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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
styczeń

5. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubez-
pieczenie zdrowotne, FP i FGŚP – jednostki budżetowe, 
zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze 

7. – Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 
pobranego w grudniu od należności wypłaconych 
zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych 
w art. 21 ust. 1 ustawy o p.d.o.p. 

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

Przed 10. – Złożenie płatnikowi oświadczenia dla 
celów dokonania rocznego obliczenia podatku docho-
dowego od osób fizycznych za 2010 r. (PIT-12). 

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

10. – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień.

17. – Wpłata podatku od nieruchomości i podatku 
leśnego za styczeń – osoby prawne, jednostki organi-
zacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

17. – Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomo-
ści, podatek leśny i podatek rolny na rok 2011 – osoby 
prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiada-
jące osobowości prawnej

17. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za grudzień – 
pozostali płatnicy składek.

Drogi Kliencie,

Z dużymi nadziejami na poprawę sytuacji rynkowej wchodzimy w Nowy Rok. Polscy

przedsiębiorcy optymistycznie postrzegają perspektywy na 2011 rok. Ma on być kolejnym

etapem powrotu do dobrej koniunktury gospodarczej, chociaż w nastrojach

przedsiębiorców pojawia się niepokój co do warunków prowadzenia biznesu ? wynika z

badań nastrojów przedsiębiorców European Economic Survey 2011, przeprowadzonych

przez Krajową Izbę Gospodarczą. Z badań przeprowadzonych przez KIG wynika, że

66,7% polskich przedsiębiorców planuje zwiększyć obroty w 2011 r., a 10% oczekuje ich

spadku. Wynik ten plasuje polskich przedsiębiorców na trzecim miejscu po Szwecji i

Estonii. Przed rokiem 58,8% polskich przedsiębiorców oczekiwało wzrostu obrotów, a

11,9% ich spadku.

Początek roku to również dobry czas na zlecenie naszej Kancelarii nowych zadań i

odciążenie firmy od uciążliwych rozliczeń z fiskusem, ZUS-em czy innymi urzędami, tak

aby skupić się bardziej na celach rynkowych przedsiębiorstwa.

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

powrót do spisu treści

17. – Złożenie informacji podsumowującej (w wersji 
drukowanej) za grudzień.

20. – Wpłata kwot pobranych zaliczek na poda-
tek 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 dochodo-
wego za grudzień. 

20. – Wpłata na PFRON za grudzień.

20. – Pisemne oświadczenie o wyborze formy opodat-
kowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 
wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty 
podatkowej (PIT-16), zawiadomienie o wyborze kwar-
talnego opłacania ryczałtu.

21. – Zawiadomienie o zaprowadzeniu na 1 stycznia 
2011 r. podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

25. – Deklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy.

25. – Złożenie informacji podsumowującej (składanej 
elektronicznie).

31. – Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, 
wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych za 2010 r. (PIT-28) i 
wpłata ryczałtu za grudzień.

ODPOWIEDZI

PYTANIE: Pracowałem w pewnej firmie do 
końca września 2010 r. Potem założyłem własną 

działalność gospodarczą i świadczę podobne usługi 
na rzecz tejże firmy. Czy mogę w 2011 r. skorzystać 

z opodatkowania 19% podatkiem liniowym?

PYTANIE: Prowadzę jednoosobową działalność 
gospodarczą, w ramach której zatrudniam czasem 
osoby do załatwienia drobnych spraw w urzędach, 
na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło. 

Ponieważ umowy te opiewały na niewielkie 
kwoty, od wypłacanych należności potrącałam 
zryczałtowany podatek w wysokości 18%, bez 

uwzględniania kosztów uzyskania przychodu, na 
podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT. Czy 
w nowym roku zostanie utrzymany obowiązek 

stosowania podatku zryczałtowanego przy 
drobnych umowach zlecenia i o dzieło?

Podatek liniowy 
dla byłego pracownika

Drobne zlecenia

ODPOWIEDŹ: 19 maja 2010 r. skrócony został okres, 
w którym osoba fizyczna nie może skorzystać z opo-
datkowania 19% podatkiem liniowym dochodów uzy-
skiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej 
w sytuacji, gdy świadczy ona usługi na rzecz obec-
nego czy byłego pracodawcy, a usługi te odpowiadają 
czynnościom wykonywanym przez nią w ramach sto-
sunku pracy. Prawo do stosowania 19% podatku linio-
wego nie przysługuje jedynie w roku podatkowym,  
w którym podatnik wykonywał lub wykonuje usługi na 
rzecz byłego czy obecnego pracodawcy tożsame z czyn-
nościami wykonywanymi w tym roku podatkowym  
w ramach stosunku pracy. Dzięki wspomnianej zmianie 
przepisów można skorzystać ze zwykle korzystniejszej 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT, prze-
pis ten w dalszym ciągu zostanie zachowany w ustawie, 
jednak ulegnie pewnej modyfikacji.

W tej chwili art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT stanowi, 
że zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się m.in. 
od należności wypłącanych z tytułu umowy zlecenia lub 
umowy o dzieło, jeżeli suma należności określonych w 
umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą 
pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekra-
cza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł 
– w wysokości 18% przychodu. Takie brzmienie przepisu 
powodowało niejednokrotnie trudności w jego stosowa-
niu, gdyż płatnik zawierający umowę nie wiedział, czy ma 
pobierać zaliczkę na zasadach ogólnych, czy podatek zry-
czałtowany. Nie był on bowiem w stanie przewidzieć, czy 
w danym miesiącu nie zawrze kolejnych umów, z których 
łączny przychód przekroczy 200 zł.

Dlatego wprowadza się zmianę omawianego przepisu, 
który od 1 stycznia 2011 r. ma stanowić, że zryczałto-
wany podatek dochodowy pobiera się  m.in. od należ-
ności wypłącanych z tytułu umowy zlecenia lub umowy  
o dzieło jeżeli kwota należności określona w umowie 
zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie 
przekracza 200 zł – w wysokości 18% przychodu. 

Zatem limit 200 zł będzie dotyczył pojedynczej umowy, 
a nie miesięcznej sumy należności od jednego płatnika.

Renata Łabędź

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102261478
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PODATKI DOCHODOWE
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W stosunku do dochodów z pracy, uzyskiwanych 
przez rezydentów polskich pracujących w Danii, 
od 25 listopada 2010 r. w celu unikaniu podwój-
nego opodatkowania stosowana jest metoda wy-

łączenia z progresją. 

Podano wysokość ogólnej kwoty odliczeń w ramach 
ulgi odsetkowej dla podatników korzystających z niej 

na zasadzie tzw. praw nabytych.

Minister Finansów podał wysokość kwartalnych 
stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i 

wikariuszy oraz stawki karty podatkowej. 

Unikanie 
podwójnego opodatkowania

Limit ulgi odsetkowej

Stawki na 2011 r.
Zastąpiła ona wcześniej stosowaną między Polską  
a Danią metodę odliczenia proporcjonalnego. Zamianę 
wprowadza Protokół między Rzecząpospolitą Polską 
a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rze-
cząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie uni-
kania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchy-
laniu się od opodatkowania w zakresie podatków od 
dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia  
6 grudnia 2001 roku, podpisany w Warszawie dnia 7 
grudnia 2009 r.

8 grudnia 2010 r. wejdzie w życie sporządzony w War-
szawie dnia 20 kwietnia 2010 r. Protokół między Rzeczą-

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów w 2011 
roku wysokość kwoty stanowiącej podstawę określe-
nia przysługującej kwoty odliczeń od podstawy obli-
czenia podatku dochodowego od osób fizycznych 
z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe nie może 
przekroczyć 325 990 zł.

Są one w obwieszczeniu w sprawie stawek karty podatko-
wej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy 
prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla 
ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów 
proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2011 r. 

ZMIANY PRAWNE

pospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie 
Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją 
Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowa-
nia w zakresie podatków od dochodu i od majątku, spo-
rządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. oraz Protokołu, 
sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1991 r. Redukuje 
on stawki opodatkowania dywidend u źródła (tzn. w pań-
stwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma sie-
dzibę), gdy osobą uprawnioną do dywidend jest spółka  
z siedzibą w drugim umawiającym się państwie, której bez-
pośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy 
wynosi minimum 10% udziałów (akcji) i która będzie 
posiadała te akcje (udziały) w sposób nieprzerwany przez 
24 miesiące. Poza tym dywidendy będą zwolnione z opo-
datkowania w państwie źródła, jeśli osobą uprawnioną 
do dywidend jest fundusz emerytalny lub inna podobna 
instytucja, w której mogą uczestniczyć osoby fizyczne w 
celu zapewnienia sobie świadczeń emerytalnych, o ile taki 
fundusz emerytalny lub inna podobna instytucja zostały 
uznane do celów podatkowych, utworzone i są nadzo-
rowane zgodnie z ustawodawstwem tego drugiego pań-
stwa. Protokół obniża stawkę podatku u źródła od odsetek 
z 10% do 5%. Protokół przewiduje też, iż odsetki będą 
zwolnione z podatku u źródła, jeśli osoba uprawniona do 
nich jest spółką powiązaną (nie będącą spółką osobową) 
ze spółką wypłacającą odsetki. Powiązanie spółek ma przy 
tym miejsce, gdy zostanie spełniony jeden z warunków:
• pierwsza ze spółek ma bezpośredni minimalny udział w 

wysokości 25% w kapitale drugiej spółki, lub
• druga spółka ma bezpośredni minimalny udział  

w wysokości 25% w kapitale pierwszej spółki, bądź 
• trzecia spółka, która ma siedzibę w jakimkolwiek Pań-

stwie Członkowskim WE lub EOG ma bezpośredni 
minimalny udział w wysokości 25% zarówno w kapi-
tale pierwszej, jak i drugiej spółki.

Protokół wprowadza także opodatkowanie należności 
licencyjnych takie samo jak odsetek. Znosi zwolnienie od 
podatku u źródła oparte na zasadzie wzajemności.

19% stawki podatkowej o wiele szybciej. Osoby, które 
rozwiążą stosunek pracy w danym roku podatkowym  
i podejmą współpracę z byłym pracodawcą w ramach 
indywidualnej działalności gospodarczej mogą rozliczać 
się liniowo z podatku już z początkiem kolejnego roku 
podatkowego. Warunkiem jest złożenie oświadczenia  
o wyborze tej formy opodatkowania w urzędzie skarbo-
wym do 20 stycznia nowego roku podatkowego. 

Te zasady dotyczą również osób prowadzących działal-
ność w formie spółek osobowych. STAWKI I WSKAŹNIKI

23 lipca 2010 r. została opublikowana nowa Konwen-
cja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Nor-
wegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania 
i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakre-
sie podatków od dochodu oraz Protokół do tej Konwencji, 
podpisane w Warszawie dnia 9 września 2009 r. Konwen-
cja i protokół weszły w życie 25 maja 2010 r. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102411614
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/2009/dania_protokol_tekst_pl.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102191444
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/system_podatkowy/umowy_miedzynarodowe/protokol_wersja_polska.doc
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20100951089
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20100891034
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101340899
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101340899
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SERWIS VAT
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PORADY

Ze 100 tys. zł do 150 tys. zł wzrośnie w 2011 
roku limit obrotu uprawniający podatników do 

skorzystania ze zwolnienia od VAT.

W okresie od 1 stycznia 2011 r. 
do 31 grudnia 2013 r. stosowane będą zmienione 

stawki podatku od towarów i usług.

Zwolnienie podmiotowe w VAT

Jakie stawki VAT?

– To jedna ze zmian wprowadzonych ustawą z 2 grudnia 
2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. 
Od 1 stycznia 2011 r., od VAT zwolnieni są podatnicy, u 
których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekro-
czyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł 
(z wyjątkami wymienionymi w ustawie). 

Ponadto podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży 
opodatkowanej w 2010 r. była wyższa niż 100 tys. zł, 
ale nie przekroczyła 150 tys. zł, a także podatnicy rozpo-
czynający wykonywanie w 2010 r. czynności opodatko-
wanych VAT, u których łączna wartość sprzedaży, w pro-
porcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, 
przekroczyła 100 tys. zł, ale nie przekroczyła 150 tys. zł, 
też mogą skorzystać w 2011 roku ze zwolnienia podmio-
towego od podatku od towarów i usług. Warunkiem uzy-
skania takiego zwolnienia jest pisemne zawiadomienie 
o zamiarze skorzystania z niego, właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego w terminie do 15 stycznia 2011 r.

Będą one wynosiły:
• 23% – podstawowa stawka podatku; 
• 8% – stawka obniżona – dla: 

• towarów i usług wymienionych w załączniku nr 
3 do ustawy o VAT, 

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeśli 
dokonującym dostawy jest podatnik VAT, do któ-
rego miałyby zastosowanie przepisy dotyczące 
dostawy dzieł sztuki; 

• dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termo-
modernizacji lub przebudowy obiektów budow-
lanych (lub ich części) zaliczonych do budownic-
twa objętego społecznym programem mieszka-
niowym, 

• dostawy dzieł sztuki dokonywanej przez twórcę 
czy spadkobiercę twórcy, a także okazjonal-
nie przez podatnika, którego działalność jest 
opodatkowana, w przypadku gdy dzieła sztuki 
zostały osobiście przywiezione przez podatnika 
lub zostały przez niego nabyte od ich twórcy czy 
spadkobiercy twórcy, bądź w razie gdy upraw-
niają do pełnego odliczenia VAT, 

• importu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjoner-
skich i antyków; 

• 7% – stawka zryczałtowanego zwrotu podatku rolni-
kowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produk-
tów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten 
podatek; 

• 5% – stawka VAT dla towarów wymienionych w 
załączniku nr 10 do ustawy o VAT; 

• 4% – stawka ryczałtu dla podatnika świadczącego 
usługi taksówek osobowych. 

Minister Finansów może (rozporządzeniem) w latach 
2011-2013 obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 
5% czy 8% dla dostaw niektórych towarów i świadcze-
nia niektórych usług (lub ich części) oraz określać warunki 
stosowania obniżonych stawek. Ponadto Minister Finan-
sów ma prawo – tylko do końca stycznia 2011 r. – obni-
żyć stawkę podatku z 8% do 7% na niektóre towary lub 
usługi i określić warunki stosowania tej stawki. 

Wykonując powyższe upoważnienie ustawowe Mini-
ster Finansów 22 grudnia 2010 r. wydał nowe rozporzą-
dzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów 
ustawy o podatku od towarów i usług. Określa ono 
m.in. obowiązujące od 1 stycznia 2011 r.: 
• przypadki, kiedy później powstaje obowiązek 

podatkowy;
• miejsce świadczenia przy dostawie towarów i przy 

świadczeniu usług transportu;
• zwolnienia przedmiotowe z VAT (np. dzierżawa 

gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, a także 
zbycie prawa użytkowania wieczystego tych grun-
tów; usługi zarządzania narodowymi funduszami 
inwestycyjnymi; prowizje z tytułu umowy dystrybu-
cji i sprzedaży znaków opłaty sądowej; usługi obo-
zów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze, 
organizowane przez szkoły; usługi kształcenia zawo-
dowego lub przekwalifikowania zawodowego, finan-
sowane w co najmniej 70% ze środków publicznych; 
usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilak-
tyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i popra-
wie zdrowia);

• dodatkowe przypadki, kiedy stosowane są obni-
żone stawki 8% (np. dla towarów i usług wymie-

nionych w załączniku nr 1, robót konserwacyjnych 
dotyczących budownictwa objętego społecznym pro-
gramem mieszkaniowym, a także dotyczących obiek-
tów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa  
w art. 2 pkt 12 ustawy) i 0%, a tylko do 31 stycznia 
2011 r. – 7% VAT.

Podatnik powinien zmienić stawki VAT w kasie fiskalnej. 
Ministerstwo Finansów nie przewiduje przy tym zwrotu 
wydatków na zakup nowych kas fiskalnych.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102381578
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092151666
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102461649
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102461649
http://www.pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2010/1/to_podatnik_powinien_zmienic_stawki_vat_w_kasie_fiskalnej
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/vat_i_akcyzowy/akty_prawne/2009/broszura_-_21_grudzien_2010r..pdf
http://biznes.interia.pl/wiadomosci-dnia/news/ministerstwo-finansow-nie-przewiduje-refundacji,1572269
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/1A17FA01
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SERWIS VAT

Polskie przepisy, odmawiające prawa do 
odliczenia VAT z faktur wystawionych przez firmę 

niezarejestrowaną dla celów tego podatku, są 
niezgodne z unijną dyrektywą w sprawie VAT. 

Komisja Europejska rozpoczęła szerokie konsultacje
społeczne dotyczące sposobów wzmocnienia i

ulepszenia unijnego systemu podatku od wartości
dodanej (VAT) z pożytkiem dla obywateli,
przedsiębiorstw i państw członkowskich.

Ma być możliwość odliczania…

Przyszłość podatku 
od wartości dodanej

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż podat-
nikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku od 
wartości dodanej zapłaconego z tytułu nabycia usług 
wykonanych przez innego podatnika niezarejestro-
wanego jako podatnik podatku od wartości doda-
nej, w sytuacji gdy faktury zawierają wszystkie infor-
macje wymagane przez dyrektywę, a w szczególno-
ści zawierają informacje niezbędne do ustalenia tożsa-
mości osoby, która wystawiła te faktury, oraz rodzaju 
wykonanych usług. W przedmiotowej sprawie Bogu-
sław D. prowadził przedsiębiorstwo Dan-Trak i w latach 
2004-2006 kupował usługi od firmy, która nie zarejestro-
wała się dla celów VAT, pomimo iż miała taki obowiązek. 
Wystawiała ona faktury, chociaż sama nie rozliczała się  
z podatku. 

ETS uznał, że prawo do odliczenia jest integralną częścią 
systemu podatku VAT i co do zasady nie może być ogra-
niczane przez państwa członkowskie UE. System odliczeń 
ma na celu całkowite zwolnienie przedsiębiorcy od cię-
żaru podatku VAT podlegającego zapłacie czy uiszczo-
nego w ramach jego działalności gospodarczej. Wspólny 
system podatku VAT gwarantuje dzięki temu neutralność 
tego podatku.

Wyrok ETS z 22.12.2010 r. w sprawie C 438/09 – B.J. Dankowski 
przeciwko Dyrektorowi IS w Łodzi

Wszyscy zainteresowani mogą wyrazić swe opinie na temat 
istniejących problemów z VAT. Komisja wykorzysta uwagi.

ORZECZENIA

AKTUALNOŚCI

1 stycznia 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie 
Ministra Finansów z 9 grudnia 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku 
niektórym podatnikom, wystawiania faktur, 

sposobu ich przechowywania oraz listy towarów  
i usług, do których nie mają zastosowania 

zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Zmiany dotyczące faktur VAT

Podatnicy będą mieli obowiązek przechowywania faktur, 
faktur korygujących oraz ich duplikatów, w podziale na 
okresy rozliczeniowe w dowolny sposób zapewniający: 
• autentyczność pochodzenia, integralność treści i czy-

telność tych faktur od momentu ich wystawienia do 
czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania 
podatkowego; 

• łatwe ich odszukanie; 
• organowi podatkowemu lub organowi kontroli skar-

bowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
bezzwłoczny dostęp do faktur, zaś w przypadku fak-
tur przechowywanych w formie elektronicznej umoż-
liwiający tym organom również przetwarzanie danych 
w nich zawartych. 

„Autentyczność pochodzenia” ma oznaczać pewność co 
do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usłu-
godawcy albo wystawcy faktury, a „integralność tre-
ści” oznacza, że w fakturze nie zmieniono danych, które 
powinna zawierać. 

Faktury będzie można przechowywać w formie elektro-
nicznej poza terytorium kraju. Warunkiem będzie zapew-

ZMIANY PRAWNE nienie organowi podatkowemu bądź organowi kontroli 
skarbowej dostępu do nich za pomocą środków elektro-
nicznych (tzn. on-line). 

Oryginał faktury i faktury korygującej nie dybie musiał 
zawierać wyrazu „ORYGINAŁ”, zaś kopia faktury i fak-
tury korygującej – wyraz „KOPIA”. 

Od 1 stycznia 2011 r. usługi szkolenia osób 
ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii B, 
C, D i E, będą zwolnione od podatku na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy 

o podatku od towarów i usług.

Kursy prawa jazdy a VAT

– Tak wyjaśniło MF, opisując zmiany podatkowe.

INTERPRETACJE

powrót do spisu treści

http://polskawue.gov.pl/Komisja,rozpoczyna,debate,na,temat,przyszlosci,podatku,od,wartosci,dodanej,(VAT),5826.html
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pl&newform=newform&Submit=Szukaj&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=o
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pl&newform=newform&Submit=Szukaj&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=o
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102441627
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/vat_i_akcyzowy/informacje/informacja_prawo-jazdy__2_.pdf
http://www.mf.gov.pl/?const=3
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PROCEDURY PODATKOWE

powrót do spisu treści

UMOWY I PISMA

Od 6 stycznia 2011 r. należy stosować nowy wzór 
druku NIP-2.

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje nowa 
Klasyfikacja Środków Trwałych. 

Minister Finansów określił terytorialny zasięg 
działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej. 

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz ustawy – Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
zakłada przyspieszenie postępowania przed sądami  

i organami administracji.

Minister Finansów określił nowy wzór 
pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji 
składanej za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej oraz wzór zawiadomienia o odwołaniu 
takiego pełnomocnictwa. 

Jest on podany w załączniku do rozporządzenia Mini-
stra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające-
go rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgło-
szeń identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 241 poz. 1618). 

Do wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do dnia 30 
czerwca 2011 r., można stosować jeszcze wzór formula-
rza NIP-2 w brzmieniu dotychczasowym. Nie dotyczy to 
instytucji gospodarki budżetowej, towarzystw reasekuracji 
wzajemnej, głównych oddziałów zagranicznych zakładów 
reasekuracji wzajemnej, europejskich ugrupowań współ-
pracy terytorialnej. 

Można ją znaleźć w załączniku do rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). 

Wskazuje go załącznik do nowego rozporządzenia 
w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dy-
rektorów urzędów kontroli skarbowej.

Nowe przepisy, które wejdą w życie po upływie 3 mie-
sięcy od dnia ogłoszenia w Dz.U., pozwalają na skróce-
nie określonych w przepisach szczególnych terminów wy-
znaczonych w K.p.a. na podjęcie decyzji. Organ admini-
stracji będzie miał obowiązek informowania stron o każ-
dej zwłoce i jej przyczynach, z jednoczesnym podaniem 
daty wydania ostatecznego rozstrzygnięcia. Bardzo istot-
ne dla obywateli są regulacje pozwalające im na zaskar-
żenie nie tylko bezczynności urzędu, ale też przewlekłości 
jego działania. Nowelizacja przewiduje m.in. możliwość 
wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępo-
wania do sądu administracyjnego, za pośrednictwem or-
ganu, którego dotyczy. 

W K.p.a. podkreślono, iż stosowanie obowiązujących 
procedur ma odbywać się w sposób budzący zaufanie do 
władz publicznych, które – z własnej inicjatywy czy na 
wniosek stron – muszą podejmować wszelkie czynności 
potrzebne do ustalenia stanu faktycznego i załatwienia 
sprawy zgodnie z interesem społecznym oraz słusznym 
interesem obywatela.

Pracownicy ministerstw i innych urzędów centralnych 
oraz członkowie samorządowych kolegiów odwoław-

Zawiera je rozporządzenie mające wejść w życie 31 grud-
nia 2010 r. 

NIP-2

Klasyfikacja 
Środków Trwałych

Zasięg działania 
dyrektorów UKS

Przyspieszenie postępowania 
administracyjnego

Pełnomocnictwo

ZMIANY PRAWNE
czych będą wyłączeni od ponownego rozpatrywania da-
nej sprawy, jeżeli na wcześniejszym etapie brali udział  
w przygotowaniu zaskarżonej decyzji.

Zasadniczo pisma będą doręczane bezpośrednio peł-
nomocnikowi strony, a jeżeli ma ona siedzibę za grani-
cą – zastępcy procesowemu upoważnionemu do ich od-
bierania na terenie RP. Nowelizacja wprowadza ponad-
to możliwość niezawiadamiania strony o podjętych czyn-
nościach w razie złożenia przez nią tzw. skargi pieniac-
kiej, tzn. takiej, która została ponownie złożona w tej sa-
mej sprawie, pomimo uprzedniego wykazania bezzasad-
ności wniosku. 

Prawo strony do kopiowania dokumentów zawartych  
w aktach sprawy ma przysługiwać także po zakończeniu 
postępowania.

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2987.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102411618
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102421622
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102351544
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102371572
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

powrót do spisu treści

ZMIANY PRAWNE

Nowe rozporządzenie MG określa zasady 
kształtowania taryf przez przedsiębiorstwa 
energetyczne zajmujące się wytwarzaniem, 

magazynowaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, 
dystrybucją lub obrotem ciepłem. 

Od 15 grudnia ub.r. obowiązuje ustawa o zmianie 
ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy  
o zmianie ustawy o produktach biobójczych.

Ustawa o zmianie ustawy o licencji syndyka zakłada 
zwiększenie dostępności do zawodu syndyka 

poprzez uproszczenie zasad zdawania egzaminu 
uprawniającego do jego wykonywania. Od 17 grudnia 2010 r. obowiązuje rozporządzenie 

Ministra Finansów z 16 grudnia 2010 r. w sprawie 
minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku  
z działalnością wykonywaną przez organizatorów 

turystyki i pośredników turystycznych.

Zorganizowanie regularnego przewozu osób 
niezbędnego z punktu widzenia ogólnego interesu 
społecznego będzie należało do tzw. organizatora 

publicznego transportu zbiorowego  
– jednostki samorządu terytorialnego bądź Ministra 

Infrastruktury. 

Minister Gospodarki zmienił także rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Zmienione przepisy precyzyjnie określają warunki wyda-
wania pozwoleń na obrót produktami biobójczymi. 
Pozwolenia będą obejmować jedynie te z nich, które  
w swoim składzie mają substancje czynne niewymienione 
w załącznikach do unijnej dyrektywy 98/8/WE oraz te, 
które znajdowały się w obrocie przed 14 maja 2000 r.

Obowiązuje ponadto nowy wykaz substancji czynnych 
dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych 
oraz produktach biobójczych niskiego ryzyka.

Przewiduje też doprecyzowanie przepisów dotyczących 
ubiegania się o wydanie licencji i udostępniania listy osób, 
które ją uzyskały (publikowana będzie w Biuletynie Infor-
macji Publicznej). 

Osoby ubiegające się o uzyskanie licencji syndyka nie 
będą już musiały zdawać egzaminu w formie ustnej, ale 
tylko pisemnej. Nowe przepisy znoszą ujemną punktację 
za udzielenie nieprawidłowej odpowiedzi (podobnie jak w 
przypadku egzaminów: radcowskich, adwokackich i nota-
rialnych). Tak jak w przypadku innych egzaminów zawo-
dowych wprowadzono obowiązek podawania do publicz-
nej wiadomości wykazu aktów prawnych, na podstawie 
których przygotowywane będą pytania testowe. Minister 
Sprawiedliwości zobowiązany został do ogłoszenia do 
dnia 15 stycznia 2011 r. pierwszego takiego wykazu tytu-
łów aktów prawnych i zalecanej literatury, stanowiących 
źródło przygotowywanych pytań testowych. 

Nowelizacja porządkuje też przepisy dotyczące katalogu 
dokumentów, które trzeba złożyć wraz z wnioskiem o 
uzyskanie licencji syndyka.

Nowe przepisy wydłużą ponadto okres przejściowy wobec 
osób posiadających uprawnienia syndyka na podsta-
wie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 16 kwiet-
nia 1998 r. dotyczącego szczególnych kwalifikacji oraz 
warunków wymaganych od kandydatów pełniących te 
funkcje w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

Przewiduje ono m.in., iż wysokość sumy gwarancji ban-
kowej lub ubezpieczeniowej będzie określana w opar-
ciu o nowy podział działalności organizatorów turystyki i 
pośredników turystycznych, dokonany na podstawie kry-
terium zależności między wykorzystywanym środkiem 
transportu a terytorium, na którym jest wykonywana. 

W pozostałym zakresie przewóz osób będzie wyko-
nywany przez przewoźników komercyjnych, na zasa-
dach rynkowych. Wersja ostateczna ustawy nie przewi-
duje zakazu eliminującego z rynku przewozów popularne 
busy. Nowe przepisy w większości obowiązywać będą od 
1 marca 2011 r. 

Kalkulacja 
taryf za energię

Produkty biobójcze

Licencja syndyka Gwarancje świadczących 
usługi turystyczne

Ustawa o publicznym 
transporcie zbiorowym

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101941291
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102251464
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102391590
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102381584
http://www.mg.gov.pl/files/upload/3358/Taryfa.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20100790973
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2916.htm
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powrót do spisu treści

W 2020 r. w Polsce 15,5% energii końcowej brutto 
będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. 

W styczniowym cenniku reklamowym Telewizji 
Polskiej spoty są średnio o 15% tańsze niż rok 

wcześniej. 

OZE w zużyciu energii

W styczniu reklamy 
w TVP tańsze

– Tak zakłada rządowy „Krajowy plan działań w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych”. 

Najwięcej trzeba zapłacić za reklamę po głównym wy-
daniu „Wiadomości” – 30-sekundowy spot w niedzielę 
kosztuje wtedy 51 tys. zł.

AKTUALNOŚCI
Ministerstwo Środowiska wyjaśniło sposób 
obliczania wysokości środków na publiczne 

kampanie edukacyjne.

Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowią-
zany do finansowania publicznych kampanii edukacyj-
nych w wysokości co najmniej 0,1% przychodów z tytułu 
wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów na tery-
torium kraju osiąganych w danym roku kalendarzowym. 
Wysokość środków przeznaczonych na te kampanie 
należy obliczać ze wzoru: 

ilość sztuk x 9 zł x 0,1%

Ile na kampanie edukacyjne?

INTERPRETACJE

Można je znaleźć w obowiązującym od 16 listopada roz-
porządzeniu z 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za 
udostępnianie informacji o środowisku.

Obowiązuje ono od 6 grudnia 2010 r. 

Zamiast dotychczasowych 15 druków protokołów dla róż-
nych trybów udzielania zamówienia, z podziałem na do-
tyczące postępowań powyżej i poniżej tzw. progów unij-
nych oraz część ogólną i szczegółową protokołu, określo-
no tylko 8 wzorów formularzy protokołu. Każdy z nich 
dotyczy całości jednego z przewidzianych w Prawie zamó-
wień publicznych trybów: przetargu nieograniczonego, 
przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dia-
logu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamó-
wienia z wolnej ręki, zapytania o cenę i licytacji elektro-
nicznej. Przewidziano też wzory formularzy dotyczących 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i udziela-
nia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów 
oraz druku dodatkowego ZP-1.  

Minister Środowiska określił wysokość opłat za 
udostępnianie informacji o środowisku. 

Minister Gospodarki wydał nowe rozporządzenie 
w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek 

dozoru technicznego.

Od 11 grudnia 2010 r. obowiązuje rozporządzenie 
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego.

Informacje o środowisku

Opłaty za dozór techniczny

Protokoły do zamówień

STAWKI I WSKAŹNIKI

Ustawa o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia porządkuje 
warunki wytwarzania, wprowadzania do obrotu 

oraz stosowania pasz. 

Celem nowelizacji jest zharmonizowanie polskich przepi-
sów z prawem Unii Europejskiej w zakresie wytwarzania, 
wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt 
pasz, w tym pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz orga-
nizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych 
do użytku paszowego. Zmienione regulacje wprowadzają 
m.in. zasadę umieszczania na etykiecie informacji o składni-
kach mieszanki paszowej (według ich udziału wagowego).

Pasze UMOWY I PISMA

http://www.mg.gov.pl/node/12187
http://brtvp.pl/niezbednik/cennik/
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/w-styczniu-reklamy-w-tvp-tansze-o-15-proc
http://www.kprm.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5787/
http://www.mos.gov.pl/artykul/1865_najnowsze_wyjasnienia/13959_ustawa_z_dnia_24_kwietnia_2009_r_o_bateriach_i_akumulatorach_dz_u_nr_79_poz_666.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102151415
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102151415
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102291502
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102231458
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102301511
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UMOWY I PISMA

Nowe rozporządzenia MPiPS przedłużają możliwość 
wykonywania pracy przez cudzoziemców na 

podstawie oświadczeń pracodawcy.

Od początku 2011 r. OHP organizująca 
przygotowanie zawodowe młodocianych będzie 
składać do właściwego ze względu na miejsce 

odbywania przygotowania zawodowego centrum 
edukacji wniosek o przyznanie refundacji według 

uproszczonego wzoru. 

Zmiany wprowadzono do rozporządzenia w sprawie wy-
konywania pracy przez cudzoziemców bez konieczno-
ści uzyskania zezwolenia na pracę oraz do rozporządze-
nia w sprawie określenia przypadków, w których zezwo-
lenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez wzglę-
du na szczególne warunki wydawania zezwoleń na pra-
cę cudzoziemca. 

Pracodawcy mogą rejestrować ww. oświadczenia dla pra-
cowników z Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji lub Ukrainy 
z terminami wykonywania pracy przypadającymi w kolej-
nych latach. 

Określa go rozporządzenie MPiPS zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie refundowania ze środków Fundu-
szu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pra-
cownikom.

Zatrudnianie obcokrajowców

OHP zatrudniające 
młodocianych

Minister Edukacji Narodowej określiła podstawy 
programowe kształcenia w zawodach: operator 
maszyn w przemyśle włókienniczym, operator 
urządzeń przemysłu ceramicznego, operator 

urządzeń przemysłu szklarskiego, rękodzielnik 
wyrobów włókienniczych, technik analityk, technik 
garbarz, technik technologii ceramicznej, technik 
technologii chemicznej, technik technologii szkła  

i technik włókiennik.

1 stycznia 2011 r. wchodzi w życie nowelizacja 
Kodeksu pracy dążąca do likwidacji 

przedmiotowych różnic w statusie rodziców 
adopcyjnych i naturalnych.

Szkoły zawodowe

Zmiany w urlopach 
ojcowskich

Podane są one w rozporządzeniu obowiązującym od 23 
grudnia 2010 r. 

Wprowadza ona do K.p. przepis, zgodnie z którym ojcow-
ski urlop można wykorzystać do ukończenia przez dziec-
ko 12. miesiąca życia albo w ciągu roku od dnia uprawo-
mocnienia się postanowienia sądu orzekającego przyspo-
sobienie, jednak nie później niż do osiągnięcia przez nie 7 
lat. Przewiduje się przy tym, że ten termin może być prze-
dłużony do 10 lat, jeżeli wobec dziecka podjęto decyzję o 
odroczeniu obowiązku szkolnego. Nowe przepisy zapew-

ZMIANY PRAWNE nią zatem pracującym ojcom adopcyjnym dziecka skorzy-
stanie z urlopu ojcowskiego także po orzeczeniu o przy-
sposobieniu. Z nowych możliwości nie mogą skorzystać 
ojcowie adopcyjni, którzy wzięli urlop przed dniem wej-
ścia w życie zmian. 

Ponadto wymiar urlopu w 2011 r. wyniesie jeden tydzień.

AKTUALNOŚCI

Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 
2011 r. przewiduje, że w tymże roku inspektorzy PIP 
przeprowadzą ok. 88 tys. kontroli, z tego 13% będzie 

dotyczyło zadań koordynowanych centralnie, ok. 
30% stanowić będą badania skarg pracowniczych,  

a 30% – realizacja zadań wynikających bezpośrednio 
z przepisów ustawowych. 

Czym zajmie się PIP?

Zadania własne okręgowych inspektoratów pracy, zwią-
zane z regionalną specyfiką, będą więc stanowiły ok. 1/4 
ogółu kontroli. W 2011 r. różnorodnymi działaniami pre-
wencyjnymi planuje się objąć ponad 100 tys. podmio-
tów: pracodawców, rolników indywidualnych, pracow-
ników młodocianych, organizacje pracodawców, związki 
zawodowe i jednostki samorządu terytorialnego.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102361559
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102361560
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102361560
http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=1850
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102441632
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3478.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102311522
http://www.pip.gov.pl/html/pl/news/10/10100060.php
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Wynoszą one odpowiednio:
• 27.093,40 zł – co stanowi sumę obowiązujących 

kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych 
miesięcznych wynagrodzeń w 2010 r.;

• 50.316,10 zł – co stanowi sumę kwot przychodu od-
powiadających 130% przeciętnych miesięcznych wy-
nagrodzeń. 

Jeżeli łączna kwota dochodu osiągniętego przez emery-
ta lub rencistę w okresie ubiegłego roku kalendarzowego 
nie przekroczyła niższej kwoty granicznej dochodu, organ 
rentowy ustala, że dochód emeryta (rencisty) nie uzasad-
niał zmniejszenia ani zawieszenia świadczeń, a w przy-
padku gdy świadczenia były zmniejszone lub zawieszo-
ne – dokonuje zwrotu różnicy między należną i wypłaco-
ną kwotą świadczeń. Jeśli zaś łączna kwota dochodu osią-
gniętego przez emeryta lub rencistę w okresie ubiegłego 
roku kalendarzowego przekroczyła niższą kwotę granicz-
ną dochodu, organ rentowy ustala: 
1. że dochód osiągnięty przez emeryta lub rencistę uza-

sadniał: 
a) zmniejszenie świadczeń wypłaconych za okres 
ubiegłego roku kalendarzowego, jeżeli dochód nie 
przekroczył wyższej kwoty granicznej dochodu, 
b) zawieszenie świadczeń wypłaconych za okres ubie-
głego roku kalendarzowego, jeżeli dochód przekro-
czył wyższą kwotę graniczną dochodu, 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawa wymia-
ru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 
grudniu 2010 r., styczniu i lutym 2011 r. dla: 
• osób prowadzących pozarolniczą działalność gospo-

darczą oraz osób z nimi współpracujących, 
• twórców i artystów, 

Przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego prze-
ciętnego wynagrodzenia wyniosła zaś 3.359 zł.

– Tak obwieścił Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego.

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych Prezes ZUS ogłosił kwoty 

graniczne przychodu za 2010 r. stosowane przy 
zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS, przeciętne 
wynagrodzenie w III kwartale 2010 r. wynosiło 

3.203,08zł.

MPiPS ogłosiła, że kwota ograniczenia rocznej 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe w roku 2011 wynosi 100.770 zł.

Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, 
chorobowe i macierzyńskie od jednej osoby w I 

kwartale 2011 r. wynosi 36 zł. 

Kwoty graniczne przychodu

Ubezpieczenie chorobowe

Ograniczenie rocznej 
podstawy wymiaru składek

Składka rolników

STAWKI I WSKAŹNIKI

Dotychczasowe formularze kontraktu socjalnego mogą 
być wykorzystywane do czasu wyczerpania ich zapasów, 
nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2011 r. 

W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązy-
waniu problemów osoby lub rodziny znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej pracownik socjalny może za-
wrzeć kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną, w celu 
wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, za-
wodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

Ustalono nowy wzór kontraktu socjalnego.

Kontrakt socjalny

UMOWY I PISMA
• osób prowadzących działalność w zakresie wolne-

go zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowa-
nym podatku dochodowym od niektórych przycho-
dów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób 
prowadzących działalność w zakresie wolnego zawo-
du, z której przychody są przychodami z działalności 
gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, 

• wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, koman-
dytowej lub partnerskiej, 

• osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub 
ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

– nie może przekraczać miesięcznie kwoty 8.007,70 
zł (tj. 250% przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 
2010 r.).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20100971136
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1683
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20100861015
http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Departament Ubezpieczen Spolecznych/Akty prawne/obwieszczenie_podstawa_151210.pdf
http://zalaczniki.ops.pl/dz1/id50_1.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102181439


     – 12 –     – 12 –

SERWIS ZUS

powrót do spisu treści

Od 1 stycznia 2011 r. wchodzi w życie regulacja 
przewidująca zawieszenie prawa do emerytury, 

przysługującej osobom, które nie rozwiązały 
stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego 
wykonywały zatrudnienie bezpośrednio przed 

nabyciem prawa do emerytury. 

Zmniejszanie i zawieszanie świadczeń 
przedemerytalnych będzie uzależnione jedynie od 
kwoty osiąganego dochodu z wykonywanej pracy, 
zaś świadczeniobiorcy będą mogli dorobić do 25% 

przeciętnego wynagrodzenia. 

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS (wpro-
wadzająca zmianę art. 103 ust. 1 i 2 i dodająca art. 103a) 
dotyczy m.in. osób, które w wyniku zmiany przepisów po 
8 stycznia 2009 r., skorzystały z możliwości przejścia na 
emeryturę bez konieczności rozwiązania stosunku pracy. 
Osoba, która na dzień 1 stycznia 2011 r. pobiera emery-
turę i wciąż pracuje na etacie w swoim zakładzie pracy, 
jeżeli nadal będzie chciała kontynuować pobieranie świad-
czenia, będzie się musiała z tej pracy zwolnić – choćby 
na 1 dzień. Po przejściu na emeryturę osoba taka może 
bowiem zatrudnić się ponownie w tym samym czy innym 
zakładzie pracy. 

W przypadku emerytur przyznanych przed 2011 rokiem, 
wprowadzone zmiany mają być stosowane począw-
szy od dnia 1 października 2011 r. ZUS w ciągu 30 dni 
od wejścia w życie ustawy będzie musiał zawiadomić te 
osoby o zmianie przepisów, a zainteresowani powinni 
wybrać przed 1 października 2011 r.

O świadczenia przedemerytalne mogą ubiegać się osoby, 
które utraciły pracę nie ze swojej winy, mają długi staż 
ubezpieczeniowy, lecz nie spełniają jeszcze warunków do 
uzyskania emerytury. Kobiety muszą mieć co najmniej 55 
lat, zaś mężczyźni 60.

Dotychczas świadczenia przedemerytalne ulegają zmniej-
szeniu bądź zawieszeniu w razie osiągania przychodu z 
tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpiecze-
nia społecznego (z tytułu zatrudnienia, służby lub innej 
pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej dzia-
łalności). Przepisy dotyczące tych ograniczeń są jednak 

Emerytura albo etat

Uproszczone 
rozliczanie świadczeń 
przedemerytalnych

ZMIANY PRAWNE

Przewidziano możliwość pozostania w zatrudnieniu, ale 
wiązać się to będzie z wstrzymaniem wypłaty emerytury. 
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych 
oraz niektórych innych ustaw ma też na celu obniżenie 
poziomu długu publicznego i kosztów jego obsługi oraz 
obniżenie deficytu sektora finansów publicznych poprzez 
wprowadzenie wydatkowej reguły dyscyplinującej, która 
ma ograniczać dynamikę i ryzyko nadmiernego wzro-
stu wydatków budżetu państwa. W razie przekroczenia 
55-procentowego progu ostrożnościowego relacji pań-
stwowego długu publicznego do PKB przewidziano moż-
liwość przejściowego dalszego wzrostu stawek VAT.

zbyt złożone i stanowią barierę aktywizacji osób pobiera-
jących świadczenia.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, 
która wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu ogłoszenia w Dz.U., przewiduje 
zaś zastosowanie doń zasad takich samych, jak w syste-
mie emerytur i rent z FUS (lecz bez zmiany obowiązują-
cych granic dopuszczalnych przychodów). Podstawą do 
zawieszenia zasiłku przedemerytalnego ma być wyłącz-
nie kwota przychodu. Żeby świadczenie przedemery-
talne nie zostało zmniejszone, jego wysokość nie będzie 
mogła przekroczyć 25% przeciętnego wynagrodzenia  
w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryza-
cji, ogłoszonego przez Prezesa GUS. Jeśli osiągnie wyższy 
poziom, zasiłek zostanie zmniejszony o kwotę tego prze-
kroczenia. Świadczenie zostanie zawieszone, jeżeli przy-
chód przekroczy 70% średniej płacy. 

Zmiany dotyczą ponadto zasad rozliczania przychodu 
potrzebnego do ustalenia prawa do świadczenia przed-
emerytalnego. Dotąd należało rozliczać się raz do roku. 
Nowe przepisy przewidują zaś, że pobierający zasiłek sam 
zdecyduje, czy chce rozliczać się rocznie, czy miesięcz-
nie. Do zawieszenia bądź zmniejszenia świadczeń i zasił-
ków przedemerytalnych z tytułu przychodu osiągniętego 
w roku rozliczeniowym 2010/2011 i w latach poprzed-
nich, a także do ich rozliczenia będą stosowane przepisy 
dotychczasowe. 

Powyższe zmiany umożliwiają pobierającym zasiłki przed-
emerytalne uzyskiwanie wyższych zarobków bez zmniej-
szania zasiłku. 

2. kwotę różnicy między należną a wypłaconą kwotą 
świadczeń, która podlega zwrotowi, z uwzględnie-
niem przepisów. 

http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1702
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3576.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3576.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3474.htm
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ZMIANY PRAWNE

Ustawa z 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o 
cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw skraca 

okres ważności wizy krajowej, z 5 lat do 1 roku.

Ustawa okołobudżetowa, poza oszczędnościami 
budżetowymi i podwyżką VAT, wprowadza wyższe 

ulgi dla studentów i niewidomych na przejazdy 
pociągami i autobusami.

Polska ratyfikuje Konwencję UNESCO w sprawie 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

Międzynarodowe małżeństwa już wkrótce będą 
mogły same zdecydować, według prawa którego  

z państw UE przeprowadzić rozwód. 

Wkrótce wejdzie w życie nowelizacja ustawy - 
Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Przewiduje też m.in., że konsul nie wyda wizy krajowej, 
jeśli dana osoba jest wpisana w Systemie Informacyjnym 
Schengen do celów odmowy wjazdu. Od zasady tej bę-
dzie można odstąpić w przypadkach, gdy przemawiają za 
tym poważne przyczyny (np. względy humanitarne).

Ulgę na przejazdy PKP i PKS dla uczniów i studentów ob-
niżono w 2001 r. z 50 do 37%. Dotąd z 49-procentowej 
zniżki na przejazdy PKS i PKP (bez ekspresów) mogły ko-
rzystać tylko te osoby, które kupiły imienne bilety miesięcz-
ne. Pozostali mieli prawo tylko do 37-procentowej ulgi.

Zgodnie z ustawą okołobudżetową, od początku 2011 r. 
ulga w wysokości 51% dla studentów będzie obowiązy-
wała przy przejazdach jednorazowych w pociągach eks-
presowych, osobowych i pospiesznych. Taka sama ulga 
obejmie także przejazdy w pociągach osobowych i po-
spiesznych na podstawie imiennych biletów miesięcznych.

Dzięki temu nasz kraj uzyska możliwość wpływu struktu-
ralno-organizacyjnego i merytorycznego na działalność 
Międzyrządowego Komitetu do spraw Ochrony Niemate-
rialnego Dziedzictwa Kulturowego, działającego w ramach 
UNESCO, w tym na sporządzaną przez Komitet światową 
Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Listę nie-
materialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pil-
nej ochrony i Listę zagrożonych elementów niematerialne-
go dziedzictwa kulturowego. Polska będzie musiała wpła-
cać co 2 lata składkę na Fundusz Ochrony Niematerialne-
go Dziedzictwa Kulturowego. Za to będzie mogła ubiegać 
się o pomoc międzynarodową na cele związane z ochroną 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego i uczestniczyć 
w programach, projektach i działaniach mających na celu 

Przepisy dotyczą par złożonych z osób różnych narodo-
wości, żyjących oddzielnie w różnych krajach UE lub ży-
jących razem z kraju innym niż ich ojczysty. Będą one mo-
gły wybrać kraj, w którym przeprowadzą rozwód zgod-
nie ze swoim miejscem zamieszkania lub narodowością. 
Nowe przepisy regulują również sytuację, w której mał-
żonkowie nie dojdą do porozumienia w sprawie wyboru. 
Nowe zasady pozwolą np. parze hiszpańsko-niemieckiej 
mieszkającej we Francji na wybór rozwodu według pra-
wa francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego. Przepi-
sy wejdą w życie w ciągu 18 miesięcy. 

Przedstawiono w niej nowy model ochrony przed powo-
dzią. Najpierw, do 22 grudnia 2011 r., ma być przygoto-
wana wstępna ocena ryzyka powodziowego dla obsza-
rów dorzeczy. Potem dla obszarów narażonych na nie-
bezpieczeństwo powodzi zostaną przygotowane (do 22 
grudnia 2013 r.) mapy zagrożenia i ryzyka powodziowe-
go. Mają być one uwzględniane w planach zagospodaro-
wania przestrzennego, co powinno ograniczyć zabudo-
wę terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 
Nowe przepisy dotyczą także klęski suszy.

Wizy krajowe

Jakie ulgi na przejazdy? Chrońmy kulturę

Rozwody po europejsku

Zapobieganie powodziom

Z 51% ulgi skorzystają też studenci posiadający bile-
ty miesięczne imienne na autobusy zwykłe i pospiesz-
ne publicznego transportu zbiorowego. Wszystkie ulgo-
we uprawnienia będą przysługiwały studentom do 26. 
roku życia. Natomiast ulga dla młodzieży szkolnej korzy-
stającej z imiennych biletów miesięcznych wyniesie 49%  
i przysługiwać będzie do 24. roku życia.

Niewidomi niezdolni do samodzielnej egzystencji uzyska-
ją m.in. 93% ulgę na bilety jednorazowe i miesięczne na 
autobusy i pociągi osobowe. W przypadku biletów mie-
sięcznych na pociągi pospieszne i ekspresowe będzie im 
przysługiwała 51% ulga. Dotąd za takie bilety niewidomi 
musieli płacić 100% ceny. W przypadku innych biletów 
przysługiwały im ulgi w wysokości od 37% do 49% – w 
zależności od rodzaju transportu i biletów.

ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego realizo-
wanych pod auspicjami Komitetu.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102391593
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102381578
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102251462
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3425.htm
http://www.europarl.europa.eu/pl/pressroom/content/20101215IPR10128/html/Rozwody-po-europejsku
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Minister Infrastruktury podał wysokość normatywu 
miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 

powierzchni użytkowej lokalu.

W 2011 r. najniższy zasiłek chorobowy wyniesie 
1.195,98 zł.

W 2011 r. wyniesie ona 3,075 zł za 1 m2 powierzchni 
użytkowej lokalu.

Będzie to o 59 zł niż w 2010 r. 

Kredyty mieszkaniowe

Zasiłek chorobowy 

STAWKI I WSKAŹNIKI

W związku z niskimi temperaturami prosimy 
o zwracanie szczególnej uwagi na osoby bezdomne 

i starsze. 

Komisja Europejska przyjęła nową metodologię 
przydziału darmowych uprawnień dla emisji gazów 

cieplarnianych w latach 2013-2020. Zimą właściciel nieruchomości ma obowiązek 
zabezpieczenia chodników przyległych do posesji. 

Dzwoniąc na numer alarmowy 112 albo 997, możemy 
uratować im życie. 

Zima to także okres zwiększonej liczby pożarów i zatruć 
tlenkiem węgla. Państwowa Straż Pożarna przypomina 
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa przy używa-
niu urządzeń grzewczych i gazowych.

Dzięki aktywności polskich negocjatorów udało się prze-
konać Brukselę oraz inne kraje członkowskie do przyzna-
nia większej ilości darmowych uprawnień dla polskiego 
ciepłownictwa i tym samym zapobiec skokowym pod-
wyżkom cen ciepła dla gospodarstw domowych od 2013 
roku.

Właściciele powinni usuwać śnieg, błoto pośniegowe i lód 
z chodników przylegających do ich nieruchomości i ukła-
dać go wzdłuż krawężnika. Do ich obowiązków należy 
też usuwanie sopli lub nawisów śniegu, stanowiących za-
grożenie dla przechodniów.

Bądźmy bezpieczni zimą

Ciepło dla gospodarstw 
domowych 

Właściciele muszą odśnieżać

AKTUALNOŚCI

PORADY

Minister Infrastruktury planuje zmianę 
rozporządzenia w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

Proponowana zmiana rozporządzenia ma na celu wpro-
wadzenie obowiązku montażu światłowodowej instala-
cji telekomunikacyjnej w nowo budowanych budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych, budynkach zamieszka-
nia zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej, 
zapewniającej w szczególności dostęp do szerokopasmo-
wego Internetu oraz programów radiofonicznych i tele-
wizyjnych wysokiej rozdzielczości, a także zapewnienie, 
aby w ww. budynkach istniały odpowiednie pomiesz-
czenia lub miejsca na osprzęt i urządzenia instalacyjne 
do montażu instalacji telekomunikacyjnej, wyposażone  
w zasilanie elektryczne.

Zgodnie z polityką unijną, wszyscy obywatele UE w 2013 
roku mają mieć zapewniony dostęp do Internetu. Nato-
miast celem na 2020 rok jest zapewnienie dostępu dla 
wszystkich obywateli UE do sieci o przepływności powy-
żej 30 Mbit/s, a dla co najmniej połowy gospodarstw 
domowych dostępu o przepływności 100 Mbit/s.

Komisja Europejska opublikowała dane statystyczne 
dotyczące łączy szerokopasmowych w Europie. Wynika 
z nich, że prędkość łączy zwiększyła się w ciągu ostat-
niego roku.

Warunki techniczne 
budynków

PROJEKTY

Za nieuprzątnięcie błota, śniegu czy lodu z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości można dostać mandat 
karny w wysokości 100 zł.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20100891035
http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1652
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/8848/Badzmy_bezpieczni_zima.html
http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=1727
http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=3216
http://www.pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2010/1/nie_bedzie_duzego_wzrostu_cen_ciepla_dla_gospodarstw_domowych_
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/8816/Pamietaj_o_odsniezaniu_dachu.html
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_rozporzadzen/rozp_telekomunikacja/proj_rozp_warunki_techn_bud
http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1793464-p_3.htm
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UE ponownie wyznacza sobie cel zmniejszenia 
o połowę w skali roku liczby ofiar śmiertelnych.

Główny Inspektor Transportu Drogowego przejmie 
dotychczasowe kompetencje Ministra Infrastruktury 

w zakresie międzynarodowego transportu 
drogowego.

Nabywcy samochodów osobowych z kratką (o masie 
do 3,5 t) będą mogli odliczyć 60% kwoty VAT  

z faktury zakupowej, lecz nie więcej niż 6 tys. zł.

W 2009 r. w wypadkach drogowych w UE zginęło 35 tys. 
osób. Jest to o 36 proc. mniej niż w 2001 r., kiedy Komi-
sja po raz pierwszy postawiła sobie cel polegający na ob-
niżeniu o 50 proc. liczby śmiertelnych wypadków w ska-
li roku. Do grupy największego ryzyka należą młodzi lu-
dzie i motocykliści.

Odpowiedzialne zachowanie kierowców, poprawa jako-
ści infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa pojaz-
dów – to czynniki, które mogą wpłynąć na ograniczenie 
liczby tragicznych wypadków na europejskich drogach.

Będzie on miał prawo do: 
• udzielania i cofania licencji na przewozy w międzyna-

rodowym transporcie drogowym;
• wydawania zaświadczeń na międzynarodowy nieza-

robkowy przewóz drogowy; 
Ograniczenie w odliczaniu podatku od nabywanych sa-
mochodów ma obowiązywać w latach 2011-2012. Nie 

10-letni plan poprawy 
bezpieczeństwa drogowego 

w UE

Transport drogowy

Samochody a VAT

AKTUALNOŚCI

ZMIANY PRAWNE

• wydawania, zmiany czy cofania świadectw kierow-
ców, prowadzania ich kontroli i rejestru; 

• prowadzania rejestru pojazdów i przedsiębiorców 
wykonujących na potrzeby własne międzynarodowy 
przewóz drogowy. 

Opłaty za przejazd po drogach krajowych będą wno-
szone w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego  
i w inspektoratach wojewódzkich. 

Poza GITD formularze jazdy i certyfikaty potwierdzają-
ce spełnianie przez pojazd odpowiednich wymogów bez-
pieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu będą 
wydawane także przez wojewódzkich inspektorów trans-
portu drogowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsię-
biorcy nie będą musieli każdorazowo przyjeżdżać po nie  
z całej Polski do Warszawy.

GITD będzie organem ustawowo wskazanym tylko do 
wydawania i przekazywania polskich zezwoleń oraz 
przyjmowania i dystrybucji zezwoleń zagranicznych  
w transporcie drogowym rzeczy. Minister Infrastruktury 
dalej będzie zaś upoważniony do prowadzenia negocjacji  
i uzgodnień międzynarodowych dotyczących kontyngen-
tów i zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy 
osób i rzeczy.

Powyższe zmiany wprowadza nowelizacja ustawy 
o transporcie drogowym.

obejmuje ono pojazdów innych niż samochody osobo-
we. Poszerzono zaś katalog dokumentów, na podstawie 
których można identyfikować pojazdy specjalne i okre-
ślać dopuszczalną ładowność czy liczbę miejsc innych po-
jazdów samochodowych. 

W latach 2011-2012 nie będzie też można odliczać po-
datku naliczonego od zakupionego paliwa do ww. samo-
chodów, także tych nabytych przed 2011 r.

Właściciel pojazdu ciężarowego nie będzie miał obowiąz-
ku dostarczania urzędowi skarbowemu kopii zaświad-
czeń potwierdzających homologację, wydawanych przez 
okręgowe stacje kontroli pojazdów.

Nowelizacja reguluje ponadto np. zasady rozliczania VAT 
przez podmioty zagraniczne świadczące w Polsce oka-
zjonalne przewozy osób pojazdami zarejestrowanymi 
za granicą (m.in. autobusami). Usługi te nie będą obję-
te szczególnymi regułami opodatkowania. Podmiot wy-
konujący je w Polsce będzie musiał mieć przy sobie po-
twierdzenie zarejestrowania się jako podatnik VAT w na-
szym kraju i rozliczać podatek VAT w polskim urzędzie 
skarbowym. 

http://ec.europa.eu/news/transport/100720_pl.htm
http://ec.europa.eu/news/transport/101012_1_pl.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3575.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3620.htm
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Ustawodawca znowelizował ustawę o Bankowym 
Funduszu Gwarancyjnym (BFG), podwyższając 
gwarancje dla depozytów zgromadzonych w 

bankach działających w Polsce (do 100 tys. euro). 
Pieniądze mają być uruchamiane już w ciągu 20 dni 

roboczych.

Obligacje skarbowe oferowane w sieci 
sprzedaży detalicznej (w tym emitowane 

jako skarbowe papiery oszczędnościowe) będą 
nominowane w walucie polskiej bądź  

w euro. Ich nominał ma wynosić 100 zł/euro  
lub wielokrotność tej kwoty. 

Od 22 grudnia 2010 r. obowiązuje nowelizacja 
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Sejm uchwalił 17 grudnia ustawę budżetową 
na rok 2011. 

W związku z wyodrębnieniem działalności 
reasekuracyjnej, Minister Finansów podał, co 

powinno się znaleźć w rocznym raporcie o stanie 
portfela zakładu ubezpieczeń. 

Nowelizacja ma na celu wdrożenie dyrektywy UE, która 
zaleca zwiększenie bezpieczeństwa systemu bankowego. 
Zmiany przebiegają w 2 etapach. W lipcu 2009 r. zno-
welizowano ustawy o BFG i Prawo bankowe, tak aby za-
pewnić bezpieczeństwo deponentom. Teraz zmiany do-
tyczą m.in.: 
• ograniczenia, do 5 dni roboczych, czasu, który Ko-

misja Nadzoru Finansowego (KNF) ma na decyzję o 
zawieszeniu działalności banku; 

• podwyższenia wysokości gwarantowanej kwoty 
depozytu z 50 tys. euro do 100 tys. euro; 

• podwyższenia maksymalnej stawki funduszu 
środków gwarantowanych o 0,15 punktu procen-
towego;

• skrócenia, do 20 dni roboczych, terminu wypłaty 
objętych gwarancją środków, od momentu, w któ-
rym KNF uzna, że bank z powodu sytuacji finansowej 
nie jest wypłacalny i brak jest perspektyw na realiza-
cję jego zobowiązań w późniejszym terminie, lub od 
dnia wydania przez sąd decyzji o zawieszeniu rosz-
czeń deponentów wobec banku. 

Minister Finansów wydał 2 rozporządzenia regulu-
jące zasady emisji obligacji skarbowych: 
• rozporządzenie w sprawie warunków emitowania 

obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprze-
daży detalicznej, 

• rozporządzenie w sprawie warunków emitowania 
obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę 
zobowiązań Skarbu Państwa. 

Nowe przepisy od początku 2011 r. będą określać: jed-
nostkową wartość nominalną obligacji i walutę, w ja-
kiej może następować emisja, zasady oraz tryb sprze-
daży, podmioty, które mogą nabywać obligacje, a także 
ograniczenia co do obrotu i sposób realizacji świadczeń. 

Przewiduje ona np., iż zmiana wierzyciela zobowiązań 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
może nastąpić dopiero po wyrażeniu zgody przez pod-
miot, który utworzył ZOZ.

Łączna kwota podatkowych i niepodatkowych dochodów 
budżetu państwa ma wynieść 273.271.468 tys. zł. Kwo-
ta wydatków budżetu państwa to 313.471.468 tys. zł., a 
kwota deficytu na dzień 31 grudnia 2011 r., ma wynieść 
maksymalnie 40.200.000 tys. zł. Ogólna rezerwa budże-
towa wyniesie zaś 95.000 tys. zł. 

Tymczasem Parlament Europejski przyjął budżet UE na 
2011 rok, uwzględniając większość priorytetów, na któ-
rych zależało posłom, zachowując jednocześnie limit wy-
datków zaproponowany przez państwa członkowskie.

Określa to nowe rozporządzenie w sprawie zakresu in-
formacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela 
ubezpieczeń i reasekuracji zakładu ubezpieczeń.

Gwarancje dla 
depozytów bankowych

Obligacje skarbowe 

Utrudniony handel 
szpitalnymi długami

Budżety

Raport o stanie portfela ZMIANY PRAWNE W osobnym rozporządzeniu Minister Finansów okre-
ślił zaś warunki emitowania obligacji skarbowych ofe-
rowanych na rynkach zagranicznych.

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3554.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102301507
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3429.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091441176
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091441176
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102371573
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102371574
http://polskawue.gov.pl/Parlament,przyjal,budzet,UE,na,2011,rok,6065.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102151409
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102441630


     – 17 –     – 17 –

FINANSE

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać 
stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. 

Minister Infrastruktury określił wysokość stawki 
opłaty paliwowej na rok 2011.

Od czerwca 2009 r. są one utrzymywane na tym samym 
poziomie:
• stopa referencyjna 3,50% w skali rocznej; 
• stopa lombardowa 5,00% w skali rocznej; 
• stopa depozytowa 2,00% w skali rocznej; 
• stopa redyskonta weksli 3,75% w skali rocznej; 
• stopa dyskonta weksli 4,00% w skali rocznej.

Wyniesie ona:
• 95,19 zł za 1000 l benzyn silnikowych, o których 

mowa w art. 37h ust. 3 pkt 1 ustawy o autostradach 
płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; 

• 239,84 zł za 1 000 l olejów napędowych, o których 
mowa w art. 37h ust. 3 pkt 2 ustawy; 

• 122,82 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów, o 
których mowa w art. 37h ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy. 

Stopy NBP 

Opłata paliwowa

STAWKI I WSKAŹNIKI

Producenci rolni, dotknięci m.in. skutkami powodzi, 
dostaną zaliczki na wsparcie inwestycji służących 

przywracaniu potencjału produkcji rolnej. 

Ustawodawca wprowadza nowe instrumenty 
wsparcia dla przedsiębiorców i poszerza krąg 
potencjalnych beneficjentów w warunkach 

spowolnienia gospodarczego, spowodowanego 
ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym.

Minister Rozwoju Regionalnego zaktualizował 
zasady udzielania pomocy na szkolenia w ramach 

regionalnych programów operacyjnych. 

– Tak przewiduje nowelizacja ustawy o uruchamianiu 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prze-
znaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej. 
Działanie pod nazwą „przywracanie potencjału produkcji 
rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywioło-

PARP będzie udzielała dotacji także na szkolenia i 
usługi doradcze. O wsparcie będą się mogli ubiegać 
np. przedsiębiorcy dotknięci skutkami klęski żywio-
łowej. Ustawa z 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
wejdzie w życie 5 stycznia 2011 r. Nowelizacja łagodzi 
też zasady udzielania wsparcia przedsiębiorcom.

21 grudnia 2010 r. weszły zaś w życie 3 rozporządzenia 
MRR dotyczące pomocy w ramach regionalnych pro-
gramów operacyjnych:
• w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przed-
siębiorców w ramach regionalnych programów ope-
racyjnych;

• w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

• w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwesty-
cyjnej w ramach regionalnych programów operacyj-
nych.

Nowe rozporządzenie określa też zasady udzielania po-
mocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych.

Środki na przywracanie 
potencjału produkcji

Pomoc z PARP

Przepisy pomocowe wych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobie-
gawczych” zostało włączone do Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2007-2013. 

Minister Finansów rozszerzył zaś zakres akredytacji przy-
znanej ARiMR w zakresie uruchamiania środków pocho-
dzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwaran-
cji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. 

Dzięki ułatwieniom wprowadzonym w przepisach, jeśli 
grupa rolników, z powodu siły wyższej czy wystąpienia 
wyjątkowych okoliczności, spóźni się ze złożeniem wnio-
sku o wsparcie, dyrektor oddziału Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa odpowiednio wydłuży termin 
do dokonania tej czynności. 

Dla rolników dotkniętych przez powódź przewidziano też 
dopłaty od ARR z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia. 

powrót do spisu treści

http://www.nbpnews.pl/pl/akt/wiadomosci/rpp-grudzien-2010
http://www.nbp.gov.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2010/rpp_2010_12_22.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20100971133
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102341535
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102361552
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102401603
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102351549
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102391598
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102391599
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102361562
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102301516
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102191446
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102471650

