
► Dostawa terenów a VAT

►Można skorygować VAT od 
ubezpieczenia przedmiotu leasingu

► ODszkODOwAniA zA 
wypADki przy prAcy wOlne  
OD pODATku DOchODOwegO 

naczelny sąd Administracyjny 
orzekł, że odszkodowania za 
wypadki przy pracy są zwolnione 
z podatku dochodowego. 
sprawa dotyczyła odszkodowań 
otrzymywanych przez 
pracowników spółki kghM 
polska Miedź sA.” 

► VAT do usług transportowych 
i spedycyjnych

► niewykonalne zwolnienie 
niekonstytucyjne

► Opodatkowanie wyrobów 
węglowych

► pełne zwolnienie 
„wychodzących” odsetek 

► chorwacja w unii europejskiej

► BrAk kAry zA niezłOżenie 
DeklArAcji śMieciOwej  

pyTAnie: nie złożyłem 
„deklaracji śmieciowej” 
w terminie ustalonym przez 
gminę. czy czeka mnie za to 
jakaś sankcja?” 

► ustawa o okręgach sądowych 
zawetowana

► zmiany w opiece nad maluchami

► zmiany w krk

► przedszkola za złotówkę już 
od września

► więcej ośrodków egzaminacyjnych 
na prawo jazdy

► przed wakacjami – co warto 
wiedzieć?
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► urlopy rodzicielskie wydłużone 

► Trzynastka w budżetówce

► zmiany w refundacji leków

► normy czasu pracy osób 
niepełnosprawnych

► informacja o stanie konta 
ubezpieczonego bardziej przejrzysta

► najwyższa podstawa składek 
chorobowych

► ii TrAnszA DeregulAcji 
przyjęTA przez rząD

rada Ministrów przyjęła 
przygotowany w Ministerstwie 
sprawiedliwości projekt 
ustawy o ułatwieniu dostępu 
do wykonywania niektórych 
zawodów regulowanych..” 

 ► prOsTOwAnie e-sąDów 
ustawa z dnia 10 maja 2013 r. 
o zmianie ustawy kodeks 
postępowania cywilnego ma 
przyczynić się do zwiększenia 
bezpieczeństwa przy wydawaniu 
tytułów wykonawczych 
w postępowaniach cywilnych 
oraz przy prowadzeniu egzekucji 
na podstawie takich tytułów 
wykonawczych.”

► żegnaj narodowy przewoźniku…  

► homologacja dla nowego typu 
pojazdu

► spłata długów kFD

► nowe prawo dla węglowodorów 
w polsce?

► Opłata za zwielokrotnianie 
chronionych utworów

FirMA serwis DOMOwykADry 
i uBezpieczeniA

„

„

„

„

pODATki



s ł o w o  o d  d o r a d c y

Drogi Kliencie,

22 czerwca br. wypadł Dzień Wolności Podatkowej. Oznacza to, że od tego momentu, 
symbolicznie, każdy przeciętny Polak zaczął pracować nie na ZUS i podatki, tylko na siebie! 

Dzień Wolności Podatkowej to dzień, w którym (średnio) łączny dochód od początku 
roku zrównuje się z (przewidywanymi) zobowiązaniami podatkowymi na ten rok, a więc 
symbolicznie obywatele przestają płacić państwu, a zaczynają zarabiać na siebie. Do 
obliczenia, kiedy ten dzień przypada, służy stosunek udziału wydatków publicznych do 
produktu krajowego brutto - przyjmując założenia budżetowe opracowane przez Mini-
sterstwo Finansów. Wydatki publiczne powiększane są o transfery środków do otwartych 
funduszy emerytalnych.

Chociaż Polacy płacą wysokie podatki, to nie zawsze wiedzą, na co są one przeznaczane. 
Sprawozdania z wykonania budżetu państwa są coraz bardziej zagmatwane, a niektórych 
wydatków w ogóle się w nich nie ujmuje.

Mimo wszystko, tym optymistycznym akcentem, że już pracujemy dla siebie, zapraszam 
do lektury e-doradcy.

Twój Doradca Podatkowy

 5.  Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP – jednostki 

budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

 8.  Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 

pobranego w czerwcu od należności wypłaconych 

zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych 

w art. 21 ust. 1 ustawy o p.d.o.p.

 8.  Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 

pobranego w czerwcu 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 

czerwiec.

10.  Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne i FP za czerwiec – osoby 

fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

10.  Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec.

15.  Wpłata podatku od nieruchomości i podatku 

leśnego za lipiec – osoby prawne, jednostki 

organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości 

prawnej.

15.  Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za czerwiec 

– pozostali płatnicy składek.

15.  Złożenie informacji podsumowującej (w wersji 

drukowanej) za czerwiec.

22. Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób 

prawnych i od podatkowej grupy kapitałowej.0

22.  Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób 

fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności 

gospodarczej (w tym liniowego) oraz z umów najmu 

i dzierżawy.

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 poprzednim 

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 czerwiec.

22.  Wpłata podatku dochodowego od podatników 

osiągających dochody bez pośrednictwa płatników 

ze stosunku pracy z zagranicy oraz z emerytur 

i rent z zagranicy czy z tytułu osobiście wykonywanej 

działalności np. literackiej, artystycznej.

22.  Wpłata ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych za czerwiec. 

22.  Wpłata na PFRON za czerwiec. 

25.  Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.

25.  Złożenie informacji podsumowującej (składanej 

elektronicznie).
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   pOwróT DO spisu Treści◄ ►

Dostawa terenów a VAT

w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy 
podatkowe oraz organy kontroli skarbowej Minister Finansów wyjaśnił kwestię 

opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy terenów niezabudowanych 
w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu.

Można skorygować VAT od ubezpieczenia 
przedmiotu leasingu

w związku z wyrokiem eTs z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie c-224/11 – Bgż 
leasing sp. z o.o. przeciwko Dyrektor izby skarbowej w warszawie. Minister Finansów 

wydał interpretację ogólną.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 
pkt 9 ustawy o podatku 

od towarów i usług (VAT), 
w brzmieniu obowiązują-
cym do dnia 31 marca 2013 r., 
od podatku była zwolniona 
dostawa terenów niezabu-
dowanych innych niż tereny 
budowlane oraz przeznaczo-
ne pod zabudowę. Przepis 
ten stanowił implementację 
art. 135 ust. 1 lit. k dyrektywy 
Rady 2006/112/WE z dnia 
28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku 
od wartości dodanej (tzw. dy-
rektywy VAT), w myśl którego 
państwa członkowskie zwal-
niają z VAT dostawy terenów 
niezabudowanych, inne niż 
dostawy terenów budowla-
nych, o których mowa w art. 
12 ust. 1 lit. b dyrektywy VAT.

Art. 12 ust. 3 dyrektywy VAT, 
który nawiązuje do ust. 1 lit. b 
tego artykułu, definiuje „teren 
budowlany” jako każdy grunt 

nieuzbrojony lub uzbrojony, 
uznawany za teren budowla-
ny przez państwa członkow-
skie. Przepisy ustawy o VAT 
w brzmieniu obowiązującym 
do dnia 31 marca 2013 r. nie 
zawierały definicji terenów 
budowlanych lub przezna-
czonych pod zabudowę. 
Wprawdzie art. 12 ust. 3 dy-
rektywy VAT nie wskazuje na 
konieczność wprowadzenia 
definicji ,,terenu budowlane-
go” do przepisów w zakresie 
VAT, taką jednakże potrzebę 
zasygnalizował Naczelny Sąd 
Administracyjny w wyroku 
w składzie siedmiu sędziów 
z dnia 17 stycznia 2011 r. (sygn. 
akt I FPS 8/10). Jednocześnie 
w wyroku tym Sąd wskazał, 
że w związku z tym, że 
w ustawie o VAT nie sprecyzo-
wano pojęcia terenu budowla-
nego lub przeznaczonego pod 
zabudowę, w sytuacji braku 
planu zagospodarowania 

przestrzennego lub decyzji 
o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu dla 
klasyfikacji terenu niezabu-
dowanego, wiążące są zapisy 
ewidencji gruntów i budyn-
ków, a nie studium uwarun-
kowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego 
gminy.

Uwzględniając zatem wy-
kładnię zaprezentowaną 
w ww. wyroku z dnia 17 stycz-
nia 2011 r., w celu prawidłowej 
klasyfikacji terenu niezabudo-
wanego dla potrzeb zastoso-
wania zwolnienia od podatku 
od towarów i usług, zawartego 
w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy 
o VAT w brzmieniu obowiązu-
jącym do dnia 31 marca 2013 r., 
w przypadku gdy brak było 
planu zagospodarowania 
przestrzennego lub decyzji 
o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, 
wiążące są zapisy ewidencji 

Dotyczy ona zwolnienia 
z podatku od towarów 

i usług czynności polegającej 
na objęciu ubezpieczeniem 
towaru stanowiącego przed-
miot leasingu, jeżeli jest ono 
połączone z usługą leasingu 
(samą w sobie objętą VAT). 

MF stwierdził w niej, że usługa 
ubezpieczenia przedmiotu le-
asingu oraz usługa leasingu, 
co do zasady, stanowią usługi 
odrębne i niezależne dla 
celów opodatkowania VAT. 
Leasingodawcy, którzy speł-
niają warunki dla dokonania 

stosownej korekty w związku 
z tym wyrokiem, mogą, ale nie 
mają obowiązku jej dokony-
wania. 

Interpretacja ogólna MF 
z 26.06.2013 r,.sygn. 

PT3/033/1/101/AEW/13/63224

gruntów i budynków, a nie 
studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania 
przestrzennego gminy.

Natomiast od dnia 1 kwiet-
nia 2013 r. w art. 2 pkt 33 usta- 
wy o VAT wprowadzono de-
finicję terenu budowlanego. 
Zgodnie z tą definicją, przez 
tereny budowlane rozumie 
się grunty przeznaczone pod 
zabudowę w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego, a w przy- 
padku braku takiego planu 
– zgodnie z decyzją o wa-
runkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu, 
o których mowa w przepi-
sach o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 
Od dnia 1 kwietnia 2013 r. 

obowiązuje też nowe brzmie-
nie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy 
o VAT, przewidujące zwolnie-
nie od podatku w przypadku 
dostawy terenów niezabu-
dowanych innych niż tereny 
budowlane.

Tym samym od dnia 1 kwiet-
nia 2013 r., w związku z wpro-
wadzeniem do ustawy o VAT 
definicji terenu budowlane-
go dla potrzeb prawidłowej 
klasyfikacji gruntów celem 
zastosowania zwolnienia od 
podatku od towarów i usług, 
o którym mowa w art. 43 ust. 
1 pkt 9 tej ustawy, w sytuacji 
gdy brak jest planu zagospo-
darowania przestrzennego 
lub decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, nie należy już 

kierować się danymi zawar-
tymi w ewidencji gruntów 
i budynków, które były, 
zgodnie z wykładnią zapre-
zentowaną w wyroku z dnia 
17 stycznia 2011 r., istotne 
w stanie prawnym obowiązu-
jącym do dnia 31 marca 2013 r. 
W konsekwencji dostawa 
terenu niezabudowanego, 
nieobjętego planem zagospo-
darowania przestrzennego 
lub decyzją o warunkach za-
budowy i zagospodarowania 
terenu, podlega zwolnieniu 
z podatku od towarów i usług. 

Interpretacja ogólna 
MF z 14.06.2013 r., sygn. 

PT10/033/12/207/WLI/13/
RD58639

inTerpreTAcje

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=&oqp=&dates=&lg=&language=pl&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=c-224%252F11&td=ALL&pcs=O&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=86480
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/interpretacja+og%C3%B3lna+-+leasing
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/interpretacja+og%C3%B3lna+-+leasing
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/interpretacja+og%C3%B3lna+-+leasing
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/interpretacja+og%C3%B3lna+-+leasing
http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/interpretacja-ogolna-ministra-finansow-dot-opodatkowania-podatkiem-od-towarow-i-uslug-dostawy-terenow-niezabudowanych-w-przypadku-braku-planu-zagospodarowania-przestrzennego-oraz-decyzji-o-warunkach-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fvat%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/interpretacja-ogolna-ministra-finansow-dot-opodatkowania-podatkiem-od-towarow-i-uslug-dostawy-terenow-niezabudowanych-w-przypadku-braku-planu-zagospodarowania-przestrzennego-oraz-decyzji-o-warunkach-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fvat%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/interpretacja-ogolna-ministra-finansow-dot-opodatkowania-podatkiem-od-towarow-i-uslug-dostawy-terenow-niezabudowanych-w-przypadku-braku-planu-zagospodarowania-przestrzennego-oraz-decyzji-o-warunkach-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fvat%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/interpretacja-ogolna-ministra-finansow-dot-opodatkowania-podatkiem-od-towarow-i-uslug-dostawy-terenow-niezabudowanych-w-przypadku-braku-planu-zagospodarowania-przestrzennego-oraz-decyzji-o-warunkach-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fvat%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
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„jednoznaczna 
nazwa na 
paragonie 
fiskalnym”

Odpowiadając na 
wątpliwości podatników 

dotyczące obowiązku 
umieszczania na paragonie 

fiskalnym nazwy towaru 
lub usługi pozwalającej 

na jednoznaczną 
ich identyfikację, 

Ministerstwo Finansów 
przedstawiło wyjaśnienie.

Odliczenie VAT od pojazdów 
testowych

Minister Finansów zinterpretował prawo do odliczenia 
podatku od towarów i usług przy nabyciu pojazdów 
przejściowo wykorzystywanych przez podatników 

jako tzw. pojazdy demonstracyjne/testowe, których 
przedmiotem działalności jest odprzedaż tych pojazdów.

Odszkodowania za wypadki 
przy pracy wolne od podatku 

dochodowego

naczelny sąd Administracyjny orzekł, że odszkodowania 
za wypadki przy pracy są zwolnione z podatku 

dochodowego. sprawa dotyczyła odszkodowań 
otrzymywanych przez pracowników spółki kghM 

polska Miedź sA.

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. 
weszło w życie rozpo-

rządzenie Ministra Finan-
sów z dnia 14 marca 2013 r. 
w sprawie kas rejestrujących 
(Dz.U. poz. 363). Zgodnie 
z § 8 ust. 1 pkt 6 tego rozpo-
rządzenia, paragon fiskalny 
zawiera m.in. nazwę towaru 
lub usługi pozwalającą na 
jednoznaczną ich identy-
fikację. Podatnicy nie są 
jednak obowiązani z tego 
tytułu do wymiany „starych” 
kas na nowe, gdyż brak od-
powiednich możliwości 
technicznych w „starych” 
kasach nie powoduje, że nie 
mogą być one stosowane dla 
rozliczeń podatkowych.

Czasowe przeznaczenie pojazdów do celów demonstra-
cyjnych, np. jazd próbnych, zaprezentowania nabywcy, 

nie zmienia tego, że będą one nadal służyły podatnikowi do 
podstawowej jego działalności jaką jest odprzedaż pojazdów. 
Oznacza to, że podatnikom, których przedmiotem działalno-
ści jest odprzedaż pojazdów samochodowych, w przypadku 
nabycia pojazdów, które nie zostają od razu sprzedane, lecz 
czasowo służą w charakterze pojazdów demonstracyjnych/
testowych, przysługuje w odniesieniu do tych pojazdów odli-
czenie podatku od towarów i usług w pełnej wysokości.

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2010 r. sto-
sowany był analogiczny do ww. art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 
grudnia 2010 r. przepis zawarty w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, 
poz. 535, z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą o VAT”, zgodnie 
z którym w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz 
innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie cał-
kowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego 
stanowiło 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty 
podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, 
dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 
6.000 zł, przy czym przepis ten nie dotyczył (tak jak i obecnie) 
przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika była 
odprzedaż tych samochodów (pojazdów) – art. 86 ust. 4 pkt 7 
lit. a ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe, nieobowiązujące już przepisy 
art. 86 ust. 3 i ust. 4 pkt 7 lit. a ustawy o VAT należy inter-
pretować zgodnie z zaprezentowanym wyżej stanowiskiem.

NSA potwierdził zdanie WSA we Wrocławiu, że odszko-
dowania przyznane na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu 

cywilnego z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia 
korzystają z przedmiotowego zwolnienia z podatku. W tym 
bowiem przypadku odrębna ustawa (Kodeks cywilny) określa 
zasady ustalania odszkodowania. Na mocy art. 444 § 1 K.c., w razie 
uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie 
szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na 
żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody 
powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, 
a jeśli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na 
koszty przygotowania do innego zawodu. Przepis art. 444 § 1 K.c. 
zawiera precyzyjne zasady ustalania wysokości odszkodowania za 
wszelkie koszty wynikłe z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. 
Przedmiotowy przepis wprost określa możliwe żądania poszko-
dowanego oraz sposób ich zaspokojenia, z uwzględnieniem 
sytuacji w której poszkodowany stał się inwalidą. W przepisie 
tym zostawało na przykład uregulowane, w jakim przypadku na 
żądanie poszkodowanego zobowiązany powinien zapłacić z góry 
sumę potrzebną na pokrycie kosztów leczenia. W konsekwencji 
przedmiotowe świadczenia, spełniając warunki określone w art. 
21 ust. 1 pkt 3 ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(p.d.o.f.), korzystają ze zwolnienia podatkowego.

Stosownie bowiem do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 p.d.o.f., 
wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania 
lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania 

Konsekwencją uznania, że 
w wyżej opisanych przypad-
kach od nabywanych pojaz-
dów wykorzystywanych jako 
pojazdy demonstracyjne/
testowe przysługuje prawo 
do odliczenia podatku od 
towarów i usług w pełnej wy-
sokości, obligatoryjnym staje 
się opodatkowanie, zgodnie 
z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, 
jakiegokolwiek ich użytku 
niezwiązanego z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, w 
szczególności do celów oso-
bistych podatnika lub jego 
pracowników.

Interpretacja ogólna MF 
z 21.06.2013 r., nr 

PT10/033/4/87/LWW/13/
RD61593

OrzeczeniA

http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/wyjasnienia-dotyczace-%E2%80%9Ejednoznacznej-nazwy-na-paragonie-fiskalnym%E2%80%9D?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fvat%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=353293&i_smpp_s_strona=1
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/07B2FBD4BC
http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/interpretacja-ogolna-ministra-finansow-dot-prawa-do-odliczenia-podatku-od-towarow-i-uslug-przy-nabyciu-pojazdow-przejsciowo-wykorzystywanych-przez-podatnikow-jako-tzw-pojazdy-demonstracyjne-testowe-ktorych-przedmiotem-dzialalnosci-jest-odsprzedaz-tych-pojazdow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fvat%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/interpretacja-ogolna-ministra-finansow-dot-prawa-do-odliczenia-podatku-od-towarow-i-uslug-przy-nabyciu-pojazdow-przejsciowo-wykorzystywanych-przez-podatnikow-jako-tzw-pojazdy-demonstracyjne-testowe-ktorych-przedmiotem-dzialalnosci-jest-odsprzedaz-tych-pojazdow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fvat%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/interpretacja-ogolna-ministra-finansow-dot-prawa-do-odliczenia-podatku-od-towarow-i-uslug-przy-nabyciu-pojazdow-przejsciowo-wykorzystywanych-przez-podatnikow-jako-tzw-pojazdy-demonstracyjne-testowe-ktorych-przedmiotem-dzialalnosci-jest-odsprzedaz-tych-pojazdow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fvat%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/interpretacja-ogolna-ministra-finansow-dot-prawa-do-odliczenia-podatku-od-towarow-i-uslug-przy-nabyciu-pojazdow-przejsciowo-wykorzystywanych-przez-podatnikow-jako-tzw-pojazdy-demonstracyjne-testowe-ktorych-przedmiotem-dzialalnosci-jest-odsprzedaz-tych-pojazdow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fvat%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_


elekTrOniczny serwis klienTów kAncelArii        

▪ pODATki pODATki ▪

   pOwróT DO spisu Treści◄ ►

wynikają wprost z przepisów 
odrębnych ustaw lub przepi-
sów wykonawczych wydanych 
na podstawie tych ustaw, z wy-
jątkiem: 
a. określonych w prawie pracy 

odpraw i odszkodowań 
z tytułu skrócenia okresu 
wypowiedzenia umowy 
o pracę, 

b. odpraw pieniężnych wypła- 
canych na podstawie prze- 
pisów o szczególnych zasa- 
dach rozwiązywania z pra- 
cownikami stosunków pra- 
cy z przyczyn niedotyczą-
cych pracowników,

c. odpraw i odszkodowań z ty- 
tułu skrócenia okresu wy-
powiedzenia funkcjonariu-
szom pozostającym w sto- 
sunku służbowym,

d. odszkodowań przyznanych 
na podstawie przepisów 
o zakazie konkurencji,

e. odszkodowań za szkody 
dotyczące składników zwią- 
zanych z prowadzoną dzia-
łalnością gospodarczą,

f. odszkodowań za szkody do-
tyczące składników majątku 
związanych z prowadze-
niem działów specjalnych 
produkcji rolnej, z których 
dochody są opodatkowane 
według skali, o której mowa 
w art. 27 ust. 1, lub na za-
sadach, o których mowa 
w art. 30c,

g. odszkodowań wynikających 
z zawartych umów lub ugód 
innych niż ugody sądowe.

Na podstawie przytoczone-
go unormowania, zwolnione 

od podatku są otrzymane 
odszkodowania oraz zadość-
uczynienia, poza taksatywnie 
wymienionymi, jeżeli ich wy-
sokość lub zasady ustalania 
wynikają wprost z odręb-
nych ustaw lub przepisów 
wykonawczych wydanych 
na podstawie tych ustaw. Za 
odszkodowania wypłacone na 
podstawie przepisów prawa 
uznać należy odszkodowania, 
których źródłem jest przepis 
prawa, niezależnie od tego, 
czy bezpośrednim tytułem 
okaże się na przykład, 
decyzja organu państwa czy 
wyrok sądu (wyrok NSA z dnia 
28.06.2004 r., sygn. akt I FSK 
196/04, publ. LEX nr 129893).

Wyrok NSA z 7.06.2013 r., sygn. 

akt II FSK 2008/11

VAT do usług transportowych i spedycyjnych

w dniu 16 maja 2013 r. Trybunał sprawiedliwości unii europejskiej wydał wyrok 
w sprawie c–169/12 – TnT express worldwide poland sp. z o.o., w którym pośrednio 

uznał polskie przepisy za niezgodne z prawem wspólnotowym.

niewykonalne zwolnienie niekonstytucyjne

Miesięczny termin złożenia zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego 
nabycia w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych dla zastoso-

wania zwolnienia od podatku podatków od spadków i darowizn to za krótko.

Wskazał w nim np., że 
art. 66 dyrektywy 

Rady 2006/112/WE z dnia 
28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku 
od wartości dodanej należy 
interpretować w taki sposób, 

że sprzeciwia się on unor-
mowaniu prawa krajowego, 
w myśl którego podatek od 
wartości dodanej w odniesie-
niu do usług transportowych 
i spedycyjnych jest wymagal-
ny w momencie otrzymania 

całości lub części zapłaty, lecz 
nie później niż po upływie 
30 dni od dnia świadczenia 
usługi, nawet jeśli faktura 
została wystawiona wcze-
śniej i przewiduje późniejszy 
termin zapłaty. 

Trybunał Konstytucyjny 
orzekł niezgodność art. 

4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
28 lipca 1983 r. o podatku od 
spadków i darowizn, w brzmie- 
niu obowiązującym od 1 sty- 
cznia 2007 r. do 31 grudnia 
2008 r., w zakresie, w jakim 
przewiduje miesięczny termin 
złożenia zgłoszenia właści-
wemu naczelnikowi urzędu 
skarbowego nabycia w drodze 
dziedziczenia własności rzeczy 
lub praw majątkowych przez 
małżonka, zstępnych, wstęp-
nych, pasierba, rodzeństwo, 
ojczyma i macochę, z wy-
wiedzioną z art. 2 Konstytu-
cji Rzeczypospolitej Polskiej 
zasadą zaufania do państwa 
i stanowionego przez nie 
prawa. 

Wyrok Trybunału Konsty-
tucyjnego z 4 czerwca 2013 r. 
(sygn. akt P 43/11) został 
ogłoszony 18 czerwca 2013 r. 

Podatnikom, którym wsku- 
tek przekroczenia miesięcz-
nego terminu na złoże- 
nie zgłoszenia ustalono zobo- 
wiązanie podatkowe z tytułu 
podatku od spadków i daro-

wizn, przysługuje prawo do 
złożenia wniosku o wzno- 
wienie postępowania w spra- 
wie podatku od spadków 
i darowizn oraz uchylenie 
decyzji ustalającej wysokość 
zobowiązania podatkowego. 
Wznowienie postępowania 
obejmować będzie tylko te 
przypadki, w których speł-
nione są łącznie następujące 
warunki:
 ▪ nabycie własności rzeczy 

lub praw majątkowych 
nastąpiło w drodze dzie-
dziczenia,

 ▪ śmierć spadkodawcy na-
stąpiła od dnia 1 stycznia 
2007 r.,

 ▪ postanowienie sądu stwier- 
dzające nabycie spadku 
uprawomocniło się w okre- 
sie od dnia 1 stycznia 2007 r. 
do dnia 31 grudnia 2008 r. 
(zarejestrowano akt po-
świadczenia dziedziczenia 
w 2008 r.),

 ▪ wyłączną przesłanką usta-
lenia zobowiązania podat-
kowego było zgłoszenie 
nabytych rzeczy lub praw 
majątkowych naczelni-

kowi urzędu skarbowego 
z uchybieniem miesięcz-
nego terminu określonego 
w art. 4a ust. 1 pkt 1 po-
wyższej ustawy.

Wniosek o wznowienie 
postępowania należy złożyć 
w nieprzekraczalnym termi-
nie miesiąca od dnia wejścia 
w życie orzeczenia Trybuna-
łu, tj. do dnia 18 lipca 2013 r. 
(art. 240 § 1 pkt 8 i art. 241 § 
2 pkt 2 ustawy – Ordynacja 
podatkowa). Organem wła-
ściwym w sprawie wznowie-
nia postępowania jest organ, 
który wydał decyzję w ostat-
niej instancji.

Nadpłata podlega zwroto-
wi w terminie 30 dni od dnia 
uchylenia decyzji ustalającej 
wysokość zobowiązania po-
datkowego, z zastrzeżeniem 
przepisów art. 76 Ordynacji 
podatkowej o zaliczeniu nad-
płaty, m.in. na poczet zaległo-
ści podatkowych.

Ministerstwo Finansów za-
leciło organom podatkowym 
sprawne przeprowadzenie 
postępowań podatkowych 
i zwrot nadpłat.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/07B2FBD4BC
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/07B2FBD4BC
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=&oqp=&dates=&lg=&language=pl&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=169%252F12&td=ALL&pcs=O&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=85299
http://www.izbapodatkowa.pl/konsekwencje-orzeczenia-tsue-w-sprawie-tnt-express-worldwide-poland-sp-z-oo,4,1151
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2012/p_43_11.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000692
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/wyrok-trybunalu-konstytucyjnego-ws-art-4a-ust-1-pkt-1-ustawy-o-podatku-od-spadkow-i-darowizn-w-brzmieniu-obowiazujacym-od-1-01-2007-r-do-31-12-2008-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-2%26p_p_col_count%3D1
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co podlega opłacie skarbowej, a co nie?

Opłata skarbowa jest obecnie regulowana przepisami ustawy z dnia 16 listopada 
2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.u. z 2012 r., poz. 1282). wykaz przedmiotów opłaty 
skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do tego aktu prawnego. 

pOrADy

Opłacie skarbowej pod- 
lega: 

1. w sprawach indywidual-
nych z zakresu administra-
cji publicznej:  
a. dokonanie czynności 

urzędowej na podsta-
wie zgłoszenia lub na 
wniosek, 

b. wydanie zaświadczenia 
na wniosek, 

c. wydanie zezwolenia (po-
zwolenia, koncesji); 

2. złożenie dokumentu 
stwierdzającego udziele-
nie pełnomocnictwa lub 
prokury albo jego odpisu, 
wypisu lub kopii – w spra- 
wie z zakresu administracji 
publicznej lub w postępo-
waniu sądowym. 

Przedmiotem opłaty skar-
bowej jest również dokonanie 
czynności urzędowej, wydanie 
zaświadczenia oraz zezwolenia 
(pozwolenia) przez podmiot 
inny niż organ administracji 
rządowej i samorządowej, 
w związku z wykonywaniem 

zadań z zakresu administracji 
publicznej, a także złożenie 
w takim podmiocie dokumen-
tu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa lub prokury 
albo jego odpisu, wypisu lub 
kopii. 

Nie podlega zaś opłacie 
skarbowej: 
1. dokonanie czynności urzę-

dowej, wydanie zaświadcze-
nia i zezwolenia (pozwole-
nia, koncesji) albo złożenie 
dokumentu stwierdzające-
go udzielenie pełnomocnic-
twa lub prokury albo jego 
odpisu, wypisu lub kopii 
w sprawach:  
a. alimentacyjnych, opieki, 

kurateli i przysposobie-
nia, 

b. ubezpieczenia społecz-
nego, ubezpieczenia 
zdrowotnego, rent struk-
turalnych, ulg określo-
nych w przepisach szcze-
gólnych dla żołnierzy 
niezawodowych i osób 
odbywających służbę za-

stępczą oraz ich rodzin, 
a także uprawnień dla 
osób niepełnospraw-
nych i osób objętych 
przepisami o szczegól-
nych uprawnieniach dla 
kombatantów, 

c. świadczeń socjalnych 
oraz w sprawach zała-
twianych na podstawie 
przepisów  o pomocy 
społecznej, przepisów 
o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastęp-
czej oraz przepisów o za- 
trudnieniu socjalnym, 

d. wyboru Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej, 
wyborów do Sejmu, 
Senatu, Parlamentu Eu-
ropejskiego i organów 
samorządu terytorial-
nego oraz referendum, 

e. powszechnego obowiąz-
ku obrony, z wyjątkiem 
decyzji w sprawach 
udzielania zgody oby-
watelom polskim na 
służbę w obcym wojsku 

lub w obcej organizacji 
wojskowej, 

f. zatrudnienia, wynagro-
dzeń za pracę, 

g. nauki, szkolnictwa 
i oświaty pozaszkolnej 
oraz ochrony zdrowia, 

h. załatwianych na podsta-
wie przepisów ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nierucho-
mościami, 

i. nabycia obywatelstwa 
polskiego w drodze repa-
triacji oraz stwierdzenia 
posiadania obywatelstwa 
polskiego nabytego w ten 
sposób, 

j. pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Pol-
skiej obywateli państw 
członkowskich Unii Eu-
ropejskiej, państw człon-
kowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stron 
umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym 
lub Konfederacji Szwaj-
carskiej, oraz członków 
ich rodzin, którzy do 
nich dołączają lub z nimi 
przebywają, 

k. o nadanie statusu 
uchodźcy, udzielenie 
azylu, zgody na pobyt 
tolerowany oraz w spra-
wach ochrony czasowej, 

l. rekompensat w rozu-
mieniu ustawy  z dnia 
8 lipca 2005 r. o realizacji 
prawa do rekompensaty 
z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza 
obecnymi granicami 
Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

2. dokonanie czynności urzę-
dowej, wydanie zaświad-
czenia oraz zezwolenia 
w sprawach budownictwa 
mieszkaniowego; 

3. dokonanie czynności urzę-
dowej, wydanie zaświad-
czenia i zezwolenia przez 
Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnic-
twa albo Agencję Rynku 
Rolnego w sprawach z za- 
kresu wykonywania przez 
te agencje zadań w ramach 
realizacji Wspólnej Polity-
ki Rolnej, w tym w spra-
wach płatności w ramach 
systemów wsparcia bez-
pośredniego określonych 
przepisami Unii Europej-
skiej, pomocy de minimis 
w sektorze rolnictwa lub 
rybołówstwa oraz innych 
zadań dotyczących organi-
zacji rynków rolnych, z wy-
łączeniem zadań w zakresie 
administrowania obrotem 
z zagranicą towarami rol-
no-spożywczymi; 

4. wydanie decyzji na pod-
stawie przepisów ustawy 
z dnia 3 kwietnia 2009 r. 
o wspieraniu zrównowa-
żonego rozwoju sektora 
rybackiego z udziałem 
Europejskiego Funduszu 
Rybackiego; 

5. złożenie dokumentu 
stwierdzającego udziele-
nie pełnomocnictwa lub 
prokury albo jego odpisu, 
wypisu lub kopii w spra-
wach określonych w ww. 
pkt 3; 

6. wydanie zaświadczenia nie-
zbędnego do uzasadnienia 
wniosków w sprawach wy-
mienionych w ww. pkt 1-5; 

7. dokonanie czynności urzę-
dowej i wydanie zaświad-
czenia w sprawach o zmianę 
imienia (imion) lub nazwi-
ska osób, którym bezpraw-
nie je zmieniono, a także 
zstępnych i małżonków 
tych osób; 

8. wydanie zezwolenia przez 
ministra właściwego do 
spraw środowiska lub woje-
wodę na działania związane 
z czynną ochroną przyrody. 

Jeśli zaświadczenie, którego 
wydanie nie podlega opłacie 
skarbowej zostanie użyte 
w innej sprawie niż wymienio-
na w powyższych punktach, 
to od wydania tego zaświad-

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001282
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Opodatkowanie wyrobów węglowych

parlament kończy prace nad nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym, która ma 
usprawnić i uprościć obecny system opodatkowania wyrobów węglowych. 
Doprecyzowuje ona przepisy w tym zakresie oraz w systemie zwolnień tych 

wyrobów od akcyzy. 

   pOwróT DO spisu Treści◄ ◄

▪ pODATki FirMA ▪

wymiana informacji 
podatkowych w ue

rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja 
podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej zakłada 
regulacje, które określają bardziej precyzyjne zasady 

współpracy administracji podatkowych państw człon-
kowskich unii europejskiej, co ma  usprawnić i poprawić 

skuteczność wymiany informacji. 

Efektem nowych przepisów ma być skuteczniejszy pobór 
podatków, zapobieganie oszustwom podatkowym i uchy-

laniu się od opodatkowania. Nowe przepisy nie tworzą żadnych 
obowiązków wobec podatników. Przewidywane rozwiązania 
służą wdrożeniu nowej dyrektywy 2011/16/UE, której celem jest 
stworzenie bardziej skutecznego systemu wymiany informacji 
między administracjami podatkowymi państw członkowskich 
Unii Europejskiej. Ta wymiana informacji oraz współpraca jest 
wzajemna, i trwa od 2004 r. na podstawie ustawy Ordynacja 
podatkowa, która wdrożyła przepisy poprzedniej dyrektywy.

Zgodnie z nowymi przepisami, wymiana informacji podatko-
wych obejmie informacje istotne do stosowania i wykonywania 
przepisów dotyczących podatków stanowiących dochód budżetu 
państwa oraz samorządu terytorialnego. Wyłączone z niej będą 
informacje objęte przepisami unijnymi odnoszącymi się do 
współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi 
w zakresie podatku VAT, ceł i podatku akcyzowego, a także do-
tyczące: składek na ubezpieczenie społeczne, opłaty skarbowej, 
należności o charakterze umownym, w szczególności wynagro-
dzeń za usługi użyteczności publicznej.

W nowych regulacjach określono dodatkowe warunki korzy-
stania z pomocy państw członkowskich przy doręczaniu pism 
(skorzystanie z niej będzie możliwe tylko w szczególnych przypad-
kach). Jednocześnie minister finansów będzie musiał wyznaczyć 
(w rozporządzeniu) podległy mu organ podatkowy zobowiąza-
ny do przekazywania obcym władzom wniosków o doręczenie 

prOjekTy
czenia należy się już opłata 
skarbowa. 

Nie podlega natomiast 
opłacie skarbowej: dokona-
nie czynności urzędowej, 
wydanie zaświadczenia oraz 
zezwolenia (pozwolenia, kon-
cesji), jeżeli na podstawie od-
rębnych przepisów podlegają 
innym opłatom o charakterze 
publicznoprawnym lub są od 
tych opłat zwolnione. 

Ponadto nie trzeba uisz-
czać opłaty skarbowej od 
dokonania czynności urzę-
dowej bądź wydania za-
świadczenia, jeśli dokonanie 
tej czynności czy wydanie 
zaświadczenia następuje na 
podstawie zgłoszenia lub na 
wniosek, które przekazane 
zostały za pośrednictwem 
polskiego konsula albo, jeżeli 
doręczenie dokumentu po-
twierdzającego dokonanie 
czynności urzędowej bądź 
zaświadczenia dokonywane 
jest za pośrednictwem pol-
skiego konsula, za pobraniem 
opłaty konsularnej. Konsul 
dokonując takich czynności 
zobowiązany jest poinfor-
mować organ administracji 
publicznej o pobraniu opłaty 
konsularnej. 

pism, wniosków o udzielenie 
informacji oraz udzielanych 
informacji. Obecnie wymianę 
informacji i wnioski o doręcze-
nie realizuje na poziomie opera-
cyjnym Biuro Wymiany Infor-
macji Podatkowych w Koninie 
(funkcjonuje w ramach Izby 
Skarbowej w Poznaniu).

Przewidziano sformalizo-
wanie procedury wymiany 
informacji, w szczególno-
ści określenie terminów na 
udzielenie i odmowę udziele-
nia informacji, na wezwanie 
do uzupełnienia wniosku. 
Zaproponowano wprowadze-
nie obowiązku potwierdzenia 
otrzymania wniosku i infor-
macji z urzędu oraz przesyłania 

informacji zwrotnej na temat 
wykorzystania otrzymanego 
materiału. Określono sposób 
komunikowania się z pań-
stwami członkowskimi – po-
sługiwanie się formularzami 
standardowymi i korzystanie 
z drogi elektronicznej.

Wprowadzono możliwość 
przebywania upoważnionych 
przedstawicieli obcej władzy 
w siedzibach organów podat-
kowych i urzędach kontroli 
skarbowej, a także dopusz-
czono ich obecność w toku 
postępowań podatkowych 
i kontrolnych (na podstawie 
porozumień zawieranych 
przez ministra finansów). 
Uproszczono zasady wszczy-

nania i prowadzenia kontroli 
jednoczesnych, co powinno 
przyspieszyć i zwiększyć ich 
efektywność. Wprowadzono 
rozwiązanie, które pozwoli 
ministrowi finansów na 
uzgadnianie z obcymi władza-
mi przeprowadzania kontro-
li jednoczesnych. Wszczęcie 
i prowadzenie kontroli jedno-
czesnych nie będzie wymagać 
zawierania porozumień przez 
zainteresowane strony – wy-
starczą jedynie uzgodnienia 
i podjęcie decyzji o przystą-
pieniu do konkretnej kontroli.

Nowe regulacje mają wejść 
w życie po 14 dniach od daty 
ich ogłoszenia w Dzienniku 
Ustaw.

Ustawa wprowadza insty-
tucję finalnego nabywcy 

węglowego i rozszerza zakres 
czynności podejmowanych 
przez pośredniczący podmiot 
węglowy. Nowelizacja prze-
widuje także obowiązek pi-
semnego powiadomienia na-
czelnika właściwego urzędu 
celnego o działalności pośred-

niczącego podmiotu węglo-
wego. 

Ustawa zmienia wykaz czyn-
ności dotyczących wyrobów 
węglowych opodatkowanych 
akcyzą. Przedmiotem opodat-
kowania stanie się m.in. użycie 
wyrobów węglowych przez 
podmiot pośredniczący i final-
nego nabywcę, a podmiotami 

opodatkowania pośredniczący 
podmiot węglowy używający 
wyrobów węglowych i finalny 
nabywca węglowy. 

Nowelizacja zawiera po- 
nadto m.in. upoważnienie dla 
Ministra Finansów do ustale-
nia w drodze rozporządzenia 
norm dopuszczalnych strat 
zwolnionych od akcyzy. 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1106
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=A567E1F9D7D17DA1C1257B7900273A1A
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-ordynacja-podatkowa-oraz-ustawy-o-kontroli.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=C3F99CC82D7FC568C1257B170041AA86
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=C3F99CC82D7FC568C1257B170041AA86
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prostowanie e-sądów

ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego 
ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa przy wydawaniu tytułów 

wykonawczych w postępowaniach cywilnych oraz przy prowadzeniu egzekucji 
na podstawie takich tytułów wykonawczych. 

Celem nowelizacji jest też przeciwdzia-
łanie zagrożeniom związanym z funk-

cjonowaniem tzw. e-sądów w zakresie po-
stępowania cywilnego. Przyjęte w ustawie 
rozwiązania mają zapobiegać sytuacjom, 
w których tytuł wykonawczy wydawany przez 
sąd może stać się podstawą egzekucji przeciw-
ko osobie nie będącej dłużnikiem. 

Przyjęte uchwaloną ustawą zmiany ustawy 
Kodeks postępowania cywilnego polegają na:
1. wprowadzeniu obowiązku wskazywania 

w pierwszym piśmie procesowym składanym 
w sprawie numeru PESEL lub NIP powoda 
będącego osobą fizyczną lub numeru w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym (KRS), innym 
rejestrze lub ewidencji lub numeru NIP 
powoda niebędącego osobą fizyczną; 

2. wprowadzeniu możliwości żądania przez 
strony wydania przez sąd zaświadczenia 
stwierdzającego doręczenie wyroku zaocz-
nego lub nakazu zapłaty przy zastosowaniu 
instytucji uznania za doręczone; 

3. wprowadzeniu możliwości zawieszenia 
przez sąd postępowania w razie niewskaza-
nia przez powoda prawidłowego adresu po-
zwanego lub danych pozwalających sądowi 
na ustaleniu indywidualnych oznaczeń po-
zwanego (numeru PESEL, KRS czy NIP); 

4. wprowadzeniu zasady, iż sąd z urzędu 
ustala numer PESEL pozwanego będącego 
osobą fizyczną lub numeru w Krajowym 
Rejestrze Sądowym (KRS), innym rejestrze 
bądź ewidencji lub numeru NIP pozwane-
go niebędącego osobą fizyczną;

5. wprowadzeniu możliwości żądania przez 
pozwanego wydania przez sąd postanowie-
nia stwierdzającego utratę mocy nakazu 
zapłaty w całości lub w części;

6. wprowadzeniu zasady, że w elektronicz-
nym postępowaniu upominawczym mogą 

FirMA ▪

◄ ◄   pOwróT DO spisu Treści

▪ pODATki

przedłużenie ograniczeń w odliczaniu

rząd przedstawi komisji europejskiej wniosek o derogację dla polski na podstawie 
art. 395 dyrektywy rady 2006/112/we w sprawie wspólnego systemu podatku od 

wartości dodanej.

pełne zwolnienie „wychodzących” odsetek

Od 1 lipca pełne zwolnienie z podatku u źródła odsetek wypłacanych z polski. 

Derogacja dotyczy ogra-
niczenia prawa do od-

liczania – do 50% – kwoty 
podatku naliczonego z ty- 
tułu: nabycia (w tym we-
wnątrzwspólnotowego), 
wytworzenia oraz importu 
pojazdów samochodowych, 
a także nabycia usług zgodnie 
z umową najmu, dzierżawy, 
leasingu i innych umów o po-
dobnym charakterze.

Ograniczenie to miałoby 
zastosowanie wyłącznie do 

pojazdów samochodowych, 
które są wykorzystywane 
zarówno do celów prywatnych, 
jak i do prowadzonej działal-
ności gospodarczeji wydatków 
związanych z tymi pojazdami. 
Derogacja nie obejmie tych po-
jazdów, które są przeznaczone 
wyłącznie do działalności go-
spodarczej.

Derogacja objęłaby również 
częściowe ograniczenie – do 
wysokości 50% – prawa do 
odliczenia podatku VAT od 

zakupu paliwa do samocho-
dów objętych derogacją oraz 
od innych wydatków eksplo-
atacyjnych (naprawa i konser-
wacja pojazdów, wydatki na 
dostawy lub usługi związane 
z pojazdami i ich wykorzysty-
waniem).

Polska wnioskuje, by sto-
sowanie derogacji dotyczyło 
okresu od 1 stycznia 2014 r. 
do 31 grudnia 2018 r.

Po przystąpieniu przez 
Polskę do UE, dla przy-

stosowania prawa polskie-
go do dyrektyw UE, Polska 
wynegocjowała 8-letni okres 
przejściowy w odniesieniu 
do dyrektywy nr 2003/49/
WE w sprawie opodatko-
wania odsetek i należności 
licencyjnych (ang. Interest 

& Royalty Directive), zmie-
nionej przez Dyrektywę nr 
2004/76/WE). Pełna imple-
mentacja przepisów Dyrek-
tywy w sprawie opodatko-
wania odsetek i należności 
licencyjnych (tzn. całkowite 
zwolnienie) nastąpiło więc 
1 lipca 2013 r. 

AkTuAlnOści zMiAny prAwne

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=EC9B08CBE2F025A7C1257AD8002DAA26
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2013/201305/20130529/kpc.rtf
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/wniosek-o-derogacje-dla-polski-na-podstawie-art-395-dyrektywy-rady.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/wniosek-o-derogacje-dla-polski-na-podstawie-art-395-dyrektywy-rady.html
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wyroby pirotechniczne

ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego zmienia brzmienie art. 62h określającego, jakich materiałów wybuchowych 

nie mogą zawierać wyroby pirotechniczne. 

homologacja dla nowego typu pojazdu

nowe przepisy dotyczące homologacji obowiązują od 22 czerwca 2013 r.

spłata długów kFD

ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o krajowym Funduszu 
Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych zawiera rozwiązania dopuszczające 
możliwość restrukturyzacji długu krajowego Funduszu Drogowego (kFD) w formie 
m.in. emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów lub 

pożyczek). 

żegnaj narodowy 
przewoźniku…

ustawa o uchyleniu 
ustawy o przekształceniu 

własnościowym 
przedsiębiorstwa 

państwowego polskie 
linie lotnicze „lOT” jest 

już gotowa.

FirMA ▪▪ FirMA

◄ ◄   pOwróT DO spisu Treści

Po zmianie, co do zasady, nie będą one mogły zawierać materiałów detonujących, innych niż 
proch dymny i mieszanki rozbłyskowe.

Zmiana Prawa o ruchu drogowym oraz nie-
których innych ustaw dostosowuje polskie 

przepisy do unijnej dyrektywy 2007/46/WE 
z 5 września 2007 r., wprowadzającej jednolite 
zasady uzyskiwania homologacji pojazdów i ich 
części. Celem nowelizacji jest wprowadzenie 
do polskiego prawa przepisów, dzięki którym 

uzyskanie w Polsce świadectwa homologa-
cji dla nowego typu pojazdu umożliwi jego 
sprzedaż i dopuszczenie do ruchu w innych 
państwach członkowskich UE. Nowe przepisy 
zawierają szczegółowe wymagania techniczne, 
homologacyjne i proceduralne.

Zgodnie z nowelizacją, możliwe będzie spła-
cenie tych zobowiązań poprzez równocze-

sne zaciągnięcie nowych kredytów i pożyczek 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ma ona na celu uchyle-
nie ustawy, na mocy 

której nastąpiło przekształ-
cenie PLL „LOT” w spółkę. 
Obecnie faktyczne zastoso-
wanie ma jedynie art. 2 tej 
ustawy dotyczący mini-
malnego poziomu kontroli 
Skarbu Państwa nad spółką 
(51% sumy głosów). Uchyle-
nie ustawy umożliwi m.in. 
ewentualne przeprowadzenie 
procedury zbycia wszystkich 
akcji znajdujących się w za-
sobach Skarbu Państwa przy 
jednoczesnym spełnieniu 
wymogów odnoszących się 
do struktury własności i kon-
troli unijnych przewoźników 
lotniczych uregulowanych w 
odpowiednim rozporządze-
niu Parlamentu Europej-
skiego i Rady oraz w prawie 
lotniczym.

być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne 
w okresie 3 lat przed wniesieniem pozwu;

7. wprowadzeniu obowiązku wskazywania w pozwie skła-
danym w elektronicznym postępowaniu upominawczym 
numeru PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą 
fizyczną lub numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym 
(KRS), innym rejestrze bądź ewidencji lub numeru NIP 
pozwanego niebędącego osobą fizyczną, jak również daty 
wymagalności roszczenia;

8. wprowadzeniu możliwości ukarania przez sąd grzywną 
powoda lub jego pełnomocnika za zawinione wskaza-
nie w elektronicznym postępowaniu upominawczym 
nieprawidłowych danych dotyczących adresu stron oraz 
numerów dotyczących indywidualnych oznaczeń pozwa-
nego (numeru PESEL, KRS czy NIP); 

9. wprowadzeniu zasady, że przy pierwszej czynności egzeku-
cyjnej doręcza się dłużnikowi odpis tytułu wykonawczego 
oraz udziela mu się pouczenia o możliwości, terminie 
i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie 
o nadaniu klauzuli wykonalności;

10. wprowadzeniu zasady, że przy prowadzeniu egzekucji na 
podstawie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wyda-
nego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo 
elektronicznym postępowaniu upominawczym komornik 
poucza dłużnika o treści regulacji Kodeksu postępowania 
cywilnego dotyczących doręczeń, przywracania terminu, 
wstrzymywania wykonalności orzeczeń, zawieszania 
i umarzania postępowania egzekucyjnego oraz wnoszenia 
środków zaskarżenia od powyższych orzeczeń;

11. wprowadzeniu obowiązku zawieszenia przez komorni-
ka postępowania egzekucyjnego prowadzonego na pod-
stawie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego 
w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elek-
tronicznym postępowaniu upominawczym w razie przed-
stawienia przez dłużnika zaświadczenia, z którego wynika, 
że orzeczenie zostało doręczone na inny adres aniżeli 
miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu 
egzekucyjnym. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F928C0A9D8600316C1257B81004BD7E7
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/28/1/informacja_o_zmianie_ustawy_prawo_o_ruchu_drogowym.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=B04D1F9D5D0A469EC1257B49004000D1
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=EAF0FC396E3BC712C1257B49004000B6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=C5B82CAC2F8E07E6C12579F900396CF5
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prOjekTy

FirMA ▪

nowe prawo dla węglowodorów w polsce?

projekt nowelizacji ustawy prawo geologiczne i górnicze przewiduje np. konkurencyjny, 
oparty na obiektywnych kryteriach, dostęp do koncesji w drodze postępowania przetar- 
gowego. jest on zgodny z dyrektywą nr 94/22/we z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie wa- 
runków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie i produkcję węglowodorów. 

Opłata za zwielokrotnianie chronionych utworów

eTs (Tsue) orzekł, że opłata za zwielokrotnianie chronionych utworów może być 
pobierana przy sprzedaży drukarki lub komputera. państwa członkowskie dysponują 

szerokim zakresem uznania przy określaniu dłużnika z tytułu tej opłaty, która ma na celu 
wynagrodzenie autorom zwielokrotnienia ich utworu bez ich zgody. 

Projekt opracowany przez Ministerstwo 
Środowiska ma na celu:

 ▪ zwiększenie podaży gazu ziemnego ze 
złóż krajowych poprzez przyśpieszenie 
prac poszukiwawczych, rozpoznawczych 
i wydobywczych (zwłaszcza gazu ziemnego 
z formacji łupkowych);

 ▪ zapewnienie bezpieczeństwa poszukiwań, 
rozpoznawania i wydobywania kopalin 
poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu 
zarządzania i nadzoru;

 ▪ uporządkowanie i doprecyzowanie obec-
nych przepisów, w tym brakujących roz-
wiązań w zakresie kontroli państwa nad 
wtórnym obrotem koncesjami. 

Najważniejsze elementy projektu noweli-
zacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze:
 ▪ wprowadzenie nowoczesnego modelu 

koncesjonowania dla rozpoznawania i wy- 
dobywania węglowodorów, koncesje przy-
znawane w przetargach;

 ▪ wprowadzenie udziału inwestora państwo-
wego (NOKE) w działalności rozpoznawczej 
i wydobywczej węglowodorów, wzorowane-
go na podmiotach istniejących w Norwegii, 
Danii i Holandii;

 ▪ umożliwienie wspólnego wykonywania 
koncesji przez kilka podmiotów w ramach 
jednej umowy o współpracy, tzw. farmingu;

 ▪ wprowadzenie udogodnień dla inwesto-
rów, m.in. liberalizacji wymogów kon-
cesyjnych dla badań geofizycznych przy 
poszukiwaniu węglowodorów, do prowa-
dzenia których teraz wystarczy jedynie 
zgłoszenie do MŚ;

 ▪ uproszczenie i doprecyzowanie przepi-
sów środowiskowych dla przedsiębiorców. 
Dotychczas procedura rozpoczynała się 
przed wydaniem koncesji na poszukiwanie 
lub rozpoznawanie złoża węglowodorów 
i obejmowała nawet 1200 km² powierzch-
ni, co czyniło ją czasochłonną  i kosztow-
ną. Teraz będzie się ją uzyskiwać wraz 
z decyzją o rozpoczęciu prac górniczych 
–wierceń (planu ruchu zakładu górnicze-
go), co skróci postępowanie administracyjn 
 o ok. 12 miesięcy;

 ▪ podwyższenie dochodów gmin z tytułu wy-
dobycia na ich terenie oraz wprowadzenie 
nowych źródeł dochodów dla powiatów 
i województw;

 ▪ wzmocnienie systemu monitorowania 
i kontroli wykonywania koncesji węglo-
wodorowych w Polsce;

 ▪ zapewnienie ochrony praw nabytych do-
tychczasowym inwestorom;

 ▪ utworzenie Funduszu Pokoleń gromadzą-
cego część zysku NOKE.

OrzeczeniA

Zgodnie z prawem Unii (tj. dyrektywą 2001/29/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektó-
rych aspektów praw autorskich i pokrewnych 
w społeczeństwie informacyjnym – Dz.U. L 167, 
str. 10), państwa członkowskie przyznają co do 
zasady autorom i podmiotom praw autorskich 
wyłączne prawo do zezwolenia na zwielokrot-
nienie ich utworów lub innych przedmiotów 
objętych ochroną albo do jego zabronienia. Jed-
nakże państwa członkowskie mogą przewidzieć 
wyjątki lub ograniczenia w stosunku do tego 
prawa wyłącznego. A zatem mogą one zezwolić 
w szczególności na: 
1. sporządzenie kopii na użytek prywatny i 
2. zwielokrotnienia wykonywane na papierze 

lub podobnym nośniku przy użyciu dowolnej 
techniki fotograficznej lub innego procesu 
przynoszącego podobny skutek. 

Państwo członkowskie, które skorzysta z tej 
możliwości, musi jednak zadbać o to, by podmioty 
praw autorskich otrzymały „godziwą rekompen-
satę”. Owa rekompensata ma na celu wynagro-
dzenie autorom dokonania zwielokrotnienia ich 
chronionych utworów bez ich zgody.

Trybunał wyjaśnił, że pojęcie zwielokrotniania 
przy użyciu dowolnej techniki fotograficznej lub 
innego procesu przynoszącego podobny skutek 
obejmuje zwielokrotnienie dokonane za pomocą 

drukarki i komputera osobistego, w przypadku 
gdy urządzenia te są ze sobą połączone. W takim 
przypadku państwa członkowskie są uprawnio-
ne do ustanowienia systemu, w ramach którego 
godziwa rekompensata jest uiszczana przez osoby, 
które dysponują urządzeniem wykorzystywanym 
w sposób niesamodzielny w jednolitym procesie 
zwielokrotnienia utworu lub innego przedmiotu 
objętego ochroną na danym nośniku, ponieważ 
mają one możliwość przeniesienia kosztów opłaty 
na swoich klientów, przy czym całkowita kwota 
godziwej rekompensaty należnej jako wynagro-
dzenie szkody poniesionej przez autora w wyniku 
takiego jednolitego procesu nie może co do zasady 
różnić się od rekompensaty ustalonej za zwielo-
krotnienie dokonane przy użyciu jednego tylko 
urządzenia. 

Ponadto Trybunał stwierdził, że ewentualny 
akt wyrażenia zgody przez podmiot praw autor-
skich na zwielokrotnienie jego utworu lub innego 
przedmiotu objętego ochroną nie ma żadnego 
wpływu na godziwą rekompensatę.

Wyrok ETS z 27.06.2013 r. w sprawach połączonych 
od C-457/11 do C-460/11 – Verwertungsgesellschaft 

Wort (VG Wort) / Kyocera, Epson Deutschland 
GmbH, Xerox GmbH, Canon Deutschland GmbH 

oraz Fujitsu Technology Solutions GmbH, 
Hewlett-Packard GmbH / VG Wort

http://www.mos.gov.pl/kategoria/5169_projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_prawo_geologiczne_i_gornicze_oraz_niektorych_innych_ustaw_weglowodory/
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-457/11
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/20671_nowe_prawo_dla_weglowodorow_w_polsce.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/20671_nowe_prawo_dla_weglowodorow_w_polsce.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/20749_zmiany_projektu_ustawy_prawo_geologiczne_i_gornicze.html
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-06/cp130080pl.pdf
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-457/11
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-457/11
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-457/11
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-457/11
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-457/11
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-457/11
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urlopy rodzicielskie wydłużone

ustawa o zmianie ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw weszła 
w życie 17 czerwca br.

Dyscyplinarka u lekarzy

nowelizacja ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw wykonuje 
wyrok Trybunału konstytucyjnego z 29 czerwca 2010 r. Trybunał uznał bowiem za 

niekonstytucyjny przepis wyłączający prawo lekarza, ukaranego przez naczelny sąd 
lekarski w drugiej instancji karą upomnienia lub nagany, do wniesienia 

odwołania do sądu. 

zmiany w refundacji leków

ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przewiduje m.in., że 

uproszczeniu ulegnie procedura wnioskowania o objęcie leku refundacją. 

Trzynastka w budżetówce

ustawa o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 
pracowników jednostek sfery budżetowej wprowadza regulację, zgodnie z którą 

pracownicy korzystający z urlopu macierzyńskiego, a także z dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego, będą zwolnieni z obowiązku przepracowania u danego pracodawcy 

co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym jako warunku nabycia prawa 
do wynagrodzenia rocznego. 

zMiAny prAwne

Najważniejszym celem 
nowelizacji jest wpro-

wadzenie nowego rodzaju 
urlopu – urlopu rodziciel-
skiego. Zmianie uległ także 
wymiar dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego, który wydłu-
żył się o 2 tygodnie. W rezul-
tacie pracownikowi z tytułu 
urodzenia dziecka przysługu-
je maksymalnie: 20 tygodni 
urlopu macierzyńskiego, 6 ty- 
godni dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego i 26 tygodni 
urlopu rodzicielskiego (łącznie 
52 tygodnie). 

Nowe przepisy umożliwia-
ją też elastyczne korzystanie 

z tych urlopów przez oboje 
rodziców dziecka. 

Zmiany dotyczą również 
wysokości wynagrodzeń wy-
płacanych rodzicom w czasie 
urlopów i sposobu wniosko-
wania o nie. Rodzic, który de-
cyduje się na półroczny pobyt 
z dzieckiem, otrzymuje 100% 
pensji. Będzie mógł go jednak 
przedłużyć o kolejne pół roku 
i wtedy jego wynagrodzenie 
wyniesie 60% pensji. Z kolei 
rodzic, który chce od razu 
skorzystać z rocznego urlopu, 
otrzyma 80% wynagrodzenia. 

Ze wszystkich urlopów zwią-
zanych z pełnieniem funkcji ro-

dzicielskich – na zasadach prze-
widzianych dla pracowników 
– mogą dodatkowo korzystać 
funkcjonariusze służb mundu-
rowych i żołnierze zawodowi. 
Przewidziano też możliwość łą-
czenia pracy na część etatu (nie 
więcej niż pół) z korzystaniem 
z tych urlopów. 

Ile urlopu rodzicielskiego 
przysługuje mamie i tacie? 
Jak dostać dofinansowanie   
na pierwsze mieszkanie? 
Czym jest instytucja dzien-
nego opiekuna? Odpowiedzi 
na te i inne pytania można 
znaleźć na nowej stronie 
www.rodzina.gov.pl.

W ocenianej przez TK 
ustawie o izbach lekar-

skich z 1989 r., prawo wniesie-
nia odwołania (kasacji) do Sądu 
Najwyższego przysługiwało 
wyłącznie lekarzom ukaranym 
karami najsurowszymi, tj. za-
wieszeniem lub pozbawieniem 
prawa wykonywania zawodu 

lekarza. Nowelizacja przewi-
duje, że zasadą dla wszyst-
kich zawodów medycznych 
oraz dla lekarzy weterynarii 
będzie nadzwyczajny środek 
odwoławczy w postaci prawa 
złożenia do Sądu Najwyższego 
kasacji od orzeczenia sądu dys-
cyplinarnego drugiej instancji. 

Nowe przepisy przewidują 
ponadto zmiany w zakresie 
wznowienia postępowania 
dyscyplinarnego oraz ujed-
nolicenie zasad dochodzenia 
odszkodowania na skutek 
uniewinnienia w postępo-
waniu wznowieniowym.

Ponadto nowelizacja wpro-
wadza przepisy stanowią-

ce, że urzędowa cena zbytu 
leku (środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, wyrobu me-
dycznego) – określona przez 
Ministra Zdrowia w decyzji 
o objęciu refundacją – nie bę- 
dzie mogła być wyższa niż cena 
leku obowiązująca w dniu zło-
żenia wniosku o refundację. 

Ponadto nowa regulacja 
łagodzi wymogi formalne 

w procedurze wnioskowania 
o ponowne objęcie refundacją. 
W przypadku wnioskodawca 
nie będzie musiał przedstawiać 
tzw. analizy HTA (ang. Health 
Technology Assessment), tj. 
analizy efektywności klinicz-
nej, ekonomicznej i wpływu 
na system ochrony zdrowia, 
a w konsekwencji nie będzie 
ona musiała być oceniana 
przez Agencję Oceny Tech-
nologii Medycznych.

Katalog przypadków wyłączających stosowanie tej zasady zostanie rozszerzony również 
o korzystanie z urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Trzynasta pensja będzie przysługiwała w wysokości 
proporcjonalnej do przepracowanego czasu.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=2A58534FA384BD5CC1257B63002493DF
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=EA0F809B523C191BC1257A2A002CE39D
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6B80A95203D584B6C1257B6D0049AC48
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=2ED9DB4C28C0CC05C1257B4300238A23
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=5378C5E51D9D46B6C1257B980047D0BB
http://www.zus.pl/files/zmiany%20w%20zasilkach%20macierzynskich.pdf
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/35/1/informacja_nt._nowelizacji_kodeksu_pracy_oraz_niektorych_innych_ustaw.rtf
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=2127
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5536,6226,urlopy-dla-rodzicow-pamietaj-o-terminach.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,6241,ruszyla-strona-www-rodzina-gov-pl.html
http://www.rodzina.gov.pl
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=31ACA00045466C6FC1257B7500402668
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/35/1/izby_lekarskie.rtf
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2013/201306/0626/o_refundacji_lekow.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=31ACA00045466C6FC1257B7500402668
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/35/1/info_o_dodatkowym_wynagrodzeniu_rocznym.rtf
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Skonstatował, że kwestio-
nowany przepis (art. 15 

ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnospraw-
nych – w brzmieniu nadanym 
przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy 
z dnia 29 października 2010 r. 
o zmianie ustawy o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych oraz niektó-
rych innych ustaw) w zakresie, 
w jakim uzależnia zastosowa-
nie skróconego czasu pracy 
do osoby niepełnosprawnej 
zaliczonej do znacznego lub 
umiarkowanego stopnia nie-

pełnosprawności od uzyska-
nia zaświadczenia lekarskiego 
o celowości stosowania skró-
conej normy czasu pracy, jest 
niezgodny z Konstytucją RP.

Bezpośrednie skutki wpro-
wadzenia w życie zaskarżonego 
przepisu, w postaci wydłuże-
nia czasu pracy pracowników 
z orzeczoną znaczną lub 
umiarkowaną niepełnospraw-
nością, bez rekompensaty 
w postaci zwiększenia wyna-
grodzenia, są dla nich nieko-
rzystne, a w niektórych przy-
padkach mogą stanowić nawet 
zagrożenie dla ich zdrowia. 
Szczególnie należy podkreślić, 
że w wyniku wejścia w życie 

tego przepisu osoby z ciężką 
niepełnosprawnością zostały 
pod względem czasu pracy 
zrównane z osobami pełno-
sprawnymi.

Trybunał stwierdził m.in., że 
pomioty nierówne – osoby peł-
nosprawne (i osoby z lekką nie-
pełnosprawnością) oraz osoby 
ze znaczną lub umiarkowaną 
niepełnosprawnością – zostały 
(co do zasady) potraktowane 
jednakowo pod względem 
wymiaru czasu pracy. Z tego 
powodu uznał to rozwiązanie 
prawne za niezgodne z art. 2 
Konstytucji – z zasadą spra-
wiedliwości społecznej.

Trybunał Konstytucyjny 
odroczył utratę mocy obowią-
zującej zakwestionowanego 
przepisu, w zakresie wskaza-
nym w sentencji o 12 miesię-
cy od dnia ogłoszenia wyroku 
w Dzienniku Ustaw.

Wyrok TK z 13.06.2013 r., sygn. 
akt K 17/11

Zgodnie z komunikatem Prezesa Główne-
go Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 

2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia 
w pierwszym kwartale 2013 r. (M.P. poz. 392) 
– przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwar-
tale 2013 r. wyniosło 3740,05 zł.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 20 
ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawa 
wymiaru składek na dobrowolne ubezpiecze-
nie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 
2013 r. dla:
1. osób prowadzących pozarolniczą działalność 

gospodarczą oraz osób współpracujących 
z osobami prowadzącymi pozarolniczą dzia-
łalność, 

normy czasu pracy osób niepełnosprawnych

Trybunał konstytucyjny rozpoznał wniosek komisji krajowej niezależnego 
samorządnego związku zawodowego „solidarność” dotyczący zmiany norm czasu 

pracy osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności.

najwyższa podstawa składek chorobowych

zus podał najwyższą podstawę wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie 
chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2013 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

▪ kadry i ubezpieczenia

OrzeczeniA

◄ ◄

wskAźniki

AkTuAlnOści

informacja o stanie konta ubezpieczonego 
bardziej przejrzysta

zus rozpoczyna wysyłkę informacji o stanie konta ubezpieczonego  łącznie za lata 
2011 i 2012 do ok. 19 milionów polaków. po to, aby informacja była czytelna, dokument 

ma zmienioną szatę graficzną oraz dołączoną wkładkę edukacyjną informującą 
o najważniejszych elementach obecnego systemu emerytalnego. 

Informacja o stanie konta zawiera dane o 
wysokości:

1. zwaloryzowanego kapitału początkowego;
2.  zwaloryzowanych składek na ubezpiecze-

nie emerytalne;
3.  zkładek na ubezpieczenie emerytalne w 

wysokości nominalnej w podziale na mie-
siące (za rok 2011 i 2012);

4. składek zaewidencjonowanych na subkon-
cie;

5.  zwaloryzowanych składek na subkoncie;

6. hipotetycznej emerytury;
7.  składek na OFE.

Zarówno Informacja, jak i dołączona 
wkładka edukacyjna oraz koperta zostały za-
projektowane na nowo tak aby były czytelniej-
sze i bardziej estetyczne. W Informacji znalazła 
się wzmianka, że wszystkie zawarte w niej 
dane są dostępne on-line na Platformie Usług 
Elektronicznych (pue.zus.pl), do której wgląd 
jest całkowicie bezpłatny i w pełni bezpieczny.

http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2013/k_17_11.htm
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2013/k_17_11.htm
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2013/k_17_11.htm
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=2121
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=2133
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=2133
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2. twórców i artystów, 
3. osób prowadzących działalność w zakresie 

wolnego zawodu w rozumieniu przepisów 
o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne, a także osób prowa-
dzących działalność w zakresie wolnego 
zawodu, z której przychody są przychodami 
z działalności gospodarczej w rozumieniu 
przepisów o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, 

4. wspólnika jednoosobowej spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością oraz wspól-
ników spółki jawnej, komandytowej lub 
partnerskiej, 

5. osób prowadzących niepubliczną szkołę, 
placówkę lub ich zespół, na podstawie prze-
pisów o systemie oświaty

nie może przekraczać miesięcznie kwoty 
9350,13 zł (tj. 250% przeciętnego wynagro-
dzenia w pierwszym kwartale 2013 r.).

Propozycja ta ma na celu 
deregulację kolejnych 

91 zawodów. Znowelizuje ona 
21 ustaw, liczy 267 stron uza-
sadnienia i Oceny Skutków 
Regulacji, obejmuje grupy 
zawodowe liczące ponad 
200 tysięcy osób i był konsul-
towany z blisko 400 podmio-
tami. 

We współpracy z Ministrem 
Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go do projektu wprowadzono 
rozwiązanie, które umożliwia 
uczelniom stworzenie (we 
współpracy z organem nada-
jącym uprawnienia) studiów 
o profilu praktycznym, któ- 
rych ukończenie stanowić bę- 

dzie podstawę do zwolnienia 
z części lub całości postępo-
wania kwalifikacyjnego do 
wykonywania danego zawodu. 
Proponowana zmiana przy-
czyni się do lepszego dopa-
sowania systemu edukacji do 
potrzeb rynku pracy i pod-
niesienia jakości nauczania. 
Mechanizm stanowi realizację 
Krajowych Ram Kwalifikacji, 
których celem  jest określenie 
wiedzy, umiejętności i kom-
petencji społecznych naby-
wanych przez absolwenta, 
zamiast wcześniej stosowa-
nego wskazania liczby godzin 
dydaktycznych z poszczegól-
nych treści programowych 

(zmiana nacisku z nakładu 
pracy na efekty kształcenia).

Deregulacja przez ograni-
czenie lub likwidację obec-
nych wymogów (np. certyfi-
katów, licencji) ułatwi wejście 
do danego zawodu.

W drugim etapie otwierania 
dostępu do zawodów regulo-
wanych przewidziano deregu-
lację zawodów podlegających 
dwóm ministrom: finansów 
oraz transportu, budownictwa 
i gospodarki morskiej. Projekt 
obejmuje m.in. takie profesje 
jak: usługowe prowadzenie 
ksiąg rachunkowych, dorad-
ców podatkowych, agentów 
i brokerów ubezpieczenio-

Większa skuteczność w walce z oszu-
stwami podatkowymi, które polegają 

na uchylaniu się od zapłaty podatku VAT lub 
jego wyłudzaniu, jest zasadniczym celem pro-
ponowanej przez rząd nowelizacji. W związku 
z tym zaproponowano:
1. Rozszerzenie stosowania mechanizmu od-

wrotnego obciążenia (gdzie nabywca a nie 
dostawca rozlicza VAT) do obrotu towarami 
takimi jak:
 ▪ niektóre wyroby stalowe (półprodukty), 

w obrocie którymi potwierdzono wyłu-
dzania podatku VAT;

 ▪ niebezpieczne odpady zawierające metal, 
odpady z papieru i tektury oraz niektóre 
surowce wtórne nieobjęte obecnie od-
wrotnym obciążeniem.

2. Wprowadzenie krótszych, tj. miesięcznych 
okresów rozliczeniowych dla podatników 
dokonujących sprzedaży towarów tzw. 
„wrażliwych”, tj. niektórych wyrobów sta-
lowych (nieobjętych mechanizmem od-
wrotnego obciążenia), paliw i złota nieobro-
bionego. Zostaną oni wyłączeni z rozliczeń 
kwartalnych.

3. Wprowadzenie instytucji odpowiedzialności 
podatkowej nabywcy za zobowiązania po-
datkowe w VAT sprzedawcy, w transakcjach 
tzw. towarami „wrażliwymi”, tj. niektórymi 
wyrobami stalowymi (nieobjętymi mecha-
nizmem odwrotnego obciążenia), paliwami 
i złotem nieobrobionym. Odpowiedzialność 
podatkowa byłaby stosowana w odniesie-
niu do transakcji o dużej wartości, tj. gdy 
wartość nabywanych towarów „wrażliwych” 
od jednego dostawcy, bez kwoty podatku, 
przekroczyła w miesiącu 50 tys. zł.

ii transza deregulacji przyjęta przez rząd

rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie sprawiedliwości projekt 
ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

jakie obciążenie VAT nabywcy?

rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów 
i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Teraz trafi on do sejmu.

prOjekTy

wych, aktuariuszy, biegłych 
rewidentów, architektów, 
urbanistów, inżynierów bu-
dowlanych, rzeczoznawców 
samochodowych, nurków, 

dróżników obchodowych, 
zawody związane z obsługą 
metra, czy zawody związane 
z żeglugą morską i śródlą-
dową.

Tymczasem III transza de-
regulacji została wysłana do 
konsultacji i uzgodnień.

kadry i ubezpieczenia ▪

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5106,ii-transza-deregulacji-przyjeta-przez-rzad.html
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5106,ii-transza-deregulacji-przyjeta-przez-rzad.html
http://ms.gov.pl/pl/informacje/download,5106,0.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-ustawy-0.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-ulatwieniu-dostepu-do-wykonywania-niektorych-zawodow.html
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/66680/katalog/66716
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/155261/katalog/155298
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5090,iii-transza-deregulacji-wyslana-do-konsultacji-i.html
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AkTuAlnOści

gdzie po bezpłatną poradę prawną?

Mapa bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego to serwis internetowy, który 
zawiera informacje o różnego rodzaju instytucjach świadczących nieodpłatnie porady 

prawne i obywatelskie oraz umożliwia ich wyszukiwanie.

Brak kary za niezłożenie deklaracji śmieciowej

pyTAnie: nie złożyłem „deklaracji śmieciowej” w terminie ustalonym przez gminę. 
czy czeka mnie za to jakaś sankcja?

ustawa o okręgach sądowych zawetowana

prezydent podjął decyzję o skierowaniu do ponownego rozpatrzenia ustawy o okręgach 
sądowych sądów powszechnych. chorwacja w unii europejskiej

1 lipca chorwacja stała się 28. krajem członkowskim unii europejskiej.

Internetowa mapa poradnic-
two prawnego i obywatelskie-

go powstała jako wyszukiwar-
ka pomocy prawnej i korzysta 
z zebranej dotychczas wiedzy 
o  podmiotach udzielających 
takiej pomocy w Polsce. 

W aplikacji umieszczonych 
zostało ponad 5.000 podmiotów 
wraz z danymi teleadresowymi 
oraz opisem zakresu działania, 
z których mogą skorzystać 
wszystkie osoby poszukujące 
bezpłatnej pomocy prawnej. 

Dzięki mapie dowiemy się też 
więcej na temat rodzajów in-
stytucji, które świadczą w Polsce 
poradnictwo i specyfiki ich funk-
cjonowania. 

Wyszukiwać można zarówno 
wg lokalizacji, jak i rodzaju insty-
tucji. Ujęto instytucje zarówno 
publiczne jak i niepubliczne. 
Wyszukiwanie podmiotów 
możemy zawęzić na przykład 
tylko do granic województwa 
albo miasta. To jednak nie 
jedyna innowacja jaka została 

przewidziana w serwisie. Jej 
ważnym elementem jest też 
wyszukiwarka wg rodzaju pro-
blemu, z którym chcielibyśmy 
udać się po poradę. Dzięki niej 
szybciej znajdziemy pomoc ade-
kwatną do naszego przypadku. 

Serwis umożliwia wszystkim 
użytkownikom weryfikację za-
mieszczonych w niej treści oraz 
pozwala zgłosić nową instytucję 
do bazy. 

Zapraszamy do korzystania: 
mapaporadnictwa.org 

ODPOWIEDŹ: Przepisy 
ustawy o utrzymaniu po-

rządku i czystości w gminach 
nie przewidują kar za niezło-
żenie „deklaracji śmieciowej” 
przez obywateli. W takiej sy-
tuacji gmina sama ustali naszą 
stawkę opłaty za odbiór śmieci.

Deklaracja jest podstawą do 
naliczenia opłaty, jaką będziemy 

wnosili do gminy za zagospo-
darowanie naszych domowych 
odpadów. W deklaracji infor-
mujemy, czy będziemy segre-
gować śmieci, ile osób zamiesz-
kuje nieruchomość i czy jest 
ona zamieszkiwana przez cały 
rok, czy tylko okresowo. Dzięki 
przekazaniu tych informacji, 
stawka za odbiór śmieci będzie 

odpowiadać temu, ile odpadów 
jest odbieranych z naszego go-
spodarstwa domowego.   

Jeśli nie złożyliśmy deklaracji, 
samorząd – wyliczając stawkę 
samodzielnie – może wziąć 
pod uwagę m.in. średnią ilość 
odpadów komunalnych powsta-
jących na nieruchomościach 
o podobnym charakterze.

Na uroczystościach obecni 
byli europejscy przy-

wódcy m.in. przewodniczący 
Komisji Europejskiej, Rady Eu-
ropejskiej, Parlamentu Euro- 
pejskiego, a także wicepremier 
sprawującej do 30 czerwca pre-
zydencję Irlandii i prezydent 
Litwy, która prezydencję przej-
mie 1 lipca.

Polski rząd uznał za zasadne 
otwarcie rynku pracy dla 
obywateli Chorwacji z chwilą 
przystąpienia tego kraju do 
Unii Europejskiej. ZUS infor-
muje o zasadach rozciągnię-
cia rozporządzeń unijnych 
w zakresie świadczeń emery-
talno-rentowych na stosunki 
polsko-chorwackie.

Bronisław Komorowski 
wskazywał, że ustawa oby-

watelska – już na etapie projek-
tu – miała wadę wewnętrzną 
i sprzeczności, które ją dys-
kwalifikują jako skuteczne na-
rzędzie przywrócenia choćby 
jednego sądu rejonowego.

Prezydent przedstawił zaś 
własną propozycję uporząd-
kowania sytuacji sądów – w ra- 
mach inicjatywy legislacyjnej 
skierował do Sejmu projekt 

zmian ustawy Prawo o ustroju 
sądów powszechnych. Celem 
zaproponowanych przez pre-
zydenta rozwiązań dotyczą-
cych organizacji sądów rejono-
wych jest wskazanie jasnych, 
czytelnych i obiektywnych 
kryteriów, zgodnie z którymi 
tworzenie i znoszenie sądów 
rejonowych uwarunkowane 
miałoby być liczbą rozpatry-
wanych spraw i liczbą miesz-
kańców.

Proponowana noweliza-
cja przewiduje rozwiązanie 
racjonalne: pozostawia Mi-
nistrowi Sprawiedliwości 
kompetencje do tworzenia 
i znoszenia sądów, ale jedno-
cześnie wprowadza precyzyj-
ne kryteria, na których Mi-
nister powinien się opierać, 
decydując o tworzeniu lub 
znoszeniu sądu. 

– Efektem tego rozwiąza-
nia, gdyby parlament je przyjął, 

ODpOwieDzi

prOjekTy

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5544,6261,gdzie-po-bezplatna-porade-prawna.html
http://www.mapaporadnictwa.org
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-na-uroczystosciach-wstapienia-chorwacji-do-unii-europejskiej.html
http://www.mapaporadnictwa.org/
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/20896_start_rewolucji_smieciowej.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/ustawa-smieciowa-od-dzis-nowe-zasady-gospodarowania-odpadami.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/20854_polacy_zaczna_segregowac_smieci.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/20854_polacy_zaczna_segregowac_smieci.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/20850_brak_kary_za_niezlozenie_deklaracji_smieciowej.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/20846_co_sie_dzieje_ze_smieciami.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/20837_polacy_o_nowym_systemie_gospodarki_odpadami.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/stanowisko-w-sprawie-otwarcia-przez-polske-rynku-pracy-dla-obywateli.html
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=2134
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=2134
http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zawetowane/art,3,ustawa-o-okregach-sadowych-do-ponownego-rozpatrzenia.html
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2605,projekt-ws-racjonalnej-organizacji-sadow.html
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zmiany w opiece nad maluchami

nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ma na celu wyeliminowanie 
najczęstszych problemów związanych z realizacją tej ustawy. 

sześciolatki pójdą do szkoły

rząd zaplanował obniżenie wieku obowiązku szkolnego. sześciolatki obowiązkowo pójdą 
do szkoły, ale dla rocznika dzieci urodzonych w 2008 r. proces ten będzie miał charakter 

etapowy – zakłada rządowy projekt. 

W nowelizacji przewi-
dziano m.in.: zmniej-

szenie wkładu własnego 
gminy z 50% do 20% kosztów 
realizacji zadania przy ubie-
ganiu się o środki z budżetu 
państwa na utworzenie 
i funkcjonowanie instytucji 
opieki oraz rozszerzenie kata-
logu podmiotów, które będą 
mogły ubiegać się o środki 
z budżetu na utworzenie 
i funkcjonowanie instytucji 
opieki. Dotąd tylko gmina 
mogła ubiegać się o środki 
finansowe z budżetu państwa 

na utworzenie i funkcjono-
wanie instytucji opieki nad 
dzieckiem w wieku do lat 3. 
Teraz będą to mogły robić 
także osoby fizyczne, osoby 
prawne i jednostki organiza-
cyjne nieposiadające osobo-
wości prawnej. Zwiększony 
został także katalog podmio-
tów mogących zatrudniać 
dziennych opiekunów.

Ponadto zebrano i ujęto 
w jednym akcie prawnym 
wymagania sanitarne doty-
czące żłobków i klubów dzie-
cięcych.

Nowelizacja ustawy wpro-
wadza możliwość organizo-
wania przez instytucje opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 
wspólnej obsługi administra-
cyjnej, finansowej i organiza-
cyjnej ze szkołami i innymi 
placówkami oświaty. 

Umożliwia też zatrudnie-
nie niani, za którą opłacane są 
składki na ubezpieczenie spo-
łeczne i ubezpieczenie zdro-
wotne ze środków budżetu 
państwa, przez osoby prowa-
dzące działalność rolniczą.

Od września 2014 r. do 
pierwszej klasy obo-

wiązkowo pójdą dzieci, 
które urodziły się do końca 
czerwca 2008 r. Pozostałe 
dzieci z tego rocznika, czyli 
te, które przyszły na świat 
w drugiej połowie 2008 r., 
zostaną objęte obowiąz-
kiem szkolnym dopiero od 
2015 r. Jednocześnie od wrze-
śnia 2014 r. liczba uczniów 
w klasach I nie będzie mogła 
przekroczyć 25.

Zgodnie z proponowa-
nymi przepisami, we wrze-

śniu 2014 r. do szkoły pójdą 
dzieci urodzone w 2007 r. 
(siedmiolatki) i urodzone do 
końca czerwca 2008 r. (sze-
ściolatki). Natomiast dzieci 
urodzone w drugiej połowie 
2008 r. będą mogły rozpo-
cząć naukę na wniosek rodzi-
ców. Od września 2015 r. do 
szkoły pójdą dzieci urodzone 
w 2009 r. (wszystkie sześcio-
latki) i pozostałe urodzone 
od lipca do końca grudnia 
2008 r. (siedmiolatki).

Od września 2014 r. liczba 
uczniów w klasach I nie 
będzie mogła przekroczyć 25, 
a docelowo, w 2016 r. limit 
ten obejmie klasy I-III. Do-
chodzenie do tego standardu 
będzie stopniowe. Od wrze-
śnia 2015 r. liczba uczniów 
rozpoczynających naukę 
w klasach I  i II nie będzie 
mogła być większa niż 25. Od 
roku szkolnego 2016/2017 

również w klasie III nie 
będzie mogło być więcej 
niż 25 uczniów. Ustawowe 
określenie limitu uczniów 
w  klasach początkowych 
zbliży warunki wychowa-
nia i  opieki w  szkole nad 
najmłodszymi dziećmi do 
przedszkolnych. W obecnym 
stanie prawnym taki limit 
jest jedynie zaleceniem.

W latach 2014/15 i 2015/16, 
gdy do szkół trafi większa niż 
obecnie liczba dzieci sześcio-
letnich i siedmioletnich, 
a w szkołach będzie tworzo-
ny więcej niż jeden oddział 
klasy pierwszej, to uczniowie 
będą do nich przyjmowani 
kolejno, według roku i mie-
siąca urodzenia, poczynając 
od najmłodszych. Rozwią-
zanie takie oznacza, że wiek 
dzieci w oddziałach pierw-
szych klas będzie zbliżony.

byłoby przywrócenie liczącej 
się części sądów rejonowych 
jako sądów odrębnych – pod-
kreślił prezydent. Dzięki jego 
propozycji część sądów ob-

jętych tzw. reformą Gowina 
– ok. 27 sądów – będzie 
mogła zostać przywróco-
na. Jednocześnie Bronisław 
Komorowski zaznaczył, że 

przedstawione propozycje 
nie będą skutkowały likwi-
dacją jakichkolwiek sądów.

nowe e-deklaracje 

Minister Finansów rozszerzył listę deklaracji możliwych do składania przez internet.

Rozporządzenie z dnia 
5 czerwca 2013 r. w sprawie 

określenia rodzajów deklara-
cji, które mogą być składane 
za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej obowiązuje 
od 11 czerwca br. Zawiera ono 

wykaz wszystkich takich for-
mularzy.
Do nowych e-deklaracji należą:
 ▪ VAT-13 – deklaracja dla 

podatku od towarów i usług 
przedstawiciela podatko-
wego,

 ▪ PT-1 – oświadczenie o wy- 
borze opodatkowania po-
datkiem tonażowym,

 ▪ PT-2 – zeznanie o wysoko-
ści podatku tonażowego 
należnego.

wzOry pisM

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=836751B4A8E58316C1257B0A003945FB
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5123%3Arada-ministrow-przyja-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-owiaty-oraz-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-owiaty-oraz-o-zmianie-innych-ustaw-przedoony-przez-ministra-edukacji-narodowej&catid=236%3Aycie-szkoy-szeciolatek-w-szkole-default&Itemid=29
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/szesciolatki-w-szkolach.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=36A54221EDED8CABC1257B9700575425
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,6263,prezydent-podpisal-nowelizacje-ustawy-zlobkowej.html
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/35/1/info_o_zmianie_ustawy_o_opiece_nad_dziecmi.rtf
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,47,1.html
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5219%3Aforum-rodzicow&catid=273%3Aycie-szkoy-forum-rodzicow&Itemid=356
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-ustawy-o-zmianie.html
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5207%3Aspoty-informacyjne-z-udziaem-rodzicow-6-latkow&catid=236%3Aycie-szkoy-szeciolatek-w-szkole-default&Itemid=296
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5207%3Aspoty-informacyjne-z-udziaem-rodzicow-6-latkow&catid=236%3Aycie-szkoy-szeciolatek-w-szkole-default&Itemid=296
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000669
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000669
http://www.pit.pl/pitpl1.php?module=product&id=8556
http://www.pit.pl/pitpl1.php?module=product&id=8523
http://www.pit.pl/pitpl1.php?module=product&id=8522
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zmiany w krk

28 czerwca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o krajowym rejestrze karnym 
oraz niektórych innych ustaw.

przedszkola za złotówkę już od września

5 godzin pobytu dziecka będzie bezpłatnych, a za każdą kolejną rodzice zapłacą 
maksymalnie 1 zł. na dodatkowe godziny opieki przedszkolnej samorządy dostaną 

dotację z budżetu państwa.
więcej ośrodków egzaminacyjnych na prawo jazdy

nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami ma umożliwić przyszłym motocyklistom 
i kierowcom zdawanie egzaminu na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B nie 

tylko w miastach wojewódzkich oraz miastach na prawach powiatu, ale także w mieście 
wskazanym przez sejmik województwa na wniosek marszałka województwa.

Celem nowelizacji jest m.in. 
przyspieszenie i ułatwienie 

obiegu dokumentów między 
sądami rejestrowymi a Krajo-
wym Rejestrem Karnym. Nowe-
lizacja łączy w jeden system tele-
informatyczny Krajowy Rejestr 
Sądowy i Krajowy Rejestr Karny. 
Zmiana dotyczy przede wszyst-
kim wchodzącego w skład KRS 
rejestru przedsiębiorców. Dzięki 
przyjętym zmianom sąd reje-

strowy przed dokonaniem wpisu 
do KRS w prosty sposób uzyska 
informację, czy osoba, której 
wniosek dotyczy, może zasia-
dać we władzach spółek. Chodzi 
o sprawdzenie czy osoba ta nie 
była wcześniej skazana m.in. 
za fałszowanie dokumentów 
i przestępstwa gospodarcze 
oraz czy nie został wobec niej 
wydany zakaz prowadzenia 
określonej działalności gospo-

darczej. Nowy system obejmuje 
przesyłanie m.in. kart rejestra-
cyjnych karnych, informacji 
o ponownym skazaniu i zawia-
domienia o udzieleniu skaza-
nemu zezwolenia na odbycie 
kary pozbawienia wolności poza 
zakładem karnym w systemie 
dozoru elektronicznego. Przed 
zmianą ustawy dokumenty były 
wymieniane pocztą w formie 
papierowej.

Program „przedszkole za złotówkę” obejmie 
od 1 września 2013 publiczne placówki, w tym 

tzw. punkty przedszkolne czy zespoły wychowania 
przedszkolnego.

Po 2 latach do programu będą też mogły przy-
stąpić placówki niepubliczne.

Obecnie to gminy same ustalają wysokość opłat, 
którymi obciążają rodziców za pobyt dziecka 
w przedszkolu powyżej 5 godzin. Są gminy, które 
w ogóle nie pobierają takich opłat, ale i takie, gdzie 
stawka wynosi prawie 4 zł za godzinę.

Zmiany zakładają też, że od 1 września 2015 
wszystkie dzieci 4-letnie, a od 1 września 2017 
dzieci 3-letnie, będą miały zagwarantowane 
prawo do edukacji przedszkolnej.

Zasadniczym celem ustawy  z dnia 13 czerwca 
2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw jest usunięcie barier 
w dostępie do edukacji przedszkolnej i doprowa-
dzenie do sytuacji, w której każde dziecko w wieku 
od 3 do 5 lat będzie mogło korzystać z wychowania 
przedszkolnego, o ile rodzice wyrażą taką wolę.

Cel ten ma być osiągnięty dzięki:
1. wprowadzeniu dotacji celowej dla gmin na 

zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków 
wychowania przedszkolnego, przy jednocze-
snym zapewnieniu dostępu do bezpłatnego 
wychowania przedszkolnego w takim samym 
wymiarze (nie krótszym niż 5 godzin dziennie) 
w publicznych przedszkolach i publicznych 

Dotąd egzaminy na naj-
popularniejsze kategorie 

prawa jazdy odbywały się wy-
łącznie w miastach wojewódz-
kich, miastach na prawach 
powiatu albo miastach, 
w których do 31 grudnia 1998 r. 
funkcjonowały wojewódzkie 
ośrodki ruchu drogowego. 

Natomiast ustawa z dnia 
10 maja 2013 r. o zmianie usta- 

wy o kierujących pojazdami 
przewiduje, że organy samo-
rządu województwa (posia-
dające najlepsze rozeznanie 
w sytuacji na rynku szkoleń 
na prawo jazdy w danym re-
gionie) będą mogły podjąć 
decyzję o utworzeniu ośrodka 
egzaminacyjnego w mieście 
posiadającym układy komuni-
kacyjne (ronda, skrzyżowania 

z sygnalizacją świetlną, ulice 
składające się z kilku pasów 
ruchu) wystarczające do or-
ganizowania egzaminów na 
najpopularniejsze kategorie 
prawa jazdy. Tworzenie do-
datkowych ośrodków egza-
minacyjnych nie będzie obo-
wiązkowe. Nowe przepisy 
wejdą w życie 30 dni od dnia 
ogłoszenia.

innych formach wychowania przedszkolnego 
znajdujących się na trenie danej gminy, bez 
względu na prowadzący je organ;

2. ustawowemu ograniczeniu wysokości opłat 
pobieranych od rodziców za świadczenia 
udzielane przez publiczne przedszkole oraz 
publiczną inną formę wychowania przed-
szkolnego w czasie przekraczającym ustalony 
przez radę gminy czas bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki. W świetle przyjętych 
rozwiązań od dnia 1 września 2013 r. za każdą 
dodatkową godzinę, ponad ten gwarantowany 
bezpłatny czas pobytu dziecka w przedszkolu, 
rodzic będzie płacił maksymalnie złotówkę;

3. zapewnieniu możliwości korzystania z przed-
szkoli niepublicznych, w których opłaty i czas 
świadczonego bezpłatnego nauczania, wycho-
wania i opieki będą takie same jak ustalone 
przez radę gminy dla przedszkoli publicznych 

(lub korzystniejsze), poprzez umożliwienie 
otrzymania przez przedszkole niepublicz-
ne dotacji na każde dziecko w wysokości 
równej wydatkom bieżącym przewidzianym 
na jednego wychowanka w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez gminę, 
pomniejszonym o opłaty wnoszone przez ro-
dziców za korzystanie z wychowania przed-
szkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące 
dochody budżetu gminy;

4. wprowadzeniu zasady, że wszystkie zajęcia 
odbywające się w czasie przekraczającym czas 
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 
w publicznych przedszkolach, publicznych 
innych formach wychowania przedszkolne-
go oraz niepublicznych przedszkolach będą 
prowadzone w ramach opłat ustalonych przez 
radę gminy.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=B4E1A8E581A0B99EC1257AC20052B48F
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5203%3Austawa-przedszkolnaq-przyjta-przez-senat&catid=254%3Aprzedszkola-2011-default&Itemid=317
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1035
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=C773F96A59D6BC26C1257B980049028A
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/przedszkola-za-zlotowke-juz-od-wrzesnia.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/przedszkola-za-zlotowke-juz-od-wrzesnia.html
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5153%3Aqustawa-przedszkolnaq-przyjta-przez-sejm-w-przyszym-tygodniu-trafi-do-senatu&catid=254%3Aprzedszkola-2011-default&Itemid=317
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F50B61CCA2DA37F5C1257B63002493E4
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5255%3Aspeniona-obietnica-rzd-dla-najmodszych&catid=254%3Aprzedszkola-2011-default&Itemid=317
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2013/201306/0626/informacja_dot__nowelizacji_ustawy_o_systemie_oswiaty.rtf
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2013/201305/20130529/o_kierujacych_pojazdami.rtf
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W ramach organizowanej po raz czwarty 
akcji instytucje, urzędy i organizacje na 

swoich stronach internetowych informują na 
temat  praw i obowiązków ważnych do zapamię-
tania przed urlopem. Bez względu na to, gdzie 
i jak spędzasz urlop – powinieneś znać swoje 
prawa. Informacji szukać można na stronach 
internetowych uczestników wspólnego projektu:
 ▪ Czego nie wiedzą turyści? – wyniki najnow-

szych badań oraz porady prawne dotyczące 
umów o świadczenie usług turystycznych 
– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów.

 ▪ Bezpieczeństwo dziecka podczas wakacji  
– Rzecznik Praw Dziecka.

 ▪ O kąpieliskach w Polsce – Główny Inspektorat 
Sanitarny.

 ▪ O czym pamiętać wysyłając swoje dziecko 
na kolonie czy obóz – Ministerstwo Edukacji 
Narodowej.

 ▪ O letniej edycji akcji Bezpieczna Woda oraz 
o tym Jak korzystać z Centralnej Ewidencji 
Organizatorów Turystyki i Pośredników 
Turystycznych? – Ministerstwo Sportu 
i Turystyki

 ▪ Jak młodzi mają chronić dane osobowe 
w czasie wakacji – Generalny Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych.

 ▪ Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie tury-
styczne – Rzecznik Ubezpieczonych.

 ▪ Jak korzystać z telefonicznych loterii i kon-
kursów, aby ustrzec się przed wysokim ra-
chunkiem telefonicznym – Urząd Komunikacji 
Elektronicznej.

 ▪ O prawach pasażerów przed wejściem na 
pokład samolotu – Urząd Lotnictwa Cywil-
nego.

 ▪ Co warto wiedzieć przed i w trakcie podróży 
koleją, jakie prawa przysługują pasażerowi oraz 
czego może oczekiwać od przewoźnika – Urząd 
Transportu Kolejowego.

 ▪ Jak sprawnie dotrzeć do celu i nie utknąć 
w korkach – Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad.

 ▪ Co odbiorca energii powinien wiedzieć przed 
wyjazdem na wakacje – Urząd Regulacji Ener-
getyki.

 ▪ Wademekum zachowań podczas burz, huraga-
nów nawałnic – Komenda Główna Państwowej 
Straży Pożarnej.

 ▪ Jak spędzić wakacje w zgodzie ze środowiskiem 
– Ministerstwo Środowiska.

 ▪ O Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowot-
nego – Narodowy Fundusz Zdrowia.

 ▪ O prawach konsumentów na terenie Unii 
Europejskiej we wszystkich środkach trans-
portu (lotniczy, kolejowy, autokarowy i morski) 
– Europejskie Centrum Konsumenckie.

 ▪ Na stronie BIP Ministerstwa Finansów 
w dziale Administracja podatkowa można do-

przed wakacjami – co warto wiedzieć?

jak uniknąć korków, wysokich opłat za telefon i cła za pamiątki? co zrobić, gdy przewoźnik 
zgubi nasz bagaż? jakie ubezpieczenia warto wykupić? – O tych oraz innych ważnych sprawach 
przy planowaniu letniego wypoczynku przypominają 33 instytucje biorące udział we wspólnej 

akcji „przed wakacjami – co warto wiedzieć?”, która wystartowała 28 czerwca br.

pOrADy
wiedzieć się m.in., dlaczego należy domagać 
się paragonu od sprzedawców, czy pracując 
podczas wakacji za granicą trzeba zapłacić 
podatek w Polsce i do jakiej kwoty zwolniony 
od opodatkowania jest dochód dziecka podej-
mującego wakacyjną pracę.

 ▪ Natomiast na stronie BIP Ministerstwa Finan-
sów w dziale Służba Celna podróżny dowie się 
natomiast, jakie towary, choćby alkohol czy 
tytoń, mogą znaleźć się w bagażu, a które są 
niedozwolone i jakie obowiązują ograniczenia. 
Warto też wiedzieć, co zrobić, aby zabrać ze 
sobą w podróż psa, kota czy innego ulubieńca.

W akcji biorą także udział wojewódzkie inspek-
toraty inspekcji handlowej: Białystok, Bydgoszcz, 
Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, 
Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, 
Rzeszów, Warszawa, Wrocław, Szczecin.

Jak wynika z najnowszego badania przeprowa-
dzonego na zlecenie Urzędu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów (UOKiK), wybierając się na 
zorganizowane wczasy najczęściej obawiamy się 
upadłości biura podróży, co zadeklarowała ponad 
jedna trzecia konsumentów (34,3%). Coraz więcej 
Polaków czyta umowy przed wyborem biura 
podróży. Niestety tylko co czwarty konsument 
wie, że prawo do reklamacji nieudanego wyjazdu 
dotyczy także ofert last i first minute. Ponadto 
zaledwie co dziesiąty turysta orientuje się, ile ma 
czasu na zgłoszenie zastrzeżeń organizatorowi.

Wyniki ankiet pokazują, że blisko połowa 
(46,1%) respondentów czyta umowy przed 
wyborem biura podróży i sprawdza, czy wszyst-
kie zawarte w nich warunki są zgodne z prawem, 
podczas gdy rok temu była to niespełna jedna 
trzecia (29%).  Chociaż większość ankietowanych 
(50,8%) nadal deklaruje, że umów nie czyta, to 
jednak takich osób jest znacznie mniej niż przed 

rokiem (57%). Zgodnie z prawem każda umowa 
o świadczenie usług turystycznych powinna 
określać m.in. miejsce pobytu, termin rozpo-
częcia i zakończenia wycieczki, standard hotelu 
i posiłków czy rodzaj środka transportu. Niedo-
trzymanie któregokolwiek z warunków okre-
ślonych w umowie jest podstawą do złożenia 
reklamacji i żądania obniżenia ceny usługi.

Więcej osób niż przed rokiem wiedziało, 
że „Rejestr klauzul niedozwolonych” to lista 
warunków, które nie powinny znaleźć się 
w umowie zawieranej z przedsiębiorcą. Prawi-
dłowej odpowiedzi udzieliła blisko jedna trzecia 
konsumentów (30,8%), podczas gdy rok wcześniej 
była to jedna czwarta (25%). Z kontroli UOKiK 
wynika, że najwięcej nieprawidłowości we wzor-
cach umownych biur podróży wiąże się właśnie 
ze stosowaniem postanowień niedozwolonych. 
Najczęściej kwestionowane jest ograniczanie 
odpowiedzialności touroperatora w sytuacjach 
takich jak opóźnienie samolotu czy zmiana hotelu.

Nadal niewielu konsumentów wie, ile wynosi 
termin na złożenie reklamacji wadliwej usługi 
turystycznej. Zaledwie co dziesiąty badany 
(9,7%) wiedział, że na reklamację nieudanej 
wycieczki ma 30 dni od dnia jej zakończenia. 
Zgubiony bagaż, brak obiecanego widoku na 
morze, gorszy standard hotelu, a nawet hałas 
w nocy – to przykłady problemów, które mogą 
być podstawą do złożenia reklamacji i żądania 
obniżenia ceny wycieczki. W oszacowaniu od-
szkodowania pomocna jest tabela frankfurcka. 
Nieco więcej wiemy na temat możliwości rekla-
mowania usług turystycznych o obniżonej cenie 
(tzw. last minute i first minute). 24% badanych wie, 
że wycieczkę kupioną w ofercie specjalnej można 
reklamować na takich samych zasadach, jak 
w przypadku zapłacenia za usługę pełnej stawki.

http://www.uokik.gov.pl/faq_uslugi_turystyczne.php
http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10481
http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10481
http://www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=2456
http://sk.gis.gov.pl/
http://sk.gis.gov.pl/
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5251%3Aco-warto-wiedzie-przed-wakacjami&catid=119%3Aycie-szkoy-aktualnoci&Itemid=2
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5251%3Aco-warto-wiedzie-przed-wakacjami&catid=119%3Aycie-szkoy-aktualnoci&Itemid=2
http://www.msport.gov.pl/turystyka/letnia-edycja-akcji-bezpieczna-woda
http://www.msport.gov.pl/turystyka/jak-korzystac-z-centralnej-ewidencji-organizatorow-turystyki-i-posrednikow-turystycznych-1
http://www.giodo.gov.pl/1520181/j/pl/
http://www.giodo.gov.pl/1520181/j/pl/
http://rzu.gov.pl/
http://www.uke.gov.pl/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec-12617
http://www.uke.gov.pl/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec-12617
http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2264&Itemid=1
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elekTrOniczny serwis klienTów kAncelArii        

kontrola skarbowa jest rodzajem kontroli państwowej wykonywanej 
przez organy kontroli skarbowej w celu ochrony interesów i praw 
majątkowych skarbu państwa oraz zapewnienia skuteczności 
wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności 
stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy 
celowych.

kOnTrOlA skArBOwA 
nie sTrAsznA

Tw ó j  d o r a d c a  p o l e c a

Celem kontroli skarbowej jest też badanie zgodności z prawem gospodarowania 
mieniem innych państwowych osób prawnych oraz zapobieganie i ujawnia-
nie przestępstw określonych w art. 228-231 Kodeksu karnego popełnianych 
przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych 
podległych Ministrowi Finansów.

Kontrola skarbowa realizowana jest zasadniczo w 2 formach:
 ▪ postępowaniu kontrolnym,
 ▪ wywiadzie skarbowym.

Zakres kontroli skarbowej został szczegółowo określony w art. 2 ustawy 
o kontroli skarbowej. Kontroli skarbowej podlegają m.in.:
1. zobowiązani do świadczeń pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa (w tym 

np. podatków) lub państwowych funduszy celowych;
2. wydatkujący, przekazujący i otrzymujący środki publiczne oraz środki po-

chodzące z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych, 
z wyłączeniem kontroli celowości wykorzystania środków zaliczanych do do-
chodów własnych i subwencji ogólnej jednostki samorządu terytorialnego;

3. zobowiązani do wywiązywania się z warunków finansowania pomocy 
z ww. środków;

4. władający i zarządzający mieniem państwowym;
5. spółki z udziałem Skarbu Państwa, podmioty wykorzystujące mienie prze-

kazane przez Skarb Państwa oraz sprywatyzowane mienie Skarbu Państwa;
6. beneficjenci poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa oraz 

podmioty, za które Skarb Państwa poręczył lub gwarantował;
7. osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych 

administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych 
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w tym w urzę-
dzie obsługującym tego ministra, zobowiązane do składania oświadczeń 
o stanie majątkowym;

8. podmiot przekazujący środki własne do budżetu Unii Europejskiej.

Kontroli skarbowej podlegają także płatnicy i inkasenci podatków stano-
wiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych 
budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych.

jeśli TylkO MAją pAńsTwO prOBleMy z kOnTrOlą skArBOwą 
luB OBAwiAją się TAkiej, wArTO zwrócić się DO nAszej 

kAncelArii. pAńsTwA inTeresy BęDą nAleżycie chrOniOne 
Dzięki reprezenTAcji prOFesjOnAlnegO DOrADcy 

pODATkOwegO.  

◄


