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s ł o w o  o d  d o r a d c y

T E R M I N Y
listopad

5. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne i FP – jednostki budże-
towe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomoc-
nicze. 

8.– Wpłata zryczałtowanego podatku docho-
dowego pobranego w październiku od należ-
ności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej  
z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy 
o p.d.o.p. 

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

8. – Zapłata podatku w formie karty podatkowej 
za październik.

10. – Wpłata składek na ubezpieczenia spo-
łeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP za paździer-
nik – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie 
za siebie.

10. – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik.

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

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

15. – Wpłata IV raty podatku od nieruchomości, 
podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby 
fizyczne.

Drogi Kliencie,

Generalnie wszyscy doradcy podatkowi - także w naszej Kancelarii - wykonują zawód w

sposób niezależny. W swoich decyzjach podlegamy jedynie przepisom prawa i zasadom

etyki obowiązującym doradców podatkowych. Wiele z tych zasad ma służyć ochronie

interesów klientów Kancelarii. Wskazują one m.in., że jako doradcy podatkowi

powinniśmy zawsze kierować się dobrem swoich klientów, poszanowaniem obowiązków

wynikających z uczciwości, godności i dobrych obyczajów. Podejmowane przez nas

czynności zawodowe mają mieć na celu ochronę interesów klienta, jednak ta ochrona nie

może usprawiedliwiać naruszenia zasad etyki i godności zawodu.

Jako doradcy podatkowi powinniśmy też wykonywać czynności zawodowe według

najlepszej woli i wiedzy, w sposób rzetelny, z zachowaniem należytej staranności. Naszym

obowiązkiem jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Na każdym doradcy ciąży obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich faktów i

informacji, jakie powziął w związku z wykonywaniem zawodu, z wyjątkiem przypadków

przewidzianych w ustawach. Dotyczy to wszystkich uzyskanych przez nas informacji (np.

zawartych w materiałach utrwalonych w jakiejkolwiek formie). Obowiązani jesteśmy także

zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym

dowiedzieliśmy się w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Powinniśmy

stosować procedury chroniące dane w każdej postaci, w tym również elektronicznej, przed

zniszczeniem, zmianą czy dostępem osób niepowołanych. Obowiązek zachowania

tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie. W wyniku ostatniej zmiany ustawy

tylko sąd (a nie np. policja, ABW czy prokuratura) może zwolnić nas z dochowania

tajemnicy.

Twój Doradca Podatkowy
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PODATKI DOCHODOWET E R M I N Y
listopad

powrót do spisu treści

Minister Finansów określił normy szacunkowe 
dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 

obowiązujące w 2011 r. 

Podano je w załączniku do nowego rozporządzenia.

Jakie normy szacunkowe?

STAWKI I WSKAŹNIKI

Nałożenie podatków na światowy i unijny sektor fi-
nansowy pomogłoby w finansowaniu celów o cha-
rakterze międzynarodowym, takich jak rozwój czy 

zapobieganie zmianom klimatu. Ułatwiłoby również 
zwalczanie skutków kryzysu gospodarczego.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

który jest w Sejmie, ustanawia szczególny termin 
opodatkowania.

Wspólnicy spółki jawnej świadczącej usługi 
menedżerskie nie podlegają opodatkowaniu 

podatkiem liniowym. Nie mogą ustalać kosztów tak 
jak przedsiębiorcy

Opodatkowanie sektora finansowego

Termin opodatkowania 
objęcia udziałów

Umowy menedżerskie spółki osobowej

Propozycje KE dotyczą podatków dwojakiego rodzaju. 
Pierwszym z nich, na szczeblu UE, zostałaby obłożona 
działalność finansowa europejskiego sektora finanso-
wego, natomiast drugim – transakcje finansowe w skali 
całego świata.

Działania banków i innych firm świadczących usługi finan-
sowe były głównym powodem kryzysu gospodarczego.  
W ciągu ostatnich dwóch lat instytucje te otrzymały 
ogromną pomoc rządową. Nowy podatek to sposób spra-
wiedliwego obciążenia ich kosztami wychodzenia z kry-
zysu. Sektor finansowy płaci ponadto dużo niższe podatki 
niż inne sektory gospodarki.

Przewiduje przesunięcie terminu opodatkowania dochodu  
z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość 
prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci know
-how, w związku z realizacją celu Działania 3.1 Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inicjowanie dzia-
łalności innowacyjnej”. Proponowana regulacja pozwoli na 
efektywną realizację celu, jakiemu ma służyć Program Ope-
racyjny – inicjowania działalności gospodarczej.

Bez względu na to, czy umowy menedżerskie zostaną 
zawarte w ramach działalności gospodarczej, czy też poza 
nią, przychody z tytułu ich wykonywania będą zaliczane do 
przychodów z działalności wykonywanej osobiście i opo-
datkowane według jednakowych zasad. Nie są to przy-
chody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których 
mowa w art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy o p.d.o.f. 

Uchwała składu 7 sędziów NSA z 26.04.2010 r., sygn. II FPS 10/09

PROJEKTY

ORZECZENIA

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

22. – Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od 
osób prawnych i od podatkowej grupy kapitałowej 
za październik.

22. – Wpłata podatku dochodowego od osób 
fizycznych od dochodów osiągniętych z działalno-
ści gospodarczej (w tym liniowego) oraz z umów 
najmu i dzierżawy za październik.

22. – 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 poprzed-
nim miesiącu.

22. – 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 październik. 

22. – Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjo-
nowanych za październik.

22. – Wpłata na PFRON za październik.

25. – Deklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy.

25. – Złożenie informacji podsumowującej (skła-
danej elektronicznie).

30. – Złożenie deklaracji PIT-6/PIT-6L do wymiaru 
zaliczek podatku dochodowego od dochodów  
z działów specjalnych produkcji rolnej w roku 
2011.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101881264
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3427.htm
http://ec.europa.eu/news/economy/101007_1_pl.htm
http://polskawue.gov.pl/Komisja,przedstawia,wizje,opodatkowania,sektora,finansowego,5041.html
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6CC2EA7A25
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SERWIS VAT

powrót do spisu treści

ZMIANY PRAWNE

Byli wspólnicy rozwiązanej spółki cywilnej mogą 
złożyć korektę deklaracji i wniosek o stwierdzenie 

nadpłaty VAT oraz akcyzy. 

O ile wcześniej nic się nie zmieni, od 1 stycznia 
2011 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie 
zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy 

zastosowaniu kas rejestrujących. Jednak zmiany 
dotyczące zwolnień mają obowiązywać dopiero od 

1 maja 2011 r.

Osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili 
rozwiązania spółki, jest obowiązana złożyć skorygowane 
zeznanie (deklarację) równocześnie z wnioskiem o stwier-
dzenie nadpłaty oraz umowę spółki aktualną na dzień roz-
wiązania spółki. Osobom, które były wspólnikami spółki 
cywilnej w chwili rozwiązania spółki, przysługuje prawo 
do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w ter-
minie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy  
w sprawach nadpłaty. Większość przepisów ustawy 
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy  
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatni-
ków wchodzi w życie 9 listopada 2010 r. 

Nowelizacja zmienia też m.in. stawkę odsetek za zwłokę 
od zaległości podatkowych – będzie to suma 200% pod-

Nowe przepisy rozszerzą krąg podatników, którzy 
zobligowani będą do rejestrowania sprzedaży przy 
użyciu kas fiskalnych. Obowiązek rejestracji sprzedaży 
przez kasy fiskalne dotyczyć będzie zawodów takich, jak 
np.: lekarze, detektywi, prawnicy, rzeczoznawcy, ochro-
niarze, podatnicy świadczący usługi doradcze i pokrewne 
(np. księgowi, doradcy podatkowi), medyczne, w zakre-
sie kultury i sportu, zatem osób dotychczas zwolnionych 
przedmiotowo z tego obowiązku. Należy jednak pamię-
tać, że w ich przypadku przekroczony musi zostać limit 
sprzedaży na rzecz osób fizycznych. Zlikwidowane będą 
ponadto zwolnienia dla podatników rozliczających się na 
zasadach karty podatkowej.

Rozporządzenie nie wprowadza zmian w zakresie 
limitu obrotów, po przekroczeniu których przedsię-
biorca zobowiązany jest do prowadzenia sprzedaży na 
kasie fiskalnej. Limit ten wynosić będzie nadal 40.000 zł 
oraz odpowiednio 20.000 zł w przypadku podatników 
rozpoczynających działalność. 

Jedynie podatnicy korzystający ze zwolnienia z obowiązku 
stosowania kas rejestrujących ze względu na strukturę 

Wspólnicy odzyskają podatek

Kto zamontuje kasy fiskalne?

obrotów rozpoczynający działalność w pierwszym półro-
czu 2011 r. od samego początku tegoż roku obowiązywać 
będzie nowy 80% limit, obliczony jako udział sprzedaży 
towarów i usług wymienionych w poz. 1-32 załącznika do 
rozporządzenia w sprzedaży ogółem, niezbędny dla sko-
rzystania ze zwolnienia podmiotowego. 

Nowe przepisy zastąpią dotychczasowe rozporządzenie 
i mają obowiązywać do końca 2012 r.

Ulga na zakup kasy fiskalnej wynosi 90% wartości 
netto kasy, nie więcej niż 700 zł. Aby skorzystać z ulgi, 
należy przed terminem rozpoczęcia sprzedaży na kasie, 
złożyć w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie  
o liczbie kas i miejscach (adresach) ich użytkowania.

stawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego 
(ustalanej zgodnie z przepisami o NBP) i 2%, z tym że 
stawka ta nie może być niższa niż 8%. Zmodyfikowano 
ponadto przepisy dotyczące udzielania ulg w spłacie zobo-
wiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną.

Przyznając np. syndykowi wynagrodzenie sąd 
będzie miał możliwość podwyższenia go o 

wysokość kwot należnego podatku. 

Wynagrodzenie plus VAT

I tak, wynagrodzenia syndyka, w tym wstępna wyso-
kość tego wynagrodzenia oraz zaliczki na wynagrodzenie 
syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy, którzy płacą 
podatek od towarów i usług, będą podwyższone o kwotę 
tego podatku. Podwyżka obejmie także wynagrodzenia 
tymczasowego nadzorcy sądowego i zarządcy przy-
musowego.

W ustawie o KRS mają pojawić się przepisy stanowiące, 
iż wynagrodzenie kuratorów zobowiązanych do płace-
nia VAT, a także zaliczki przyznawane kuratorom, zostaną 
podwyższone o kwotę podatku VAT.

W razie gdy kuratorzy, syndycy, nadzorcy i zarządcy sko-
rzystają ze zwolnienia z podatku VAT, ich wynagrodzenie 
nie będzie zwiększane.

– Tak przewidziano w przyjętych przez Rząd założeniach 
do projektu ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz 
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

PROJEKTY

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101380930
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101971306
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=135&id=196893
http://www.kprm.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5540/
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SERWIS VAT

PORADY

Kurs euro z 1 października br., opublikowany 
w tabeli kursów średnich NBP, wskazuje limit 

podatkowy określający status małego podatnika  
w 2011 roku. 

Pytanie: Chcę uniknąć sytuacji, w której mam 
umowę, wykonuję jej część lub całość, a potem 

muszę wystawić fakturę i czekać na wpłatę lub jej 
brak od odbiorcy. Chcę tak zaplanować umowę, 
aby klient był zobowiązany do zapłaty z góry za 
jakiś etap realizacji umowy. Czy mogę uznać, że 
nie jestem zobowiązany do wystawienia faktury, 

zanim klient nie zapłaci za usługę, która ma zostać 
wykonana dopiero po zapłacie za nią z góry? Mały podatnik 

VAT w 2011 r.

Płatność z góry 
a faktura

Przypomnijmy, że mali podatnicy mogą korzystać  
z takich przywilejów podatkowych, jak:
• metoda kasowa rozliczeń VAT, 
• kwartalne rozliczenia VAT bez konieczności wpłaca-

nia zaliczek, 
• jednorazowa amortyzacja środków trwałych i warto-

ści niematerialnych i prawnych do wartości 100 000 
euro (tj. w 2010 r. do 422.000 zł), 

• możliwość wpłacania zaliczek na podatek docho-
dowy w formie kwartalnej lub uproszczonej.

Odpowiedź: Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Mini-
stra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie 
zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania 
faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towa-
rów i usług, do których nie mają zastosowania zwol-
nienia od podatku od towarów i usług, fakturę wysta-
wia się nie później niż siódmego dnia od dnia wyda-
nia towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem 
§ 10-12.

Jak stanowi § 10 ust. 1 i 3 wskazanego rozporządze-
nia, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem 
usługi otrzymano część lub całość należności, w szcze-
gólności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę – fakturę 
wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, 
w którym otrzymano część lub całość należności od 
nabywcy. Fakturę wystawia się także nie później niż 
7 dnia od dnia, w którym otrzymano przed wydaniem 

ODPOWIEDZI
towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część 
należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę).

Jeżeli więc podatnik umówi się z nabywcą na płat-
ność z góry przed wykonaniem usługi (lub jej czę-
ści), to konieczność wystawienia faktury powstanie 
nie później niż 7 dnia od dnia, w którym otrzymano 
część lub całość należności od nabywcy. W takiej 
sytuacji dopóki nabywca nie dokona wpłaty, obo-
wiązek wystawienia faktury nie wystąpi.

Małym podatnikiem jest: Kwota limitu

• podatnik, u którego wartość sprzedaży 
(wraz z kwotą podatku) nie przekroczy-
ła w 2010 r. równowartości 1.200.000 
euro

4.736.000 zł

•podatnik prowadzący przedsiębior-
stwo maklerskie, zarządzający fundu-
szami inwestycyjnymi, będący agentem, 
zleceniobiorcą lub inną osobą świadczą-
cą usługi o podobnym charakterze, 
z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota pro-
wizji lub innych postaci wynagrodzenia 
za wykonane usługi (wraz z kwotą po-
datku nie przekroczyła w 2010 r. rów-
nowartości 45.000 euro

178.000 zł

Małym podatnikiem może być też podatnik rozpoczynający 
w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opo-
datkowanych VAT, gdy przewidywana przez niego wartość 
sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowa-
dzonej sprzedaży odpowiednio kwoty 1.200.000 euro lub 
45.000 euro.

Utrata statusu „małego podatnika” nastąpi, gdy podatnik 
przekroczy podane limity wartości sprzedaży.

powrót do spisu treści
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PROCEDURY PODATKOWE

powrót do spisu treści

Gdy podatnik otrzyma decyzję podatkową...

TAK

TO

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIEŚCISŁE
LUB 
NIEZUPEŁNE

BŁEDNE

NIE

NIE

NIE

NIE

powinien ocenić czy:

1. decyzja została skierowana do właściwej osoby
Skierowanie decyzji do podmiotu nie będącego stroną skutkuje stwierdze-
niem jej nieważności (247 § 1 pkt 5 O.p.), tj. decyzja nie wywołuje żadnych 
skutków prawnych

Błędne pouczenie o środkach odwoławczych i zaskarżenia lub jego brak 
„nie może podatnikowi szkodzić”, tzn. że środek prawny wniesiony w spo-
sób określony w błędnym pouczeniu jest skuteczny tak, jakby został wniesiony 
zgodnie z prawem

Organ podatkowy, który wydał decyzję, musi na żądanie podatnika wyjaśnić 
w drodze postanowienia wątpliwości co do treści decyzji 

Organ podatkowy może w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek strony, 
prostować błędy rachunkowe i inne oczywiste omyłki w wydanej przez 
siebie decyzji

Podatnik może, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, wnieść od niej odwo-
łanie do organu podatkowego wyższej instancji (za pośrednictwem organu, 
który ją wydał), z podaniem:
• swoich zarzutów przeciw decyzji,
• istoty i zakresu swego żądania co do decyzji,
• dowodów uzasadniających żądanie

W określonych przypadkach podatnik:
• może złożyć wniosek o rozłożenie podatku na raty;
• może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności podatku;
• może złożyć wniosek o umorzenie w całości lub części podatku 

z odsetkami za zwłokę;
• po wniesieniu odwołania może złożyć wniosek o wstrzymanie wyko-

nania decyzji podatkowej.

Takie pismo nie jest decyzją – nie wywołuje żadnych skutków prawnych

Podatnik może w terminie 14 dni od 
doręczenia mu decyzji wnieść o jej 
uzupełnienie w tym zakresie lub spro-
stowanie pouczenia w tych kwestiach

W razie wydania decyzji o uzupeł-
nieniu lub sprostowaniu termin do 
wniesienia odwołania lub skargi bie-
gnie od dnia doręczenia tej decyzji

3. nie ma wątpliwości co do treści decyzji

4. kwota wskazana w decyzji podatkowej została wyznaczona poprawnie – pod względem rachunkowym i podstawy obliczeń

5. uzasadnienie decyzji spełnia ustawowe kryteria:
• uzasadnienie faktyczne;
•  uzasadnienie prawne
6. argumentacja organu podatkowego jest prawidłowa
7. zgadza się z całokształtem decyzji 

Podatnik powinien ocenić, czy stan finansów pozwala mu zapłacić podatek

Podatnik powinien dokonać zapłaty podatku na rachunek lub w kasie właściwego organu podatkowego

2. decyzja zawiera konieczne elementy:
• oznaczenie organu podatkowego (nazwa i adres),
• oznaczenie strony (dane personalne i adres zam. osoby fizycznej albo pełna nazwa i adres siedziby osoby prawnej czy jed-

nostki organizacyjnej),
• podpis osoby upoważnionej, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• rozstrzygnięcie (uprawnienie lub obowiązek ustalony w decyzji),
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• pouczenie o trybie odwoławczym – jeśli od decyzji służy odwołanie,
• pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego lub powództwa do sądu powszechnego  

– jeśli przysługuje,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• data wydania,
• powołanie podstawy prawnej (wskazanie przepisów, na mocy których rozstrzygnięto sprawę, oraz miejsce ich publikacji  

z danymi dot. ostatniej nowelizacji),
• uzasadnienie faktyczne i prawne.
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ZMIANY PRAWNE

Ochrona gospodarstw domowych przed przerwami 
w dostawach gazu, budowa sieci umożliwiających 
przesyłanie gazu pomiędzy krajami członkowskimi 
UE, rozbudowa magazynów i sprawna koordyna-
cja działań państw członkowskich w obliczu zagro-
żenia ciągłości dostaw, to rozwiązania mające chro-
nić Unię przed kryzysem gazowym, które zatwier-

dził ostatecznie Parlament Europejski. 

Punkt kontaktowy dla administracji oraz punkt kon-
taktowy dla usługodawców i usługobiorców usług 

świadczonych drogą elektroniczną prowadzony bę-
dzie przez Ministra Gospodarki z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporzą-
dzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu przyznawania pomo-
cy finansowej w ramach działania „Ułatwianie star-
tu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. 

Od 15 listopada 2010 r. będą obowiązywały zmiany 
w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Nowe rozporządzenie ma być lekarstwem na brak właści-
wych zapisów wymagających koordynacji działań i niedo-
statecznie rozwiniętą infrastrukturę sieciową łączącą kra-
jowe systemy gazowe państw członkowskich. 

Punkt kontaktowy dla administracji zbiera, opracowuje  
i przekazuje państwom członkowskim informacje w zakre-
sie świadczenia usług drogą elektroniczną. 
Do zadań punktu kontaktowego dla usługodawców  
i usługobiorców należy zaś utworzenie skrzynki poczty 

Zmiana ta ma na celu ułatwienie młodym rolnikom speł-
nienia kryterium minimalnej powierzchni gospodarstwa. 
Umożliwia ona zaliczenie do wymaganego areału użyt-
ków rolnych w gospodarstwie, gruntów będących przed-
miotem dzierżawy od podmiotów prywatnych.

Zabronione będzie palenie tytoniu:
• na terenie placówek edukacyjnych (nie tylko  

w pomieszczeniach), 
• na terenie zakładów opieki zdrowotnej (nie tylko w 

pomieszczeniach), w pomieszczeniach zakładów pracy,
• w pomieszczeniach publicznych obiektów kultury  

i wypoczynku,
• w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, 
• w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz 

w obiektach obsługi podróżnych,
• na przystankach komunikacji publicznej, 
• w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do 

zabaw dzieci. 
Naruszenie tego zakazu jest zagrożone karą grzywny do 
500 zł. 

Właściciel (dysponent) obiektu, w którym zabronione jest 
palenie tytoniu, ma obowiązek (pod rygorem grzywny do 
2000 zł) umieścić odpowiednie oznaczenie słowne i gra-
ficzne informujące o zakazie. 

W niektórych obiektach objętych zakazem palenia tytoniu 
(zakład pracy, uczelnia akademicka, hotel, lokal gastrono-
miczno-rozrywkowy) można urządzić palarnię. Palarnia 
to pomieszczenie wyodrębnione konstrukcyjnie od innych 
pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, odpowiednio 
oznaczone, służące wyłącznie do palenia tytoniu, zaopa-
trzone w odpowiednią instalację tak, aby dym tytoniowy 
nie przenikał do innych pomieszczeń.

Bezpieczeństwo dostaw gazu

Informacje o usługach  
elektronicznych

Ułatwianie startu  
młodym rolnikom

Więcej przestrzeni 
wolnej od dymu

elektronicznej oraz udzielanie odpowiedzi na zapyta-
nia usługodawców i usługobiorców w języku polskim 
lub angielskim. Zajmie się on też gromadzeniem, aktu-
alizowaniem i udostępnianiem: 
• ogólnych informacji na temat: praw i obowiązków 

usługodawców i usługobiorców usług świadczonych 
drogą elektroniczną, procedur reklamacyjnych oraz 
naprawiania szkody w przypadku zaistniałych sporów, 
łącznie z informacjami na temat praktycznych aspektów 
związanych z wykorzystaniem tych procedur, a także 

• szczegółowych danych dotyczących organów, stowa-
rzyszeń lub organizacji, od których można otrzymać 
szczegółowe informacje lub praktyczną pomoc. 

Informacje powyższe punkt kontaktowy dla usługodaw-
ców i usługobiorców opublikuje na stronie internetowej, 
która może zawierać informacje w innych językach niż 
język polski. 
– Tak przewiduje nowe rozporządzenie Ministra Gospo-
darki.

http://www.europarl.europa.eu/pl/pressroom/content/20100920IPR82928
http://www.europarl.europa.eu/pl/pressroom/content/20100920IPR82928
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101961304
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100810529
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=0&ma=015909
http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Ulatwianie-startu-mlodym-rolnikom2
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101711152
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Tyle samo trzeba zapłacić za zgłoszenie wyrobu medycz-
nego do diagnostyki in vitro czy wyposażenia wyrobu me-
dycznego do diagnostyki in vitro, aktywnego wyrobu me-
dycznego do implantacji oraz wyrobu do oceny działania. 
150 zł kosztuje zgłoszenie systemu albo zestawu zabiego-
wego lub działalności polegającej na sterylizacji systemów 
czy zestawów zabiegowych bądź wyrobów medycznych. 
Wyroby wprowadzane do obrotu i wprowadzane do uży-
wania są oznakowane znakiem CE.

Opracowania przedstawiają wybrane zagadnienia z za-
kresu wspólnotowego prawa ochrony środowiska. Zachę-
camy do lektury.

Za zgłoszenie wyrobu medycznego lub wyposażenia 
wyrobu medycznego w celu przyznania mu 

świadectwa wolnej sprzedaży opłata wyniesie 300 zł. 

W Internecie pojawiły się nowe publikacje: 
„Ochrona środowiska – Przedsiębiorcy” oraz 

„Ochrona środowiska – Samorządy”. 

Opłaty za zgłoszenie 
wyrobów medycznych

O wspólnotowym  
prawie ochrony środowiska

STAWKI I WSKAŹNIKI

PORADY

Projekt posłów Lewicy ureguluje kwestie dotyczące 
zakładania, organizacji i działalności spółdzielni 

uczniowskich oraz sprawowania nad nimi nadzoru.

Skróci się czas oczekiwania przez przedsiębiorcę 
na urzędowe informacje dotyczące działalności 

gospodarczej. Ponadto nie będzie on musiał składać 
zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON, a jego 

pełnomocnik będzie mógł reprezentować firmę 
również drogą elektroniczną. 

Przyjęty już przez Sejm projekt ma na celu 
dostosowanie prawodawstwa krajowego do zmian, 
które zostały wprowadzone w prawie UE w zakresie 
rynków owoców i warzyw, chmielu, tytoniu, suszu 

paszowego, zbóż, lnu i konopi uprawianych na 
włókno. 

Spółdzielnie te będą mogły prowadzić działalność 
gospodarczą, polegającą m.in. na prowadzeniu szkol-
nej kasy oszczędności oraz na świadczeniu usług na rzecz 
osób trzecich. Spółdzielnia uczniowska będzie z mocy 
prawa organizacją pożytku publicznego.

Spółdzielnie uczniowskie będzie można zakładać zarówno 
w szkołach publicznych lub niepublicznych, podstawo-
wych, gimnazjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych,  

Zmiany te znajdą się m.in. w nowelizacji ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej, przygotowanej przez 
Ministerstwo Gospodarki.

Ponadto ma on uporządkować przepisy krajowe w zakre-
sie rynków zbóż oraz lnu i konopi włóknistych, a także  
w zakresie funduszy promocji produktów rolno-spożyw-
czych. 

Do ustawy wprowadzony zostanie zapis, że marszałek 
województwa ma prowadzić rejestr wstępnie uznanych 
grup producentów, uznanych organizacji producentów  
i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji produ-
centów i ich zrzeszeń. Obecne przepisy nie przewidują 
obowiązku prowadzenia takich rejestrów przez marszał-
ków województw.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje także poszerzenie 
kompetencji dyrektorów oddziałów regionalnych ARiMR. 
Taki dyrektor, w ramach weryfikacji wniosków o przy-
znanie pomocy finansowej uznanym organizacjom pro-
ducentów, będzie przeprowadzał kontrolę na miejscu  
w ww. organizacjach.

Spółdzielnie uczniowskie

Ułatwienia w zakładaniu  
i prowadzeniu działalności  

gospodarczej Organizacja rynków rolnych

PROJEKTY
a także w placówkach oświatowo-wychowawczych dla 
dzieci lub młodzieży. Warunkiem będzie zgoda rady 
szkoły, udzielona na wniosek jej dyrektora. Założycielami 
spółdzielni mogą być uczniowie szkół i wychowankowie 
placówek, którzy ukończyli 10 lat, w liczbie mniej niż 5.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101861252
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101861251
http://polskawue.gov.pl/Ochrona,srodowiska,5292.html
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3421.htm
http://www.kplewica.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=653:projekt-ustawy-o-spodzielniach-uczniowskich&catid=22:Projekty ustaw&Itemid=14
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3424.htm
http://www.mg.gov.pl/node/11790
http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Zmiany-na-rynkach-owocow-i-warzyw-tytoniu-suszu-paszowego-zboz-lnu-i-konopi-uprawianych-na-wlokno
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INTERPRETACJE

MPiPS udzieliło wyjaśnień dotyczących szczególnej 
ochrony stosunku pracy pracowników korzystających 

z urlopu wychowawczego.

Dożywotni skutek sankcji wydalenia z samorządu  
zawodowego jest niezgodny z Konstytucją.

Ochrona na wychowawczym

Zakaz wykonywania zawodu

Wskazało m.in., że zakres szczególnej ochrony stosun-
ku pracy pracowników korzystających z urlopu wycho-
wawczego i pracowników uprawnionych do takiego urlo-
pu korzystających z prawa wykonywania pracy w obni-
żonym wymiarze czasu pracy – jest taki sam, zarówno  
w świetle przepisów Kodeksu pracy, jak i ustawy o grupo-
wych zwolnieniach.

Trybunał Konstytucyjny uznał, iż radca prawny, adwo-
kat, rzecznik patentowy, pielęgniarka i położna oraz le-
karz weterynarii powinni mieć prawo ubiegania się o po-
nowny wpis bądź ponowne uzyskanie prawa wykonywa-
nia zawodu. W przypadku architektów, inżynierów bu-
downictwa i urbanistów przepisy powinny przewidywać 
możliwość zatarcia kary skreślenia z listy członków izby.

Wyrok TK z 18.10.2010 r., sygn. K 1/09

ORZECZENIA

Rada Ministrów zdecydowała o ustanowieniu 
programu wieloletniego na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa i warunków pracy, który będzie 
realizowany w latach 2011-2013.

Prawo pracy nie pozwala na stosowanie przez 
pracodawcę mieszanego czasu pracy, tzn. takiego, 
który zawierałby jednocześnie i elementy systemu 

zadaniowego, i równoczesnego. 

Deputowani PE w przyjętej rezolucji zaproponowali 
wprowadzenie systemu minimalnych dochodów  

w całej UE, co ma pomóc w walce z biedą.

Minimalny urlop macierzyński w UE powinien być 
wydłużony z 14 do 20 tygodni, w pełni płatnych,  

z uwzględnieniem pewnej elastyczności dla krajów,  
w których występują urlopy rodzinne – tak 

zdecydował Parlament Europejski. 

Rząd zadba o BHP
Nie można stosować 

mieszanego czasu pracy

Unijny minimalny 
dochód lekarstwem na biedę

Wydłużenie płatnego urlopu 
macierzyńskiego

Podstawowym zadaniem programu jest opracowanie in-
nowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych 
oraz rozwój nowych wyrobów i technologii, które zosta-
ną wykorzystane do znacznego ograniczenia liczby za-
trudnionych w warunkach, w których są narażeni na od-
działywanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych  
i uciążliwych dla zdrowia. Chodzi też o ograniczenie wy-
padków przy pracy, chorób zawodowych i związanych  
z tym strat ekonomicznych i społecznych.

Objęcie pracownika takim systemem stanowi próbę obej-
ścia przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych – 
orzekł Sąd Najwyższy.

Wyrok SN z 10.06.2010 r., sygn. I PK 6/10

„Systemy odpowiedniego dochodu minimalnego muszą 
wynosić przynajmniej 60 % mediany dochodu w danym 
państwie”, uznali posłowie, przegłosowując tekst rezolu-
cji, która wzywa Komisję do opracowania planu działania, 
który ma towarzyszyć realizacji europejskiej inicjatywy  
w zakresie dochodów minimalnych w państwach człon-
kowskich.

W krajach, gdzie występuje system urlopów rodzinnych, 
ostatnie cztery tygodnie mogą być traktowane jako urlop 
macierzyński, płatny w wysokości co najmniej 75% ostat-
niego miesięcznego wynagrodzenia lub średniego wyna-
grodzenia miesięcznego zgodnie z przepisami krajowymi.
Parlament przegłosował też uprawnienie do płatnego, co 
najmniej dwutygodniowego urlopu dla ojców. 

AKTUALNOŚCI

http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1631
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2010/k_01_09.htm
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5353/
http://www.europarl.europa.eu/pl/pressroom/content/20101020IPR88468
http://www.europarl.europa.eu/pl/pressroom/content/20101020IPR88388
http://www.sn.pl/
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Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy zapewni 
pracującym ojcom adopcyjnym dziecka skorzystanie  

z urlopu ojcowskiego także po ukończeniu przez 
dziecko pierwszego roku życia.

Parlament kończy prace nad nowelizacją ustanawia-
jącą dzień 6 stycznia – Święto Trzech Króli dniem wol-
nym od pracy. W zamian ma być zniesione uprawnie-
nie do odzyskiwania dnia wolnego od pracy za święto 

przypadające w sobotę. 

Urlop dla adoptujących ojców

W Trzech Króli znów wolne!

Prawo do urlopu ojcowskiego będzie przysługiwać ojcom 
adopcyjnym przez 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia 
się postanowienia o adopcji dziecka, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia przez dziecko 7 roku życia. W przypad-
ku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu 
obowiązku szkolnego urlop ojcowski ma przysługiwać nie 
dłużej niż do 10 roku życia.

W Kodeksie pracy pojawi się zasada, że jeżeli zgodnie 
z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypa-
da w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu 
czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, to 
nie obniża ono wymiaru czasu pracy. Ustawa o zmianie 
ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw zo-
stała już przyjęta przez Sejm, a wprowadzone przez Se-
nat poprawki zakładają tylko zmianę tytułu i systematyki 

PROJEKTY ustawy. Ma ona wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 
Na temat skutków zmian wypowiedziało się MPiPS.

Minister Edukacji Narodowej określiła podstawy 
programowe kształcenia w zawodach: drukarz, in-
troligator, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, 
technik administracji, technik drogownictwa, tech-

nik ekonomista, technik ochrony fizycznej osób  
i mienia, technik pojazdów samochodowych, tech-

nik poligraf i technik turystyki wiejskiej.  

Pytanie: Co może być dowodem w postępowaniu są-
dowym w sprawie ustalenia pracy w godzinach nad-
liczbowych? Jak udowodnić, że się pracowało w go-

dzinach nadliczbowych?

Szkoły zawodowe

Dowód pracy  
w godzinach nadliczbowych

Od 5 listopada 2010 r. nauka będzie się odbywała zgodnie 
z zapisami załączników do nowego rozporządzenia MEN.

Odpowiedź: W postępowaniu sądowym w sprawie usta-
lenia pracy w godzinach nadliczbowych ewidencja czasu 
pracy może zostać przez sąd pracy uznana jako dowód 
w sprawie. Istotny w tym zakresie jest wyrok Sądu Naj-
wyższego z 11 listopada 2003 r. (sygn. akt I PKN 678/00 
OSNP – wkł. 2002/7/9), zgodnie z którym ciężar dowodu 
w zakresie czasu wykonywania pracy spoczywa zarów-
no na pracowniku, który dochodzi roszczeń z tego tytu-
łu (art. 6 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodek-
su pracy), jak i na pracodawcy, który jest zobowiązany 
do prowadzenia ewidencji czasu pracy (art. 12911 K.p.). 
W rozpatrywanej sprawie pozwany pracodawca oświad-
czył sądowi, że ewidencja czasu pracy zaginęła. Sąd uznał, 
iż w takiej sytuacji należy badać wszystkie dostępne do-
kumenty potwierdzające liczbę przepracowanych godzin. 
Dla sądu pracy i dla inspektora pracy dowodem na licz-
bę przepracowanych godzin może być każdy dokument,  
w tym np. zapiski dokonywane przez pracowników, 
książki wyjść i wejść, elektroniczny system potwierdza-
nia obecności.

ZMIANY PRAWNE

ODPOWIEDZI

Nienormowane, elastyczne godziny pracy są 
korzystne i dla pracodawców, i dla pracowników – 

wynika z najnowszego raportu Komisji Europejskiej. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej wystąpiła  
z wnioskiem do Głównego Inspektora Pracy 

o pilne przeprowadzenie kompleksowej kontroli  
w wielkopowierzchniowych placówkach handlowych.

Elastycznie w pracy

Będą kontrole w hipermarketach

Grupa ekspertów prezentuje wyniki swoich prac na nie-
formalnym posiedzeniu ministrów zajmujących się spra-
wami równouprawnienia płci.

Ma to związek z licznymi sygnałami napływającymi do 
MPiPS o łamaniu prawa pracy, w tym przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy, przez pracodawców prowadzą-
cych te placówki.

powrót do spisu treści

http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5432
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3478.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2992.htm
http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1633
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101951296
http://ec.europa.eu/polska/news/101026_elastycznie_w_pracy_pl.htm
http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Departament Prawa Pracy/markety_071010.pdf
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INTERPRETACJE

Do 20 września 2008 r. w kontakcie  
z przedsiębiorcami, jak i we wszystkich działaniach 

informacyjnych ZUS zawsze wskazywał na 
obowiązek odprowadzania składek od dnia 

rozpoczęcia prowadzenia działalności aż do jej 
zaprzestania.

Departament Polityki Rodzinnej MPiPS przedstawił 
swoje stanowisko odnośnie stosowania przepisów 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów.

Do tego bowiem czasu – czyli do momentu nowelizacji 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – w pol-
skim prawodawstwie nie istniała instytucja zawieszania 
działalności gospodarczej – tłumaczy ZUS.

Zostało ono wydane w związku z artykułem prasowym. 
Resort pracy wyjaśnia, że praktyka organów właściwych 
realizujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
które uznają, że z nienależnymi świadczeniami mamy do 
czynienia zawsze wtedy, gdy osoba uprawniona do świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego w okresie ich pobiera-
nia, niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28 ust. 1 
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

Przedsiębiorcy wprowadzeni  
w błąd przez ZUS?

Fundusz alimentacyjny  
a praktyka urzędów

otrzymywała alimenty (niezależnie od tego, czy są to ali-
menty na poczet zaległości, czy też na bieżące zobowią-
zania), jest jak najbardziej prawidłowa i zgodna z celami 
ustawy.

Wyjaśnienia MPiPS z 22.10.2010 r.

Zasady finansowania z budżetu państwa składek na 
ubezpieczenie zdrowotne rolników są niezgodne  

z Konstytucją.

Uniemożliwienie przyznania zasiłku pogrzebowego 
osobom, które złożyły wniosek o ten zasiłek po 

upływie 12 miesięcy od dnia zgonu osoby, po której 
zasiłek przysługuje jest niezgodne z Konstytucją.

Składki zdrowotne rolników

Zwrot kosztów pochówku

Zobowiązanie budżetu państwa do finansowania składek 
na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich rolników i ich 
domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu 
rolników z mocy ustawy, prowadzących działalność rolni-
czą bez względu na wysokość osiąganych przez nich przy-
chodów, narusza przepisy Konstytucji. Przepis art. 86 ust. 
1 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych straci moc obowiązu-
jącą z upływem 15 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego w Dz.U.

Populacja rolników prowadzących działalność gospodar-
czą w zakresie rolnictwa jest dzisiaj bardzo zróżnicowana. 
Nie pozwala to na  jednolite traktowanie przy prawnym 
uregulowaniu obowiązku opłatowego w zakresie składek 
na ubezpieczenie zdrowotne. 

Dzisiejszą sytuację należy dobrze wykorzystać nie tylko do 
reformy ubezpieczeń zdrowotnych rolników, ale reformy 
całego systemu ubezpieczeń zdrowotnych – stwierdził 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyrok TK w pełnym składzie z 26.10.2010 r., sygn. K 58/07

Trybunał Konstytucyjny uznał bowiem, iż regulacja taka 
pozbawia prawa do zasiłku uprawnione podmioty, które 
nie mogły zorganizować pogrzebu w ciągu roku od dnia 
śmierci osoby z przyczyn obiektywnych. Dlatego słuszne 
będzie uwzględnienie w przepisach dotyczących zasiłku 
pogrzebowego także sytuacji nietypowych, innych niż 
wskazanych w znowelizowanym art. 81 ustawy o emery-
turach i rentach z FUS.

Wyrok TK z 28.10.2010 r., sygn. P 25/09

ORZECZENIA

Żeby zapewnić wypłatę bieżących emerytur, Rząd 
zdecydował o wykorzystaniu 7,5 mld zł z Funduszu 

Rezerwy Demograficznej (FRD). 

Środki te trafiły do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  
z dniem 21 września 2010 r.

Zjadamy rezerwę…

ZMIANY PRAWNE

http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1642
http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=1811
http://www.brpo.gov.pl/index.php?md=980&strona=15475&s=1
http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Komentarz-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-Marka-Sawickiego-do-wyroku-Trybunalu-Konstytucyjnego-w-sprawie-ubezpieczenia-zdrowotnego-rolnikow
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2010/k_58_07.htm
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2010/p_25_09.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101631099
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Unijne decyzje pozwolą zwiększyć dostęp 
Europejczyków do szybkiego i ultraszybkiego 

Internetu. Komisja Europejska przyjęła nową strategię mającą 
zagwarantować, że wszystkie kraje UE będą 

przestrzegać unijnej Karty praw podstawowych, 
w której zebrane są prawa obywatelskie, osobiste, 

ekonomiczne i socjalne.

Komisja Europejska chce, żeby UE skuteczniej 
reagowała w przypadku klęsk żywiołowych. 

Eurostat opublikował informacje na temat 
samodzielności mieszkaniowej młodych 

Europejczyków.

3/4 Europejczyków liczy na pomoc  
w rozwiązywaniu sporów prawnych oraz 

dochodzeniu swoich praw w innym państwie 
członkowskim – wynika z badania Eurobarometru. 

Do 19 listopada potrwają konsultacje społeczne 
w sprawie możliwej zmiany dyrektywy wyrobach 

tytoniowych.

Pakiet przyjętych środków obejmuje:
• zalecenie w sprawie dostępu do sieci nowej genera-

cji, dzięki któremu dostawcy usług telekomunikacyj-
nych, będą wiedzieli, jakie przepisy unijne mają za-
stosowanie

• wniosek mający na celu zapewnienie częstotliwości 
dla bezprzewodowych usług szerokopasmowych do 
roku 2013,

• dokument programowy dotyczący najskuteczniej-
szych metod wspierania publicznych i prywatnych in-
westycji w szybkie i ultraszybkie sieci internetowe.

Jeśli któreś z państw nie będzie ich przestrzegać przy 
wdrażaniu prawa UE, Komisja będzie mogła podjąć dzia-
łania prawne. Komisja będzie sprawdzać zgodność unij-
nych aktów prawnych z Kartą na każdym etapie proce-
su legislacyjnego.

Chodzi o szybką pomoc w przypadku zagrożenia życia  
i o skuteczniejszą pomoc dla ludzi, którzy stracili doro-
bek całego życia. Nowa strategia zakłada z jednej stro-
ny zwiększenie istniejących zdolności reagowania UE oraz 
zasobów, którymi dysponują państwa członkowskie na 
wypadek sytuacji kryzysowych, po drugie utworzenie Eu-
ropejskiego Centrum Reagowania Kryzysowego.

Jak wynika z tych danych za 2008 r., w UE 1/3 mężczyzn 
i 1/5 kobiet w wieku 25-34 lat mieszka z rodzicami.

56 % Europejczyków uważa, że trudno jest uzyskać do-
stęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych 
w innym państwie UE, a zaledwie 14 % twierdzi, że uzy-
skanie takiego dostępu nie nastręcza problemów. 73 % 
popiera wprowadzenie dodatkowych środków, które uła-
twiłyby dostęp do wymiaru sprawiedliwości w innych 
państwach członkowskich, a 52 % uważa, że takie środ-
ki wymagają wprowadzenia jednolitych przepisów na po-
ziomie UE.

Komisja Europejska zwraca się do wszystkich zaintereso-
wanych, aby m.in. wypowiedzieli się na temat różnych 
sposobów podnoszenia świadomości o zagrożeniach, ja-
kie niesie używanie tytoniu. KE chce skonsultować się, jak 
zwiększać motywacje do rzucania palenia oraz jak znie-
chęcać do sięgania po pierwszego papierosa.

Unia zwiększa dostęp 
do szybkiego Internetu Ochrona praw 

podstawowych w UE

Pomagać skuteczniej

Młodzi pod jednym 
dachem z rodzicami

Pomoc prawna 
dla każdego

Jak zniechęcać do palenia?

AKTUALNOŚCI

http://ec.europa.eu/news/justice/101019_pl.htm
http://polskawue.gov.pl/Mlodzi,Polacy,pod,jednym,dachem,z,rodzicami,5057.html
http://ec.europa.eu/polska/news/101025_justice_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/100924_smoking_pl.htm
http://ec.europa.eu/news/science/100920_1_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/101019_prawa_podstawowe_przede_wszystkim_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/101026_ue_kleski_zywiolowe_pl.htm
http://www.wszechnicapodatkowa.pl
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ZMIANY PRAWNE

W przypadku budynków urzędy gmin zaktualizują: na-
zwę miejscowości, nazwę ulicy, numer porządkowy bu-
dynku, dodatkową numerację budynków położonych 
na tej samej nieruchomości i oznaczonych tym samym 
numerem porządkowym, rodzaj budynku: mieszkal-

ny, niemieszkalny, obiekt zbiorowego zakwaterowania, 
oraz lokalizację budynku na mapie cyfrowej. 

8 października br. ministrowie sprawiedliwości 
państw Unii Europejskiej zatwierdzili akt prawny 

zapewniający prawo do tłumaczenia ustnego  
i pisemnego w postępowaniu karnym. 

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych jest  
w załączniku do nowego rozporządzenia. 

Aktualizowane będą następujące informacje dotyczące 
osób: imiona, nazwisko, numer PESEL, charakter pobytu 
(stały albo czasowy), kraj obywatelstwa, przyporządko-
wanie osób do odpowiednich mieszkań. Urzędy uzupeł-
nią ponadto dane dotyczące obiektów zbiorowego za-
kwaterowania.

Dokładny wykaz danych przewidzianych do aktualizacji  
i uzupełnienia przez urzędy gmin w zestawieniu budyn-
ków, mieszkań i osób zawiera załącznik do rozporządze-
nia, które weszło w życie 29 września br. 

Komisja Europejska i Parlament Europejski poparły ten 
akt na początku roku. Jest to pierwszy środek w historii 
UE, który określa wspólne minimalne standardy związane  
z prawem do obrony w sprawach karnych. 

Minister Zdrowia zaleca szczepienia przeciw: wirusowe-
mu zapaleniu wątroby typu A oraz typu B, nagminne-
mu zapaleniu przyusznic (śwince), odrze, różyczce, ospie 
wietrznej, grypie, rotawirusom, błonicy, tężcowi, krztuś-
cowi, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, 
pałeczkom Haemophilus influenzae typu b, kleszczowe-
mu (arbowirusowemu) zapaleniu mózgu, cholerze, du-
rowi brzusznemu, wściekliźnie, ostremu zapaleniu rogów 
przednich rdzenia (chorobie Heinego-Medina), żółtej go-
rączce, ludzkiemu wirusowi brodawczaka i gruźlicy. 

Gminy uzupełnią informacje  
o budynkach i mieszkańcach

Prawo do 
sprawiedliwego procesu

Warto się zaszczepić
Będzie nowy model ochrony 

przeciwpowodziowej. 

Kraje UE same będą mogły decydować, czy 
zakazywać uprawy GMO na swoim terytorium, 

czy też nie. 

Rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne zobo-
wiązuje dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki 
wodnej do opracowywania map zagrożenia powodzio-
wego i map ryzyka powodziowego dla obszarów nara-
żonych na niebezpieczeństwo wystąpienia tego żywiołu. 
Mapy mają przedstawiać zasięg ewentualnego katakli-
zmu. Zakłada się, że będą one uwzględniane przy sporzą-
dzaniu planów zagospodarowania przestrzennego. Należy 
podkreślić, że w ten sposób można skutecznie ograniczyć 
zabudowę terenów zagrożonych powodzią, np. okolic 
wałów przeciwpowodziowych. Projekt jest w Sejmie.

Komisja zaproponowała, by pozostawić państwom człon-
kowskim UE swobodę w zakresie zezwalania lub nie na 
uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na 
ich terytorium.

Kolejne rozwiązania 
do walki z powodzią

Kraje UE same zdecydują  
o uprawach GMO

PROJEKTY

Opiniujący mają 30 dni na zgłoszenie swoich 
uwag do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Jeżeli tego nie zrobią, plan będzie pozytywnie zaopiniowa-
ny. Rada gminy nie musi już zapewnić „zgodności” pla-
nu ze studium, wystarczy, że nie naruszy on jego ustaleń. 
Zmiany te wprowadziła od 21 października 2010 r. ustawa 
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Sprawniejsze 
planowanie przestrzenne

http://polskawue.gov.pl/Prawo,do,sprawiedliwego,procesu,Ministrowie,sprawiedliwosci,UE,zatwierdzaja,akt,prawny,zapewniajacy,prawo,do,tlumaczenia,ustnego,i,pisemnego,w,postepowaniu,karnym,5046.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101801215
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101691138
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101691138
http://www.kprm.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/id:5231/
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5225/
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3425.htm
http://ec.europa.eu/news/agriculture/100714_pl.htm
http://


SAMOCHÓD W FIRMIE

     – 14 –

UMOWY I PISMA

Od 3 listopada br. nowe rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury określa rodzaje zezwoleń na 
międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy.

Podano w nim wzory zezwoleń:
• na przewóz dwustronny; 
• na przewóz tranzytowy; 

Zezwolenia na przewóz

Kompetencje Ministra Infrastruktury w dziedzinie 
rynku międzynarodowego transportu drogowego 

przejmie Główny Inspektorat Transportu 
Drogowego. 

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt 
ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu 

drogowego. 
Do zadań GITD w zakresie międzynarodowego transpor-
tu drogowego należeć będzie np.: udzielanie, zmiana lub 
cofnięcie licencji na przewozy; wytwarzanie i przekazy-
wanie polskich zezwoleń oraz przyjmowanie i dystrybu-
cja zezwoleń zagranicznych w transporcie rzeczy; wyda-
wanie (bądź odmowa wydania), zmiana, cofanie i kontro-
lowanie świadectw kierowców oraz prowadzenie rejestru 
wydanych świadectw; prowadzenie rejestru pojazdów  
i przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy prze-
wóz drogowy na potrzeby własne. 

– Tak ustalił Rząd w założeniach do projektu ustawy 
o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

Implementuje on dyrektywę homologacyjną nr 2007/46/
WE, przekazuje zadania z zakresu homologacji Dyrekto-
rowi Transportowego Dozoru Technicznego i określa pro-
cedury związane z homologacją. Zakłada też wprowa-
dzenie procedury dopuszczenia jednostkowego pojazdu 
oraz nowe zasady w zakresie przystosowania pojazdu do 
zasilania gazem i w zakresie przeprowadzania jazd testo-
wych.

Istotne mają dotyczyć zmiany w systemie badań technicz-
nych pojazdów oraz funkcjonowaniu stacji kontroli po-
jazdów. Resort proponuje rozszerzenie dotychczasowego 
statusu prawnego diagnostów. Projekt określa szczegóło-
we wymagania dla nowego zawodu – montażysty insta-
lacji gazowych, zasady działania ośrodków szkolenia dia-
gnostów i montażystów, a także zasady produkcji i dys-
trybucji tablic rejestracyjnych. Wprowadza kary pienięż-
ne wobec przedsiębiorców prowadzących SKP i diagno-
stów.

GITD wyda licencję 
na przewozyDopuszczenie pojazdów 

do ruchu

PROJEKTYMinisterstwo Finansów wyjaśniło przepisy dotyczące 
odliczenia podatku VAT od zakupu samochodów 

i innych pojazdów samochodowych przez 
przedsiębiorców.

Proponuje ono przy tym wprowadzenie na okres przej-
ściowy, tj. do końca 2012 r., regulacji przejściowych po-
legających na ograniczeniu prawa do odliczenia podatku 
naliczonego z tytułu nabycia pojazdów samochodowych 
innych niż osobowe o dopuszczalnej ładowności powyżej 
500 kg i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczają-
cej 3,5 tony, z wyjątkiem pojazdów, których specyfikacja 
powoduje, że są one co do zasady przeznaczone do dzia-
łalności gospodarczej.

Odpowiedź MF na interpelację nr 17758

Odliczenie VAT przy 
zakupie samochodów

INTERPRETACJE
• na przewóz dwustronny lub tranzytowy; 
• na przewóz do lub z państwa trzeciego. 

Rozporządzenie ustala ponadto, kto powinien wypełnić 
blankiety zezwoleń na przewóz rzeczy i przewóz kabota-
żowy. 

W omawianym projekcie zawarte zostały propozycje 
maksymalnych opłat za rejestrację i badanie technicz-
ne pojazdu, czy też homologację pojazdu, które nie 
stanowią o ich podwyżce – wyjaśniło Ministerstwo Infra-
struktury.

powrót do spisu treści

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101941292
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_ustaw/ustawy_transport_drogowy/proj_rozp_dopuszcz_poj_ruch
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_ustaw/ustawy_transport_drogowy/proj_rozp_dopuszcz_poj_ruch
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5485/
http://orka2.sejm.gov.pl/iz6.nsf/0ef7f697fde785dac125737800332d33/3011a0970738a96dc1257785004a903b?OpenDocument
http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1793095-p_1.htm
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Rząd przyjął ramy Strategiczne Narodowego Planu 
Wprowadzenia Euro (NPWE).

Decyzja Komisji Europejskiej zezwala na zwolnienie 
z cła towarów, przeznaczonych do bezpłatnego 

udostępniania ofiarom powodzi. 

Ministerstwo Gospodarki zapowiedziało dodatkowy 
nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w 

sektorze produkcyjnym. 

Komisja Europejska zaakceptowała przegląd 
budżetu UE. 

Opublikowano obwieszczenie w sprawie zmian 
w PROW 2007-2013, które uwzględniają 

tegoroczne powodzie i kataklizmy, jakie nawiedziły 
Polskę. 

Od 1 października br. obowiązuje nowe 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, 

trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz 
umarzania kredytów i pożyczek studenckich.

Prospekt emisyjny nie musi mieć polskiego 
tłumaczenia. 

Podmiot, który zamierza nabyć znaczny pakiet 
akcji banku krajowego, zakładu ubezpieczeń, 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub domu 
maklerskiego, musi to zgłosić Komisji Nadzoru 

Finansowego. 

Określają one optymalny plan działań niezbędnych do 
wprowadzenia wspólnej waluty w Polsce, przy uwzględ-
nieniu nieznajomości dokładnej daty jej przyjęcia.

O ulgę mogą się ubiegać jedynie organizacje uprawnio-
ne. Szczegółowych wyjaśnień udzielają urzędy celne.

Zostanie uruchomiony 2 listopada 2010 r. Chodzi o po-
moc w ramach poddziałania 4.5.1 Programu Operacyjne-
go Innowacyjna Gospodarka.

Proponuje, by kolejna perspektywa finansowa była przyj-
mowana nie na 7 lat – jak dotychczas – a na 10. Poza 
składkami z poszczególnych krajów budżet UE miałby być 
zasilany z nowych źródeł, jak europodatek. Polityka spój-
ności pozostawałaby unijna.

Warto wspomnieć, że Polska stała się największym be-
neficjentem unijnej kasy. Po opłaceniu składek otrzymała 
z budżetu UE w 2009 r. 6,5 mld euro, o prawie 2 mld euro 
więcej niż w 2008 r.

Najwięcej zmian dotyczy osi „Poprawa konkurencyjności 
sektora rolnego i leśnego”.  

Pierwszeństwo w uzyskaniu pożyczki czy kredytu mają 
osoby z niskim dochodem na członka rodziny. Wysokość 
miesięcznej raty kredytu wynosi teraz 600 zł. Rata kredytu 
przyznanego przed dniem 1 października 2010 r. w kwo-
cie 400 zł pozostanie na dotychczasowym poziomie. 

– Tak wynika z nowelizacji ustawy o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach pu-
blicznych.

Do zawiadomienia powinien dołączyć dokumenty umoż-
liwiające identyfikację, informacje o prowadzonej działal-
ności i sytuacji finansowej oraz wiele oświadczeń. Co na-
leży przedstawić określono w 4 rozporządzeniach Mini-
stra Finansów. 

Plan działań wprowadzenia 
euro w Polsce

Importowane produkty 
dla powodzian bez cła

Nabór wniosków

Przegląd budżetu UE
W PROW 

uwzględniono powódź

Kredyty studenckie

Prospekt w języku obcym

Dokumenty wymagane 
od potencjalnego nabywcy

AKTUALNOŚCI

ZMIANY PRAWNE
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http://polskawue.gov.pl/Komisja,zaakceptowala,przeglad,budzetu,UE,5187.html
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http://www.mg.gov.pl/Fundusze/POIG
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http://polskawue.gov.pl/Polska,najwiekszym,beneficjentem,unijnej,kasy,4845.html
http://polskawue.gov.pl/Polska,najwiekszym,beneficjentem,unijnej,kasy,4845.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101671129
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Przewidziano podwyższenie wskaźnika stanowiącego 
podstawę do obliczania wysokości oprocentowania 
kredytów preferencyjnych udzielanych rolnikom.

8 października br. weszło w życie rozporządzenie 
MPiPS, które określa szczegółowe warunki, sposób 
i tryb przeprowadzania kontroli organizacji pożytku 
publicznego, w tym wzór upoważnienia do kontroli. 

Ma to być zachęta dla banków do udzielania ich rolnikom 
na inwestycje i wznowienie produkcji po klęskach żywio-
łowych. Zmiany wynikają z nowelizacji rozporządzenia 
w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Organizacje pożytku publicznego będą kontrolowane na 
podstawie rocznego planu kontroli bądź doraźnie.

Preferencyjne kredyty
dla rolników

Kontrola OPP

W okresie styczeń – wrzesień 2010 r. dochody 
budżetu państwa oszacowano na kwotę 181.376,6 

mln zł, a wydatki na kwotę 220.883 mln zł. 

Kurs wymiany PLN/EUR, po którym przeliczane będą 
stawki płatności bezpośrednich za 2010 r. wynosi 

3,9847 PLN. 

Do Sejmu trafiły rządowe projekty budżetu 
na 2011 r. i ustawy okołobudżetowej.

Nie 0,7%, a 1,0% przypisanej składki brutto 
na dany rok z ubezpieczeń mają wnosić 

ubezpieczyciele na rzecz Ubezpieczeniowego 
Funduszu Gwarancyjnego. 

Ministerstwo Finansów szacuje, że w tym czasie deficyt 
budżetu państwa wyniósł 39.506,8 mln zł. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował projekty 
stosownych rozporządzeń w sprawie poszczególnych sta-
wek płatności, które zakładają określenie stawek płatności 
na maksymalnym dopuszczalnym poziomie.

Zakłada się, że dochody budżetu państwa wyniosą 273,3 
mld zł, wydatki – 313,5 mld zł, zaś deficyt nie przekroczy 
40,2 mld zł. 

Przewidziano przy tym zmiany wysokości VAT-u, akcyzy, 
zasiłku pogrzebowego i ulgi studenckiej na korzystanie  
z publicznego transportu.

Dotyczy to polskich zakładów ubezpieczeń posiadających 
zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczenio-
wej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiąz-
kowe, jak i zagranicznych ubezpieczycieli, działających na 
terytorium Polski, zgodnie z prawem polskim i posiadają-
cych zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpie-
czeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obo-
wiązkowe. – Zmiana została wprowadzona rozporządze-
niem Ministra Finansów.

Szacunkowe dane
o wykonaniu budżetu

Projektowane stawki 
płatności bezpośrednich 

za 2010 r.

Jaki budżet się szykuje?

Wyższy procent składki 
od zakładów ubezpieczeń

STAWKI I WSKAŹNIKI

PROJEKTY

W odpowiedzi na kryzys finansowy Komisja przed-
stawiła projekt nowych przepisów, które mają 

wzmocnić istniejące narzędzia koordynowania po-
lityki gospodarczej i budżetowej oraz poszerzyć ich 

zakres.

Celem tego wniosku ustawodawczego jest wzmocnienie 
paktu stabilności i wzrostu, zwłaszcza poprzez położenie 
większego nacisku na dług publiczny i stabilność budże-
tową. W tym celu ma zostać zaostrzony nadzór nad przy-
padkami niestabilności makroekonomicznej, a egzekwo-
wanie prawa ma być skuteczniejsze dzięki zastosowaniu 
sankcji i zachęt.

Zaostrzenie przepisów w sprawie 
deficytu budżetowego

powrót do spisu treści

http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Decyzje-Rady-Ministrow-w-sprawie-kredytow-preferencyjnych
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http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=335&id=224645&typ=news
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http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3430.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101731171
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101731171
http://ec.europa.eu/news/economy/100929_1_pl.htm
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Ministerstwo Finansów opracowało projekt 
nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw, który wprowadzi rachunki zbiorcze 

papierów wartościowych. 

Rząd proponuje rozwiązania, które wpłyną 
na przyspieszenie i usprawnienie prywatyzacji 
oraz umożliwią dostosowanie mechanizmów 

prywatyzacji do realiów funkcjonowania szeroko 
pojętego rynku kapitałowego.

Nadchodzące miesiące będą dla programu reform 
sektora finansowego ważnym sprawdzianem.

Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy okre-
ślającej standardowy, 30-dniowy okres regulacji płat-

ności w relacjach między przedsiębiorstwami oraz 
między przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi. 

Bank, w ramach umowy outsourcingowej, będzie 
mógł powierzyć czynności także wspólnikom spółek 

cywilnych.

Rachunki zbiorcze (omnibus accouts) – zgodnie z przy-
jętym rozumieniem, są to rachunki prowadzone przez 
uczestników systemu depozytowo-rozliczeniowego, na 
których mogą być rejestrowane papiery wartościowe nie 
należące do osób, dla których rachunki te formalnie są 
prowadzone, lecz należące do innej osoby lub innych 
osób.

W ustawie o obrocie instrumentami finansowymi m.in. 
zostanie dodana definicja rachunku zbiorczego, wska-
zany krąg podmiotów, dla których możliwe będzie pro-
wadzenie rachunków zbiorczych, określony zostanie 
krąg uprawnionych z papierów wartościowych zapisa-
nych na rachunku zbiorczym, wskazana zostanie chwila 
powstania papieru wartościowego, jego przeniesie-
nia oraz uzyskania lub utraty uprawnień, konsekwen-
cje zapisu papierów wartościowych na rachunku papie-
rów wartościowych i na odpowiadającym mu rachunku 
zbiorczym bądź na kilku odpowiadających sobie rachun-
kach zbiorczych oraz wskazane będą rozwiązania  
w zakresie przekazywania świadczeń z papierów warto-
ściowych zapisanych na rachunku zbiorczym. Ponadto 
wprowadza się obowiązek zawarcia w umowie o pro-
wadzenie rachunku zbiorczego zobowiązania posiada-
cza rachunku do wskazania na żądanie prowadzącego 
rachunek danych osób uprawnionych z papierów war-
tościowych zapisanych na rachunku.

Projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywaty-
zacji zakłada m.in. rozszerzenie stosowania najbardziej 
efektywnego trybu prywatyzacji, czyli aukcji ogłoszonej 
publicznie.

Jesienią UE będzie kontynuować reorganizację europej-
skiego finansowego systemu regulacyjnego. Od 2011 
roku wprowadzi diametralne zmiany w sposobie moni-
torowania sektora bankowego, rynku papierów warto-
ściowych i ubezpieczeń. Powołane zostaną 3 nowe insty-
tucje nadzorcze, których kompetencje wykraczać będą 
dalece poza doradczą naturę obecnych komitetów nad-
zorczych. Zadaniem czwartego organu, Europejskiej Rady 
ds. Ryzyka Systemowego (ang. ESRB), będzie uważne 
obserwowanie sytuacji rynkowej i ostrzeganie w przy-
padku narastającego ryzyka w europejskiej gospodarce.
KE zaproponowała ramy zarządzania w sytuacjach nad-
zwyczajnych, a w przyszłym roku zostaną stworzone 
kompleksowe zasady postępowania dotyczące banków 
i firm inwestycyjnych w sytuacjach kryzysowych. Nowe 
unijne ramy zarządzania na wypadek kryzysu finansowego 
pomogą rozwiązać problemy, zanim sytuacja wymknie się 
spod kontroli.

Celem dyrektywy jest zapewnienie firmom, zwłaszcza 
małym i średnim, lepszych warunków działania i rozwoju 
i ograniczenie groźby wpadnięcia w trudności finansowe 
z powodu opóźnień w regulowaniu płatności przez kon-
trahentów.

Jako generalną zasadę przyjęto maksymalnie 30-dniowy 
termin na regulowanie należności za produkty i usługi 
zarówno w przypadku transakcji „biznes-biznes”, jak  
i w relacjach z instytucjami publicznymi. Odstępstwa od 
30-dniowego terminu płatności będą akceptowane tylko 
w wyjątkowych przypadkach. 

W transakcjach typu biznes-biznes będzie możliwe wydłu-
żenie terminu płatności do 60 dni, jeśli zgodzą się na to obie 
strony i zostanie to określone w umowie, lub jeszcze dłu-
żej, jeśli nie będzie to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.

– To jedna z wielu zmian zaproponowanych w rządowych 
założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo 
bankowe.

Rachunki zbiorcze Prywatyzacja na szybko

Reforma sektora finansowego

Opóźnione płatności

Będzie nowoczesny 
outsourcing bankowy
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