
-DORADCA PODATKOWY
elektroniczny serwis klientów kancelarii

CZERWIEC 2018 nr 6 (105)



ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

 PODATKI ■

Słowo od doradcy

W bieżącym numerze mowa jest m.in. o propozycjach wprowadzenia nowej 
danininy solidarnościowej dla najlepiej zarabiających oraz wprowadzenia doce-
lowego systemu opodatkowania VAT w UE.

Zalecamy zapoznać się z materiałami w linkach do tekstu dot. przestrzegania 
RODO. 

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji w całej Polsce zastąpi dotychczasowy 
system specjalnych stref ekonomicznych.

Ponadto na łamach newslettera wyjaśniono, na jakich zasadach tzw. pomocnicy 
przy zbiorach zostali objęci ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi.

Nowe unijne regulacje zakładają zrównanie zarobków i warunków pracy pra-
cowników delegowanych z innego kraju z miejscowymi.

Wszyscy rodzice powinni ubiegać się o 300 zł dla każdego ucznia z programu 
„Dobry Start”.

Zmieniają się też unijne przepisy dot. gospodarki odpadowej, a także nasz rząd 
szuka rozwiązań mających zapobiec coraz częstszym pożarom składowisk śmieci.

Twój Doradca Podatkowy

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

11 – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj.

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

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

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

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

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

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

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

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

20 – Wpłata ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych za maj.

20 – Wpłata na PFRON za maj. 

25 – Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.

25 – Złożenie informacji podsumowującej.

25 – JPK_VAT za maj. 

Terminy – czerwiec
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Uproszczenie rozliczeń VAT w handlu transgranicznym może 
ograniczyć straty nawet o 80 proc. – przekonywał komisarz Pierre 
Moscovici, proponując zmiany unijnych przepisów dotyczących 
podatku od wartości dodanej. Przyjęty pakiet środków powinien 
ułatwić życie przedsiębiorstwom w całej UE, kładąc kres 
obowiązującemu od 25 lat „przejściowemu” systemowi VAT 
w ramach jednolitego rynku.   

W październiku ubiegłego roku Komisja Europejska zaproponowała główne zasady utwo-

rzenia jednolitego unijnego obszaru VAT, co powinno ukrócić szacowane na 50 mld euro 

nadużycia finansowe, które obecnie obciążają budżety państw członkowskich UE. Komi-

sja ma nadzieję, że dzięki tym technicznym środkom państwa członkowskie rozpoczną 

dyskusje na temat bardziej ogólnych zasad czy „fundamentów” prostszego i odpornego 

docelowego unijnego systemu VAT dla handlu wewnątrz UE.

Komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovi-

ci powiedział: - „Wnioski, które przedstawiamy, dotyczą ostatnich elementów reformy 

unijnego systemu podatku VAT. Torują one drogę ku prostszym zasadom, ograniczeniu 

biurokracji i systemowi bardziej przyjaznemu dla użytkownika dzięki internetowemu 

punktowi kompleksowej obsługi dla przedsiębiorstw handlowych. Nadszedł czas, aby 

państwa członkowskie darzyły się wzajemnym zaufaniem, jeżeli chodzi o pobór podatku 

VAT z tytułu transakcji wewnątrzunijnych. Szacujemy, że proponowana przez nas refor-

ma mogłaby obniżyć o 80 proc. wynoszące 50 mld euro straty, jakie ponoszone są co 

roku w wyniku transgranicznych oszustw związanych z podatkiem VAT. Mam nadzieję, 

że państwa członkowskie wykorzystają teraz tę szansę i wprowadzą u siebie wysokiej 

jakości system VAT na potrzeby UE”.

Główne elementy wniosku

Utworzenie fundamentów docelowego systemu VAT powoduje istotne zmiany dyrek-

tywy w sprawie podatku VAT. Spośród 408 artykułów zawartych w dyrektywie VAT 200 

VAT bez wyjątków będzie musiało zostać skorygowanych, aby zarówno przedsiębiorstwa, jak i budżety 

państw mogły uzyskać następujące korzyści:

Uproszczenie sposobu opodatkowania towarów

W obecnym systemie VAT handel towarami między przedsiębiorstwami jest podzielony 

na dwie odrębne transakcje: zwolnioną od podatku sprzedaż w państwie członkow-

skim pochodzenia oraz podlegające opodatkowaniu nabycie w państwie członkowskim 

przeznaczenia. Projekt przewiduje koniec tego sztucznego podziału jednej transakcji 

handlowej. W zmienionych przepisach dotyczących VAT transgraniczny handel towarami 

będzie zdefiniowany jako jedna podlegająca opodatkowaniu dostawa, w ramach której 

towary zostaną opodatkowane w państwie członkowskim, w którym kończy się transport 

towarów – tak, jak powinno to mieć miejsce. W ten sposób oszustwa związane z VAT 

powinny zostać radykalnie obniżone.

Jeden portal internetowy („punkt kompleksowej obsługi”) 

dla przedsiębiorstw handlowych

Aby zmiany przepisów dotyczących podatku VAT były jak najmniej uciążliwe dla przed-

siębiorstw, przewidziane jest wprowadzenie niezbędnych przepisów dotyczących uru-

chomienia internetowego portalu („punktu kompleksowej obsługi”) dla wszystkich 

przedsiębiorstw handlowych typu B2B (tj. handlujących z innymi przedsiębiorstwami), 

aby mogły one ustalić wartość podatku dla 

swoich transakcji, zgodnie z propozycja-

mi reform zapowiedzianymi przez Komisję 

w październiku 2017 r. System ten będzie 

również dostępny dla przedsiębiorstw 

spoza UE, które będą chciały prowadzić 

sprzedaż na rzecz innych przedsiębiorstw 

z Unii i które w przeciwnym razie musiały-

by się rejestrować do celów VAT w każdym 

państwie członkowskim. Po wejściu w ży-

cie nowych przepisów przedsiębiorstwa te 

będą musiały po prostu wyznaczyć jedne-

go pośrednika w UE, który będzie się w ich 

imieniu zajmował rozliczeniami VAT.

PROJEKTY

https://ec.europa.eu/poland/news/180525_VAT_pl
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_pl.htm
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wprowadzenie docelowego systemu VAT w UE. Od tego czasu poczyniono znaczne 

postępy, np. uzgadniając nowe przepisy VAT dotyczące sprzedaży przez internet, a Ko-

misja już przedstawiła wnioski dotyczące głównych zasad leżących u podstaw przyszłego 

docelowego unijnego obszaru VAT oraz poważnej reformy sposobu ustalania stawek 

podatku w państwach członkowskich UE. Przedstawiony wniosek jest kontynuacją tych 

wcześniejszych kroków. Komisja wysłuchała już uwag Parlamentu Europejskiego i Rady, 

które zasugerowały, że ewentualny przyszły system VAT powinien opierać się na zasa-

dzie opodatkowania w miejscu przeznaczenia, tj. miejsca, w którym towary lub usługi 

są konsumowane.

Więcej informacji

• Wniosek dotyczący ostatecznych środków technicznych służących stworzeniu 

w przyszłości odpornego na oszustwa unijnego systemu VAT

• Komunikat prasowy na temat planu działania w sprawie VAT

• Komunikat prasowy na temat fundamentów nowego docelowego jednolitego unij-

nego obszaru VAT

• Komunikat w sprawie fundamentów nowego docelowego jednolitego unijnego 

obszaru VAT 

Mniej biurokracji

Proponowane zmiany spowodują wzmocnienie samoregulacyjnego charakteru podat-

ku VAT i zmniejszenie liczby administracyjnych kroków, które muszą podjąć przedsię-

biorstwa, chcąc dokonać sprzedaży na rzecz firm w innych państwach członkowskich. 

W odniesieniu do handlu towarami nie będą już konieczne szczegółowe obowiązki spra-

wozdawcze związane z przejściowym systemem VAT. Dalsze fakturowanie dotyczące 

handlu unijnego będzie regulowane przepisami państwa członkowskiego sprzedawcy, 

co powinno być mniej uciążliwe.

Za pobór VAT zazwyczaj odpowiedzialny jest sprzedawca

Zapowiedziane przepisy precyzują, że to 

sprzedawca powinien pobierać podatek 

należny z tytułu sprzedaży towarów 

odbiorcy w innym państwie UE według 

stawki obowiązującej w państwie człon-

kowskim przeznaczenia. Tylko w przy-

padku gdy nabywca towarów będzie po-

datnikiem certyfikowanym (tj. rzetelnym 

podatnikiem, uznanym za takiego przez 

organy podatkowe), będzie on podlegał 

opodatkowaniu VAT.

Kontekst

Wspólny podatek od wartości dodanej (VAT) pełni na europejskim jednolitym rynku 

ważną rolę. Zastąpił on podatki obrotowe, które zakłócały konkurencję i utrudniały 

swobodny przepływ towarów, a następnie został zmodyfikowany tak, aby umożliwić 

zniesienie kontroli i formalności związanych z przemieszczaniem towarów między pań-

stwami członkowskimi. Podatek VAT jest ważnym i rosnącym źródłem dochodów państw 

członkowskich UE, przynoszącym ponad 1 bln euro dochodu w 2015 r., co odpowiada 

7 proc. unijnego PKB. Jeden z zasobów własnych UE również jest oparty na podatku 

VAT. Jako podatek konsumpcyjny VAT jest jedną z najbardziej sprzyjających wzrostowi 

gospodarczemu form opodatkowania.

Komisja nieustannie dążyła do przeprowadzenia reformy systemu VAT. W planie 

działania w sprawie VAT z 2016 r. Komisja zapowiedziała, że zamierza zaproponować 

Sprzedawca powinien 
pobierać podatek należny 
z tytułu sprzedaży to-
warów odbiorcy w innym 
państwie UE według 
stawki obowiązującej 
w państwie członkowskim 
przeznaczenia.

Przygotowywane rozwiązanie stanowi realizację zapowiedzi 
premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącej utworzenia 
specjalnego funduszu, składającego się m.in. z daniny pochodzącej 
od osób najlepiej zarabiających. Środki finansowe będą 
przekazywane przez urzędy skarbowe na Solidarnościowy Fundusz 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.   

Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych

PROJEKTY

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1022_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_pl.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/communication_-_towards_a_single_vat_area_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/communication_-_towards_a_single_vat_area_en.pdf
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Finansów zaprezentowało efekt tego etapu prowadzonych prac – dokument 

pt. „Metodyka Kogo obejmie nowa ustawa?

Daninę solidarnościową będą płaciły osoby fizyczne, których dochody w roku podatko-

wym przekroczą 1 mln zł (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na 

ubezpieczenia społeczne). Takich osób w 2019 r. będzie ok. 25 tysięcy.

Danina solidarnościowa od nadwyżki ponad 1 mln zł będzie wynosiła 4%. Po raz 

pierwszy będzie płacona od dochodów uzyskanych w 2019 r., które podatnik rozliczy 

składając zeznanie w 2020 r. (w terminie do 30 kwietnia).

Pieniądze wpłyną do tego samego urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest poda-

tek dochodowy, czyli do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Danina będzie przekazywana przez urzędy skarbowe na Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Opodatkowane daniną solidarnościową będą dochody z następujących zeznań:

1. PIT-37 - dochody krajowe z: pracy, emerytur, rent, umów zlecenia, umów o dzieło, 

praw majątkowych (opodatkowane według skali podatkowej),

Powstanie nowy państwowy fundusz celowy – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych

Fundusz będzie zasilany przede wszystkim z dwóch źródeł:

• obowiązkowej składki z „przekierowania" na Fundusz części składki na Fundusz Pracy 

w wysokości 0,15 % podstawy składki na Fundusz Pracy,

• daniny solidarnościowej od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4% od nad-

wyżki dochodów powyżej 1 mln za rok podatkowy.

Łączne szacowane przychody Funduszu z ww. tytułów w 2019 r. wyniosą ponad 

2 mld zł rocznie.

Fundusz będzie zasilany z 2 źródeł

Danina
4%
(ok. 1,15 mld zł rocznie)

Fundusz pracy
0,15%
(ok. 650 mln zł rocznie)

Solidarnościowy Fundusz
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
(ok. 1 800 000 000 zł rocznie)

W warunkach 2019 roku MF szacuje,
że otrzyma –
ponad 2 000 000 000 zł rocznie

2. PIT-36 - dochody krajowe i zagraniczne z: działalności gospodarczej, najmu, pracy, 

emerytur, rent, umów zlecenia, umów o dzieło, praw majątkowych (opodatko-

wane według skali podatkowej),

3. PIT-36L - dochody z działalności gospodarczej (opodatkowane tzw. podatkiem 

liniowym),

4. PIT-38 - dochody z zysków kapitałowych, np. ze zbycia papierów wartościowych 

i pochodnych instrumentów finansowych (opodatkowane jednolitą 19% stawką),

5. PIT-40A - dochody z emerytur i rent (opodatkowane według skali podatkowej 

i rozliczane przez organy rentowe, np. ZUS).

Jak obliczamy wysokość daniny

Podstawa daniny to 
suma przychodów 
z zeznań podatkowych:

PIT-36 i PIT-36L
PIT-37
PIT-38
PIT-40A

pomniejszona o koszty i składki ZUS

Obliczamy nadwyżkę
powyżej
1 000 000 zł

Mnożymy
x 4%

Pobierz prezentację pt. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zmiany w ustawach o PIT i CIT mają na celu złagodzenie rozwiązań 
dotyczących zasad opodatkowania środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny.

W odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych 

w drodze spadku przewidziano powrót do zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r. 

Natomiast w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

nabytych w drodze darowizny projekt wprowadza możliwość kontynuacji amortyzacji.   

Darowane środki trwałe

PROJEKTY

https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/solidarnosciowy-fundusz-wsparcia-osob-niepelnosprawnych?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%2Fministerstwo-finansow2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,9950,system-wsparcia-osob-niepelnosprawnych.html
https://www.mf.gov.pl/pl/c/document_library/get_file?uuid=8136484a-ff5d-4f8d-ba70-8d70f28281dd&groupId=764034
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=710D71375711BFB1C12582410043230E
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Nowe przepisy regulujące podatek akcyzowy od alkoholu ułatwią 
rozwój małych firm branży i przyczynią do lepszej ochrony zdrowia 
konsumentów – zapewnia Komisja Europejska proponując pakiet 
wniosków legislacyjnych. Obejmą one m.in. producentów cydru, 
którzy obecnie nie mają dostępu do obniżonych stawek akcyzy 
przyznawanych małym producentom piwa i napojów spirytusowych.   

Cydr z niższą akcyzą

PROJEKTY

Komisja zapowiedziała zmianę przepisów regulujących podatek akcyzowy od alkoholu 

w UE, torując drogę ku przyjaźniejszemu otoczeniu biznesowemu, zmniejszeniu kosztów 

dla małych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją alkoholu oraz lepszej ochronie 

zdrowia konsumentów. Ta zapowiedź oznacza, iż drobni producenci alkoholu i produ-

cenci alkoholi rzemieślniczych (w tym, po raz pierwszy, mali niezależni producenci cydru) 

będą mieli dostęp do nowego, ogólnounijnego systemu certyfikacji potwierdzającego 

ich dostęp do niższych stawek celnych w całej Unii. Korzyści dla zdrowia konsumentów 

ma przynieść także intensyfikacja walki z nielegalnym wykorzystywaniem zwolnionego 

z podatku alkoholu denaturowanego do produkcji podróbek napojów alkoholowych. 

Planowany jest również wzrost progu dla piwa o niższej zawartości alkoholu, do którego 

mogą mieć zastosowanie obniżone stawki podatkowe.

Wniosek ma na celu:

• wprowadzenie jednolitego systemu certyfikacji, uznawanego we wszystkich pań-

stwach UE, potwierdzającego status niezależnych, drobnych producentów w całej 

Unii. Ograniczy to koszty administracyjne i koszty przestrzegania przepisów dla 

drobnych producentów, którzy powinni móc korzystać z obniżonych stawek akcyzy 

pod pewnymi warunkami;

• zapewnienie precyzyjnej i spójnej klasyfikacji cydru w całej UE, której brak jest 

obecnie główną przeszkodą dla drobnych producentów cydru, którzy nie mają do-

stępu do obniżonych stawek przyznawanych małym producentom piwa i napojów 

spirytusowych;

• wprowadzenie przejrzystych przepisów dotyczących procesów i warunków 

produkcji alkoholu denaturowanego w UE. Alkohol ten wykorzystywany jest do 

produkcji m.in. środków czyszczących, płynów do mycia szyb, perfum i środków za-

pobiegających zamarzaniu, i jest zwolniony z podatku akcyzowego. Takie zwolnienie 

może być nadużywane przez nieuczciwych producentów, którzy – nie płacąc podat-

ków i, co ważniejsze, narażając zdrowie konsumentów – wykorzystują denaturat do 

produkcji i sprzedaży potencjalnie niebezpiecznych podróbek napojów alkoholowych. 

Wniosek KE pozwoli stworzyć nowoczesny system zgłaszania nadużyć w odniesieniu 

do niektórych preparatów na bazie alkoholu, tak aby nie mogły być już stosowane 

jako substancje skażające;

• aktualizację systemów informatycznych. Nowe przepisy zastąpią przestarzałe, 

oparte na dokumentach papierowych procedury śledzenia przemieszczenia się nie-

których alkoholi denaturowanych i doprowadzą do obowiązkowego stosowania 

systemu przemieszczania wyrobów akcyzowych (EMCS). Ułatwi to śledzenie prze-

mieszczania tych produktów wysokiego ryzyka w czasie rzeczywistym, ograniczając 

oszukańcze korzystanie ze zwolnienia z podatku oraz chroniąc konsumentów;

• podniesienie progu dla piwa o niższej zawartości alkoholu, które może być ob-

jęte obniżonymi stawkami podatkowymi, z 2,8 proc. obj. do 3,5 proc. obj. w celu 

zachęcenia browarników do innowacyjności i tworzenia nowych produktów. Powinno 

to skłonić konsumentów do wybierania napojów alkoholowych o niskiej zawartości 

alkoholu zamiast standardowych wysokoprocentowych alkoholi, co powinno ogra-

niczyć spożycie alkoholu.

Przedstawione wnioski zawierają również przepisy dotyczące ogólnie podatku 

akcyzowego, które mają na celu usunięcie barier dla MŚP. Umożliwi im to korzystanie 

z nowoczesnych systemów informatycznych oraz zniesienie obowiązku zatrudniania 

przedstawicieli podatkowych. Państwa członkowskie mogą obecnie wymagać, aby sprze-

dawcy na odległość produktów objętych akcyzą zatrudniali przedstawicieli podatkowych, 

co może sprawić, że legalny handel będzie finansowo nieopłacalny. 

https://ec.europa.eu/poland/news/180525_alco_pl
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Od 25 maja 2018 r. należy stosować Ogólne Rozporządzenie 
o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). Rozporządzenie 
określa zasady przetwarzania, przechowywania oraz 
wykorzystywania danych osobowych, a także redefiniuje samo 
pojęcie danych osobowych. 

Nowe przepisy dotyczą podmiotów przetwarzających dane osobowe, zarówno prywat-

nych, jak i jednostek sektora finansów publicznych. RODO określa szereg obowiązków 

oraz odpowiedzialności, jak również sankcji finansowych.

Podstawowym wymogiem stawianym przez nowe regulacje jest zapewnienie, że dane 

osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem, zaś zgoda na przetwarza-

nie danych powinna być udzielona wyłącznie w określonym celu ich wykorzystania (np. 

realizacji danej umowy).

W przypadku niektórych podmiotów 

przetwarzających dane osobowe wyma-

gane będzie powołanie Inspektora Ochro-

ny Danych Osobowych oraz prowadzenie 

rejestrów przetwarzania danych. Nowe 

przepisy określają także obowiązki admi-

nistratorów danych w zakresie zgłaszania 

wykrytych incydentów, mogących wpłynąć 

na naruszenie bezpieczeństwa przetwa-

rzania danych osobowych.

Od 25 maja 2018 r. z uwagi na wejście do stosowania nowych przepisów regulujących 

zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie 

danych osobowych np. utraciły moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące doku-

mentacji przetwarzania danych osobowych. Obecnie wszelkie wymagania w powyższym 

zakresie powinny być zgodne z nowymi wymaganiami.

W związku z wejściem w życie RODO obywatele zyskują nowe uprawnienia, pozwa-

lające m.in. na łatwiejszy dostęp do danych podlegających przetwarzaniu, w tym na ich 

przeniesienie oraz usunięcie.

Przestrzegaj RODO!

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw 
w art. 3 wprowadza zmianę w ustawie o podatku dochodowym 
od osób prawnych.   

Zmiana weszła w życie z dniem 21 kwietnia 2018 r. i polega na nadaniu nowego brzmie-

nia art. 4a pkt 22 definiującego pochodne instrumenty finansowe oraz rozszerzeniu 

zakresu podmiotowego art. 7b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z nowego brzmienia art. 7b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób praw-

nych wynika, że poszerzony został krąg podmiotów, których przychody wymienione 

w ust. 1, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i f, zalicza 

się do przychodów innych niż przychody 

z zysków kapitałowych.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 7b ust. 

2 do tych podmiotów zaliczone zostały rów-

nież firmy inwestycyjne, o których mowa 

w art. 3 pkt 33 ustawy o obrocie instrumen-

tami finansowymi (domy maklerskie, banki 

prowadzące działalność maklerską, zagra-

niczne firmy inwestycyjne prowadzące dzia-

łalność maklerską na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej, zagraniczne osoby prawne 

z siedzibą  na terytorium państwa innego 

niż państwo członkowskie, prowadzące na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzia-

łalność maklerską).

Nowelizacja ustawy 
o CIT w związku 
ze zmianą ustawy 
o obrocie instrumentami 
finansowymi

ZMIANY 
PRAWNE

Nowe przepisy dotyczą 
podmiotów przetwarza-
jących dane osobowe, 
zarówno prywatnych, jak 
i jednostek sektora finan-
sów publicznych.

https://giodo.gov.pl/pl/file/11589
http://www.mpit.gov.pl/media/50521/PrzewodnikMSP_RODO_2018.pdf
https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator
https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-to-nie-tylko-kary
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/ochrona-danych
https://ec.europa.eu/poland/news/180510_rodo_pl
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_pl
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_pl
https://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_pl.htm
https://ec.europa.eu/poland/news/180525_data_protection_pl
https://uodo.gov.pl/pl/138/271
https://uodo.gov.pl/pl/121
https://uodo.gov.pl/pl/123/214
https://uodo.gov.pl/pl/126
https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-ewolucja-czy-rewolucja
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/34/1/informacja_w_sprawie_ustawy_z_dnia_10_maja_2018_r._o_ochronie_danych_osobowych.rtf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000
https://uodo.gov.pl/pl/138/273
https://uodo.gov.pl/pl/138/273
https://www.gov.pl/cyfryzacja/oto-rodo-za-nami-dzien-otwarty-w-ministerstwie-cyfryzacji
https://www.gov.pl/cyfryzacja/oto-rodo-za-nami-dzien-otwarty-w-ministerstwie-cyfryzacji
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000685
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o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343, z późn. zm.) oraz 

ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650). 

Wsparcie na realizację nowej inwestycji będzie udzielane w formie zwolnienia 

od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o po-

datku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od 

osób fizycznych. Wsparcie nie może być udzielone w sytuacji lokalizacji inwestycji 

na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin, z wyjątkiem in-

westycji dotyczących tych złóż. Decyzja o wsparciu będzie wydawana na wniosek 

przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie przez ministra właściwego do spraw 

gospodarki, na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych 

przepisów dotyczących zmian w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych, które 

wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Dane osobowe to wszystko to, co można do nas przypisać. To m.in. informacje o na-

szych zainteresowaniach, ale i stanie zdrowia. Te drugie są szczególnie wrażliwe. 

RODO dotyczy danych osobowych przetwarzanych zarówno w systemach teleinfor-

matycznych, jak również „analogowo”, np. przez działy finansowe czy kadrowe. Jednym 

z ważniejszych etapów przygotowania danej instytucji do stosowania nowych przepisów 

jest inwentaryzacja danych osobowych, przetwarzanych przez dany podmiot oraz prze-

prowadzenie analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych.

Od wejścia RODO monitoring nie jest nielegalny.

PROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

PROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji 
wprowadza nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom 
wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, który w założeniu ma uzupełnić 
rozwiązania funkcjonujące w oparciu o przepisy ustawy 
o specjalnych strefach ekonomicznych.  

Podstawowym celem ustawy jest zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania na 

terenie całego kraju. Ma ona także służyć skorelowaniu mechanizmu wsparcia z obo-

wiązującym dokumentem strategicznym dotyczącym rozwoju gospodarki Polski, jakim 

jest „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020” (z perspektywą do 

2030 r.), stanowiąca załącznik do uchwały nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. 

(M.P. poz. 260).

Zakres przedmiotowy ustawy obejmuje trzy zasadnicze grupy zagadnień, tj. określe-

nie zasad udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji, określe-

nie organu właściwego w sprawach wspierania nowych inwestycji oraz jego kompetencji 

i trybu działania, a także określenie zadań zarządzających obszarami, odpowiedzialnych 

za wspieranie nowych inwestycji. Ponadto ustawa wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200, 

z późn. zm.), ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościa-

mi rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 91), ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. 

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie 
monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych 
innych ustaw wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
Nowelizacja ma na celu zapewnienie bardziej skutecznego 
monitorowania przewozu towarów wskazanych w przepisach 
o systemie monitorowania, zwanego systemem SENT.  

Podstawową zmianą, którą wprowadza nowela jest objęcie systemem monitorowania 

przewozów towarów realizowanych transportem kolejowym. Drugą istotną zmianą jest 

poszerzenie katalogu towarów, które podlegają systemowi monitorowania drogowego 

i kolejowego przewozu towarów. Poza paliwem, olejem roślinnym, suszem tytonio-

wym oraz alkoholem skażonym są to również produkty lecznicze, środki spożywcze 

Wspieranie nowych 
inwestycji

Podpisana ustawa 
zmieniająca system 
monitorowania 
przewozu SENT

https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/ustawa-o-specjalnych-strefach-ekonomicznych-podpisana-przez-prezydenta/
https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-dla-pacjentow
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_pl
https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-a-monitoring
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=A6735D3E5F587B20C1258241005A53AD
https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/ustawa-o-specjalnych-strefach-ekonomicznych-uchwalona-przez-sejm/
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5378/1023/1/informacja_w_sprawie_ust_o_wspieraniu_nowych_inwestycji.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D6B32E36427D1094C125821000389D92
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Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz 
niektórych innych ustaw rozstrzyga wątpliwości interpretacyjne 
dotyczące postępowań administracyjnych związanych 
z udzielaniem zgód wodnoprawnych oraz pobierania opłat za 
usługi wodne. W projekcie przewidziano także zmniejszenie 
formalności związanych z postępowaniami administracyjnymi 
dotyczącymi zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych.   

Co jest wśród propozycji?

• Zlikwidowanie obowiązków związa-

nych z ogłaszaniem w prasie lokalnej 

informacji o wszczęciu postępowań 

w  sprawie wydania pozwolenia wod-

noprawnego. Po zmianach zostaną 

skrócone postępowania oraz zmniej-

szone obowiązki Państwowego Go-

spodarstwa Wodnego Wód Polskich, 

które prowadzi wiele postępowań ad-

ministracyjnych w sprawie pozwoleń 

wodnoprawnych.

Projekt zmian 
Prawa wodnego

PORADYPROJEKTY

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, które są zagrożone 

brakiem dostępności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo nowa ustawa wdraża udogodnienia dla użytkowników, m.in. możliwość 

dokonywania zgłoszeń zbiorczych, czy też stosowania w zgłoszeniach wyłącznie kodów 

CN (brak PKWiU).

Szczegółowe informacje dotyczące nowelizacji zawarte są w załączniku (plik PDF 64 B). 

• Umożliwienie podmiotom, które mają zawarte umowy z Wodami Polskimi kontynuacji 

umów bez konieczności przeprowadzania przetargu.

• Zakazanie wprowadzania wód opadowych do wód podziemnych oraz wprowadza-

nia wód opadowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do urządzeń 

wodnych.

• Do końca 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych będą składać Wodom 

Polskim oświadczenia, na podstawie których będą ustalane opłaty za usługi wodne. 

Znaczna część zakładów korzystających z usług wodnych prowadzi pomiary ilości 

pobieranych wód oraz ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi. Przyjęte roz-

wiązanie ograniczy ewentualną ingerencję Wód Polskich w działalność prowadzoną 

przez zakłady oraz zmniejszy obciążenia, które wiązałyby się m.in. z kontrolą gospoda-

rowania wodami na terenie zakładów. Nowe przepisy zapewnią również przejrzystość 

działań Wód Polskich przy obliczaniu wysokości opłaty za usługi wodne i przekazy-

waniu zakładom informacji w tym zakresie.

• Opłaty za usługi wodne nie będą wnoszone, jeżeli jej wysokość ustalona przez Wody 

Polskie albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie przekroczy 20 zł. W takich 

przypadkach nie będzie obowiązku wysyłania podmiotom informacji o wysokości 

opłaty. Kwotę 20 zł przyjęto jako próg opłacalności wysyłania korespondencji w spra-

wie informacji o wysokości opłaty.

• Doprecyzowanie przepisów dotyczących postępowania uzgodnieniowego dla zabu-

dowy i zagospodarowania terenu na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią – 

w przypadku prowadzenia analogicznych postępowań na obszarze pasa technicznego.

• Doprecyzowanie możliwości rozporządzania przez Wody Polskie gruntami znajdują-

cymi się poza linią brzegu oraz urządzeniami wodnymi lub ich częściami. W projekcie 

zapisano, że urządzenia wodne wykonane przez Wody Polskie na gruntach pokrytych 

śródlądowymi wodami płynącymi stanowią własność Skarbu Państwa.

• Podmiot ponoszący opłaty za usługi wodne za pobór wód do celów elektrowni wod-

nych ma przekazywać Wodom Polskim deklaracje kwartalne o ilości energii elektrycz-

nej wyprodukowanej w obiekcie energetyki wodnej.

• Likwidacja obowiązku posiadania pozwolenia wodnoprawnego do lokalizowania tym-

czasowych (do 180 dni) obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią.

• Wyłączenie urzędów morskich z obowiązku ponoszenia opłat za wydobywanie 

urobku w kontekście ochrony brzegu morskiego oraz utrzymania/pogłębiania toru 

wodnego.

Proponuje się, aby ustawa weszła w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku 

Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/34/1/2_drogowy_przewoz_towarow.rtf
https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=ccff20b3-a2ef-458e-aa80-f218383e9463&groupId=764034
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-wodne-oraz-niektorych-innych-ustaw-2.html
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Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych 
źródłach energii (OZE) oraz niektórych innych ustaw jest już 
przedmiotem prac w Sejmie. Nowe regulacje pozwolą m.in. na 
efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
i wypełnienie zobowiązań międzynarodowych.  

– „Nasze propozycje rozwiązują problem funkcjonowania małych wytwórców OZE po-

przez zaplanowanie wsparcia realizacji przedsięwzięć w wybranych technologiach, jak 

również umożliwi to zrealizowanie istotnych potrzeb z punktu widzenia ochrony śro-

dowiska i gospodarki, takich jak poprawa bilansu wodnego, minimalizacja kosztów ze-

wnętrznych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej, utylizacja odpadów oraz 

rozwój generacji rozproszonej” – powiedział wiceminister Grzegorz Tobiszowski, który 

referował projekt ustawy na posiedzeniu Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

Celem projektu jest przede wszystkim zapewnienie pełnej zgodności przepisów usta-

wy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2017 r. poz. 1148, 

z późn. zm.) z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, do czego strona polska zobo-

wiązała się wobec Komisji Europejskiej w procedurze notyfikacyjnej oraz dostosowanie 

przepisów do wymogów unijnych.

Nowelizacja ustawy 
o OZE 

PORADYPROJEKTY

PROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

Nowelizacja przepisów przesądza, że ograniczenia słuchu nie są 
przeciwskazaniem zdrowotnym w możliwości zdobycia prawa 
jazdy w kategorii C i C1 (samochody ciężarowe). Stwarza osobom 
niesłyszącym lub niedosłyszącym, dla których podstawowym 
sposobem komunikowania się jest język migowy, możliwość 
zdawania egzaminu państwowego na prawo jazdy przy pomocy 
tłumacza języka migowego.  

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami ma na 

celu jednoznacznie przesądzenie, że całkowity albo częściowy ubytek słuchu nie jest 

przeciwwskazaniem zdrowotnym do uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami 

ani przesłanką jego cofnięcia – z wyjątkiem:

1) uzyskania prawa jazdy kategorii D1 lub D (na autobusy – jest to związane z tym, że 

w przypadku kierowców autobusów konieczna jest możliwość swobodnego komu-

nikowanie się kierowcy z przewożonymi pasażerami);

2) uzyskania prawa jazdy kategorii C1 lub C przez osobę, która nie posiada prawa 

jazdy kategorii B albo posiada je przez okres krótszy niż 2 lata; 

3) cofnięcia uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C1 osobie, która 

w  wyniku nagłego zdarzenia utraciła słuch w stopniu uniemożliwiającym jej ro-

zumienie mowy z odległości jednego metra, w tym przy zastosowaniu aparatów 

słuchowych lub implantów słuchowych – przez okres roku od tego zdarzenia.

Niesłyszący pokieruje 
ciężarówką 

Celem zmian jest też stworzenie osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym, dla któ-

rych podstawowym sposobem komunikowania się jest język migowy, możliwości zda-

wania egzaminu państwowego na prawo jazdy z pomocą tłumacza języka migowego. 

Usługa tłumacza języka migowego, zapewniana przez wojewódzki ośrodek ruchu dro-

gowego, nie będzie wiązała się z koniecznością wnoszenia przez osobę egzaminowaną 

dodatkowej opłaty – poza opłatą egzaminacyjną wnoszoną przez wszystkich zdających. 

Dodatkowo wojewódzki ośrodek ruchu drogowego będzie musiał stworzyć tłumaczowi 

języka migowego lub systemowi językowo-migowemu, którego zapewni sobie osoba 

składająca egzamin, możliwość pomocy tej osobie podczas egzaminu państwowego na 

prawo jazdy, z wyłączeniem części teoretycznej egzaminu.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 października 2018 r. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=689F7258955A421FC125826C00345DE3
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=2C02189701BC60DAC12581EE00395126
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/34/1/7_o_kierujacych_pojazdami.rtf
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Nowelizacja ustawy jest odpowiedzią  na  oczekiwania przedsiębiorców działających 

w obszarze energetyki odnawialnej. Pozwoli zrealizować cele zawarte w dokumentach 

strategicznych kraju, takich jak Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), 

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD) oraz Polityka 

Energetyczna Polski do roku 2030 (PEP 2030). Umożliwi również realizację udziału 

energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto na poziomie 15%, zgodnie z przyjętym 

zobowiązaniem międzynarodowym.

Ponadto dokument wprowadza szereg zmian w wybranych definicjach ustawy. Ka-

talog definicji został rozszerzony o m.in. biomasę pochodzenia rolniczego, biowęgiel, 

toryfikat i stałą cenę zakupu. Zmodyfikowano także definicję spółdzielni energetycznej 

i hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii. Ustawa wprowadza także definicję 

i nowe zasady modernizacji. Przewiduje też nową regułę kumulacji pomocy publicz-

nej, która została uzupełniona o uwagi składane przez partnerów społecznych oraz 

resortowych i dostosowana do wytycznych przekazanych przez Komisję Europejską. 

Zaproponowana reguła umożliwia wypłacenie wytwórcom różnicy pomiędzy ceną zaofe-

rowaną w aukcji a średnią ceną energii elektrycznej, stanowiąc tzw. pomoc operacyjną 

na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.

Nowe przepisy modyfikują tzw. koszyki aukcyjne, których nowy podział w wyższym 

stopniu uwzględni specyfikę konkurencyjności technologii odnawialnych źródeł energii. 

Przyjęcie nowych regulacji wpłynie na zwiększenie konkurencyjności składanych ofert, co 

znajdzie bezpośrednie odzwierciedlenie w obniżeniu kosztów działania systemu wsparcia.

Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa postanowiła powołać podkomisję w składzie 

11 posłów. Prace w podkomisji rozpoczną się w najbliższym czasie.

PROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

Rada UE przyjęła pakiet odpadowy, który ustanawia nowe przepisy 
o gospodarce odpadowej i prawnie wiążące cele recyklingowe.  

– „Cieszę się, że ministrowie zatwierdzili dziś zreformowane przepisy o odpadach. Europa 

przechodzi na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Nowe przepisy będą chronić nie tylko 

Gospodarka odpadowa 
i recykling

środowisko, ale i zdrowie obywateli. Dziś ustanowiliśmy element zamykający obieg pro-

duktów: od produkcji przez konsumpcję po gospodarkę odpadową. Nasze gospodarki 

staną się bardziej zrównoważone i ekologiczniejsze” – stwierdził Neno Dimow, bułgarski 

minister środowiska i gospodarki wodnej.

Państwa członkowskie będą stopniowo zwiększać ponowne wykorzystywanie i recy-

kling odpadów komunalnych w następującym rytmie:

Państwa członkowskie ustanowią do 1 stycznia 

2025 r. osobny system zbierania tekstyliów i odpadów 

niebezpiecznych z gospodarstw domowych. Ponadto 

do 31 grudnia 2023 r. bioodpady mają być albo zbiera-

ne osobno, albo poddawane recyklingowi u źródła (np. 

kompostowane w domu). Osobna zbiórka obowiązuje już 

w stosunku do papieru i kartonu, szkła, metali i plastiku.

Legislacja przewiduje konkretne cele w recyklingu opakowań:

Przepisy określają też cel w zakresie redukcji składowania oraz wymogi dla wszyst-

kich systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Producenci wyrobów 

podlegających tym systemom będą odpowiadać za zarządzanie etapem odpadowym 

swoich produktów i będą zobowiązani do ponoszenia kosztów finansowych. Dla wszyst-

kich opakowań zaczną też obowiązywać systemy rozszerzonej odpowiedzialności produ-

centa. Państwa członkowskie powinny się postarać, by od 2030 r. żadne odpady nadające 

się do recyklingu lub innego rodzaju odzysku, zwłaszcza odpady komunalne, nie były 

przyjmowane do składowania.

Pakiet odpadowy ma sprzyjać powszechniejszemu recyklingowi i pomóc w tworzeniu 

gospodarki o obiegu zamkniętym. Będzie promować stosowanie opakowań nadających 

się do recyklingu lub ponownego wykorzystania oraz lepsze gospodarowanie odpadami.

do 2025 55%

do 2030 60%

do 2035 65%

Odpady komunalne 

Wszystkie opakowania 65% 70%

Plastik   50% 55%

Drewno    25% 30%

Metale żelazne  70% 80%

Aluminium 50% 60%

Szkło  70% 75%

Papier i karton  75% 85%

do 2025 do 2030

https://www.gov.pl/energia/nowelizacja-ustawy-o-oze-w-sejmie
https://ec.europa.eu/poland/news/180522_circular_economy_pl
http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2018/05/22/waste-management-and-recycling-council-adopts-new-rules/
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20180411IPR01518/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-wiecej-recyklingu-i-ograniczanie-wysypisk
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/gospodarka-o-obiegu-zamknietym
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ZMIANY 
PRAWNE

PROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

Przyjęte 12 kwietnia przez Radę UE rozporządzenie Cross-border 
parcel delivery wspiera transgraniczny handel elektroniczny, 
ułatwiając konsumentom i przedsiębiorstwom porównywanie 
różnych cen dostaw w całej Unii. Tym samym zwiększy ono zaufanie 
konsumentów do zakupów poza granicami swojego kraju.  

Według danych Komisji Europejskiej ponad dwie trzecie konsumentów zrezygnowało 

z dokonywania transgranicznych zakupów przez internet, uznając, że koszty dostawy 

będą zbyt wysokie. Znajduje to pokrycie w faktach: ceny przesyłek transgranicznych są 

średnio od trzech do pięciu razy wyższe od krajowych.

– „Dziś wysokie ceny transgranicznej dostawy przesyłek są jedną z największych prze-

szkód dla rozwoju handlu w internecie w całej Unii Europejskiej. Dzięki rozporządzeniu 

europejski rynek paczek powinien stać się bardziej przejrzysty i konkurencyjny. Roz-

porządzenie będzie też kamieniem milowym dla strategii Jednolitego Rynku Cyfro-

wego, której  oczekiwanym długofalowym celem  jest trzykrotne zwiększenie udziału 

e-commerce w całkowitym PKB Unii Europejskiej” – wyjaśnił Karol Krzywicki, zastępca 

Prezesa UKE.

Dla operatorów rozporządzenie oznacza, że zostaną zobowiązani do publikacji 

cenników dla podstawowych usług paczkowych krajowych i zagranicznych. Krajowi 

regulatorzy będą mieli obowiązek ocenić ich przystępność dla konsumentów. Ceny 

opublikuje na specjalnej stronie Komisja Europejska, co umożliwi konsumentom 

i przedsiębiorstwom porównanie taryf transgranicznych.  

Według szacunków przy niższych kosz-

tach dostaw wartość transgranicznego 

handlu elektronicznego w UE mogłaby 

wzrosnąć o 4,3 proc., a liczba przedsię-

biorstw prowadzących sprzedaż interne-

tową zwiększyłaby się o 6,2 proc. 

26 listopada 2018 roku wszystkie jednostki sektora finansów 
publicznych, realizując zamówienia publiczne, będą zobowiązane 
przyjmować elektroniczne faktury ustrukturyzowane.  

Ministerstwo Rozwoju w partnerstwie z Instytutem Logistyki i Magazynowania realizuje 

projekt „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów 

publicznych”, którego celem jest wprowadzenie faktur elektronicznych w relacjach z ad-

ministracją publiczną i przedsiębiorcami. W ramach projektu uruchomiona zostanie 

Platforma e-fakturowania, która umożliwi odbieranie i wysyłanie ustrukturyzowanych 

faktur elektronicznych.

Całkowita wartość projektu wynosi prawie 35 mln zł, z czego dofinansowanie unijne 

to ponad 29 mln zł. Przedsięwzięcie współfinansowane jest z Programu Polska Cyfrowa.

Faktura, czy elektroniczna faktura ustrukturyzowana? Jakie są różnice?

Pojęcie faktury elektronicznej funkcjonuje już w naszym życiu codziennym i polskim pra-

wie. O e-fakturze mowa jest w ustawie o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku.

Rozporządzenie 
w sprawie 
transgranicznych usług 
doręczania paczek

Fakturowanie 
elektroniczne

Operatorzy zostaną 
zobowiązani do publikacji 
cenników dla podstawo-
wych usług paczkowych 
krajowych i zagranicznych.

Program upowszechniania płatności bezgotówkowych 
w jednostkach administracji publicznej ma już rok.  

Dzięki tej inicjatywie, już w co drugim urzędzie w Polsce możemy wnieść opłatę za 

pomocą karty płatniczej lub telefonu. Bezgotówkowo możemy także zapłacić mandaty 

wystawione przez Policję drogową.  

Urzędy otwarte na 
płatności bezgotówkowe

AKTUALNOŚCI

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20180308STO99327/koszty-transgranicznych-uslug-doreczania-paczek-w-ue-beda-przejrzystsze
https://www.uke.gov.pl/akt/nadchodzi-wazne-rozporzadzenie-ktore-wplynie-na-rynek-e-commerce,61.html
http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2018/04/12/council-adopts-cross-border-parcel-delivery-rules-to-boost-e-commerce/
https://www.uke.gov.pl/akt/rada-ue-przyjela-rozporzadzenie-w-sprawie-transgranicznych-uslug-doreczania-paczek,67.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0644
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20180309IPR99423/improving-cross-border-parcel-delivery-to-boost-buying-online
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20180309IPR99423/improving-cross-border-parcel-delivery-to-boost-buying-online
http://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/e-przedsiebiorczosc/e-fakturowanie/
https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/urzedy-otwarte-na-platnosci-bezgotowkowe/
https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/juz-w-co-drugim-urzedzie-w-polsce-zaplacimy-bezgotowkowo/
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Zmiany przepisów, które będą mieć miejsce wprowadzają pojęcie elektronicznej 

faktury ustrukturyzowanej.

Elektroniczne faktury ustrukturyzowane są to takie faktury, które pozwalają 

na automatyczne przekazywanie i przetwarzanie w komputerowych systemach 

finansowo-księgowych, bez pracy człowieka.  

Pozostałe formy e-faktur, np. w postaci obrazu graficznego (np. pliki PDF) lub do-

kumenty papierowe, wymagają udziału pracownika w procesie wprowadzania danych 

do systemu księgowego.

Podstawa prawna wprowadzanych zmian

Głównym aktem prawnym, z którego wynika konieczność wdrożenia planowanych prze-

pisów jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. 

w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych.  

Przygotowywana Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych 

będzie implementować przepisy unijne do polskiego prawa.

Celem proponowanych przepisów jest m.in:

• upowszechnienie stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach pu-

blicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez zamawiających,

• upowszechnienie stosowania e-faktur w obrocie gospodarczym, w związku z reali-

zacją procesów związanych z zamówieniami publicznymi,

• ułatwienie uczestniczenia przez polskich przedsiębiorców w zamówieniach publicz-

nych innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

• Nowe regulacje umożliwią również:

• standaryzację sposobu dokumentowania realizacji zamówień publicznych i elektro-

nicznego fakturowania,

• obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności.

Założenia do projektu ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach pu-

blicznych (PDF 737 KB)

Kiedy wejdą w życie planowane zmiany?

26 listopada 2018 roku wejdą w życie przepisy zobowiązujące zamawiających (w rozu-

mieniu ustawy Prawo zamówień publicznych) do odbioru i przetwarzania faktur elek-

tronicznych.  

Do tego czasu jednostki sektora finansów publicznych powinny dostosować się do 

zmian w zakresie fakturowania. 

Kogo obejmie  obowiązek przyjmowania elektronicznych faktur ustrukturyzowanych?

Nowy obowiązek obejmie zamawiających i wykonawców w rozumieniu przepisów usta-

wy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 

1250, 1265.)

Przygotowane do odbioru faktur ustrukturyzowanych muszą zatem być wszystkie 

jednostki, które stosują - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r i wy-

mienione są w art. 3 ust. 1 tej ustawy, czyli:

1. jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się:

• organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli 

państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu 

terytorialnego i ich organy oraz związki, a więc np. Sejm Senat, Prezydent RP, 

Rada Ministrów, ministrowie, wojewodowie, gminy, powiaty, województwa, 

związki gmin i powiatów,

• jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jedno-

stek budżetowych,

Nowe regulacje prawne obejmą także przedsiębiorców. Od 1 listopada 2020 roku wy-

konawcy zamówień publicznych będą mieć obowiązek wystawienia faktur elektronicznych.

Planowane zmiany, dotyczyć będą także firm – dostawców rozwiązań informatycznych. 

Będą one oferować swoje usługi instytucjom publicznym, które będą dostosowywać sys-

temy informatyczne do procesu odbioru elektronicznych faktur ustrukturyzowanych.

http://www.mpit.gov.pl/media/34727/Zalozenia_do_ustawy_e-faktura_5092016.pdf
http://www.mpit.gov.pl/media/34727/Zalozenia_do_ustawy_e-faktura_5092016.pdf
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• fundusze celowe,

• państwowe szkoły wyższe,

• jednostki badawczo-rozwojowe,

• samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

• państwowe lub samorządowe instytucje kultury, a więc np. teatry, opery, ope-

retki, biblioteki, domy kultury, muzea,

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

i zarządzane przez nie fundusze,

• Narodowy Fundusz Zdrowia,

• Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,

• państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odręb-

nych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsię-

biorstw, banków i spółek prawa handlowego;

2. spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia, w zakresie, w jakim dysponują środkami 

publicznymi;

3. wykonujące zadania o charakterze użyteczności publicznej:

• państwowe jednostki organizacyjne, np. Poczta Polska,

• komunalne jednostki organizacyjne,

• jednostki zależne;

4. agencje państwowe w zakresie nieuregulowanym odrębnymi przepisami;

5. jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz ich jednostki zależne;

6. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i jednostki organizacyjne ubez-

pieczenia zdrowotnego w zakresie nieuregulowanym odrębnymi przepisami;

Obowiązek stosowania ustawy istnieje w każdym przypadku, gdy któryś z wyżej 

wymienionych podmiotów, zamierza udzielić zamówienia na dostawy, usługi lub roboty 

budowlane.

Nowy obowiązek obejmie także koncesjodawców i koncesjonariuszy w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi 

(Dz.U. z 2015 r., poz. 113).

Elektroniczna faktura ustrukturyzowana – co to jest i jak będzie działać?

Uruchomiona zostanie Platforma e-fakturowania, która umożliwi odbieranie i wy-

syłanie faktur elektronicznych do instytucji publicznych. Jednostki sektora finansów 

publicznych, by wypełnić nałożony na nie obowiązek, bycia gotowym do odbioru faktury 

elektronicznej w ramach zamówień publicznych, od 26.11.2018 roku, będą miały do 

wyboru opcje:

• pobierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy e-fakturowania 

(WARIANT 1 i WARIANT 2),

• dostosowania systemu finansowo-księgowego, który obowiązuje w danej instytucji, 

do automatycznego odbioru elektronicznych faktur ustrukturyzowanych.

Pobieranie faktur 
z platformy e-fakturowania 

wykorzystując aplikację internetową 
lub zainstalowany program 

na komputerze

Pełne dostosowanie 
własnego systemu 

finansowo-księgowego do 
odbioru i przetwarzania 

ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych

WARIANT 1 
• Odczyt dokumentów 

przez pracownika za 
pośrednictwem aplikacji 
lub programu,

• Ręczne wprowadzenie 
danych z faktury do 
systemu

• Brak automatyzacji
• Rozwiązanie dobre dla 

bardzo małych organizacji
• Rozwiązanie bezkosz-

towe

WARIANT 2 
• Każdorazowy, ręczny 

import/eksport doku-
mentów z platformy 
e-fakturowania w forma-
cie ustrukturyzowanym 
(XML)

• Automatyczne wprowa-
dzenie danych z pobra-
nych faktur do systemu 
finansowo-księgowego 
w instytucji

• Rozwiązanie dla organiza-
cji o małej liczbie prze-
twarzanych dokumentów

• Rozwiązanie związane 
z kosztami dostosowania 
systemów w instytucji

• Dokumenty są przesyła-
ne automatycznie z plat-
formy e-fakturowania 
do systemów finansowo-

-księgowych instytucji 
publicznej

• Pełna automatyzacja
• Rozwiązanie dla 

organizacji o dużej 
liczbie przetwarzanych 
dokumentów- Możliwość 
dalszej integracji z syste-
mami informatycznymi 
w instytucji

• Rozwiązanie związane 
z kosztami dostosowania 
systemów w instytucji

Możliwości odbioru faktury elektronicznej

Korzyści z elektronicznego fakturowania w formie ustrukturyzowanej:

• zwiększa szybkość i efektywność pracy,

• minimalizuje ryzyko popełnienia błędu,

• kształtuje wizerunek nowoczesnej administracji,

• wykorzystanie e-faktur przez jednostki administracji publicznej zmniejsza koszty 

transakcyjne w obrocie gospodarczym. Do tej pory fakturę papierową trzeba było 

wydrukować i przesłać pocztą. To zwiększało wydatki oraz podnosiło koszty firm 

i zamawiających,

• stosowanie faktur elektronicznych wpłynie korzystnie również na rozwój systemu 

płatności bezgotówkowych.
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Szybka rejestracja elektroniczna, 1 zł kapitału na start, brak 
barier wejścia, maksymalnie wykorzystany pomysł oraz 
elektronizacja procedur – to główne cechy Prostej Spółki Akcyjnej. 
Ta nowoczesna forma spółki ma ułatwić rozwój przedsięwzięć, 
w szczególności start-upów. To kolejne rozwiązanie z pakietu 
ułatwień dla przedsiębiorców – 100 zmian dla firm.  

– „Nikt nie ma wątpliwości, że potencjał 

naszych start-upów jest ogromny. Wycho-

dząc im naprzeciw i chcąc jak najwięcej 

korzystać z ich rozwiązań, proponujemy 

nową formę prowadzenia działalności 

w Polsce. Rozpoczynamy konsultacje do-

tyczące Prostej Spółki Akcyjnej. To dla nas 

punkt wyjścia do dalszych prac nad prze-

pisami” – powiedziała minister przedsię-

biorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. 

Teraz propozycje zostają poddane sze-

rokim konsultacjom.

Z projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych 

innych ustaw, można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

– „Proponowane przez nas rozwiązania charakteryzują dwa słowa: prostota i swobo-

da” – podkreślił wiceminister Haładyj. 

Prosta Spółka Akcyjna ma łączyć cechy spółki z o.o. (stosunkowo proste i mało kosz-

towne założenie, funkcjonowanie i likwidacja spółki) z zaletami spółki akcyjnej.

PROSTOTA

• Szybka rejestracja elektroniczna (w 24 h za pomocą formularza, obok możliwości 

rejestracji metodą „tradycyjną”).

• Wystarczy 1 zł kapitału na start.

Prosta Spółka Akcyjna

PORADYPROJEKTY

• Łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak kapitału zakładowego.

• Wkłady wnoszone w ciągu 3 lat od rejestracji, także w postaci pracy lub usług, czyli 

brak barier wejścia.

• Brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków.

• Uproszczona, znacznie tańsza ewidencja zdematerializowanych akcji, prowadzona 

np. przez bank albo notariusza – dopuszczamy wykorzystanie blockchainu do pro-

wadzenia ewidencji, otwierając się na najnowocześniejsze technologie.

• Szerokie wykorzystanie komunikacji elektronicznej w podejmowaniu uchwał, odby-

waniu zgromadzeń akcjonariuszy.

• Brak skomplikowanych wymogów organizacyjnych – wystarczy 1-osobowy zarząd, 

nie ma obowiązku tworzenia rady nadzorczej.

• Uproszczona likwidacja przez przejęcie majątku i zobowiązań. 

SWOBODA

• PSA to spółka, którą można dostoso-

wać do potrzeb, skroić na miarę kon-

kretnego przedsięwzięcia. Zdejmu-

jemy gorset formalności i finansową 

barierę wejścia.

• Wkładem do spółki może być to, co 

stanowi najważniejszy początkowy 

kapitał startupu, czyli praca, know-

-how lub usługi – nie trzeba tworzyć 

„sztucznego” kapitału zakładowego. 

Tej możliwości nie daje dziś żadna spół-

ka kapitałowa.

• Liczba akcji i pozycja w spółce nie musi wynikać z tego, kto ile środków wniósł do 

spółki. Akcje spółki można wyposażyć w różnorodne prawa, np. zapewnić odpowied-

nią „siłę” akcjom założycielskim, które ochronią pozycję inwentorów albo wyemito-

wać akcje nieme dla inwestorów.

• Duża swoboda w kształtowaniu sfery organizacyjnej.

Prosta Spółka Akcyjna 
zakłada m.in. szybką reje-
strację elektroniczną (w 24 h 
za pomocą formularza, obok 
możliwości rejestracji meto-
dą „tradycyjną”) i możliwość 
wnoszenia wkładów w ciągu 
3 lat od rejestracji, także 
w postaci pracy lub usług.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12311555/katalog/12507990#12507990
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/prosta-spolka-akcyjna-mpit-rusza-z-konsultacjami/
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PROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

Celem nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego jest m.in. 
zwiększenie ochrony użytkowników na rynku usług Premium Rate.   

Zmiany Prawa 
telekomunikacyjnego

PROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

Realnie działający przedsiębiorcy nie muszą obawiać się 
wykreślenia z CEIDG. W przypadku braku numeru PESEL, 
Ministerstwo dokonało zmian bez konieczności ich angażowania. 
Wykreślenie dotyczy natomiast starych wpisów, które od lat nie 
były modyfikowane.  

Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych in-

nych ustaw miała na celu „wyczyszczenie” systemu CEIDG z wpisów które nie pozwalają 

zidentyfikować przedsiębiorcy na podstawie dostępnych baz publicznych, nie były mo-

dyfikowane od momentu powstania systemu CEIDG. Ustawa dawała przedsiębiorcom 

30 miesięcy na dokonanie stosowanych zmian. Termin mija 19 maja 2018 r. Wykreślenie 

będzie odbywać się stopniowo, zatem jest jeszcze czas na korektę danych. Wykreślenie 

dotyczy starych wpisów, które do dziś są w systemie, a które pochodzą ze starych ewi-

dencji gminnych i od lat nikt ich nie zmieniał. To ok. 235 tys. wpisów. Wykreślenie ma 

charakter porządkujący, czyści rejestr z "nieaktywnych" wpisów, co jest niezbędne dla 

zachowania roli rejestru i bezpieczeństwa obrotu.

Problem braku numerów PESEL we wpisach wynika z migracji danych z ewidencji 

gminnych, którą przeprowadzono w 2011 r. przy tworzeniu rejestru CEIDG. Część „zmi-

growanych” wpisów (kilkaset tysięcy) zawierała braki, przede wszystkim nie posiadała 

kluczowego dla identyfikacji przedsiębiorcy numeru PESEL. W efekcie do systemu CE-

IDG trafiły wpisy zawierające np. tylko imię i nazwisko, co nie pozwala na identyfikację 

przedsiębiorcy.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub 

dokonali od tego czasu jakichkolwiek zmian w swoim wpisie, posiadają w bazie numer 

PESEL. System informatyczny CEIDG nie dopuszcza do wprowadzania zmian we wpisie 

przedsiębiorcy bez numeru PESEL. Zatem jeśli przedsiębiorca od 2012 r. dokonywał ja-

kiejkolwiek zmiany w swoim wpisie w CEIDG (rejestrował się, dodawał kod PKD, zmieniał 

adres, zawieszał działalność), to jego wpis musi zawierać numer PESEL.

Wyjaśnienie MPiT 
w sprawie wykreślenia 
wpisów niezawierających 
numeru PESEL

Napływające sygnały o związanych z nimi nieprawidłowościach dotyczą głównie obcią-

żania użytkowników opłatami za nieświadomie zamówione usługi, głównie subskryp-

cje. Aby przeciwdziałać tej sytuacji, przewidziano wprowadzenie dla usług objętych 

subskrypcją obowiązku uzyskania dodatkowej zgody użytkownika, która powinna być 

wyrażona bezpośrednio przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Zabezpieczy to użyt-

kowników przed ponoszeniem kosztów niechcianych usług.

Ponadto, w celu ochrony najmniej świadomych użytkowników (osoby starsze, dzieci), 

przewidziano wprowadzenie domyślnego progu kwotowego, po osiągnięciu którego 

nastąpi blokada połączeń na numery o podwyższonej opłacie. Nowością będzie także 

możliwość całkowitego zablokowania usług Premium Rate, również takich, które nie 

powodują obowiązku zapłaty, ale mogą być uciążliwe.

Oprócz ochrony prewencyjnej przed świadczeniem niechcianych usług, nowelizowane 

przepisy przewidują ochronę następczą: użytkownik nie będzie ponosił kosztów usług 

świadczonych niezgodnie z prawem. Zwiększy to skuteczność ochrony praw konsumen-

tów, szczególnie tych bardziej podatnych na nieetyczne praktyki rynkowe.

INTERPRETACJE

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=85B48C3873FC15EAC12582210030EF55
https://www.uke.gov.pl/akt/zmiany-w-megaustawie-swiadczenie-uslug-przez-jst,75.html
https://www.uke.gov.pl/akt/zmiany-w-prawie-telekomunikacyjnym,46.html
https://www.uke.gov.pl/akt/zmiany-w-rozstrzyganiu-sporow,74.html
https://www.uke.gov.pl/akt/zmiany-w-rozstrzyganiu-sporow,74.html
https://www.premier.gov.pl/mobile/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-telekomunikacyjne-oraz-o-zmianie.html
https://www.gov.pl/cyfryzacja/wieksza-ochrona-dla-abonentow
https://www.gov.pl/cyfryzacja/wieksza-ochrona-dla-abonentow
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/05/22/prawo_telekomunikacyjne.rtf
https://www.uke.gov.pl/akt/zmiany-w-zakresie-premium-rate,72.html
https://www.uke.gov.pl/akt/poprawa-skutecznosci-kontroli,71.html
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Należy też zaznaczyć, że każdy przedsiębiorca, na mocy przepisów Konstytucji Biznesu, 

może samodzielnie dokonywać zmian w swoim wpisie, określając m.in. datę rozpoczę-

cia i zakończenia działalności, także z datą wsteczną. Nie ma ryzyka, że w przypadku 

jakichkolwiek pomyłek przedsiębiorca będzie miał problem z korektą swojego statusu.

Ministerstwo dokonało samodzielnej weryfikacji wpisów w rejestrach publicznych. 

Samodzielnie zweryfikowało te wpisy, które nie posiadały numeru PESEL, ale miały 

numer NIP lub REGON i dla których była możliwość ustalenia numeru PESEL w bazie 

PESEL. W ten sposób uzupełniono kilkaset wpisów. Kolejnym działaniem była weryfikacja 

bazy danych przedsiębiorców bez numeru PESEL z bazami danych Głównego Urzędu 

Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów. Na tej podstawie udało się dopisać numer 

PESEL kilkunastu tysiącom przedsiębiorców.

Komunikaty o zbliżającym się dniu wykreślenia wpisów bez numeru PESEL były 

umieszczane w systemie CEIDG. Dodatkowo Ministerstwo zwracało się z prośbą do 

gmin o kontakt z przedsiębiorcami działającymi na ich terenie. Ostatni raz taka prośba 

przekazywana była w kwietniu 2018 r.

3,8% – tyle w kwietniu br. według Eurostatu wyniosła stopa bezrobocia 
w Polsce. W Unii Europejskiej osiągnęła poziom 7,1%. Polska utrzymuje 
się w europejskiej czołówce krajów z najniższym bezrobociem.   

Stopa bezrobocia w maju br. spadła do 6,1% – wynika zaś z szacunków MRPiPS.

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

2018 roku wzrosły o 0,5 proc. w porównaniu z marcem br. W porównaniu z kwietniem 

2017 roku ceny wzrosły o 1,6 proc.

Jeśli chodzi o handel zagraniczny Polski (wg wstępnych danych GUS), to w I kwartale 

2018 r. polski eksport towarów osiagnął blisko 52,5 mld EUR, czyli był o 3,7% wyższy niż 

przed rokiem. Import z kolei wyniósł 53,4 mld EUR, czyli poziom wyższy o 6,9%.

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

była o 9,3 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku. Wynik jest 

Komisja Europejska zaprezentowała 23 maja 2018 r. projekt 
budżetu Unii Europejskiej na rok 2019.   

Zgodnie z nim, zwiększy się całkowita wysokość środków na zobowiązania (165,6 mld 

euro – wzrost w porównaniu do 2018 r. o 4,9 mld EUR, tj. 3,1%) oraz środków na płatności 

(148,7 mld euro – więcej o 3,9 mld EUR, tj. 2,7,%).

Najwięcej środków w budżecie UE przewidziano na politykę spójności i rolnictwo, 

czyli te działy budżetowe, z których najbardziej korzysta Polska. 

Kilka wskaźników 
gospodarczych

Projekt budżetu UE 
na 2019 r.

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

zbliżony do oczekiwań MPiT formułowanych przed miesiącem. Po uwzględnieniu czynni-

ków o charakterze sezonowym, produkcja w kwietniu wzrosła o 5,9 proc. w porównaniu 

z analogicznym miesiącem 2017 roku.

Komisja Europejska opublikowała wiosenne prognozy gospodarcze. Są one bardzo 

optymistyczne, szczególnie w zakresie 2018 r. Polska będzie najszybciej rozwijającą się 

dużą gospodarką unijną i piątą spośród wszystkich członków UE. KE oczekuje wzrostu 

gospodarczego na poziomie 4,3% w 2018 r. i 3,7% w 2019 r.

Komisja Europejska przedstawiła też zalecenia dla poszczególnych krajów na 2018 r., 

w których zawarła wytyczne dotyczące polityki gospodarczej na okres najbliższych 12–

18 miesięcy. Polska powinna ograniczyć wzrost wydatków publicznych, nadal poszerzać 

dostęp do rynku pracy m.in. dla kobiet z dziećmi oraz zachęcać do bliższej współpraca 

biznesu z jednostkami badawczymi.

Jeśli chodzi o stan środków walutowych, to w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego 

Skarbu Państwa w kwietniu 2018 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

• kapitał – równowartość 51,9 mln EUR (218,3 mln PLN),

• odsetki – równowartość 277,1 mln EUR (1159,8 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec kwietnia 2018 r. 

wyniósł łącznie 5.007,6 mln EUR (21.134,0 mln PLN).

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu pań-

stwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za ten okres – oba dokumenty przedłożył minister finansów.

https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/wyjasnienie-w-sprawie-wykreslenia-wpisow-niezawierajacych-numeru-pesel/
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,9988,eurostat-bezrobocie-w-polsce-3-8.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,9993,6-1-wynioslo-bezrobocie-w-maju.html
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/inflacja-w-kwietniu-2018-roku-komentarz-mpit/
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/handel-zagraniczny-polski-w-i-kwartale-2018-r-wg-wstepnych-danych-gus-z-dnia-14-maja-2018-r/
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/produkcja-sprzedana-przemyslu-w-kwietniu-2018-roku-komentarz-mpit/
https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/projekt-budzetu-ue-na-2019-r?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
https://ec.europa.eu/poland/news/180502_budzet_pl
https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/optymistyczne-prognozy-gospodarcze-komisji-europejskiej?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
https://ec.europa.eu/poland/news/180523_semester_pl
https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/stan-srodkow-walutowych-w-kwietniu-2018-r?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-panstwa-za-okres-od-1-4.html
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Spośród 20 mln małych i średnich przedsiębiorstw działających 
w Europie tylko 3 tys. jest notowanych na giełdach. Komisja 
Europejska chce to zmienić, gdyż dostęp MŚP do publicznych 
rynków kapitałowych umożliwia rozwój.   

Proponowane przez KE zmiany przepisów mają ułatwić mniejszym przedsiębiorcom do-

stęp do szerokiego wachlarza źródeł finansowania na wszystkich etapach ich działalności.

Jakie nowe obowiązki dotyczące uniemożliwiania dostępu 
do stron internetowych z hazardem ciążą na dostawcy internetu 
od 1 lipca 2017 r.?   

Dostawcy internetu od 1 lipca 2017 r. mają 

nowe obowiązki dotyczące uniemożliwia-

nia dostępu do stron internetowych z ha-

zardem. To krok przewidziany w noweliza-

cji ustawy hazardowej z 2016 r., który ma 

zapewniać większe bezpieczeństwo gra-

czom oraz zwalczać zagrożenia związane 

z nielegalnym hazardem.

Od 1 lipca 2017 r. przedsiębiorcy teleko-

munikacyjni, którzy świadczą usługę dostępu do internetu, mają obowiązek: 

MŚP z dostępem 
do kapitału

Rejestr domen pomaga 
w walce z internetowym 
hazardem

PORADYPROJEKTY

ODPOWIEDZI

1. nieodpłatnego uniemożliwienia dostępu do stron www, które wykorzystują na-

zwy domen internetowych, wpisanych do „Rejestru domen służących do oferow-

ania gier hazardowych niezgodnie z ustawą”,

2. nieodpłatnego przekierowania połączeń (odwołujących się do nazw domen 

wpisanych do Rejestru) do komunikatu na stronie internetowej Ministerstwa Fi-

nansów, że strona www, z którą podjęto próbę połączenia, jest wykorzystywana 

do nielegalnego oferowania gier hazardowych.

Regulacje zmierzają do zapewnienia najwyższego poziomu ochrony uczestnikom 

gier hazardowych i podniesienia poziomu świadomości społeczeństwa co do zagrożeń 

związanych z nielegalnym hazardem. Chodzi również o ograniczenie szarej strefy w śro-

dowisku gier hazardowych, szczególnie w internecie.

Dzięki nowelizacji utworzono m.in. „Rejestr domen służących do oferowania gier 

hazardowych niezgodnie z ustawą” (pod adresem hazard.mf.gov.pl), prowadzony przez 

Ministra Finansów. Są tam wpisywane nazwy domen internetowych, wykorzystywanych 

do urządzania gier hazardowych bez koncesji, zezwolenia lub zgłoszenia wymaganego 

przez ustawę, dla usługobiorców w Polsce . 

Przedsiębiorca telekomunikacyjny, który nie wywiązuje się z obowiązków dotyczą-

cych blokowania lub przekierowywania domen z nielegalnym hazardem, podlega karze 

pieniężnej w wysokości do 250 tys. zł – wyjaśnił UKE. 

Przedsiębiorca telekomu-
nikacyjny, który nie wy-
wiązuje się z obowiązków 
dotyczących blokowania lub 
przekierowywania domen 
z nielegalnym hazardem, 
podlega karze pieniężnej 
w wysokości do 250 tys. zł

https://ec.europa.eu/poland/news/180524_capital_markets_pl
https://www.uke.gov.pl/akt/rejestr-domen-pomaga-w-walce-z-internetowym-hazardem,64.html
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nia spójności systemu nadzoru rynku oraz jego niedyskryminującego charakteru, zmie-

nia również katalog oraz brzmienie niektórych istniejących już przepisów sankcyjnych.

– "Ustalając wysokość nowych sankcji brano za podstawę sankcje już istniejące w usta-

wie o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku" – podkreślił wiceminister przedsię-

biorczości i technologii Marcin Ociepa.

Ustawa wprowadza do polskiego systemu nadzoru rynku pojęcie tzw. „niezgodno-

ści formalnych”. Przewiduje wyodrębnienie w ustawie o systemach oceny zgodności 

i nadzoru rynku procedur kontrolnej i nadzorczej w sprawie takich niezgodności. Dzia-

łania należy podjąć nawet wtedy, gdy wyrób jest zgodny z wymaganiami i nie stwarza 

zagrożenia. 

Reforma postępowania w sprawie kar administracyjnych

Wprowadzone w ubiegłym roku przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego 

(KPA) poszerzają korzystne dla obywatela rozwiązania w zakresie proporcjonalności 

stosowanych środków oraz okoliczności, które organ powinien wziąć pod uwagę dla 

sprawiedliwego wymierzenia sankcji.

Ustawa reformuje postępowanie w sprawie administracyjnych kar pieniężnych na wzór 

rozwiązań przyjętych w KPA, uwzględniając jednak specyfikę systemu nadzoru rynku.  

Zmiany dla przedsiębiorców

Ustawa zakłada zmiany, dzięki którym systemy oceny zgodności i nadzoru rynku mają 

być bardziej przystępne dla przedsiębiorców.

Wprowadzona zostanie reguła, że w certyfikacie akredytacji wystawianym na po-

trzeby autoryzacji, wskazywany będzie odpowiedni unijny akt unijnego prawodawstwa 

harmonizacyjnego. Odpowiedni, to znaczy taki, w którym określone zostały wymagania 

do notyfikacji, na którą pozwala akredytacja.

W obszarze nadzoru rynku ustawa zakłada umożliwienie kontrolowanemu przedsię-

biorcy upoważnienia osób trzecich, niezależnie czy są one pracownikiem kontrolowanego.

– "Dotychczas upoważniony mógł być tylko pracownik. Nie każdy kontrolowany przed-

siębiorca zatrudnia pracownika. Czasem łatwiej upoważnić jest kogoś z rodziny lub 

nawet innego współpracującego przedsiębiorcę. Proponowane rozwiązanie powinno 

wpłynąć na zmniejszenie uciążliwości kontroli dla przedsiębiorców" – powiedział wice-

minister Marcin Ociepa.

PROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą dostosowania polskiego 
prawa do regulacji Unii Europejskiej, reformy postępowania 
w sprawie kar administracyjnych oraz ułatwień dla przedsiębiorców.    

Dostosowanie przepisów do prawa Unii Europejskiej

Nowelizacja ustawy o systemie oceny 

zgodności i ustawy o systemach oceny 

zgodności i nadzoru rynku ma na celu do-

stosowanie krajowych przepisów do prze-

pisów Unii Europejskiej w zakresie korekt 

systemowych dotyczących nadzoru ryn-

ku. Na Polskę został nałożony obowiązek 

ustanowienia przepisów sankcyjnych za 

naruszanie przez podmioty gospodarcze 

przepisów tych rozporządzeń. Ustawa 

dostosowuje polskie przepisy do rozpo-

rządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawach: urządzeń kolei linowych 

(2016/424), środków ochrony indywidual-

nej (2016/425) oraz urządzeń spalających 

paliwa gazowe (2016/426).

Ustawa rozszerza katalog przepisów 

o sankcje za naruszenie przepisów rozpo-

rządzeń. Ze względu na potrzebę zachowa-

Nowelizacja ustawy 
o systemach oceny 
zgodności i nadzoru 
rynku oraz niektórych 
innych ustaw

https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/sejm-uchwalil-nowelizacje-ustawy-o-systemach-oceny-zgodnosci-i-nadzoru-rynku-oraz-niektorych-innych-ustaw/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6FF06C99B9B13CD4C12582580035816B
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Bezpieczna pomoc 
przy zbiorach

18 maja br. weszła  w życie ustawa o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.  

Zasadnicza zmiana w ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 

oraz niektórych innych ustaw dotyczy zabezpieczenia społecznego pomocników rolnika, 

pracujących przy zbiorach w gospodarstwie rolnym. Podstawą świadczenia pomocy przy 

zbiorach będzie nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez rolnika (prowa-

dzącego gospodarstwo rolne) z osobą pomagającą przy zbiorach (pomocnikiem rolnika).

Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników korzystających ze wspar-

cia innych osób przy zbiorach produktów rolnych, podczas których dochodzi do spię-

trzenia prac. Chodzi przede wszystkim o to, że w większości dojrzewają one jednocze-

śnie w krótkim czasie i muszą być zbierane ręcznie ze względu na dużą podatność na 

zniszczenie i zepsucie. W sytuacjach wymagających wsparcia przy zbiorach nagminnie 

stosowane były dotychczas umowy o dzieło, które nie zabezpieczają osób przy nich 

pracujących i nie przystają do charakteru prowadzonej pracy.

Umowa o pomocy przy zbiorach będzie stosowana do czynności obejmujących:

• zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich;

• usuwanie zbędnych części roślin; klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub ze-

branych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich;

• wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie chmielu, owoców, 

warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich do transportu, przechowywania lub sprzedaży;

• wykonywanie innych czynności związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości 

plonów.

Umowa o pomocy przy zbiorach (na odpłatne wykonywanie tych prac) będzie zawie-

rana w formie pisemnej na okres nie dłuższy niż 180 dni w ciągu roku kalendarzowego. 

Do pracy wykonywanej na podstawie tej umowy nie będą miały zastosowania przepisy 

dotyczące minimalnej stawki godzinowej.

Pomocnik rolnika przed zawarciem umowy o pomocy przy zbiorach powinien złożyć 

rolnikowi oświadczenie o liczbie dni w danym roku kalendarzowym, przez jakie świad-

czył pomoc przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich, na 

podstawie umów o pomocy przy zbiorach zawartych z innymi rolnikami.

ZMIANY 
PRAWNE

Pomocnika rolnik zgłasza do ubezpie-

czenia w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umo-

wy o pomocy przy zbiorach, lecz nie później 

niż przed upływem okresu, na który została 

zawarta ta umowa.

Rolnik, w którego gospodarstwie po-

mocnik będzie wykonywał czynności okre-

ślone w umowie o pomocy przy zbiorach, 

będzie zobowiązany opłacać za pomocni-

ka składki na ubezpieczenie wypadkowe, 

określone na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. W zamian po-

mocnik będzie miał prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło 

do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności 

określonych w umowie o pomocy przy zbiorach.

Dodatkowo rolnicy będą opłacali za pomocników składki na ubezpieczenie zdrowotne 

w wysokości takiej, jaka jest przewidziana za domowników rolników prowadzących dzia-

łalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Dzięki temu pomocnicy 

rolników będą mieli zapewnioną możliwość korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi obecnie 42 zł miesięcznie, 

a na ubezpieczenie zdrowotne 142 zł miesięcznie. Składki będą opłacane miesięcznie 

do 15 dnia następnego miesiąca. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie trwał krócej niż mie-

siąc, składka na ubezpieczenie wypadkowe będzie odpowiednio zmniejszana ponieważ, 

zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników, obowiązek opłacenia składki 

powstaje od dnia, w którym powstało ubezpieczenie, a ustaje z dniem, w którym ustało 

ubezpieczenie. Z kolei składka na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami o świad-

czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest miesięczna i nie-

podzielna, a to oznacza że rolnicy będą ją opłacać w pełnej wysokości niezależnie od liczby 

dni w danym miesiącu, przez które będzie świadczona pomoc.

Rolnik jest obowiązany do zapewnienia pomocnikowi rolnika odpowiednich narzędzi 

niezbędnych do świadczenia pomocy przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, 

ziół i roślin zielarskich.

Dochody pomocnika rolnika będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych, a obowiązek podatkowy w tym zakresie ciąży na pomocniku. Rolnik będzie 

jedynie przygotowywał informacje o przychodach osiągniętych przez pomocnika z tytułu 

zawartej umowy o pomocy przy zbiorach, na formularzu PIT-8C, i przesyłał tę informację 

na adres pomocnika oraz do właściwego urzędu skarbowego do końca lutego następnego 

roku podatkowego.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000858
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/05/08/informacja_ws__ustawy_o_zmianie_ustawy_o_ubezpieczeniu_spolecznym_rolnikow_2.rtf
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Bezpieczna-pomoc-przy-zbiorach
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Prezydent podpisał ustawę umożliwiającą podmiotom z sektora 
finansowego oraz instytucjom państwowym zajmującym się tym 
rynkiem sprawdzenie, czy ich obecni lub przyszli pracownicy, 
posiadający dostęp do wrażliwych danych i podejmujący decyzje 
obarczone wysokim ryzykiem utraty mienia, nie byli karani za 
określone typy przestępstw.  

Odpowiedź na postulaty

Ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców działających w sektorze finan-

sowym, którzy obecnie nie mają możliwości, by żądać informacji o niekaralności. Zmiany 

w przepisach mają wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa korzystających z usług finan-

sowych i całego sektora finansowego. Zwiększą też konkurencyjność polskich instytucji 

działających w tej branży.

Ustawa to odpowiedź na wielokrotnie zgłaszane postulaty organizacji przedsiębior-

ców oraz potencjalnych inwestorów. Do tej pory podmioty z sektora finansowego (np. 

banki, SKOK-i, zakłady ubezpieczeń) i podmioty działające na ich rzecz (outsourcerzy, 

agenci), nie mieli prawnej możliwości sprawdzenia, czy ich obecny lub przyszły pracownik 

jest niekarany. Dzięki nowej ustawie uzyskają takie uprawnienie.

Założenia ustawy

Nowe przepisy pozwolą na badanie nieka-

ralności osób na stanowiskach związanych 

m.in. z zarządzaniem mieniem, dostępem 

do informacji wrażliwych i innych, które 

wiążą się z podejmowaniem decyzji obar-

czonych dużym ryzykiem. Ustawa pozwo-

li pracodawcom w podmiotach sektora 

finansowego na sprawdzenie, czy osoba 

zatrudniona lub ubiegająca się o zatrudnie-

Ustawa pozwoli pracodaw-
com w podmiotach sektora 
finansowego na sprawdzenie, 
czy osoba zatrudniona lub 
ubiegająca się o zatrudnienie 
była karana za popełnienie 
określonych w ustawie po-
ważnych przestępstw związa-
nych z rynkiem finansowym.

Bezpieczne finanse
ZMIANY 
PRAWNE

nie była karana za popełnienie określonych 

w ustawie poważnych przestępstw związa-

nych z rynkiem finansowym. Chodzi m. in. 

o przestępstwa przeciwko wiarygodności 

dokumentów, mieniu, ochronie informacji 

czy obrotowi pieniędzmi i papierami war-

tościowymi, a także niektóre przestępstwa 

skarbowe.

Nowe przepisy obejmą nie tylko pod-

mioty sektora finansowego i podmioty 

działające na ich rzecz, ale też instytucje 

takie jak Narodowy Bank Polski, Komisja 

Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny, Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny i Biuro Rzecznika Finansowe-

go, które pełnią kluczową role w nadzorze 

nad rynkiem finansowym.

Jak będzie weryfikowana niekaralność?

Co do zasady informacje o niekaralności będą udostępniane w formie oświadczenia, ale 

w celu udokumentowania informacji zawartych w oświadczeniu, pracodawca będzie 

mógł zażądać informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK). Będzie jednak w takim 

przypadku obowiązany do zwrotu opłaty za wydanie takiej informacji pracownikowi.

W przypadku osób już zatrudnionych pracodawca będzie mógł żądać informacji o nie-

karalności nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Dodatkowo uprawnienie to będzie przy-

sługiwało w przypadku, gdy pracownik będzie przechodził na inne stanowisko, a jego 

nowe obowiązki będą wymagały zweryfikowania niekaralności. Możliwość sprawdzenia 

niekaralności pojawi się również w razie uzasadnionego podejrzenia, że pracownik został 

skazany za wymienione wyżej przestępstwo w trakcie zatrudnienia.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepi-

su zobowiązującego nowego pracodawcę do poinformowania członka korpusu służby 

cywilnej zatrudnionego w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw infor-

matyzacji, realizującego zadania w zakresie infrastruktury, o tym, że staje się członkiem 

korpusu służby cywilnej zatrudnionym w urzędzie obsługującym ministra właściwego 

do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz miesz-

kalnictwa, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=38D04FED0129D93FC12582410038F55F
https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/bezpieczne-finanse-1/
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/34/1/3_pozyskiwanie_informacji_o_niekaralnosci.rtf
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E-zwolnienia 
obowiązkowe dopiero 
w grudniu

Pracownicy delegowani: 
zrównanie zarobków 
i warunków pracy

Nowa ustawa wydłuża okres dwutorowego wystawiania zwolnień 
lekarskich. W efekcie e-zwolnienia jako jedyna forma zaświadczeń 
o niezdolności do pracy zaczną obowiązywać od 1 grudnia br. 

Wprowadzenie możliwości wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej ma 

na celu usprawnienie i uproszczenie czynności związanych z wystawianiem zaświadczeń. 

W trakcie dwóch lat okresu przejściowego istniała możliwość wystawiania zaświadczeń 

lekarskich o niezdolności do pracy zarówno w wersji tradycyjnej – papierowej, jak i no-

wej – elektronicznej.

ZUS ułatwił zadanie lekarzom

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 grudnia 2017 roku udostępnił nieodpłatnie leka-

rzom możliwości certyfikowania, czyli podpisywania elektronicznego zaświadczeń lekar-

skich specjalnie wygenerowanym certyfikatem ZUS. Zorganizował również szkolenia ad-

resowane do lekarzy prowadzących swoje praktyki lekarskie w różnych częściach Polski.

Aby ułatwić lekarzom korzystanie z nowej formy dokumentowania niezdolności do 

pracy, ZUS współpracował z producentami aplikacji gabinetowych. A wszystko po to, 

by w ramach przebudowanych aplikacji gabinetowych istniała możliwość korzystania 

z elektronicznej wersji zwolnień lekarskich.

– „Tempo wdrażania wersji elektronicznej zwolnień lekarskich nie było satysfakcjonu-

jące. Efektem tego była decyzja o wydłużeniu okresu przejściowego, który pierwotnie 

miał trwać do końca czerwca 2018 roku” – mówił w trakcie sejmowej dyskusji podse-

kretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki.

Coraz więcej e-zwolnień

Sytuacja jednak się zmienia. O ile pod koniec grudnia ubiegłego roku nowoczesną 

formę elektroniczną wystawiania zaświadczeń lekarskich stosowało 3% lekarzy, o tyle 

według danych na koniec marca br. liczba lekarzy korzystających z tej formy pracy 
Pracownicy delegowani otrzymają równe wynagrodzenie i będą 
skuteczniej chronieni przed oszustwami i wyzyskiem. 

ZMIANY 
PRAWNE

ZMIANY 
PRAWNE

wyniosła już ok. 25%. Co ważne, w wersji elektronicznej jest już wystawianych 16,69%, 

zaświadczeń lekarskich.

Jak zauważa wiceminister w MRPiPS Marcin Zieleniecki, jest to efekt bardzo inten-

sywnej, wytężonej pracy, którą wykonał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Nowoczesny system ZUS

Chodzi tu m.in. o udostępnienie lekarzom systemu ZUS, który zawiera dane pacjenta, 

jego pracodawców (płatników składek) oraz członków rodziny. Po wpisaniu numeru 

PESEL pacjenta pozostałe dane identyfikacyjne zapisują się w e-ZLA automatycznie.

E-zwolnienie, które wystawia lekarz, automatycznie trafia do systemu ZUS i jest 

w nim zapisane. Gdy lekarz wystawi e-ZLA, każdy pracodawca posiadający profil na 

Platformie Usług Elektronicznych ZUS będzie miał niemal natychmiastową wiedzę 

o zwolnieniu wystawionym pracownikowi. Nie musi już więc – jak przy tradycyjnej for-

mie – sprawdzać, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni od daty jego 

otrzymania ani przekazywać elektronicznego zwolnienia lekarskiego do ZUS nawet 

wtedy, gdy płatnikiem zasiłków jest ZUS.

E-zwolnienia w liczbach

Od stycznia do 18 kwietnia br. zostało wystawionych 3,02 mln zaświadczeń lekar-

skich w formie e-ZLA, 171,9 tys. zaświadczeń lekarskich w aplikacjach gabinetowych, 

a 53,6 mln w formie papierowej. Uprawnionych do wystawiania zaświadczeń lekarskich 

o niezdolności do pracy jest 145,7 tys. lekarzy i lekarzy felczerów. 78,7 tys. lekarzy i leka-

rzy felczerów posiada profil informacyjny na portalu Platformie Usług Elektronicznych 

ZUS (PUE ZUS), na której zwolnienia e-ZLA (e-zwolnienia) wystawia 25,5 tys. lekarzy.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D6D8C952B745B142C125827A0039A70C
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5378/1023/1/informacja_w_sprawie_ustawy_zmieniajacej_ustawe_o_zmianie_ustawy_o_swiadczeniach_pienieznych_z_ubezpieczenia_spolecznego_.rtf
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,9955,senat-e-zwolnienia-od-1-grudnia.html
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Pracownicy delegowania czasowo do pracy w innym państwie UE otrzymają takie 

same wynagrodzenia za tą samą pracę w tym samym miejscu, zgodnie z aktualizacją 

przepisów przyjętą przez Parlament Europejski. Wynika z niej, że: 

• przepisy państwa przyjmującego dotyczące wynagrodzenia obejmą pracowników 

delegowanych; 

• delegowanie może trwać do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy;

• pracownicy delegowani będą skuteczniej chronieni przed oszustwami i wyzyskiem.

Aktualizacja przepisów ma zapewnić lepszą ochronę delegowanych pracowników 

oraz uczciwą konkurencję.

Równe wynagrodzenia

Zgodnie z uzgodnionym tekstem wszystkie zasady wynagradzania obowiązujące w kra-

ju przyjmującym muszą mieć zastosowanie do pracowników delegowanych. Oprócz 

przepisów państwa członkowskie mogą stosować reprezentatywne regionalne lub sek-

torowe układy zbiorowe. Do tej pory miało to miejsce jedynie w sektorze budownictwa.

Poprawa warunków pracy

Koszty związane z podróżą, wyżywieniem i zakwaterowaniem powinny być opłacane 

przez pracodawcę, a nie powinny być potrącane z wynagrodzenia pracownika. Praco-

dawcy będą również musieli zapewnić godne warunki zakwaterowania pracowników 

delegowanych, zgodne z przepisami krajowymi.

Delegowanie: ile może trwać

Czas trwania delegowania ustalono na 

12 miesięcy z możliwością przedłużenia 

o  6  miesięcy. Po upływie tego terminu 

pracownik nadal mógłby przebywać i pra-

cować w państwie członkowskim, do któ-

rego został oddelegowany, ale zacząłby 

podlegać warunkom zgodnym z przepi-

sami prawa pracy państwa przyjmującego.

Ochrona przed oszustwami 

W przypadku delegowania służącego jedynie obejściu przepisów, państwa członkow-

skie powinny współpracować, zapewniając delegowanym pracownikom ochronę, zgod-

ną z warunkami zawartymi w dyrektywie o pracownikach delegowanych.

 

Międzynarodowy transport drogowy 

Nowe elementy zaktualizowanej dyrektywy będą miały zastosowanie do sektora 

transportowego, po wejściu w życie przepisów sektorowych, zawartych w pakiecie 

mobilności. Do tego czasu dyrektywa w wersji z 1996 r. nadal ma zastosowanie.

Kolejne kroki 

Państwa członkowskie będą miały dwa lata na transpozycję przepisów do prawa kra-

jowego i wprowadzenie ich w życie. 

Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR), współodpowiedzialna za prace nad przepisami 

powiedziała: „Głosowanie to jest jednym z fundamentów kadencji 2014-2019. Odzwier-

ciedla ono rzeczywistość społeczną, gospodarczą i polityczną Unii Europejskiej. Wyzna-

cza drogę w kierunku bardziej socjalnej Europy, w której przedsiębiorstwa konkurują 

ze sobą w sposób bardziej sprawiedliwy, a pracownicy mają lepsze prawa. Głosując 

za przyjęciem tej umowy, Parlament Europejski zapewnia pracownikom lepsze prawa 

i niezbędną ochronę”.  

Agnes Jongerius (S&D, NL), współodpowiedzialna za prace nad przepisami powiedzia-

ła: „Europa wybiera równe wynagrodzenie za taką samą pracę w tym samym miejscu. 

Czas trwania delegowania 
ustalono na 12 miesięcy 
z możliwością przedłuże-
nia o 6 miesięcy.

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20180524IPR04230/pracownicy-delegowani-zrownanie-zarobkow-i-warunkow-pracy
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20171012STO85930/dyrektywa-o-pracownikach-delegowanych-fakty-i-liczby-infografika
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20180522STO04022/zapowiedz-sesji-plenarnej-pracownicy-delegowani-antydumping-przyszlosc-europy
http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2018/04/11/posting-of-workers-council-confirms-the-compromise-text-agreed-with-the-european-parliament/
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/com20170278-directive-posting.pdf
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/38596/ELISABETH_MORIN-CHARTIER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125021/AGNES_JONGERIUS_home.html
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I to jest wielkie osiągnięcie. Koledzy z pracy przestają konkurować, jest to ważny krok 

w kierunku stworzenia Europy socjalnej, która chroni pracowników i powstrzymuje 

przedsiębiorstwa przed wyścigiem w dół. Europa, która nie idzie na skróty i która dba 

o wszystkich ludzi pracy”. 

Informacje dodatkowe 

Pracownik delegowany to pracownik oddelegowany przez pracodawcę do czasowego 

wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE. W 2016 r. w UE było 2,3 mln de-

legowanych pracowników. W latach 2010-2016 liczba osób delegowanych wzrosła o 69 %.

Więcej informacji:

• Przyjęty tekst  

• Nagranie debaty plenarnej (29.05.2018) 

• Pracownicy delegowani: wybrane fragmenty debaty 

• Nagranie konferencji prasowej (29.05.2018) 

• Pracownicy delegowani: interaktywna infografika 

• Infoclip: pracownicy delegowani 

 

Projekt ustawy o PPK 
przekazany do finalnych 
konsultacji

25 maja 2018 r. Ministerstwo Finansów przekazało do finalnych 
konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady 
Dialogu Społecznego zaktualizowaną wersję projektu ustawy 
o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Nowy projekt jest 
efektem dyskusji i uzgodnień z przedstawicielami pracodawców, 
związkowców, instytucji finansowych oraz innych interesariuszy.

Wszyscy partnerzy społeczni poparli potrzebę stworzenia systemu PPK, zgłaszając do niej 

szereg uwag, które nie wpływają jednak na podstawowe założenia programu. W trakcie 

PROJEKTY

konsultacji Ministerstwo Finansów uwzględniło wiele postulatów, czego wynikiem jest 

zaktualizowana wersja projektu ustawy.

– „Bardzo cenimy sobie konsultacje i głos wszystkich ich uczestników. Nowa wersja 

projektu o PPK uwzględnia głosy przedstawicieli strony społecznej. Bardzo cieszymy 

się, że ta ustawa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem różnych środowisk i była 

szeroko dyskutowana. Są to bowiem fundamentalne przepisy dla naszego systemu 

emerytalnego. Zależy nam na ich szybkim wprowadzeniu w życie" – powiedziała minister 

finansów, prof. Teresa Czerwińska.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

• wprowadzony został zapis jednoznacznie podkreślający prywatność środków zgro-

madzonych przez uczestnika oraz pracodawcę. W ustawie podkreślono również, 

że środki wniesione do PPK przez państwo staną się prywatne po osiągnięciu przez 

uczestnika 60. roku życia,

• osoby najniżej uposażone będą mogły wpłacać na PPK mniej niż 2%, z tym że nie 

mniej niż 0,5% wynagrodzenia przy zachowaniu poziomu 1,5% wpłat pracodawcy 

oraz dopłat 240 zł ze strony państwa. Dotyczy to osób, których dochody ze wszyst-

kich źródeł nie przekraczają 2 100 zł brutto. To ukłon w stronę najmniej zarabiają-

cych, aby trudna sytuacja materialna nie wykluczała ich z systemu PPK. Był to jeden 

z kluczowych postulatów podnoszonych przez stronę związkową,

• obowiązek ponownego potwierdzenia przez pracownika rezygnacji z uczestnic-

twa w PPK został wydłużony z 2 do 4 lat,

• dla pracodawców zniechęcających do oszczędzania w PPK przewidziane zostały 

jedynie sankcje finansowe,

• do instytucji, które mogą oferować PPK zostały dopuszczone obok Towarzystw 

Funduszy Inwestycyjnych także Powszechne Towarzystwa Emerytalne, Pracow-

nicze Towarzystwa Emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń,

• minimalny poziom kapitałów własnych instytucji dopuszczonych do oferowania 

PPK został podniesiony do 25 mln zł, wcześniej wynosił 10 mln zł. Po wprowadzeniu 

tej zmiany PPK będą mogły oferować tylko instytucje z odpowiednim zapleczem 

finansowym i wiarygodnością,

• doprecyzowana została polityka inwestycyjna instytucji, które mogą oferować 

PPK, tak aby kryteria otrzymania przez nie premii za wyniki inwestycyjne w wyso-

kości 0,1% były jaśniej określone i bardziej wymagające do osiągnięcia,

• opłata dla instytucji finansowych za przystąpienie do portalu PPK i możliwość 

oferowania PPK została ograniczona do maksymalnie 750 tys. zł (z 1 mln zł), 

a roczna oplata na rzecz PFR za ewidencje na maksymalnie 20 gr. za uczestnika (z 1 zł).

Zaktualizowany projekt ustawy o PPK dostępny jest na stronie Rządowego Centrum 

Legislacji.

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debate-details.html?date=20180529&detailBy=date
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/posting-of-workers-debate_I156017-V_v
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20180529-1500-SPECIAL
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20171012STO85930/dyrektywa-o-pracownikach-delegowanych-fakty-i-liczby-infografika
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/posting-of-workers_I156051-V_v
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308305/katalog/12491764#12491764
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308305/katalog/12491764#12491764
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Wyższe progi dochodowe

Rada Ministrów przyjęła propozycje weryfikacji wysokości kryteriów 
dochodowych i kwot świadczeń zawartych w ustawie z 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem wysokości 
świadczenia pielęgnacyjnego oraz kwoty zasiłku dla opiekuna, 
o którym mowa w ustawie z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wpłacie 
zasiłków dla opiekunów, a także propozycje weryfikacji kryteriów 
dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej. 

Świadczenia rodzinne

Rząd zaproponował, aby wysokości kryterium dochodowego, uprawniającego do zasił-

ku rodzinnego, pozostały na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. 

wynosiły:

• kryterium dochodowe ogólne – 674 zł,

• kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.

Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełno-

sprawnym jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjal-

nego zasiłku opiekuńczego.

Zaproponowano, aby kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapo-

mogi z tytułu urodzenia dziecka, pozostało na obecnie obowiązującym poziomie i od 

1 listopada 2018 r. wynosiło 1 922 zł.

Rząd proponuje, aby kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających usta-

wowej weryfikacji, zostały podwyższone i od 1 listopada 2018 r. wynosiły:

• zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) – I etap podwyższenia kwoty 

zasiłku pielęgnacyjnego,

• specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 100 zł).

Zaproponowano też, aby zwiększona została kwota zasiłku dla opiekuna i od 1 listo-

pada 2018 r. wynosiła 620 zł (wzrost o 100 zł).

Rząd proponuje również, aby kwota zasiłku pielęgnacyjnego, podlegającego ustawo-

wej weryfikacji, została podwyższona i od 1 listopada 2019 r. wynosiła 215,84 zł (wzrost 

o 31,42 zł) – II etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

Jednocześnie zaproponowano, aby 

kwoty następujących świadczeń rodzin-

nych, podlegających ustawowej weryfika-

cji, pozostały na obecnie obowiązującym 

poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynosiły:

• zasiłek rodzinny na dziecko do ukoń-

czenia 5. roku życia – 95 zł,

• zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 

powyżej 5. roku życia do ukończenia 

18. roku życia – 124 zł,

• zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 

powyżej 18. roku życia do ukończenia 

24. roku życia – 135 zł,

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 

urodzenia dziecka – 1 000 zł,

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 

opieki nad dzieckiem w okresie korzy-

stania z urlopu wychowawczego – 400 zł,

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytu-

łu samotnego wychowywania dziec-

ka – 193 zł nie więcej niż 386 zł/273 zł (w przypadku dziecka legitymującego się 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełno-

sprawności) nie więcej niż 546 zł (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem 

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielo-

dzietnej – 95 zł,

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełno-

sprawnego:

 Ì do 5. roku życia – 90 zł,

 Ì powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł,

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł,

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania:

 Ì na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której 

znajduje się szkoła – 113 zł,

 Ì na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje 

się szkoła – 69 zł,

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/propozycje-weryfikacji-wysokosci-kryteriow-dochodowych-i-kwot-swiadczen.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/propozycje-weryfikacji-kryteriow-dochodowych-uprawniajacych-do-swiadczen-z.html
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• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł,

• świadczenie rodzicielskie – 1 000 zł.

Łączne koszty podwyższenia zasiłków: pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opie-

kuńczego i dla opiekuna wyniosą:

• 77,8 mln zł (listopad-grudzień 2018 r.), w tym 59,1 mln zł w związku z podwyższeniem 

zasiłku pielęgnacyjnego,

• 522,1 mln zł w 2019 r., w tym 413,8 mln zł z uwagi na podwyższenie zasiłku pielę-

gnacyjnego,

• 815,9 mln w 2020 r., w tym 709,3 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielę-

gnacyjnego.

Oznacza to znaczące wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W przy-

padku zasiłku pielęgnacyjnego jego podwyższenie dotyczyć będzie ok. 912 tys. osób 

niepełnosprawnych. Zaś w przypadku świadczeń dla opiekunów osób niepełnospraw-

nych (specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna), podwyższenie kwot 

obejmie ok. 70 tys. osób.

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, kryteria dochodowe warunkujące 

prawa do: zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także jednorazowej 

zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz wysokości świadczeń rodzinnych (z wyłącze-

niem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego) – są weryfikowane co 3 lata, z uwzględnie-

niem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Zgodnie z przepisami ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, procedurze weryfikacji podlega również 

wysokość zasiłku dla opiekuna. Najbliższa weryfikacja przypada na 1 listopada 2018 r.

Kryteria dochodowe pomocy społecznej

Rząd zaproponował, aby od 1 października 2018 r. podwyższone zostały kryteria do-

chodowe w pomocy społecznej:

• dla osoby samotnie gospodarującej do 701 zł (obecnie jest to 634 zł, co oznacza 

wzrost o 67 zł, czyli o ok. 11 proc.);

• dla osoby w rodzinie do 528 zł (obecnie jest to 514 zł, co oznacza wzrost o 14 zł, 

czyli o ok. 3 proc.).

Podwyższając kryteria dochodowe rząd wziął pod uwagę wyniki badań progu inter-

wencji socjalnej dokonanych w 2018 r. przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, weryfikacja kryteriów docho-

dowych jest dokonywana co 3 lata – ostatnia miała miejsce w 2015 r., dlatego kolejna  

przypada na 2018 r.

Pożary składowisk – 
stop patologiom 
w gospodarce odpadami

W ostatnim czasie nasiliła się liczba pożarów składowisk 
odpadów. Ministerstwo Środowiska dostrzega wagę problemu 
i przygotowało propozycje rozwiązań, aby takie sytuacje nie 
powtarzały się w przyszłości. Dotyczą one m.in. wzmocnienia 
mechanizmów kontroli składowisk.

W tym roku obserwujemy znaczący wzrost 

liczby pożarów miejsc składowania lub 

magazynowania odpadów w porównaniu 

do lat ubiegłych. Tylko w ciągu ostatniego 

tygodnia odpady spłonęły w Warszawie, 

Olsztynie, Zgierzu, Trzebini, Jeleniej Gó-

rze i Wszedniu.

Trwa jeszcze badanie bezpośrednich przyczyn wystąpienia pożarów. Niemniej jed-

nak można przypuszczać, że przynajmniej w miejscach nielegalnego magazynowania 

odpadów (Zgierz, Trzebinia oraz Wszedzień) mogło dojść do celowych podpaleń w celu 

pozbycia się odpadów.

„Pożary na wysypiskach to nie jest problem tylko lokalny. To poważny problem spo-

łeczny, związany ze środowiskiem i ochroną zdrowia” – powiedział premier Mateusz 

Morawiecki.

„Te działania wyglądają na skoordynowane, w bardzo krótkim czasie takie podpalenia 

mają miejsce. Są wszelkie poszlaki by przypuszczać, że następuje szereg nieprawidło-

wości, a nie przypadkowość” – dodał.

W trakcie konferencji premier Morawiecki poinformował również o zgłoszeniu sprawy 

do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i do prokuratora generalnego.

Jakie zmiany?

Prace nad zmianami w prawie dotyczącymi składowania odpadów trwają w resorcie 

środowiska już od kilku miesięcy. 29.05.2018 r. w trakcie posiedzenia Rady Ministrów 
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Rząd chce wprowadzić 
znacznie ostrzejsze rygory, 
które muszą spełniać firmy 
zajmujące się gospodarką 
odpadami.
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minister Henryk Kowalczyk przedstawił propozycje możliwych działań legislacyjnych do 

wdrożenia w celu ograniczenia zjawiska pożarów odpadów.

– „Doświadczenia ostatnich dni pokazują, że mamy do czynienia z bardzo groźnym 

zjawiskiem. Dlatego proponujemy wiele rozwiązań legislacyjnych, które będą im zapo-

biegać. Chcemy wprowadzić znacznie ostrzejsze rygory, które muszą uzyskać firmy zaj-

mujące się gospodarką odpadami” – powiedział Henryk Kowalczyk, minister środowiska.

Minister Kowalczyk podkreślił, że chodzi m.in. o wprowadzenie gwarancji finansowych 

dla podmiotów prowadzących gospodarowanie odpadami w zakresie zbierania, maga-

zynowania i przetwarzania odpadów. Dzięki temu, w przypadku porzucenia odpadów, 

samorządy dysponowałyby środkami na ich zagospodarowanie.

Kolejną propozycją jest obowiązek prowadzenia monitoringu wideo obiektu, w któ-

rym magazynowane lub składowane są odpady. Ułatwi to nadzór nad działalnością 

w zakresie gospodarowania odpadami, a w przypadku pożaru pomoże ustalić przyczynę 

i ewentualnych sprawców takiego zdarzenia.

Minister Kowalczyk zaznaczył również, że wśród propozycji rozwiązań znalazło się tak-

że ograniczenie dopuszczalnego okresu magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku oraz 

wprowadzenie obowiązku dopuszczenia obiektu do użytkowania na podstawie opinii Pań-

stwową Straż Pożarną przed rozpoczęciem działalności w zakresie gospodarki odpadami.

Wśród propozycji Ministerstwa Środowiska znalazła się również kwestia wprowa-

dzenia kryteriów wymierzania kar administracyjnych za niezgodne z prawem zbieranie, 

magazynowanie i przetwarzanie odpadów. Obecnie kara administracyjna wymierzana 

przez WIOŚ wynosi od 1000 zł do 1.000.000 zł.

Minister Kowalczyk podkreślił, że rozwiązania legislacyjne muszą również dotyczyć 

sankcji dla recydywistów – podmiotów, u których wielokrotnie wybuchały pożary.

Rozważana jest też również kwestia uprawnień starostów do wydawania decyzji 

na zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów – przeniesienie uprawnień do 

wydawania decyzji odpadowych do innych organów.

„Należy podjąć wszelkie starania, aby ten proceder, jak wszystko wskazuje nielegalny, 

wyeliminować. We współpracy z Ministerstwem Środowiska, Państwową Strażą Pożarną 

i Policją przygotujemy konkretne propozycje skutecznych rozwiązań tego problemu” – 

podkreślił Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Wzmocnienie Inspekcji Ochrony Środowiska

Ministerstwo Środowisko wskazało rów-

nież na potrzebę wzmocnienia uprawnień 

Inspekcji Ochrony Środowiska m.in. po-

przez odstąpienie od wymogu zawiada-

miania z siedmiodniowym wyprzedzeniem 

o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

Skala pożarów

Państwowa Straż Pożarna potwierdza nie-

pokojący wzrost statystyk dotyczących 

pożarów w takich obiektach: w 2010  r. 

miało miejsce 59 takich interwencji, 

w 2013 i 2014 roku – ok. 100, natomiast 

w roku 2016 i 2017 miało miejsce odpo-

wiednio 130 i  150 interwencji.  W 2018 

roku było to już ok. 60 pożarów.

Ostatnie pożary charakteryzowała duża 

skala i zróżnicowanie lokalizacji. Akcje ga-

śnicze wymagały każdorazowo udziału kil-

kudziesięciu jednostek (ok. 50 w Warsza-

wie, do ponad 60 zastępów straży pożarnej 

w Trzebini i Zgierzu i dodatkowo dwóch 

samolotów w  Trzebini). W miejscowości 

Wszedzień konieczna była natomiast ewa-

kuacja mieszkańców.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/informacja-o-serii-pozarow-na-skladowiskach-odpadow-i-wysypiskach-smieci.html
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/pozary-skladowisk-stop-patologiom-w-gospodarce-odpadami/
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Dłużnicy alimentacyjni 
w Krajowym Rejestrze 
Zadłużonych?

Rząd przyjął, przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, 
projekt ustawy, która zawiera między innymi kolejne 
rozwiązania zwiększające skuteczność ściągania alimentów. 
Dłużnicy alimentacyjni będą wpisywani do Krajowego Rejestru 
Zadłużonych – w całości jawnego i dostępnego przez internet.

Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych przewiduje ułatwienia w postępowa-

niu restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym przedsiębiorców. Jest to odpowiedź na 

istotne problemy sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych, wynikające ze znacz-

nego zwiększenia liczby spraw, dotyczących zwłaszcza upadłości konsumenckiej. 

Przewidziano także powstanie Krajowego Rejestru Zadłużonych. Będzie on jawny, 

co oznacza że każdy będzie mógł m.in. zapoznać się z danymi w nim ujawnionymi za 

pośrednictwem internet.

Najważniejsze propozycje:

• wprowadzano obowiązek składania w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz w po-

stępowaniu upadłościowym przedsiębiorców wniosków oraz dokumentów drogą 

elektroniczną – umożliwi to automatyczne przenoszenie danych z wniosku złożonego 

drogą elektroniczną do repertoriów oraz wzorców postanowień sądu i sędziego-

-komisarza tworzonych w danej sprawie;

• jako zasadę wprowadzano dokonywanie elektronicznych doręczeń, co znacznie przy-

spieszy komunikację uczestników postępowania z sądem;

• od powyższej zasady zaproponowano wyjątek umożliwiający składanie wniosków poza 

systemem teleinformatycznym – pracownicy, wierzyciele alimentacyjni oraz dłużnicy 

będący konsumentami będą mogli składać wnioski papierowe oraz ustnie w biurze 

podawczym każdego sądu (tożsamość składającego będzie sprawdzał i potwierdzał 

pracownik sądu, a pracownik biura podawczego będzie wprowadzał dane do systemu);

• akta postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych będą prowadzone

• w formie elektronicznej – dostęp do nich będzie możliwy zarówno

• w czytelni akt w sądzie, jak i przez  stworzenie ogólnodostępnego portalu interne-

towego;

PROJEKTY

• zrezygnowano z dokonywania obwieszczeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

• wprowadzono obowiązek składania pism na formularzach określonych w systemie 

teleinformatycznym, które będą miały charakter obowiązkowy dla uczestników i or-

ganów postępowania;

• wprowadzono zasadę przygotowania sprawozdań okresowych oraz końcowych za-

wierających raporty generowane z prowadzonego w systemie teleinformatycznym, 

i na bieżąco aktualizowanego, spisu masy upadłości oraz spisu wierzytelności;

• zaproponowano utworzenie jednego konta dla danego podmiotu, które pozwoli 

na komunikację z sądem w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz 

rejestrowych;

• w Krajowym Rejestrze Zadłużonych będą ujawniane dane osób, wobec których pro-

wadzi się postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe oraz tych, wobec których 

była prowadzona bezskuteczna egzekucja.

Oczekiwane rezultaty:

• wyeliminowanie publikowania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 

wpłynie na zwiększenie oszczędności przedsiębiorców i obniżenie kosztów postę-

powania restrukturyzacyjnego i upadłościowego dla uczestników tych postępowań 

(szacuje się, że będzie to ok. 3,6 mln zł rocznie);

• ograniczenie o 99 proc. liczby korespondencji wysyłanej do uczestników postępowa-

nia w formie papierowej, co wpłynie na obniżenie kosztów postępowania restruktu-

ryzacyjnego oraz upadłościowego dla organów postępowania restrukturyzacyjnego 

i upadłościowego (szacuje się, że będzie to ok. 10,8 mln zł rocznie);

• skrócenie o 80 proc. czasu od wydania orzeczenia do jego wysyłki oraz wyelimino-

wanie opóźnień w doręczaniu korespondencji;

• ułatwienie dostępu do akt sądowych i znaczne skrócenie czasu potrzebnego na do-

stęp do danych zawartych w postanowieniach, zarządzeniach, dokumentach i infor-

macjach dotyczących postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych (w tym 

dostęp dla osób z ograniczoną możliwością przemieszczania się lub wymagających 

zwiększonej elastyczności czasu pracy – np. opiekujących się bliskimi wymagającymi 

stałej lub zwiększonej opieki bądź osób z niepełnosprawnościami).

Zaproponowane rozwiązania będą wsparciem w przeprowadzaniu restrukturyzacji 

przedsiębiorstwa dłużnika i pomogą zapobiec jego likwidacji.   Zachowanie przedsię-

biorstwa dłużnika oznacza utrzymanie miejsc pracy oraz – co do zasady – możliwość 

nieprzerwanego realizowania kontraktów.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lutego 2019 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, 

które zaczną obowiązywać w innych terminach.

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,11083,dluznicy-alimentacyjni-w-krajowym-rejestrze.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-krajowym-rejestrze-zadluzonych.html


ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII   POWRÓT DO SPISU TREŚCI

SERWIS DOMOWY  ■■ SERWIS DOMOWY

„Dobry Start” dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego 
uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, 
którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko 
uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy 
świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie 
objętych 4,6 mln uczniów.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci 

do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do 

ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie 

niezależnie od posiadanego dochodu.

Skuteczniejszą egzekucję alimentów przewiduje też projekt przygotowywany 

przez resort rodziny. Zakłada on m.in. podniesienie kryterium dochodowego przy przy-

znawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, aktywizacja zawodowa dłużników 

alimentacyjnych, większa odpowiedzialność pracodawców.

AKTUALNOŚCI

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, 

opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających 

w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub 

dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowa-

ne i realizowane przez te same instytucje 

, które realizują obecnie świadczenie wy-

chowawcze w ramach programu „Rodzina 

500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, 

ośrodek pomocy społecznej lub inną jed-

nostkę organizacyjną (np. centrum świad-

czeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania 

rodzica ubiegającego się o wyprawkę na 

dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe cen-

tra pomocy rodzinie). Warto zauważyć, że  gmina będzie wykorzystywać rozwiązania 

organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia 

wychowawczego 500+.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 

500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny 

empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tra-

dycyjną (papierową).

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie 

później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gmi-

ny będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie 

i wypłatę świadczenia.

Świadczenie „Dobry Start” przy-
sługuje raz w roku na rozpo-
czynające rok szkolny dzieci do 
ukończenia 20 roku życia. Dzieci 
niepełnosprawne uczące się 
w szkole otrzymają je do ukończe-
nia przez nie 24 roku życia.

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9964,skuteczniejsza-egzekucja-alimentow.html
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Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja 

wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Wyprawka szkolna w liczbach

Wyprawka szkolna trafi do 4 mln 600 tys. dzieci, wychowujących się w ok. 3 mln 400 tys. 

rodzin. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zre-

zygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one 

wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach 

nienależnie pobranych świadczeń

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani 

wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci re-

alizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Mecenat państwa także 
nad ochroną dziedzictwa 
narodowego za granicą

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ma na celu 
stworzenie ram instytucjonalnych, które umożliwiłyby zapewnienie 
stałych źródeł finansowania instytucjom, które zostały utworzone 
na podstawie prawa obcego i prowadzą działalność w zakresie 
ochrony lub upowszechniania polskiego dziedzictwa narodowego.

Nowelizacja umożliwia ministrom, kierownikom urzędów centralnych, a także jednost-

kom samorządu terytorialnego tworzenie państwowych oraz samorządowych instytucji 

ZMIANY 
PRAWNE

ZMIANY 
PRAWNE

kultury na podstawie umowy zawartej z podmiotem utworzonym na podstawie prawa 

obcego, który prowadzi działalność w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego. Usta-

wa przewiduje, że siedziba tego rodzaju instytucji kultury będzie się znajdowała na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jednocześnie wprowadzony został przepis, dzięki któremu stroną umowy oprócz pod-

miotu utworzonego na podstawie prawa obcego, który prowadzi działalność w zakresie 

ochrony dziedzictwa narodowego, będą mogły być osoby fizyczne, osoby prawne oraz 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Utworzona w ten sposób 

instytucja kultury będzie stanowiła jeden z elementów sektora finansów publicznych, 

a tym samym będzie miała zapewnione źródła finansowania w budżecie państwa. 

Zmodyfikowano przepisy w ten sposób, by minister właściwy do spraw kultury i ochro-

ny dziedzictwa narodowego oraz, za jego zgodą, państwowe instytucje kultury, których 

organizatorem jest ten minister, mogły udzielać dofinansowania, w tym wydatków in-

westycyjnych i bieżących, podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Wprowadzono zmianę, zgodnie z którą mecenat państwa polskiego nad działalnością 

kulturalną zostanie rozszerzony o ochronę dziedzictwa narodowego poza granicami na-

szego kraju. Sprawowany przez państwo mecenat, polegający na wspieraniu i promocji 

twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad 

zabytkami, będzie obejmować inicjatywy nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Rodzicu, zarejestruj swoje 
dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut – to wszystko czego potrzeba, by 
zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 
1 czerwca 2018 r.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty 

urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od teraz będą mieli 

wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.

Nowelizacja przepisów wprowadza też takie zmiany:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9987,dobry-start-dla-ucznia.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=04DFE6C81997D8FEC12582120038F3ED
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/34/1/8_organizowanie_i_prowadzenie_dzialalnosci_kulturalnej.rtf
https://www.gov.pl/cyfryzacja/rejestracja-narodzin-dziecka-online
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/04/05/informacja_ws._ustawy_o_zmianie_ustawy_o_ewidencji_ludnosci.rtf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000696
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• jednoznaczne powiązanie danych rodziców i dzieci w rejestrze PESEL (tzw. pa-

rentyzacja); od 1 grudnia 2018 r. numery PESEL rodziców pojawią się w danych 

gromadzonych przy akcie urodzenia dziecka oraz w rejestrze PESEL;

• szybsze poprawianie niezgodnych z prawdą informacji zgromadzonych w reje-

strze PESEL; od 1 maja 2019 r. organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL 

będą mogły zgłaszać niezgodność bezpośrednio do właściwego kierownika Urzędu 

Stanu Cywilnego za pomocą dedykowanej do tego e-usługi.

Rozporządzenie 
w sprawie nowych 
paszportów przesłane 
do uzgodnień

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przesłało do 
uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia, który 
określa nowe wzory paszportów. Nowe dokumenty będą lepiej 
zabezpieczone, a na ich stronach znajdą się motywy graficzne 
związane z obchodzoną w tym roku rocznicą odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Część wzorów została wybrana 
w internetowym głosowaniu przez obywateli.

Nowe paszporty będą wyposażone w jesz-

cze lepsze zabezpieczenia i zapewnią do-

kumentom wysoki poziom ochrony przed 

sfałszowaniem. Jednym z zabezpieczeń 

będzie sztywna strona personalizacyjna. 

Umożliwi ona wprowadzenie specjalnego 

zabezpieczenia SAFE I – to transparentne 

okienko otoczone polem charakteryzują-

cym się zmiennymi właściwościami optycz-

nymi. Obszar SAFE I umożliwia wpro-

ZMIANY 
PRAWNEWZORY PISM

wadzenie szeregu kombinacji zabezpieczeń personalizowanych danych posiadacza 

dokumentu, zwiększając tym samym ochronę przed kradzieżą tożsamości. Inne elemen-

ty zabezpieczające, które będzie zawierał nowy paszport, to m.in.: element graficzny 

wykonany farbą optycznie zmienną, nitka zabezpieczająca widoczna w świetle UV oraz 

oznaczenia indywidualne dla danego dokumentu.

Nowy paszport będzie zawierał także dodatkowe oznaczenia przeznaczone dla osób 

niewidzących i niedowidzących. W okładce nowego dokumentu przewidziano tłocze-

nie zawierające słowo „Paszport” napisane znakami alfabetu Braille-a, umożliwiające 

rozpoznanie dokumentu.

ZMIANY 
PRAWNE

Rejestracja jachtów 
prosta, szybka, tania 
i przez Internet

Celem ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów 
i innych jednostek pływających o długości do 24 m jest 
uproszczenie i uporządkowanie przepisów w zakresie rejestracji 
jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. 

Obecnie istnieje 6 różnych rejestrów dla jachtów śródlądowych i morskich, prowadzo-

nych przez 5 podmiotów tj. Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Motorowodny i Nar-

ciarstwa Wodnego, Izby Morskie, Urzędy Morskie oraz starostów. Ustawa przewiduje zaś 

stworzenie jednego rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17331,Rozporzadzenie-w-sprawie-nowych-paszportow-przeslane-do-uzgodnien.html
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=637CDF013CB4CD24C1258239003001FE
https://www.gov.pl/gospodarkamorska/rejestracja-jachtow-prosta-szybka-tania-i-przez-internet-sejm-przyjal-ustawe-o-rejestracji-jachtow-i-innych-jednostek-plywajacych
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5378/1015/1/9_rejestracja_jachtow.rtf
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Zaproponowane przepisy zakładają, że dowód osobisty z warstwą elektroniczną, tak 

jak dotychczas, będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz 

uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. E-dowód usprawniał będzie też 

komunikację obywateli z administracją i podmiotami komercyjnymi – pozwoli m.in. na ko-

rzystanie z usług online. Dzięki nowemu dowodowi każdy dokument elektroniczny, który 

będziemy wysyłać do urzędu, np. wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, zgłoszenie za-

meldowania, będzie można podpisać uży-

wając do tego celu podpisu elektroniczne-

go (zwanego podpisem osobistym). Jego 

użycie będzie przez urząd traktowane tak 

samo, jak użycie podpisu własnoręcznego. 

Jeśli ktoś nie będzie chciał posiadać w swo-

im dowodzie funkcji podpisu osobistego, 

będzie mógł z niej zrezygnować.

W warstwie elektronicznej dowodu znajdą się dane jego posiadacza, a także fotografia 

zapisana w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne. Tym samym będzie to doku-

ment podróży zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Planuje się, że nowe dowody będą wydawane od marca 2019 r. Co ważne, nie będzie-

my musieli wymieniać dotychczas posiadanych dokumentów - zachowają one ważność 

do upływu terminów w nich określonych.

Sąd Najwyższy uniewinnił 
Tomasza Komendę

16 maja 2018 r.  Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu wniosku 
prokuratora, wznowił postępowanie w sprawie skazanego na karę 
25 lat pozbawienia wolności Tomasza Komendy, uchylił skazujące 
wyroki Sądu Apelacyjnego z 2004 r. i Sądu Okręgowego z 2003 r. 
i uniewinnił go od dokonania przypisanego mu przestępstwa.

Prokurator wniósł o wznowienie postępowania w związku z pojawieniem się nowych 

dowodów, które ujawniły się w toku trwającego śledztwa. Nowe okoliczności, których 

we wniosku wskazano osiemnaście, zdaniem prokuratury, jednoznacznie wskazują, że 

Tomasz Komenda nie popełnił czynu, za który wymierzono mu karę.

W związku z tym, że w ocenie Sądu Najwyższego zaskarżone orzeczenie było oczy-

wiście niesłuszne, a przedstawione przez prokuratora nowe fakty i dowody w sposób 

jednoznaczny wykluczają sprawstwo Tomasza Komendy, Sąd Najwyższy uniewinnił go 

od dokonania przypisanego mu przestępstwa.

Wyrok Sądu Najwyższego (sygn. akt V KO 26/18) jest ostateczny i nie przysługują od 

niego środki odwoławcze.

PROJEKTYORZECZENIA

E-dowód usprawniał będzie 
komunikację obywateli 
z administracją i podmiotami 
komercyjnymi – pozwoli m.in. 
na korzystanie z usług online.

Projekt ustawy 
o e-dowodach 
trafił do konsultacji 
międzyresortowych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało 
propozycję zmian w przepisach, które pozwolą na wprowadzenie 
dowodów osobistych z warstwą elektroniczną. Projekt 
ustawy w tej sprawie przesłany został właśnie do konsultacji 
międzyresortowych.

PROJEKTY

https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17278,Projekt-ustawy-o-e-dowodach-trafil-do-konsultacji-miedzyresortowych.html
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Bezpieczny odpoczynek 
przy ogrodowym grillu

Inspekcja Handlowa sprawdziła 282 partie grilli i podpałek. 
Kontrolerzy mieli zastrzeżenia do 18 proc. z nich – głównie ze 
względu na oznakowanie. UOKiK radzi, jak bezpiecznie grillować.

W trzecim kwartale 2017 r. Inspekcja Handlowa przeprowadziła dwie kontrole, których 

wyniki mogą zainteresować osoby lubiące spotkania na świeżym powietrzu. Pierwsza 

z nich dotyczyła grilli i podpałek do nich, druga – produktów biobójczych.

Grille i podpałki

Inspektorzy sprawdzili 203 partie grilli (jednorazowych, wielorazowego użytku, przeno-

śnych, stacjonarnych, zamkniętych i otwartych) oraz 79 partii podpałek. Skontrolowali 

przy tym 72 przedsiębiorców z całej Polski, głównie prowadzących sklepy wielkopo-

wierzchniowe. 24 próbki produktów (5 grilli i 19 podpałek) przeszły badania w labora-

toriach pod kątem wymogów bezpieczeństwa.

W sumie ze względu na różne nieprawidłowości IH zakwestionowała 51 partii pro-

duktów (18,09 proc.): 41 grilli i 10 podpałek. To znacznie więcej niż podczas poprzedniej 

kontroli w 2015 r., gdy IH wykryła nieprawidłowości w 13,6 proc. produktów.

Najwięcej zastrzeżeń wzbudziło oznakowanie, np. niekompletne informacje w instruk-

cjach obsługi czy brak niezbędnych ostrzeżeń. Pojedyncze grille miały wady konstruk-

cyjne, a w kilku podpałkach brakowało dozownika lub oddzielał się on od opakowania. 

Większość przedsiębiorców poprawiła oznakowanie już w trakcie kontroli. Natomiast 

wadliwe produkty zostały wycofane ze sprzedaży.

Preparaty biobójcze

W tym samym czasie Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrolę u 53 przedsiębior-

ców sprzedających preparaty biobójcze, które służą m.in. do zabijania lub odstraszania 

gryzoni, ślimaków, mrówek, komarów i kleszczy. Oceniała m.in., czy są prawidłowo opa-

kowane i oznakowane. Sprawdziła 172 partie produktów i zakwestionowała 10 z nich 

(5,8 proc.). Nieprawidłowości polegały np. na braku zaleceń dotyczących stosowania czy 

braku informacji o możliwych skutkach ubocznych danego środka. Inspektorzy znaleźli 

PORADY

też w sklepach 6 partii produktów przeterminowanych, które w efekcie kontroli zostały 

wycofane ze sprzedaży.

Jak bezpiecznie grillować w ogródku?

• zanim rozpalisz grilla, zainstaluj go na stabilnym, poziomym podłożu,

• do rozpalania nie używaj spirytusu ani benzyny,

• używaj wyłącznie podpałek spełniających wymagania normy PN-EN 1860-3,

• dopiero gdy grill będzie rozgrzany, a paliwo utrzymywane w formie rozżarzonej 

przez co najmniej 30 minut, możesz ułożyć na ruszcie jedzenie,

• nie przyrządzaj potraw, zanim paliwo nie pokryje się powłoką popiołu,

• nie przesuwaj grilla w czasie pracy,

• chroń dzieci i zwierzęta domowe przed dostępem do gorącego grilla,

• zadbaj także, aby poza zasięgiem dzieci znalazły się podpałka oraz środki biobójcze, 

których używasz do odstraszania komarów.

Jak kupować środki biobójcze?

• zwróć uwagę na zalecenia dotyczące stosowania, dawki lub ilości produktu biobójczego,

• pamiętaj, że na opakowaniu powinny się znajdować informacje dotyczące bezpo-

średnich i pośrednich skutków ubocznych stosowania środka oraz wskazówki, jak 

udzielać pierwszej pomocy,

• spójrz na datę przydatności do użycia. Producent nie ma obowiązku jej podawać, ale 

jeśli ją poda, upewnij się, że produkt nie jest przeterminowany.

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14288
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POMAGAMY UBIEGAĆ SIĘ O ULGI W SPŁACIE 
ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

W przypadku, gdy rozliczasz się za pośrednictwem płatnika, czyli uzysku-
jesz dochody ze stosunku pracy, emerytury, renty itp., możesz wystąpić 
do organu podatkowego z wnioskiem o zwolnienie płatnika (pracodawca, 
ZUS) z obowiązku pobrania podatku. Składając taki wniosek, musisz wy-
kazać, że pobranie podatku zagraża twoim ważnym interesom, a w szcze-
gólności twojej egzystencji lub uprawdopodobnić, że pobrany podatek 
byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do podatku należnego za rok 
podatkowy lub inny okres rozliczeniowy.

Jeżeli sam wpłacasz zaliczki na podatek, organ podatkowy – na twój 
wniosek – ograniczy pobór zaliczek na podatek, jeżeli uprawdopodobnisz, 
że zaliczki, obliczone według zasad określonych w ustawach podatko-
wych, byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należ-
nego od dochodu lub zysku przewidywanego na dany rok podatkowy.

Jeśli przemawia za tym twój ważny interes lub interes publiczny, mo-
żesz również zwrócić się do organu podatkowego z wnioskiem:
• o odroczenie terminu płatności podatku lub zapłaty zaległości podat-

kowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych 
w terminie zaliczek na podatek,

• o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz 
z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie 
zaliczek na podatek,

• o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek 
za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (jest to opłata ustalana za korzy-
stanie z układu ratalnego lub odroczenia).

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą – to pełen katalog dopusz-
czalnych przeznaczeń pomocy udzielanej przez organ podatkowy znaj-
dziesz w przepisach ustawy – Ordynacja podatkowa.

Pamiętaj! Ulgi te przyznawane są wyjątkowo, tylko w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach. Stąd ważne jest odpowiednie przygotowanie 
stosownego wniosku do urzędu i jego argumentacja. Pomocą w tym 
zakresie służy nasza kancelaria.
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