu m.in. większą efektywność urzędów 
pracy oraz aktywizację osób długotrwale bezrobotnych.

Proponowane w projekcie zmiany dotyczą 

m.in. profilowania pomocy, wsparcia długo-

trwale bezrobotnych, podwyższenia zasił-

ku dla bezrobotnych do 130 proc. przy sta-

żu pracy 30 lat. Zmiany dla pracodawców 

dotyczą m.in. wprowadzenia bonu ofer-

towego czy ułatwienia kontynuacji pracy 

cudzoziemców u tego samego pracodawcy.

Główne cele zmian ustawy o rynku pracy to:

• zwiększenie elastyczności działania urzędów pracy;

• zwiększenie dostępności i optymalizacja form pomocy świadczonej przez urzę-

dy pracy;

• zwiększenie pomocy osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy;

• ułatwienie obywatelom polskim powrotu do kraju z zagranicy;

• ułatwienia w dostępie cudzoziemców do polskiego rynku pracy;

• zmiana funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy.

PROJEKTY

Proponowane w projekcie 
zmiany dotyczą m.in. profi-
lowania pomocy, wsparcia 
długotrwale bezrobotnych, 
podwyższenia zasiłku dla 
bezrobotnych do 130 proc. 
przy stażu pracy 30 lat.

http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zaklad-ubezpieczen-spolecznych-oglasza-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-poprawiajacych-warunki-pracy_/1717093
http://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313255
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,10083,zmiany-dla-rynku-pracy.html
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Zmiana ustawy 
o świadczeniach 
opieki zdrowotnej 
finansowanych ze 
środków publicznych

13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw zmieniająca 
przepisy prawa w zakresie Instrumentu Oceny Wniosków 
Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

Tego też dnia w życie weszły dwa rozpo-

rządzenia Ministra Zdrowia stanowiące 

akty wykonawcze ww. ustawy, tj.:

• rozporządzenie Ministra Zdrowia w spra-

wie formularza Instrumentu Oceny 

Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze 

Zdrowia dla inwestycji skutkujących 

zmianą zakresu udzielanych świadczeń 

opieki zdrowotnej,

• rozporządzenie Ministra Zdrowia 

w  sprawie formularza Instrumentu 

Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sek-

torze Zdrowia dla inwestycji pozostają-

cych bez wpływu na zakres udzielanych 

świadczeń opieki zdrowotnej.

Od 13 lipca 2018 r. – obowiązują już 

nowe formularze. 

ZMIANY 
PRAWNE

Co przynosi tzw. 
specustawa 
mieszkaniowa?

Specustawa mieszkaniowa to nowe narzędzie wsparcia 
mieszkalnictwa w zgodzie z ładem przestrzennym. 

Ustawa o ułatwieniach w realizacji inwestycji mieszkaniowych przewiduje m.in. skrócenie 

przygotowania procesu inwestycyjnego z 5 lat do roku i umożliwienie gminie realnego 

wpływu na koncepcję przedstawioną przez inwestora w przejrzystej procedurze kon-

sultacji i podejmowania rozstrzygnięć przez radę gminy.

Inwestycje mają być budowane w odniesieniu do studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Nowe przepisy skracają procedury, ale wymaga 

zapewnienia infrastruktury społecznej dla nowych osiedli mieszkaniowych. Zapisane 

w specustawie standardy urbanistyczne będą swego rodzaju kontraktem z inwestorem.

Gminy skorzystają ze specustawy mieszkaniowej, bo będą kształtować zamierzenie 

inwestora w transparentnej procedurze. W miastach zostaną uwolnione niezagospoda-

rowane, znakomicie położone i skomunikowane tereny w centrach miast.

Specustawa będzie obowiązywać przez 10 lat.

ZMIANY 
PRAWNE

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001128
https://www.gov.pl/zdrowie/wchodzi-w-zycie-ustawa-o-swiadczeniach-opieki-zdrowotnej-finansowanych-ze-srodkow-publicznych
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001347
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001348
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=522951DFE44B6BD1C12582B90054630C
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/specustawa-mieszkaniowa-poprawi-dostepnosc/
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/08/01/informacja_w_sprawie_ustawy_o_ulatwieniach_w_przygotowaniu_i_realizacji_inwestycji_mieszkaniowych.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=522951DFE44B6BD1C12582B90054630C
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/beda-ulatwieniach-w-przygotowaniu-i-realizacji-inwestycji-mieszkaniowych-oraz-inwestycji-towarzyszacych/
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/ustawowe-standardy-urbanistyczne-inwestycji-mieszkaniowych/
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/ksztaltowanie-zwartej-zabudowy-i-odpowiedz-na-wyzwania-polityki-mieszkaniowej-specustawa-mieszkaniowa-to-korzysci-dla-gmin-i-mieszkancow/


ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII   POWRÓT DO SPISU TREŚCI

SERWIS DOMOWY  ■■ SERWIS DOMOWY

Kiedy rodzina pokryje 
opłaty za dom pomocy 
społecznej?

Mniej biurokracji 
w samorządach?

11 czerwca NSA podjął uchwałę w składzie 7 sędziów (sygn. I OPS 7/17).  

Wynika z niej, że obowiązek wnoszenia przez osoby wskazane w art. 61 ust. 1 pkt 

2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 ze 

zm.), opłat za pobyt w domu pomocy społecznej umieszczonej w nim osoby, a w kon-

sekwencji wydanie decyzji o zwrocie kosztów poniesionych zastępczo przez gminę na 

podstawie art. 104 ust. 3 w związku z art. 61 ust. 3 tej ustawy, wymaga uprzedniego 

skonkretyzowania i zindywidualizowania tego obowiązku począwszy od dnia jego 

powstania w stosunku do każdej ze zobowiązanych osób w decyzji administracyjnej 

o ustaleniu opłaty, wydanej na podstawie art. 59 ust. 1 w związku z art. 61 ust. 1 i 2 tej 

ustawy, lub w drodze umowy zawartej na podstawie art. 103 ust. 2 w związku z art. 61 

ust. 1 i 2 oraz art. 64 ustawy o pomocy społecznej.

Zmniejszenie obciążeń biurokratycznych w samorządach 
i wynikające z tego oszczędności – to główne założenia 
ścisłej współpracy ekspertów Ministerstwa Finansów oraz 
przedstawicieli samorządów. Pierwszymi efektami prac Zespołu 
ds. odbiurokratyzowania jednostek samorządu terytorialnego 
(JST) są propozycje zmian w trzech rozporządzeniach.  

– „We współpracy z przedstawicielami samorządów pracujemy nad rozwiązaniami, które 

pozwolą w skuteczny sposób zmniejszyć obciążenia biurokratyczne i przyniosą realne 

oszczędności. Nadmierna biurokracja generuje bowiem koszty w postaci dodatkowych 

ORZECZENIA

PROJEKTY

godzin pracy, a to przekłada się na konkretne efekty wycenione w pieniądzu. Na potrze-

bę zmian w samorządach wskazywały też wnioski z przeprowadzonej przez nas analizy 

wśród jednostek samorządu terytorialnego czy sygnały z regionalnych izb obrachunko-

wych. Za nami już pierwszy etap prac zespołu i konkretne propozycje zmian" – powie-

działa minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

Zespół ds. odbiurokratyzowania JST i pierwsze efekty jego prac

W skład zespołu oprócz urzędników MF wchodzą także przedstawiciele sześciu organiza-

cji samorządowych: Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów 

Polskich, Związku Województw RP, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Ogólnopolskiego 

Porozumienia Organizacji Samorządowych. Zespół przeanalizował już niektóre z obecnie 

funkcjonujących rozwiązań, np. w zakresie sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej, 

czy zasad gospodarki finansowej w samorządowych jednostkach budżetowych. Analizy 

pozwoliły zaproponować zmiany w trzech rozporządzeniach Ministra Finansów:

• w sprawie sposobu prowadzenia 

gospodarki finansowej jednostek 

budżetowych i samorządowych za-

kładów budżetowych,

• w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów 

i rozchodów oraz środków pocho-

dzących ze źródeł zagranicznych,

• w sprawie sprawozdawczości bu-

dżetowej.

– „To pierwsze nasze propozycje i nie zamierzamy na nich poprzestać. Jesteśmy w trakcie 

prac, które są po to, żeby z jednej strony zrezygnować z niepotrzebnych już obowiązków, 

a z drugiej, żeby wspierać samorządy i pozwalać im pełniej niż dotychczas decydować o ich 

finansach, o szczegółowości sprawozdawczości, o zarządzaniu swoim długiem" – powiedział 

odpowiedzialny za współpracę z samorządami wiceminister finansów Tomasz Robaczyński.

Przygotowane zmiany dotyczą przede wszystkim:

• klasyfikacji budżetowej –   chodzi głównie o określenie sposobu grupowania 

paragrafów klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego. 

Uwzględniono tu zarówno rozwiązania zawarte w ustawie o finansach publicz-

nych, jak i niezbędne wymagania informacyjne w zakresie środków unijnych,

Nadmierna biurokracja 
generuje koszty w postaci 
dodatkowych godzin pracy, 
a to przekłada się na kon-
kretne efekty wycenione 
w pieniądzu.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C02E3AE05C
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312204
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312204
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312205
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312203
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• gospodarki finansowej samorządo-

wych jednostek budżetowych – pro-

pozycje dotyczą zmian w zakresie 

szczegółowości ich planów finanso-

wych. Samorządy będą same decy-

dować, czy chcą sporządzać te pla-

ny w szczegółowości dział, rozdział, 

paragraf, czy dział, rozdział, grupę 

paragrafów,

• sprawozdawczości budżetowej – 

które umożliwią prezentację plano-

wanych kwot wydatków jednostek 

w zależności od przyjętej szczegó-

łowości  w planach samorządowych 

jednostek budżetowych – w grupach 

paragrafów bądź w paragrafach.

Konsekwencją wejścia w życie zmienianych rozporządzeń będzie stworzenie możliwości 

decydowania przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego o szczegółowości sporzą-

dzanych planów finansowych ich jednostek organizacyjnych, co umożliwi bardziej elastyczne 

zarządzanie.

– „Szybkie wypracowanie pierwszych rozwiązań było możliwe dzięki konstruktywnej i do-

brej współpracy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Chcemy, aby propo-

nowane zmiany miały zastosowanie już do opracowania projektów planów finansowych na 

rok 2019" – zapewniła prof. Teresa Czerwińska.

Projekt zmian w ustawie o finansach publicznych

Dodatkowo Ministerstwo Finansów (w ramach Zespołu ds. Systemu Finansów Publicz-

nych) pracowało nad kwestią wcześniejszej spłaty długu samorządów. To dotychczas 

było mocno ograniczone przepisami i stanowiło istotny problem nie tylko z punktu 

widzenia jednostek samorządu terytorialnego, ale także całego sektora finansów pu-

blicznych. Przygotowana zmiana przepisów zmierza do zracjonalizowania zadłużania 

się samorządów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych przewiduje między innymi 

wzmocnienie mechanizmów prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego 

samorządów. Wpłynie to również na racjonalizację gospodarki finansowej i jednocześnie na 

zmniejszenie długu publicznego i kosztów jego obsługi.

Nowelizacja ustawy 
o własności lokali

Umożliwienie dochodzenia do własności w wypadku lokali 
mieszkalnych budowanych przed 1995 r. zakłada nowelizacja 
przepisów. 

Ma to zlikwidować lukę prawną, powstałą po wejściu w życie ustawy o Krajowym Za-

sobie Nieruchomości, która wprowadziła zasadę, że ustalenie odrębnej własności sa-

modzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i z pozwoleniem na budowę. Oba te warunki muszą 

być spełnione, jeżeli ktoś będzie chciał wyodrębnić własność lokalu. Problem pojawia 

się w odniesieniu do budynków, wybudowanych przed 1995 r., wówczas nie wydawano 

bowiem pozwoleń na budowę. Zablokowało to wielu mieszkańcom wykupienie lokalu 

w starych zasobach gminy, w spółdzielniach mieszkaniowych. Przed 1995 r. nie było 

też obowiązku przechowywania dokumentacji.

ZMIANY 
PRAWNE

Nowy typ 
środowiskowego domu 
samopomocy

Wprowadzenie nowego typu środowiskowego domu samopomocy 
(ŚDS) dla osób ze spektrum autyzmu, ułatwienia dla osób 
z spektrum autyzmu i sprzężonymi niepełnosprawnościami 
już przebywających w środowiskowych domach samopomocy – 
zakłada projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej ws. środowiskowych domów samopomocy.  

– „ Rozwijamy typy środowiskowych domów samopomocy. Dzięki temu trafniej odpowia-

damy na potrzeby osób niepełnosprawnych” – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister 

rodziny pracy i polityki społecznej. 

PROJEKTY

https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/mniej-biurokracji-w-samorzadach?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%2Fministerstwo-finansow2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_M1vU_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_M1vU_keywords%3D%26_101_INSTANCE_M1vU_delta%3D10%26_101_INSTANCE_M1vU_cur%3D2%26_101_INSTANCE_M1vU_andOperator%3Dtrue#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-finansach-publicznych-oraz-niektorych-2.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3CE7E9FF32C80A8FC12582D40048710A
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/36/1/informacja_o_ustawie_o_zmianie_ustawy_o_wlasnosci_lokali.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=DB6D6FD5839AC518C12582870043325B
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314150
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,10120,nowy-typ-srodowiskowego-domu-samopomocy.html
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„Mosty dla Regionów” 
ruszają

Samorządy mogą już szykować inwestycje. Pierwszy nabór 
wniosków w ramach Programu „Mosty dla Regionów” ruszy 
16 sierpnia 2018 roku. Samorządy mogą liczyć na dofinansowanie 
w wysokości 80% kosztów inwestycji.

Samorząd będzie mógł przeznaczyć rządową dotację na przygotowanie dokumentacji 

projektowej, czyli na:

• opracowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych,

• opracowanie projektu budowlanego, w tym niezbędnej dokumentacji technicz-

nej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej.

W programie znalazło się 21 priorytetowych, rekomendowanych przez rząd inwestycji, 

które po analizach wytypowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju:

• 5 przepraw na Wiśle,

• 5 na Warcie,

• 2 na Bugu,

• 4 na Odrze,

• po 1 przeprawie na Narwi, Sanie, Noteci, Pilicy i rzece Elbląg.

Do pobrania: mapa i program Mosty dla Regionów.

AKTUALNOŚCI

Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce

Tzw. konstytucja dla nauki ma zastąpić 4 obecnie obowiązujące ustawy: 
prawo o szkolnictwie wyższym, o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, o zasadach 
finansowania nauki oraz o pożyczkach i kredytach studenckich. 

Uzależnia możliwości uczelni, m.in. prowadzenie studiów o profilu ogólnoakademickim 

i nadawanie stopni naukowych, od kategorii naukowych, jakie uzyskają w prowadzonych 

przez siebie dyscyplinach. Uprawnienia do prowadzenia studiów i nadawania stopni 

naukowych otrzymają uczelnie, a nie ich jednostki organizacyjne. Planowany jest nowy 

podział dyscyplin, wzorowany na tym proponowanym przez OECD.

Według ustawy organem publicznej szkoły wyższej, oprócz rektora i senatu, bę-

dzie również nowe gremium – rada uczelni, wybierana przez społeczność danej uczelni. 

Rektor zyska, kosztem gremiów kolegialnych, np. rad wydziałów, większą możliwość 

kształtowania polityki uczelni.

Trwają konsultacje rozporządzeń do konstytucji dla nauki.

ZMIANY 
PRAWNE

Szacowanie szkód 
łowieckich

Nowelizacja ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych 
ustaw modyfikuje procedurę szacowania szkód łowieckich 
i ustalania wysokości odszkodowania. 

Przekazuje ona wojewódzkim ośrodkom doradztwa rolniczego zadania dotychczas 

przypisane gminom i ich jednostkom pomocniczym. W szacowaniu szkód, wyrządzonych 

w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, a także podczas 

ZMIANY 
PRAWNE

http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/mosty-dla-regionow-samorzady-moga-juz-szykowac-inwestycje/
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/mosty-dla-regionow-samorzady-moga-juz-szykowac-inwestycje/
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/mosty-dla-regionow-samorzady-moga-juz-szykowac-inwestycje/
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-zaprezentowal-rzadowy-program-mosty-dla-regionow.html
https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/program-mosty-dla-regionow/
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/rusza-program-mosty-dla-regionow/
https://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/konstytucja-dla-nauki-z-podpisem-prezydenta-rp.html
https://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/etap-parlamentarny-za-nami-konstytucja-dla-nauki-czeka-na-podpis-prezydenta-rp.html
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/08/01/informacja_w_sprawie_ustawy_z_dnia__lipca_2018_r._-_prawo_o_szkolnictwie_wyzszym_i_nauce.rtf
https://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/konstytucja-dla-nauki-przyjeta-przez-sejm.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6D1CD3766F402819C125826E004817B8
https://www.nauka.gov.pl/proces-bolonski-aktualnosci/trwaja-konsultacje-rozporzadzen-do-konstytucji-dla-nauki.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=60C430719CE8629CC12582A20057A2B5
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Ustawa o zmianie ustawy 
o finansach publicznych

Dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy finansowej 
z 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw 
członkowskich, przyjętej jako skutek kryzysu finansowego, 
zostanie poprawione dzięki nowelizacji z 6 czerwca 2018 r. 

Zgodnie z wymogami dyrektywy, ustawa nakłada m.in. obowiązek podawania w uza-

sadnieniu do projektu ustawy budżetowej danych dotyczących wyniku i długu sektora 

ZMIANY 
PRAWNE

polowania, zamiast przedstawiciela gminy 

właściwej ze względu na miejsce występo-

wania szkody będzie uczestniczył przed-

stawiciel wojewódzkiego ośrodka doradz-

twa rolniczego, właściwego ze względu na 

miejsce występowania szkody. Wniosek 

o szacowanie szkód będzie składany do 

zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowiec-

kiego, odpowiedzialnego także za sporzą-

dzenie protokołów po zakończeniu oglę-

dzin i ostatecznego szacowania.

Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie o lasach, w wyniku których środki fundu-

szu leśnego z określonych źródeł będą przeznaczane na zwrot zryczałtowanych kosztów 

udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu 

szkód łowieckich oraz ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody. Środki z tego 

funduszu będzie można przeznaczać na finansowanie określonych działań w lasach 

użytkowanych wieczyście przez parki narodowe.

Nowelizacją dokonano również zmian w ustawie o jednostkach doradztwa rolnicze-

go, dotyczących finansowania udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradz-

twa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich i ustalaniu wysokości odszkodowania 

za te szkody.

Sejm przyjął 
sprawozdanie 
z wykonania budżetu 
państwa

Sejm podjął uchwałę o udzieleniu Radzie Ministrów absolutorium 
i przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 
1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Deficyt budżetu państwa wyniósł 
25,4 mld zł i był o 20,8 mld zł mniejszy niż w 2016 roku. W porównaniu 
do 2016 r. wpływy podatkowe wzrosły o ponad 40 mld zł.

Dochody budżetu państwa zostały zrealizowane w 2017 r. w wysokości 350,4 mld zł 

i były wyższe o 25 mld zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na 

rok 2017, tj. o 7,7 proc. Na wyższe niż przewidywane w ustawie wykonanie dochodów 

wpłynęło przede wszystkim większe zrealizowanie wpływów z podatków, co było efek-

tem podjętych przez administrację skarbową działań uszczelniających system podatkowy 

oraz lepszej niż pierwotnie planowano sytuacji makroekonomicznej.

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

instytucji rządowych i samorządowych według metodologii, wykorzystywanej przez 

państwa członkowskie UE do raportowania danych statystycznych do Komisji Europej-

skiej i do Europejskiego Urzędu Statystycznego. Choć Polska wdrożyła tę dyrektywę, 

Komisja Europejska zaliczyła nasz kraj do grupy tych, które muszą uzupełnić przepisy 

ją wprowadzające. KE zamierza nawet wystąpić z formalną procedurą naruszeniową.

Zgodnie z ustawą w uzasadnieniu projektu budżetu trzeba będzie podawać infor-

macje na temat: scenariusza makroekonomicznego i  jego porównania z najbardziej 

aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej i innych niezależnych instytucji; podjęcia 

działań w wypadku wystąpienia znaczących odchyleń negatywnie wpływających na 

prognozy makroekonomiczne w ciągu 4 kolejnych lat poprzedzających opracowanie 

scenariusza makroekonomicznego; analizy wrażliwości w zakresie deficytu i długu 

sektora instytucji rządowych i samorządowych, państwowego długu publicznego oraz 

poziomu kwoty wydatków przy różnych założeniach dotyczących wzrostu gospodar-

czego i stóp procentowych.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=341377335F04A176C125826E004817C1
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/07/27/informacja_w_sprawie_ustawy_z_dnia_15_czerwca_2018_r._o_zmianie_ustawy_-_prawo_lowieckie_oraz_niektorych_innych_ustaw.rtf
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/07/10/informacja_w_sprawie_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_finansach_publicznych.rtf


ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII   POWRÓT DO SPISU TREŚCI

SERWIS DOMOWY  ■■ SERWIS DOMOWY

Wydatki budżetu państwa wykonane zostały w 2017 r. w wysokości 375, 8 mld zł 

i były niższe o 9 mld zł w stosunku do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej na rok 

2017, tj. o 2,3 proc. Niższe niż planowano w ustawie budżetowej wykonanie wydatków 

było efektem przede wszystkim niepełnego rozdysponowania rezerw celowych, a także 

środków w zakresie dotacji i subwencji oraz wydatków bieżących.

Deficyt budżetu państwa został zrealizowany w wysokości 25,4 mld zł. W stosunku 

do ustalonego w ustawie budżetowej na 2017 r. nieprzekraczalnego poziomu 59,3 mld 

zł i był on niższy o 34 mld zł, tj. o 57,3 proc.

Konstytucyjne prawo 
łaski jest prerogatywą 
prezydencką

Nieuwzględnienie w przepisach aktu łaski, jako powodu 
niedopuszczalności dalszego prowadzenia sprawy karnej, jest 
niekonstytucyjne – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Uznał, że prezydent 
może skorzystać z prawa łaski przed prawomocnym skazaniem 
ułaskawianej osoby. Wyrok TK wydał w związku z wnioskiem złożonym 
przez prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę.  

– Dzisiejsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego potwierdza to, co pierwotnie było 

przedstawiane przez prawników Kancelarii Prezydenta RP, jeżeli chodzi o możliwość 

bezpośredniego stosowania prawa łaski przez Pana Prezydenta na gruncie art. 139 

Konstytucji RP – stwierdził minister Paweł Mucha w nawiązaniu do rozstrzygnięcia TK, 

zgodnie z którym prezydent może skorzy-

stać z prawa łaski przed prawomocnym 

skazaniem ułaskawianej osoby.

– „Od początku podnosiliśmy to, że 

dzisiaj prawo łaski konstytucyjnie nie jest 

ograniczone, czyli w szczególnych wypad-

kach możliwe jest także stosowanie prawa 

łaski przez prezydenta w drodze tzw. abo-

licji indywidualnej” – dodał minister.

ORZECZENIA

Więcej dotacji dla OPP

Zwiększenie z 50 do 80% możliwej wartości przyznanej dotacji 
powinno pozwolić na usprawnienie realizacji zadań istotnych ze 
względu na ważny interes publiczny, społeczny lub niezbędnych 
dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego.

Celem ustawy z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicz-

nego i o wolontariacie, jest usprawnienie procesu realizacji zlecanych przez administra-

cję rządową zadań o szczególnie istotnym i wrażliwym znaczeniu przez umożliwienie 

zwiększenia zaangażowania środków pochodzących z budżetu państwa na realizację 

zadań publicznych o charakterze inwestycyjnym. 

Zgodnie z obecnym stanem prawnym (art. 111 ustawy o finansach publicznych), 

łączna kwota dotacji przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie inwestycji 

realizowanej przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych, ze środków 

niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie może być wyższa niż 50% planowanej 

wartości kosztorysowej inwestycji, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. 

Przedmiotowa ustawa przesądza natomiast, że łączna kwota środków przyznanych 

podmiotom wskazanym w art. 11 b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-

żytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) w kolejnych 

latach na dofinansowanie inwestycji, ze środków niepochodzących z budżetu Unii Eu-

ropejskiej, nie może być wyższa niż 80% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji. 

ZMIANY 
PRAWNE

Włączanie wyłączonych 
i „Dostępność Plus”

Zero wykluczenia – to hasło przewodnie ustawy o dostępności 
cyfrowej.  

PROJEKTY

Prezydent może skorzy-
stać z prawa łaski przed 
prawomocnym skazaniem 
ułaskawianej osoby.

https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/sejm-przyjal-sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-1?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%2Fministerstwo-finansow2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%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_M1vU_
http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/10248-wykladnia-pojec-konstytucyjnych-dokonywana-przez-sad-najwyzszy-i-naczelny-sad-administracyjny/
http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,1271,oswiadczenie-min-muchy-w-zwiazku-z-orzeczeniem-tk.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D8577100CAB28955C1258287003AAEED
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/07/10/informacja_ws._ustawy_o_zmianie_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie.rtf
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Proponowana przez Ministerstwo Cyfryzacji ustawa o dostępności cyfrowej ma uporząd-

kować kwestie dostępności stron i aplikacji administracji publicznej. Pełna dostępność 

stron i serwisów nie tylko administracji rządowej, ale i samorządów (JST) ma zostać 

osiągnięta najpóźniej w 2020 roku.

Założenia ustawy

Wdraża jednolity standard zapewnienia 

dostępności dla wszystkich organów pu-

blicznych (w poszerzonym zakresie niż do 

tej pory);

Wdraża zasadę alternatywnego dostę-

pu – zakłada się, że istotna jest informacja 

niesiona przez publikowany dokument, nie 

sam dokument, dlatego też dla niedostęp-

nych plików obywatel będzie miał prawo 

zadzwonić lub wysłać mail i poprosić o jego 

przeczytanie;

Wdraża zasadę priorytetów dostępności – bezwzględnie dostępne muszą być te infor-

macje, które niosą za sobą skutki prawne i je pierwsze urząd powinien uczynić dostępnymi;

Wdraża zasadę informacji zwrotnej – obywatel kontaktując się z urzędem z wnio-

skiem o przekazanie informacji niesionych przez niedostępny dokument, informuje tym 

samym urząd, że ten dokument jest dla niego ważny. Zakłada się, że urząd przez taki 

mechanizm zyska świadomość istoty sprawy i podmieni ten i inne dokumenty na ich 

dostępne wersje;

Stwarza przestrzeń dla autorefleksji – pierwszy krok dla urzędu w realizacji obowiąz-

ku zapewnienia dostępności to utworzenie deklaracji dostępności – strony internetowej, 

która stanowi przewodnik dla osoby niepełnosprawnej ułatwiający poruszanie się po wi-

trynie urzędu, a dla urzędu, stanowi swoisty rachunek sumienia, w którym krok po kroku 

urząd sprawdza, jakie elementy jego strony na jakim poziomie dostępności się znajdują;

Wdraża zasadę dostępu do wszystkich informacji publikowanych przez urząd – 

na przykład, podmiot publikujący treści na mediach społecznościowych, które nie do-

starczają technicznej możliwości do zapewnienia dostępności, będzie obowiązany do 

publikacji kopii tych informacji na swojej stronie internetowej;

Wdraża procedury monitoringu realizacji przepisów ustawy i kar za niewywiązane 

się z obowiązku realizacji ustawy.

Kary

Przewidziano:

• 10 tys. zł kary na organ, który uporczywie unika zapewnienia dostępności;

• 5 tys. zł kary za nieopublikowanie oświadczenia o dostępności.

W obu przypadkach organ otrzyma powiadomienie i wezwanie do naprawy, zanim 

zapadnie decyzja o karach.

Projekt ustawy wpisuje się w szersze działanie rządu. jakim jest program „Dostęp-

ność Plus”.

Program „Dostępność Plus”

Rząd przyjął program „Dostępność Plus”.

Jest on elementem skutecznego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i  ich 

rodzin. Program „Dostępność Plus” ma umożliwić włączanie osób o szczególnych po-

trzebach w aktywne życie społeczne. Jest on skoncentrowany głównie na potrzebach 

osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.

W 2018 i 2019 roku ruszy szereg działań przewidzianych w programie, na przykład:

• do końca 2018 roku powstanie projekt ustawy o dostępności. Ustawa będzie 

dotyczyć: organów publicznych, instytucji korzystających ze środków publicznych 

oraz podmiotów świadczących tzw. usługi powszechne (np. bankowe, ubezpie-

czeniowe, medialne). Ustawa nałoży na te podmioty obowiązek zapewnienia 

dostępności świadczonych usług

• konkurs „Przestrzeń przyjaznej szkoły”, w ramach którego 200 szkół dostanie fun-

dusze przystosowanie się do wymogów dostępności, na przykład na likwidację 

barier architektonicznych (na początek pilotaż dla 50 szkół),

• konkurs „Dostępna uczelnia” – konkurs dla 100 uczelni na usuwanie barier 

i pomoc studentom z niepełnosprawnościami,

• konkurs „Modelowe programy nauczania” na wybranych kierunkach studiów, 

który pomoże uczelniom tak zmienić sposób nauczania przyszłych architek-

tów, urbanistów czy inżynierów, by w swojej pracy uwzględniali oni standardy 

dostępności,

• konkurs „Społeczny inkubator dostępności”, który pozwoli wypracować i w ko-

lejnym kroku upowszechnić nowe, nieznane jeszcze rozwiązania na rzecz do-

stępności,

• program „aPSYstent”, z którego finansowane będzie szkolenie i utrzyma-

nie psów przewodników i psów asystujących dla osób niewidomych, a także 

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313750
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/wlaczanie-wylaczonych-czyli-rzadowe-serwisy-wkrotce-dostepne-dla-wszystkich/
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/wlaczanie-wylaczonych-czyli-rzadowe-serwisy-wkrotce-dostepne-dla-wszystkich/
https://www.gov.pl/cyfryzacja/projekt-ustawy-o-dostepnosci-cyfrowej-stron-internetowych-i-aplikacji-mobilnych-podmiotow-publicznych-w-ramach-rzadowego-projektu-dostepnosc-plus
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-rzadowego-programu-dostepnosc-plus.html
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/dostepnosc-plus-z-podpisem-premiera/
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-mateusz-morawiecki-dostepnosc-to-wypelnienie-idei-solidarnosci-w.html
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/program-dostepnosc-plus-jest-juz-oficjalnie-programem-rzadowym-ruszaja-konkretne-projekty/
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przygotowanie kadr trenerskich. 

Program jest potrzebny, bo ta-

kich psów jest za mało,       

• Krajowy Ośrodek Mobilności 

Osób z Niepełnosprawnościami 

(KOMON) – we współpracy z  Prze-

mysłowym Instytutem Motoryza-

cji powstanie ośrodek szkolenia i 

egzaminowania kierowców z nie-

pełnosprawnościami,

• „Hackhaton”, czyli dwudniowy maraton programistów, którego efektem będą 

prototypy aplikacji wspierających osoby z niepełnosprawnościami,

• po wakacjach powstanie Rada ds. Dostępności, w której skład wejdą przed-

stawiciele organizacji osób niepełnosprawnych oraz wszystkich ministerstw 

zaangażowanych w program Dostępność Plus,

• na zlecenie MIiR przeprowadzone zostanie też ekspertyza, która pokaże jaki 

jest  stan budynków wielorodzinnych w Polsce oraz czy i jak można wyposażyć 

je w windy. Odpowie też na pytania o ewentualne koszty.

Podczas konsultacji regionalnych przedstawiciele rządu zbierają opinie, które 

pozwolą sformułować najlepsze propozycje do horyzontalnej ustawy o dostępności.

Program „Dostępność 
Plus” ma umożliwić włą-
czanie osób o szczegól-
nych potrzebach w ak-
tywne życie społeczne 
i usuwanie barier.

Zgłoś zgubiony dowód 
przez Internet

Nie musisz wracać z wakacji, by zgłosić zaginięcie lub uszkodzenie 
dowodu osobistego. Możesz to zrobić przez internet. Od początku 
wakacji z tej usługi skorzystało 1676 osób.

Jeśli chcesz zgłosić utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego przez internet – potrze-

bujesz Profilu Zaufanego. Dzięki niemu potwierdzisz swoją tożsamość. Chodzi o to, by 

nikt nie mógł się pod Ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć Profil Zaufany.

Co dalej?

Po pierwsze, pamiętaj, że w zgłoszeniu 

utraty/kradzieży lub uszkodzenia dowo-

du osobistego nikt Cię nie może wyręczyć. 

Musisz to zrobić osobiście. W przypadku 

dzieci do 18. roku życia, osób całkowicie 

lub częściowo ubezwłasnowolnionych for-

mularz w ich imieniu mogą złożyć odpowiednio – rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Po drugie, wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl. A teraz po kolei:

1. Kliknij przycisk Wyślij zgłoszenie.

2. Zaloguj się na swój Profil Zaufany.

3. Wybierz, co chcesz zgłosić – utratę lub uszkodzenie dowodu. Jeśli zgłaszasz 

uszkodzenie, a urząd nie otrzymał jeszcze twojego dowodu – wybierz sposób, 

w jaki dostarczysz go do urzędu.

4. Nie musisz wybierać urzędu, który przyjmie twój wniosek. System wyświetli 

adresata (urząd, który wydał twój dowód).

5. Odpowiedz, czy i w jaki sposób chcesz otrzymać zaświadczenie o utracie lub 

uszkodzeniu dowodu.

6. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie.

7. Wyślij zgłoszenie. Wyświetli się komunikat, że zostało wysłane. Dostaniesz urzę-

dowe poświadczenie przedłożenia (UPP).   

8. Jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu – zanieś dowód do urzędu albo wyślij pocztą.

9. Dobra wiadomość: usługa jest w pełni bezpłatna.

Od razu po otrzymaniu zgło-
szenia urzędnik unieważni 
Twój dowód osobisty.

PORADY

Będzie kanał przez 
Mierzeję Wiślaną

Nowelizacja specustawy dotyczącej przekopu Mierzei Wiślanej 
dostosowuje ją do obowiązujących przepisów Prawa wodnego. 

Według wprowadzonych zmian to Wody Polskie, a nie jak dotychczas marszałkowie 

województw, odpowiadają za wydawanie zgód i pozwoleń wodno-prawnych. Przekop 

przez Mierzeję Wiślaną ma powstać w miejscowości Nowy Świat i ma umożliwić 

wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m. Przez kanał będą 

mogły przepływać statki o długości 100 metrów i szerokości 20 metrów. 

ZMIANY 
PRAWNE

http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/rzad-buduje-skuteczny-system-wsparcia-osob-niepelnosprawnych-i-ich-rodzin/
https://www.gov.pl/cyfryzacja/zgubiles-dowod-na-wakacjach-zglos-to-przez-internet
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany
http://www.obywatel.gov.pl
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=C263CAE02CBA0976C1258287003AAEF4
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/07/16/informacja_ws._ustawy_o_zmianie_ustawy_o_inwestycjach_w_zakresie_budowy_drogi_wodnej_laczacej_zalew_wislany_z_zatoka_gdanska.rtf
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Ważne?

Od razu po otrzymaniu zgłoszenia urzędnik unieważni Twój dowód osobisty. Jeśli chcesz 

otrzymać zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu, zaznacz to w formularzu. 

Możesz je odebrać w urzędzie, otrzymać pocztą lub przez internet. Zatrzymaj zaświad-

czenie – może się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, 

ale nie dłużej niż 2 miesiące.

WAŻNE:

1. Zaświadczenie, które dostaniesz od urzędnika, nie jest dokumentem tożsamości.

2. Teraz potrzebujesz nowego dowodu osobistego. Wniosek o jego wydanie rów-

nież możesz złożyć online. Sprawdź, jak to zrobić. 

O czym jeszcze pamiętać?

Jeżeli twój dowód zaginął albo ktoś ci go ukradł – zgłoś to w swoim banku. Dzięki temu 

zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami. Bank przekaże informa-

cję o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom.

Zgłoś utratę dowodu w banku, nawet jeśli nie masz konta bankowego. Sprawdź listę 

banków, w których możesz zgłosić utratę dowodu.

Jeżeli podejrzewasz, że Twój dowód został skradziony zawiadom również Policję.

Jeśli jesteś za granicą, zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu w konsulacie (osobi-

ście, listownie, faksem). Po zgłoszeniu urzędnik unieważni twój dowód.

Więcej pieniędzy na 
Narodowy Instytut 
Wolności

Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ma zapewnić 
finansowanie zmian systemowych i organizacyjnych instytutu, 
a także umożliwienie adaptacji budynku pod jego siedzibę. 

Nowelizacja przewiduje, że dotacja na działalność instytutu na lata 2017–26 wzro-

śnie z 65,7 mln zł do 387,4 mln zł. Narodowy Instytut Wolności, który przejął zadania 

ZMIANY 
PRAWNE

Zmiany ustaw sądowych

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju 
sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza 
zmiany w 6 istotnych, z punktu widzenia działania wymiaru 
sprawiedliwości, ustawach.

Zmiany w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 

(„usp”) dotyczą w szczególności:

1. powierzenia przewodniczenia wydziałom ksiąg wieczystych, wydziałom gospo-

darczym do spraw rejestru zastawów oraz wydziałom gospodarczym do spraw 

Krajowego Rejestru Sądowego wyłącznie referendarzom sądowym;

ZMIANY 
PRAWNE

Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-

nej, działa przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ma wspierać organizacje pozarzą-

dowe i rozdzielać przeznaczone dla nich środki. Realizuje program „Fundusz inicjatyw 

obywatelskich”. Zgodnie z zasadnieniem 3,6 mln zł rocznie pozwala na stworzenie ok. 

22 etatów, a do realizacji wszystkich zadań instytutu niezbędnych jest ok. 60 etatów. 

Ustawa przewiduje więc zwiększenie dotacji podmiotowej dla Narodowego Instytutu 

Wolności w 2018 r. z 3,6 mln zł do 8,8 mln zł. Uwzględnia także koszty remontu obiektu 

„Parkowa” na stałą siedzibę Narodowego Instytutu Wolności.

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-wniosek-o-dowod
http://www.dokumentyzastrzezone.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=115
http://www.dokumentyzastrzezone.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=115
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=0E973D7997635302C12582A200579B29
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/07/informacja_w_sprawie_ustawy_z_dnia_7_czerwca_2018_r._o_zmianie_ustawy_o_narodowym_instytucie_wolnosci.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2731
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/07/26/informacja_w_sprawie_ustawy_z_dnia_20_lipca_2018_r.rtf
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2. umożliwienia bardziej elastycznego zarządzania sądami poprzez odstąpienie 

od zasady, w myśl której każdy sąd rejonowy i okręgowy  musi dzielić się na 

wydziały cywilny i karny (formuła „W sądzie rejonowym/okręgowym można 

tworzyć wydziały” w miejsce obowiązującej obligatoryjności);

3. wprowadzenia możliwości głosowania przez kolegia sądów w trybie obiegowym;

4. wyeliminowania wymogu kworum podczas posiedzeń zgromadzeń ogólnych 

sędziów apelacji i sędziów okręgu, jako warunku skutecznego podejmowania 

uchwał (bezwzględną większością głosów); 

5. zmiany zasad powoływania sędziów wizytatorów;

6. zmiany zasad zgłaszania kandydatury na stanowiska sędziowskie;

7. uchylenia obowiązku przekazywania przez sędziów zysku z tytułu posiadania 

akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego na wskazane przez siebie cele 

publiczne albo na szczególny, odrębny rachunek bankowy, sankcjonowanego, 

w przypadku zaniechania jego wypełnienia, przyjęciem z mocy prawa skutku 

zrzeczenia się pełnienia urzędu na stanowisku sędziego;

8. spraw związanych z wysokością uposażenia w toku postępowania dyscyplinarnego,

9. kompleksowego uregulowania właściwości sądu dyscyplinarnego;

10. podwyższenia rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu 

spraw w sądach powszechnych.

Zmiany w ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyj-

nych dotyczą jednoznacznego przesądzenia, że o wolnych stanowiskach asesorskich 

w sądach administracyjnych Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego obwieszcza 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz określenia 

zasad awansu na stanowisko starszego asystenta sędziego.

Zmiany w ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa 

i Prokuratury dotyczą:

1. wprowadzenia kryterium wieku przy ubieganiu się o zostanie aplikantem aplika-

cji sędziowskiej albo aplikacji prokuratorskiej, tj. kryterium nieukończenia w dniu 

przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu 35. roku życia;

2. wprowadzenia nowej formy aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, tj. aplikacji 

sędziowskiej i prokuratorskiej prowadzonych w formie aplikacji uzupełniających 

(dodawany rozdział 3a). Aplikację w tej formie będą mogli odbywać referenda-

rze sądowi, asystenci sędziów oraz asystenci prokuratorów, legitymujący się 

przede wszystkim 2-letnim stażem pracy oraz spełniający warunek nieukończe-

nia 40 roku życia.

Zmiany w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa („ustawie 

o KRS”) dotyczą w szczególności:

1. wprowadzenia częściowej prawo-

mocności uchwał Krajowej Rady 

Sądownictwa (dalej „KRS) – jeżeli 

uchwały w sprawach indywidual-

nych dotyczących powołania do 

pełnienia urzędu na stanowisku 

sędziego Sądu Najwyższego (dalej 

„SN”) nie zaskarżą wszyscy uczest-

nicy postępowania, stanie się ona 

prawomocna w części obejmującej 

rozstrzygnięcie o przedstawieniu 

wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego SN, a także w części obejmują-

cej rozstrzygnięcie o nieprzedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu 

sędziego SN tych uczestników postępowania, którzy nie wnieśli odwołania;

2. wprowadzenia terminu dla Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej „NSA”) – 

NSA rozpoznaje odwołanie i wydaje orzeczenie w terminie 14 dni od dnia prze-

kazania temu sądowi odwołania;

3. skutek uchylenia uchwały przez NSA – w sprawach indywidualnych dotyczących 

powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN uchylenie przez NSA 

uchwały KRS o nieprzedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sę-

dziego SN będzie równoznaczne z przyjęciem zgłoszenia kandydatury uczestnika 

postępowania, który wniósł odwołanie,  na wolne stanowisko sędziowskie w SN, 

co do którego w dniu wydania orzeczenia przez NSA postępowanie przed KRS 

nie zostało zakończone, a w przypadku braku takiego postępowania, na kolejne 

wolne stanowisko sędziowskie w SN objęte obwieszczeniem.

Zmiany w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze ( „Pp”), do-

tyczą zmian o charakterze porządkującym oraz:

1. dookreślenia charakteru oraz zakresu uczestnictwa prokuratora w postępo-

waniach prowadzonych przez organy władzy i administracji publicznej, sądy 

i trybunały;

2. dostosowania przepisów Pp do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 12 kwiet-

nia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy 

o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy o Sądzie Najwyższym – zrównanie 

wieku uprawniającego do przejścia w stan spoczynku dla kobiet i mężczyzn 

prokuratorów – 65 lat. 

Zmiany w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym („ustawie o SN”) 

dotyczą:

Nowelizacja wprowadza 
termin dla Naczelnego Sądu 
Administracyjnego – NSA 
rozpoznaje odwołanie i wy-
daje orzeczenie w terminie 
14 dni od dnia przekazania 
temu sądowi odwołania.

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-w-senacie-o-nowelizacji%20ustaw%20sadowych-to-dalsze-podporzadkowanie-sadownictwa-politykom
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-apelowal-do-prezydenta-rp-o-zawetowanie-nowelizacji-ustaw-sadowych-andrzej-duda-nowelizacje-podpisal
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SERWIS DOMOWY  ■■ SERWIS DOMOWY

Od sierpnia wnioski o świadczenia dla rodzin, w tym o „Dobry Start” 
i „Rodzina 500+”, można składać także tradycyjną drogą – papierowo 
w urzędzie. Równolegle trwa składanie wniosków przez internet.

1 lipca ruszyło składanie wniosków o świadczenia dla rodzin. W tym roku, przez pierw-

szy miesiąc, wnioski można było składać jedynie przez internet. Wnioski o „Dobry 

Start” składać można przez portal empa-

tia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektro-

niczną. Wnioski o „Rodzina 500+” dodat-

kowo można złożyć przez Platforma Usług 

Elektronicznych ZUS.

Od sierpnia wnioski można składać tak-

że w formie tradycyjnej, czyli w urzędzie. 

Można je także wysłać pocztą.

Kto powinien złożyć wniosek?

Prawo do różnych form wsparcia dla ro-

dzin jest ustalane na dany okres świad-

czeniowy. 

W sierpniu wnioski 
także w urzędzie

PORADY

1. zasad zgłaszania na wolne stanowiska sędziego SN;

2. pozostawania w innym stosunku służbowym sędziów SN orzekających w Izbie 

Dyscyplinarnej;

3. obniżenia liczby stanowisk sędziowskich SN, po obsadzeniu których możliwe 

będzie zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, które 

wybierze i przedstawi Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów na 

I Prezesa SN;

4. zmian w uregulowaniach dotyczących obywatelstwa sędziów.

W przypadku programu „Rodzina 500+” jest to okres roku – od 1 października danego 

roku do 30 września kolejnego roku. Zbliżający się nowy okres świadczeniowy powoduje 

więc konieczność złożenia nowego wniosku.

Podobne zasady obowiązują w odniesieniu do innych form wsparcia. Oznacza to, że 

wymóg złożenia wniosków dotyczy rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzy-

stania z różnych form wsparcia, jak i tych, które chcą dopiero zacząć je otrzymywać.

Świadczenie „dobry start” przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szko-

le do ukończenia 20. lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24. roku życia.

Ważne terminy!

Im wcześniej złożymy wniosek, tym szybciej świadczenie do nas trafi. Warto też pamiętać, 

żeby nie przegapić terminu złożenia wniosku. W przeciwnym razie rodzina albo pozbawi 

się prawa do wybranego świadczenia (dotyczy to programu „Dobry Start”), albo na jego 

przyznanie i wypłatę będzie musiała dłużej poczekać (np. w programie „Rodzina 500+”).

W przypadku świadczenia „dobry start” 

wniosek musimy złożyć najpóźniej do 30 

listopada. Jeśli jednak wniosek złożymy 

w lipcu lub sierpniu, to pieniądze trafią do 

nas najpóźniej do końca września. Jeżeli 

złożymy go po tym terminie (we wrze-

śniu, październiku, listopadzie), to gmina 

będzie miała 2 miesiące na rozpatrzenie 

wniosku i wypłatę świadczenia.

Przy programie „Rodzina 500+”, jeśli 

wniosek na nowy okres świadczeniowy 

złożymy w lipcu lub sierpniu to pieniądze 

otrzymamy do końca października – czyli 

zachowana będzie ciągłość wypłat. Jeśli 

wniosek złożymy we wrześniu, wtedy 

świadczenie trafi do nas do końca listo-

pada, z wyrównaniem za październik. 

Wniosek złożony w październiku to wy-

płata do końca grudnia z wyrównaniem 

za październik i listopad. Wniosek o „Ro-

dzina 500+” na nowy okres świadczeniowy 

trzeba złożyć do końca października.

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,10099,wniosek-o-500-online.html
https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,10060,wnioski-o-swiadczenia-dla-rodzin-online-juz-od-1-lipca.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,11062,10129,swiadczenie-dobry-start-milion-wnioskow-online.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,10061,zawnioskuj-o-500-na-nowy-okres-swiadczeniowy.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,11062,10067,jak-zlozyc-wniosek-o-dobry-start.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,11062,10056,ruszylo-przyjmowanie-wnioskow-o-swiadczenie-dobry-start.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,11062,10065,uwazaj-by-dobry-start-nie-padl-lupem-oszustow.html


ETYKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DORADCY 
PODATKOWEGO TO GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

Doradca podatkowy, wykonujący zawód zaufania publicznego, ma sze-
reg obowiązków określonych w przepisach prawnych i korporacyjnych. 
Nie obejmują one osób nie wpisanych na listę doradców podatkowych, 
stąd korzystanie z usług tzw. szarej strefy nie jest tak bezpieczne.

ETYKA ZAWODOWA DORADCÓW PODATKOWYCH

Doradca podatkowy jest zobowiązany postępować zgodnie z zasadami 
etyki zawodowej.

Zasady podstawowe stanowią m.in., że doradca podatkowy ma wy-
konywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie 
i rzetelnie, z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze prze-
pisy prawa oraz dobro Klienta. Warunkiem wykonywania zawodu doradcy 
podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji, przy czym ustawowo 
jest on zobowiązany stale te kwalifikacje podnosić. 

Doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa, również po 
zakończeniu obsługi Klienta. Zasadę tę stosuje się także w stosunku do 
pracowników biura doradcy podatkowego.

Doradca podatkowy zobowiązany jest ponadto do odpowiedniego 
zabezpieczenia i przechowywania danych, w szczególności danych oso-
bowych dotyczących rozliczanego przez niego przedsiębiorstwa i źródeł 
jego finansowania.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jeżeli, jako Klienci, poniesiecie Państwo szkodę na skutek niewłaściwej 
interpretacji lub błędu doradcy podatkowego, będziecie mogli odzyskać 

pieniądze od towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym doradca za-
warł umowę ubezpieczenia. Za wyrządzoną szkodę odpowiada zarówno 
doradca podatkowy, jak i jego pracownicy. Każdy doradca podatkowy 
podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej 
za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podat-
kowego.

Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej, doradcy podatkowi pono-
szą odpowiedzialność dyscyplinarną za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie obowiązków zawodowych oraz za czyny sprzeczne z zasa-
dami etyki zawodowej. Klient mający zastrzeżenia do obsługi doradcy 
podatkowego może zwrócić się do rzecznika dyscyplinarnego lub jego 
zastępcy, który działa przy każdym regionalnym oddziale samorządu za-
wodowego doradców podatkowych. Karą może być nawet pozbawienie 
prawa wykonywania zawodu i skreślenie z listy doradców podatkowych.
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