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s ł o w o  o d  d o r a d c y

T E R M I N Y
kwiecień

5. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubez-
pieczenie zdrowotne, FP i FGŚP – jednostki budżetowe, 
zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
 
7. – Zapłata podatku w formie karty podatkowej za 
marzec. 

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

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

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

11. – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec.

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

15. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za marzec – pozo-
stali płatnicy składek.

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

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

Drogi Kliencie,

Jak chcesz otrzymać zwrot nadpłaty wynikającej z zeznania PIT? Następuje on:
• na wskazany rachunek bankowy podatnika obowiązanego do posiadania rachunku bankowego albo
• w gotówce, jeżeli podatnik nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego, chyba że zażąda 

zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy, o ile został podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym (aktualiza-
cyjnym) NIP-3 lub NIP-1.

Podatnik, który nie jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego, w tym nieprowadzący ksiąg 
rachunkowych lub podatkowych, ma prawo wyboru formy zwrotu nadpłaty podatku między: bezgotów-
kową i gotówkową. Zwrot bezgotówkowy następuje na rachunek wskazany przez podatnika w zgłoszeniu 
identyfikacyjnym NIP, przy czym podatnik powinien pamiętać o aktualizacji danych podanych w złożonym 
zgłoszeniu identyfikacyjnym czy aktualizacyjnym (np. w razie zmiany numeru konta bankowego). 

Zwroty nadpłaty w gotówce urząd skarbowy może zrealizować w formie przekazu pocztowego bądź wy-
płaty z kasy urzędu skarbowego oraz, zależnie od możliwości organizacyjnych, w kasie banku lub innej 
instytucji, z którą urząd skarbowy zawarł umowę na świadczenie usług w zakresie obsługi kasowej. Przed 
dokonaniem zwrotu nadpłaty podatnik ma prawo wskazać wybraną przez siebie formę zwrotu gotówko-
wego: w kasie bądź przekazu pocztowego. Zwrot gotówkowy nadpłaty podatku w kasie urzędu (banku) 
podatnik powinien odebrać osobiście, w wyznaczonym przez urząd skarbowy miejscu i czasie. Nadpłata 
zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu. 

Wysokość nadpłaty nieprzekraczająca kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (obecnie poni-
żej 8,80 zł) podlega zwrotowi wyłącznie w kasie właściwego urzędu skarbowego. Powyższy zwrot nastę-
puje wyłącznie na wniosek podatnika, a w razie gdy podatnik nie wystąpi o zwrot tej nadpłaty, podlega 
ona z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących 
zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku – na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Nadpłaty, 
których wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, nie podlegają opro-
centowaniu.

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

powrót do spisu treści

20.  – Wpłata podatku dochodowego od osób 
fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności 
gospodarczej (w tym liniowego) oraz z umów najmu 
i dzierżawy.

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

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

20. – Wpłata podatku dochodowego od podatników 
osiągających dochody bez pośrednictwa płatników ze 
stosunku pracy z zagranicy oraz z emerytur i rent z 
zagranicy czy z tytułu osobiście wykonywanej działal-
ności np. literackiej, artystycznej.

20. – Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjono-
wanych za marzec.

20. – Wpłata na PFRON za marzec.

26. – Deklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy.

26. – Złożenie informacji podsumowującej (składanej 
elektronicznie).

30. – Sprawdzenie przez płatników składek prawi-
dłowości danych przekazanych do ZUS w imiennych 
raportach miesięcznych za 2010 r.

Podatnicy złożyli w tym roku już ponad 345 tys. 
zeznań za pośrednictwem Internetu. To prawie o 21 
tys. więcej niż w całym 2010 r., a do końca okresu 

rozliczeniowego zostało jeszcze trochę czasu. 

Rekordowa liczba PIT 
przez Internet

Już 4 rok podatnicy mają możliwość przesyłania deklaracji 
rocznych przez Internet. Przełomowy dla upowszech-
nienia tej formy rozliczania był kwiecień 2009 r., kiedy 
powstała możliwość składania pierwszych zeznań PIT-37 
bez podpisu kwalifikowanego. Umożliwiło to skokowy 
wzrost korzystania z systemu e-Deklaracje służącego do 
rozliczeń przez Internet – podczas gdy w 2008 r. skorzy-
stało z niego 390 podatników, to rok później już blisko 
90 tys. (z tego prawie 80 tys. złożyło zeznania bez pod-
pisu kwalifikowanego).

W 2010 r. rozszerzono katalog deklaracji przesyłanych 
bez podpisu kwalifikowanego o PIT-36, PIT-36L, PIT-38 
i PIT-39. Liczba przesłanych zeznań w 2010 r. wzrosła 
dzięki temu niemal 4-krotnie, do 324 tys.(w tym 300 tys. 
bez podpisu kwalifikowanego).

W tym roku bez podpisu elektronicznego można skła-
dać kolejne zeznania: PIT-28, PIT-16A, PIT-19A wraz 
z załącznikami, a także wniosek PIT-16 oraz korektę 
deklaracji. Dodatkowym udogodnieniem dla osób roz-
liczających PIT-36 i PIT-37 wspólnie z małżonkiem jest 
brak wymogu składania przez drugiego z małżonków 
pełnomocnictwa (UPL-1).

AKTUALNOŚCI
PORADY

Dowiedz się, kiedy i kto ma wpłacać zaliczki  
w trakcie roku podatkowego oraz kiedy przygotować 

różne deklaracje i dokumentację podatkową.

Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej 
wykonywanej za granicą, w większości przypadków 

należy rozliczyć się z nich także w Polsce. 

Kalendarz podatnika i płatnika

Opodatkowanie dochodów 
z pracy najemnej za granicą

Na stronach MF podane zostały kalendarze podatnika 
i płatnika w 2011 r. w podatku dochodowym od osób 
fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych.

Należy o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele 
osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje 
pracę za granicą.

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wyko-
nywanej za granicą podlega regulacjom zawartym  
w dwustronnych umowach w sprawie unikania podwój-
nego opodatkowania.

Więcej na ten temat przeczytasz w poradniku Minister-
stwa Finansów.

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=246830&typ=news
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=157&id=233982
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=157&id=234579
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=2082&id=234638&typ=news
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=2082&id=234638&typ=news
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PODATKI DOCHODOWE

powrót do spisu treści

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) płaci 
się w przypadku uzyskania przychodów z kapitałów 

pieniężnych.

Ministerstwo Finansów przygotowało poradnik 
dotyczący opodatkowania przychodu (dochodu)  

z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Minister Finansów wyjaśnił wątpliwości dotyczące 
stosowania przepisów ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych do świadczeń 
związanych z zapewnieniem pracownikom okularów 
korygujących wzrok (szkieł kontakowych) podczas 

pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Ministerstwo Finansów planuje zwolnienie 
od podatku świadczeń uzyskiwanych przez 

pracowników służby zdrowia związanych z udziałem 
w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki 
paliatywnej lub hospicyjnej. Ułatwi to proces 

szkolenia osób zaangażowanych w niesienie pomocy 
chorym w ostatniej fazie choroby.

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy, 
osiąganych poza działalnością gospodarczą, jest 
tematem jednego z informatorów Ministerstwa 

Finansów.

Kapitały pieniężne

Sprzedaż nieruchomości

Zwolnienie dla soczewek

Szkolenia z zakresu opieki 
paliatywnej bez podatku?

Najem i dzierżawa

Katalog przychodów zaliczanych do źródła „kapitały pie-
niężne” zawarty jest w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Niektóre z nich opodatkowane są zryczałtowanym podat-
kiem dochodowym w wysokości 19% – w przypadku 
uzyskania ich na terytorium Polski podatek pobierany jest 
przez płatnika. Inne zaś dochody z kapitałów pieniężnych 
musimy sami wykazać w zeznaniu PIT-38 i opodatkować 
według 19% stawki podatku.

Na stronach MF jest dostępny informator poświęcony 
opodatkowaniu przychodów (dochodów) z kapitałów 
pieniężnych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) płaci się 
bowiem w przypadku: uzyskania przychodu z odpłat-
nego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału  
w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do 
lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu 
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wie-
czystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie 
następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało 
dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalen-
darzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Jeżeli lekarz specjalista w wyniku badań okulistycznych 
przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdro-
wotnej zaleci pracownikowi stosowanie przy obsłudze 
monitora zamiast okularów szkieł (soczewek) kontakto-
wych, pracodawca ma obowiązek je zapewnić. W tych 
szczególnych sytuacjach świadczenie w postaci zapew-
nienia szkieł (soczewek) kontaktowych też korzysta ze 
zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja ogólna MF z 16.03.2011 r., sygn. DD3/033/30/CRS/11/95

Zgodnie z projektem rozporządzenia ws. zaniechania 
poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od 
niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku 
dochodowego od osób fizycznych, lekarze, pielęgniarki  
i wolontariusze zostaną zwolnieni z podatku w związku 
z uczestnictwem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu 
opieki paliatywnej lub hospicyjnej, organizowanych przez 
organizacje pożytku publicznego lub organy samorządu 
zawodowego lekarzy i pielęgniarek.

Nowe przepisy mają dotyczyć dochodów (przychodów) 
uzyskanych od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(PIT) wymienia bowiem jako odrębne źródło przycho-
dów: najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz 
inne umowy o podobnym charakterze, w tym również 
dzierżawę, poddzierżawę działów specjalnych produkcji 
rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na 
cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych 
produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku zwią-
zanych z działalnością gospodarczą.

Od dochodu z tego źródła przychodów płacimy podatek 
dochodowy według zasad ogólnych albo możemy wybrać 
opodatkowanie najmu, dzierżawy ryczałtem od przycho-
dów ewidencjonowanych.

PROJEKTY

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=2082&id=234645&typ=news
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=245860&typ=news
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=2082&id=236428&typ=news
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=2082&id=236428&typ=news
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=2082&id=234658&typ=news
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=267631&i_smpp_s_strona=1
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=635&id=245121&typ=news
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SERWIS VAT

powrót do spisu treści

Z dniem 16 marca i 1 kwietnia 2011 r. zmieniło się 
rozporządzenie w sprawie określenia podatników 

niemających obowiązku składania zgłoszenia 
rejestracyjnego.

Od 1 kwietnia 2011 r. nowe rozporządzenie określa 
tryb ustanawiania przedstawiciela podatkowego 

oraz czynności, jakie może on wykonywać.

Obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego nie mają 
teraz podatnicy nieposiadający na terytorium kraju siedzi-
by, stałego miejsca zamieszkania, stałego miejsca prowa-
dzenia działalności, zwykłego miejsca prowadzenia dzia-
łalności lub miejsca zwykłego pobytu, jeżeli wykonują na 
terytorium kraju wyłącznie następujące czynności:  
a. usługi transportowe i usługi pomocnicze związane bez-

pośrednio z importem towarów, w przypadku gdy war-
tość tych usług została włączona do podstawy opodat-
kowania w imporcie towarów, 

b. usługi w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotnicze-
go, świadczone na rzecz przewoźników lotniczych 
wykonujących głównie przewozy w transporcie 
międzynarodowym,

c. usługi związane z obsługą startu, lądowania, parko-
wania, obsługą pasażerów i  ładunków oraz inne o 
podobnym charakterze usługi świadczone na rzecz 
przewoźników lotniczych wykonujących głównie 
przewozy w transporcie międzynarodowym,

d. usługi świadczone na obszarze portów morskich po-
legające na obsłudze środków transportu morskiego 
lub służące bezpośrednim potrzebom ich ładunków,

e. usługi świadczone na obszarze portów morskich, 
związane z transportem międzynarodowym, pole-
gające na obsłudze środków transportu lądowego 
oraz żeglugi śródlądowej lub służące bezpośrednim 
potrzebom ich ładunków,

Przedstawiciela podatkowego ustanawia się  w drodze 
umowy zawartej pomiędzy podatnikiem VAT (prowa-
dzącym działalność gospodarczą jako osoba prawna, 
jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej 
lub osoba fizyczna) nieposiadającym w Polsce siedzi-
by, stałego miejsca prowadzenia działalności czy stałe-
go miejsca zamieszkania a podmiotem będącym osobą 
prawną lub jednostką organizacyjną niemającą oso-
bowości prawnej, posiadającą siedzibę na terytorium 
kraju, bądź osobą fizyczną posiadającą stałe miejsce 
zamieszkania na terytorium kraju. Kopię umowy składa 
się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego War-
szawa-Śródmieście, który potwierdza ją za zgodność z 
oryginałem. 

Przedstawiciel podatkowy wykonuje obowiązki podat-
nika w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług, 
prowadzenia i przechowywania dokumentacji oraz ewi-
dencji na potrzeby tego podatku oraz inne czynności 
wynikające z przepisów o podatku od towarów i usług, 
jeżeli zostały wymienione w umowie. 

Bez rejestracji

Przedstawiciel 
podatkowy

ZMIANY PRAWNE
f. usługi ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpie-

czeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usługi 
związane z ochroną środowiska morskiego i utrzyma-
niem akwenów portowych i torów podejściowych, 

g. usługi związane z obsługą statków, wymienionych 
w klasie PKWiU ex 35.11, należących do armatorów 
morskich, z wyłączeniem usług świadczonych na cele 
osobiste załogi, usługi związane z obsługą statków, wy-
mienionych w klasie PKWiU ex 30.11, należących do 
armatorów morskich, z wyłączeniem usług świadczo-
nych na cele osobiste załogi, 

h. usługi polegające na remoncie, przebudowie lub kon-
serwacji statków, wymienionych w klasie PKWiU ex 
35.11, oraz ich części składowych, usługi polegające na 
remoncie, przebudowie lub konserwacji statków, wy-
mienionych w klasie PKWiU ex 30.11, oraz ich części 
składowych, 

i. usługi polegające na remoncie, przebudowie lub 
konserwacji środków transportu lotniczego oraz 
ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, 
używanych przez przewoźników lotniczych wyko-
nujących głównie przewozy w transporcie między-
narodowym,

j. usługi, w stosunku do których podatnikami rozliczają-
cymi podatek od towarów i usług są podatnicy, o któ-
rych mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, 

k. dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabyw-
ca,

l. pozostałe usługi świadczone na rzecz armatorów 
morskich lub innych podmiotów wykonujących 
przewozy środkami transportu morskiego służą-
ce bezpośrednim potrzebom środków transportu 
morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ra-
towniczych morskich, o których mowa w art. 83 
ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, lub ich ładunków.

Nie muszą się też rejestrować podatnicy, którzy zgodnie 
z art. 132 ust. 1 ustawy o VAT złożyli w państwie człon-
kowskim zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania 

ze specjalnych procedur rozliczania podatku od towarów 
i usług lub podatku od wartości dodanej w zakresie usług 
elektronicznych i  nie wykonują na terytorium Polski in-
nych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem 
od towarów i usług, z wyjątkiem wyżej wymienionych. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110440228
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110680364
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110680359
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1 kwietnia br. weszła w życie większość przepisów 
ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy  
o podatku od towarów i usług oraz ustawy  

– Prawo o miarach.

Minister Finansów 28 marca 2011 r. wydał 
nowe rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku 

niektórym podatnikom, wystawiania faktur, 
sposobu ich przechowywania oraz listy towarów  

i usług, do których nie mają zastosowania 
zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Wyjątkiem są zmiany dotyczące kompetencji w zakre-
sie kas rejestrujących (Prezes Głównego Urzędu Miar 
zajmie się badaniem spełnienia przez kasy rejestrujące 
funkcji, kryteriów i warunków technicznych), które wej-
dą w życie z dniem 1 wrze śnia 2011 r., oraz podwyżka 
stawki podatku VAT na zakup odzieży i obuwia dziecię-
cego (do 23%), która ma zacząć obowiązywać z począt-
kiem 2012 r.

Podstawowa stawka VAT obejmuje także infrastrukturę 
przekazywaną gminom przez deweloperów. 
Stawką 0% VAT objęto zaś: 
• dostawy i import środków transportu lotniczego 

używanych przez przewoźników lotniczych wyko-
nujących przewozy w transporcie międzynarodo-
wym, niezależnie od masy samolotu;

• spedytorów nie wykonujących przewozów, 
• podmioty wykonujące morskie przewozy krajowe 

między dwoma polskimi portami, 
• podmioty obsługujące morskie i lądowe środ-

ki transportu, bez względu na czyją rzecz są one 
świadczone, 

• obsługę żeglugi śródlądowej. 

Do owsa będzie stosowana stawka 5% podatku. 

Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE nie 
muszą składać deklaracji podatkowych za okresy rozli-
czeniowe, kiedy zawiesili wykonywanie działalności go-
spodarczej (zgodnie z ustawą o swobodzie działalności 
gospodarczej). 

Rozporządzenie to określa:  
• przypadki, warunki i terminy zwrotu podatku podat-

nikom określonym w art. 16 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług; 

• szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które 
powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przecho-
wywania; 

• listę towarów i usług, do których nie mają zastoso-
wania zwolnienia od podatku określone w art. 113 
ust. 1 i 9 ustawy o VAT. 

Osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niema-
jącym osobowości prawnej czy osobom fizycznym, niebę-
dącym podatnikami, jeśli dokonują wewnątrzwspólnoto-
wej dostawy nowych środków transportu, a okoliczności 
nie wskazują na zamiar wykonywania tej czynności w 
sposób częstotliwy, przysługuje zwrot zapłaconego po-
datku naliczonego, do wysokości kwoty określonej w art. 
86 ust. 20 ustawy o VAT. To kwota stanowiąca równo-
wartość 23% kwoty należnej z tytułu dostawy nowego 
środka transportu, lecz nie wyższa niż kwota podatku 
zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środ-
ka czy dokumencie celnym, bądź podatku zapłaconego 
przez podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia 
tego środka. Zwrot podatku nastąpi na wniosek podat-
nika zawarty w deklaracji podatkowej, pod warunkiem 
dołączenia do niej: dokumentów potwierdzających wy-

Nowelizacja VAT
Zwrot VAT

Przewidziano też m.in. zwolnienie z obowiązku składania 
zabezpieczenia kwoty podatku podmiotów rozliczają-
cych podatek w imporcie. W zamian przewidziano obo-
wiązek przedstawienia organowi celnemu dokumentów 
potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego 
z tytułu importu w deklaracji podatkowej w terminie 4 
miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek po-
datkowy, pod rygorem utraty prawa do odliczenia po-
datku z tytułu importu.

Odstąpiono od zakazu odliczania podatku naliczanego 
w przypadku im portu usług, gdy zapłata jest dokony-
wana na rzecz podmiotów mających siedzibę czy zarząd 
w tzw. rajach podat kowych.

Nowelizacja uprościła procedurę przejścia przez rolnika 
z rozliczania ryczałtowego na rozliczanie podatku we-
dług zasad ogólnych. Zlikwidowano warunek w postaci 
prowadzenia ewidencji obrotów. Zmiana sposobu rozli-
czania jest możliwa po dokonaniu przez rolnika zgłosze-
nia rejestracyjnego. 

Umożliwiono dokonywanie zwro tu naliczonego podat-
ku VAT podróż nym nie tylko w gotówce, ale również w 
formie bezgotówkowej, na rachunek bankowy, w termi-
nie do 2 lat. 

Za świeże uznaje się wyroby ciastkarskie o trwałości nie-
przekraczającej 45 dni (dotąd było to  14 dni).

Nowelizacja wprowadziła ponadto mechanizm tzw. od-
wrotnego obciążenia (czyli przeniesienie obowiąz ku po-
datkowego ze sprzedawcy na nabywcę) w przypadku 
naliczania i odliczania podatku od towarów i usług w 
obrocie surowcami wtórnymi (np. złomem) oraz upraw-
nieniami do emi sji gazów cieplarnianych. 

powrót do spisu treści

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110640332
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110680360
http://www.mg.gov.pl/node/13072


     – 7 –     – 7 –

SERWIS VAT

wóz nowego środka transportu z Polski i dostarczenie go 
do nabywcy na terytorium innego państwa UE oraz do-
kumentu, z którego wynika kwota podatku naliczonego. 
Tego samego dnia Minister Finansów wydał jeszcze  
3 inne rozporządzenia dotyczące zwrotu VAT: 
• w sprawie określenia wzorów: znaku informującego 

podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprze-
daży towarów, od których przysługuje zwrot podatku 
od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego 
wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, 
a także określenia niezbędnych danych, które powi-
nien zawierać dokument będący podstawą do doko-
nania zwrotu podatku podróżnym; 

• w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, 
przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od 
towarów i usług (kwota ta wynosi 200 zł); 

• w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług nie-
którym podmiotom (które określa warunki, terminy 
i tryb dokonywania zwrotu podatku od towarów  
i usług, naliczonego przy nabyciu towarów i usług 
lub przy imporcie towarów, oraz sposób naliczania  
i wypłaty odsetek od kwot podatku niezwróconych 
w terminie podmiotom, o których mowa w art. 89 
ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, a także m.in. wzór wnio-
sku o zwrot podatku składany przez podmioty). 

Wszystkie te przepisy zaczęły obowiązywać 1 kwietnia br.  

Minister Finansów wydał 28 marca 2011 r. przepisy 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów 
towarów do celów poboru podatku od towarów  

i usług w imporcie.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpiła do Ministra 
Finansów w sprawie wątpliwości interpretacyjnych 

przy stosowaniu 7% stawki podatku VAT  
w społecznym budownictwie mieszkaniowym.

Zmiany dotyczą wykazu towarów, których import objęty 
jest stawką podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 usta-
wy o VAT (tj. obecnie 8%). 

Zwróciła się m.in. o rozważenie zasadności podjęcia ini-
cjatywy ustawodawczej zmierzającej do zmiany treści art. 
41 ust. 12 ustawy o VAT w celu usunięcia przedstawio-
nych wątpliwości interpretacyjnych.

VAT w imporcie

Stawka dla budownictwa

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY

Ministerstwo Finansów planuje zwolnienie od VAT 
m.in. usług konserwatorskich i restauratorskich 

dotyczących zabytków. Umożliwi to objęcie 
specjalistyczną ochroną większej ilości dzieł sztuki.

Od 9 marca 2011 r. obowiązuje nowy wzór 
zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od 

towarów i usług.

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie wykona-
nia niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów 
i usług zwolnienie będzie obowiązywać, o ile prace kon-
serwatorskie i restauratorskie będą wykonywane przez 
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, a zabytek 
będzie – przed rozpoczęciem i w okresie wykonywania 
prac – wpisany do rejestru zabytków, inwentarza mu-

Do końca 2011 r. może być stosowany dotychczasowy 
wzór VAT-R, ale nie przez podatników, którzy dokonu-
ją sprzedaży wyłącznie zwolnionej od podatku od to-
warów na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 17-41 ustawy  
o VAT. Nowy druk dołączono do rozporządzenia Mini-
stra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. 

Usługi konserwatorskie 
bez VAT?

Rejestracja VAT

zeum lub wchodził w skład narodowego zasobu biblio-
tecznego. Ponadto zgodę na prowadzenie prac będzie 
musiał wydać wojewódzki konserwator zabytków. 

Nowe przepisy dotyczące usług konserwatorskich i re-
stauratorskich mają obowiązywać do końca 2011 r. 

UMOWY I PISMA

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110680361
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110680362
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110690365
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110680363
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110680363
http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2011/02/667603/1551461.pdf
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=246823&typ=news
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=636&id=246749&typ=news
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110440229
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110440229
http://www.wszechnicapodatkowa.pl
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powrót do spisu treści

Sporządzony w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. 
Protokół zmieniający Konwencję o wzajemnej 

pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych 
będzie ratyfikowany.

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz  
o zmianie niektórych innych ustaw ma wejść  

w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

6 kwietnia br. wejdzie w życie nowe rozporządzenie 
MSWiA z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie sposobu 

przeprowadzania i dokumentowania przez Straż 
Graniczną czynności niejawnego nadzorowania 
wytwarzania, przemieszczania, przechowywania  

i obrotu przedmiotami przestępstwa.

Od 1 kwietnia br. obowiązuje nowy wzór 
wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa 

podatkowego (ORD-IN). 

Obecnie stronami Kon wencji jest 14 krajów: Dania, Finlan-
dia, Belgia, Azerbejdżan, Francja, Islandia, Holandia, Nor-
wegia, Polska, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Stany 
Zjedno czone i Ukraina. Do porozumienia dołączą wkrótce 
Niemcy, Kana da i Hiszpania. Nowelizacja Kon wencji na-
stąpiła w odpowiedzi na apel szczytu G-20 w Londynie z 
kwietnia 2009 r., dotyczący możliwie szybkiego przyjęcia 
międzynarodowych standar dów wymiany informacji przez 
wszystkie państwa współpracujące z OECD i Radą Europy 
oraz przystąpienia do Konwencji państw rozwijających się. 
Zmiany doty czą przede wszystkim kwestii szczegóło wości 
danych, jakie muszą być zawarte we wniosku o udzielenie 
informacji.

Polska już wcześniej przyjęła obowiązujące stan dardy w 
zakresie wymiany informacji w sprawach podatkowych. 
Dlatego nie ma przeszkód przy przekazywaniu tego typu 
informacji innemu państwu, pod warunkiem że przestrze-
gana i realizowana jest zasa da wzajemności. Konwencja 
obejmuje wiele podatków. Zawiera postanowienia gwa-
rantujące wysoki poziom poufności przy wymianie infor-
macji o nich. Po zwala na korzystanie z wzajemnej po mocy 
w doręczaniu dokumentów, jak i w odzyskiwaniu należno-
ści z tytułu podatków i zwalczaniu oszustw podatkowych.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości przewiduje możli-
wość zwolnienia przedsiębiorcy, który zawie sił działalność 
gospodarczą na cały rok obrotowy, z obowiązku prowa-
dzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania, badania, 
składania w sądzie rejestro wym, a także publikowania 
sprawozda nia finansowego i wszystkich czynności z tym 
związanych, w tym składania rocz nego sprawozdania fi-
nansowego wraz z opinią biegłego rewidenta. 

Zmiany nastąpią też w ustawie o po datku dochodowym 
od osób fizycznych oraz w Kodeksie spółek handlowych, 
gdzie także przewidziano możliwość nie zwoływania zgro-
madzenia wspólników czy zwyczajnego walnego zgro-
madzenia w roku, w którym spółka była zawieszona i nie 
wystąpiło żadne zdarzenie gospo darcze, które powodo-
wałoby obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz 
sporządzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania 
z działalności firmy. 

Niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania, 
przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa 
polega na obserwowaniu:  

Został on dołączony do rozporządzenia Ministra Finan-
sów z dnia 1 marca 2011 r. zmieniającego rozporządze-
nie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji 
przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia 
opłaty od wniosku. 

Z tym samym dniem Minister Finansów zmienił rozpo-
rządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania in-
terpretacji przepisów prawa podatkowego. Prawo wy-
dawania interpretacji indywidualnych mają dyrektorzy 
izb skarbowych z Łodzi, Katowic, Warszawy, Poznania i 
Bydgoszczy.

Zmiany umowy 
międzynarodowej w sprawach 

podatkowych

Zmiany w rachunkowości

Sprawdzanie przesyłek

Interpretacje 
indywidualne

ZMIANY PRAWNE • przesyłek, co do których zachodzi uzasadnione przy-
puszczenie, że mogą zawierać przedmioty przestęp-
stwa; 

• nieruchomości lub rzeczy ruchomych, w tym środ-
ków transportu, co do których zachodzi uzasadnione 
przypuszczenie, że są wykorzystywane do wytwa-
rzania, przemieszczania, przechowywania lub obrotu 
przedmiotami przestępstwa; 

• osób, co do których zachodzi uzasadnione przypusz-
czenie, że mogą wytwarzać, przemieszczać, przecho-
wywać lub dokonywać obrotu przedmiotami prze-
stępstwa. 

UMOWY I PISMA

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3751.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2566.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110610312
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=151&id=27765&typ=news
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110580299
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110580298
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=248901&typ=news
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powrót do spisu treści

PROJEKTY

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o 
zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji 
podatników i płatników oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw.

Chcesz się dobrze przygotować do kontroli 
podatkowej lub uniknąć najczęstszych błędów 

wykrywanych podczas takich kontroli – zapoznaj się 
ze specjalnymi kartami informacyjnymi dotyczącymi 

kontroli przygotowanymi przez Ministerstwo 
Finansów.

Wszyscy jesteśmy zobowiązani do ponoszenia 
świadczeń publicznych — w tym płacenia 

podatków.

Senat proponuje wydłużenie terminu przedawnienia 
roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia 

związanego z orzeczeniem przepadku przedmiotów 
w postępowaniu karnoskarbowym. 

Od 1 stycznia 2012 r. osoby, które nie prowadzą dzia-
łalności gospodarczej i nie są podatnikami podatku 
VAT, nie będą musiały posiadać Numeru Identyfikacji 
Podatkowej (NIP), wystarczy im tylko PESEL. Osoby 
fizyczne nie mające firm i nie płacące VAT, w kontaktach 
z urzędem skarbowym będą mogły posługiwać się wy-
łącznie numerem PESEL – planuje rząd.

Od 1 lipca 2011 r. firmom, które nadal będą musiały po-
siadać NIP, będzie on nadawany od razu, a nie w drodze 
decyzji administracyjnej wydawanej przez naczelnika 
urzędu skarbowego. Skróci to i uprości całą procedurę, 
która obecnie prowadzona jest na podstawie Ordyna-
cji podatkowej. Od 1 lipca 2011 r. ruszy też Central-
ny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników 
(CRP KEP), którego działalność skróci obieg informacji  
w urzędach skarbowych i przyspieszy obsługę podatni-
ków.

Karty informacyjne z poszczególnych obszarów kontroli 
podatkowej zostały opracowane z myślą o podatnikach 
objętych Krajowym Planem Dyscypliny Podatkowej na 
2011 rok. Zgodnie z tegorocznymi założeniami Mini-
sterstwa Finansów istotnym elementem obszaru kontroli 
podatkowej są działania o charakterze prewencyjnym, 
które wyrażają się m.in. poprzez przekazywanie podat-
nikom objętym Krajowym Planem Dyscypliny Podatko-
wej na 2011 rok, informacji na temat obowiązków wy-
nikających z przepisów prawa podatkowego.

Broszura przygotowana przez Ministerstwo Finansów ma 
na celu przedstawienie katalogu podstawowych praw, 
które Nam – jako podatnikom – przysługują oraz obo-
wiązków, które musimy wypełniać.

W Kodeksie karnym skarbowym przewidziano bowiem 
orzeczenie przez sąd przepadku rzeczy pochodzących z 
prze stępstwa bądź służących do jego popeł nienia. Dzie-
je się tak także w przypadku, gdy przedmiot ten nie jest 
własnością sprawcy. Jednak nie podejmuje się takiego 
orzeczenia, jeżeli przestępca wszedł w posiadanie takiej 
rzeczy w drodze czy nu zabronionego. Wówczas właści-
cielowi przysługuje roszczenie wobec Skarbu Państwa o 
jej wydanie, z którym można wystąpić do chwili roz-
poczęcia przewo du sądowego w pierwszej instancji. 
Jednak zainteresowany może nie wiedzieć o procesie z 
przyczyn od niego niezależnych, ponieważ np. nie zo-
stał o nim poinformowany. Wtedy o odpowie dzialności 
Skarbu Państwa rozstrzyga się według zasad stosowa-
nych przy tzw. bezpodstawnym wzbogaceniu, lecz K.k.s. 
czasowo ogranicza możliwość wystąpienia z roszcze-
niem. Nieprzekra czalny termin wynosi 3 miesiące, licząc 
od dnia, w którym właściciel dowiedział się o orzeczeniu 
przepadku jego rzeczy. Nie może to być jednak później 
niż 2 lata od uprawomocnienia się tego wyroku. Trybu-
nał Konstytucyjny uznał, że jest to zbyt krótki termin.

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks kar-
ny skarbowy przewiduje więc, iż roszczenie z tytułu bez-
podstawnego wzbogacenia wygaśnie, jeśli powództwa 

Likwidacja NIP 
dla obywateli

Bądź dobrze przygotowany 
do kontroli podatkowej

Prawa i obowiązki podatnika

Roszczenia wobec 
Skarbu Państwa

nie wytoczono w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia, w 
którym powód dowiedział się o prawomocnym orze-
czeniu przepadku przedmiotów, nie później jednak niż 
przed upływem 10 lat od dnia uprawomocnienia się 
tego orzeczenia.

PORADY

http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/decyzje_z_dnia/zalozenia_do_projektu_ustawy_o,6082/
http://www.is.bialystok.pl/-informacje-rzecznika/42-pozostae-informacje-rzecznika/909-bd-dobrze-przygotowany-do-kontroli-podatkowej
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/ulotka-prawa_i_obowiazki_2011_www.pdf
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2010/sk_50_08.htm
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2010/sk_50_08.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3858.htm
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ZMIANY PRAWNE

Od 8 kwietnia 2011 r. będą nowe zasady 
klasyfikacji i oznakowania kilku tysięcy substancji 

i kilkuset tysięcy mieszanin. 

Będzie możliwość pobierania przez jednostkę 
samorządu terytorialnego opłat za korzystanie 

przez operatorów i przewoźników z przystanków 
komunikacyjnych i dworców, których właścicielem 

albo zarządzającym jest dana jednostka samorządu. 
Górna granica stawki opłaty to 0,05 zł za jedno 

zatrzymanie środka transportu.

W Prawie zamó wień publicznych pojawi się 
dodatkowa podstawa, na podstawie której podmioty 

ubiega jące się o zamówienie publiczne będą 
obligatoryjnie wykluczane. 

Ustalona przez sąd lub Urząd Patentowy opłata, 
stanowiąca podstawę zasądzenia kosztów 

zastępstwa przez rzecznika patentowego, będzie 
podwyższana o kwotę VAT. 

Minister Finansów zmienił wykaz środków 
skażających alkohol etylowy wykorzystywany 

do produkcji produktów nieprzeznaczonych do 
spożycia przez ludzi, służący do zastosowania 

zwolnień od akcyzy. 

Ubezpieczyciele mogą zawierać porozumienia  
w zakresie wspólnego: opracowywania zestawień 

i rozpowszechniania informacji niezbędnych 
do sporządzania kalkulacji przeciętnego kosztu 

ubezpieczenia od określonych ryzyk w przeszłości 
oraz tabel danych śmiertelności oraz zestawień 

danych pokazujących częstotliwość chorób, 
wypadków i kalectwa, w związku z ubezpieczeniem 
zawierającym elementy kapitalizacji, prowadzenia 
badań związanych z działalnością ubezpieczeniową 
oraz rozpowszechniania ich wyników, ubezpieczania 

od określonego rodzaju ryzyka przez grupy 
koasekuracyjne i koreasekuracyjne.

Substancje chemiczne

Zmiany w transporcie Wykluczenie z przetargu

Opłaty za zastępstwo z VAT
Skażanie alkoholu

Ubezpieczyciele mogą 
się porozumieć

Nowa ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach 
chemicznych i ich mieszaninach ma dostosować polskie 
prawo do przepisów rozporządzenia wspólnotowego  
z 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania 
i pakowania substancji i mieszanin.

Od 1 marca 2011 r. obowiązuje:
• ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym trans-

porcie zbiorowym;
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 

lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie 
dokumentów związanych z wykonywaniem publicz-
nego transportu zbiorowego oraz wzorów tych 
dokumentów.

Nie będzie limitów licencji na transport drogowy tak-
sówką – tak znów wynika z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
 o zmianie ustawy o transporcie drogowym, która wejdzie 
w życie 7 kwietnia br.

Jeżeli dany wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat dopuścił 
się odstąpienia od wyko nania umowy bądź też nie wyko-
nał jej z własnej winy lub jeśli kwota niezrealizo wanego 
kontraktu wyniosła co najmniej 5%, to będzie wyklu-
czany przez 3 lata z kolejnych postępowań ogłasza nych 
przez tego samego zamawiające go. Do tej pory przedsię-
biorca mógł być wyłączony z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego tylko w razie, gdy nierzetelnie 
je wykonał, wyrządza jąc zamawiającemu szkodę, co 
musiało zostać potwierdzone orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w terminie 3 lat przed rozpoczęciem 
postępowania. 

Zmiana ustawy – Prawo zamó wień publicznych wejdzie  
w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Podobnie jest już w przypadku świadczenia pomocy 
prawnej przez ustanowionych z urzędu adwokatów i rad-
ców prawnych. 

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie opłat za czynności 
rzeczników patentowych wejdą w życie 12 kwietnia 2011 r. 

Znikły z niego: mieszanina glukonianu chlorheksydyny 
20% roztworu wodnego (chlorhexidinum gluconicum)  
i ftalanu dietylu; mieszanina kwasu salicylowego i ftalanu 
dietylu; mieszanina olejku eterycznego lub kompozycji 
zapachowej niekonsumpcyjnej i i alkoholu izopropylowego 
(propan-2-ol); mieszanina oleju rycynowego i i ftalanu dietylu. 

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów określa:  
• warunki, jakie muszą być spełnione, aby poro-

zumienia, zawierane między przedsiębiorcami 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110380197
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110630322
http://www.kulturabezpieczenstwa.pl/ochrona-rodowiska/111-ochrona-srodowiska-glowna/309-ghs-nowa-klasyfikacja-i-oznakowanie-substancji-niebezpiecznych?showall=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110050013
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110400205
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110480247
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3677.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110640337
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110670355
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prowadzącymi działalność ubezpieczeniową, zostały 
uznane za wyłączone spod zakazu porozumień ogra-
niczających konkurencję, 

• klauzule, których występowanie w porozumie-
niu stanowi naruszenie tego zakazu z art. 6 ust. 1 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; 

• okres obowiązywania wyłączenia – tj. od 1 kwietnia 
br. do 31 marca 2018 r.  UMOWY I PISMA

Od 10 marca br. obowiązują 2 nowe rozporządzenia 
Ministra Środowiska.

Ministerstwo Gospodarki przygotowało 
projekt założeń ustawy o redukcji obowiązków 

informacyjnych oraz o ograniczaniu barier 
administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. 

Proponowane przepisy znów poszerzą sferę wolności 
obywatelskiej i gospodarczej. 

Pytanie: Kontrahent nie wykonał zawartej umowy, 
przez co poniosłem szkody. Umowa przewidywała 
zadatek. Jakie uprawnienia mam, aby kontrahent 

zrekompensował mi straty?

Od 3 marca 2011 r. obowiązuje nowy wzór 
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli obrotu 
towarami, technologiami i usługami o znaczeniu 

strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,  
a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju  

i bezpieczeństwa. 

Posłowie PSL wnieśli do Sejmu projekt no welizacji 
ustawy – Prawo energetyczne. Przewiduje on 

rozszerzenie katalogu aktów, które można dołączyć 
alternatywnie do wniosku o określenie warunków 
przyłączenia, o studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego.

Baterie i akumulatory

Kolejne propozycje deregulacyjne

Odszkodowanie 
a zastrzeżenie zadatku

Upoważnienie do kontroli
Przyłączenie energii

Określają one nowe wzory: 
• rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki 

bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami 
i zużytymi akumulatorami, 

• zbiorczego sprawozdania o bateriach i akumu-
latorach oraz o zużytych bateriach i zużytych 
akumulatorach. 

Sprawozdania powinny być dostarczone na piśmie bądź  
w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bez-
piecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

Projekt składa się z dwóch części: pierwsza poświęcona 
jest redukcji obowiązków informacyjnych nałożonych na 
przedsiębiorców, druga – ograniczeniu barier administra-
cyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. 

Zaproponowana redukcja 50 obowiązków informacyjnych 
(OI) może przynieść przedsiębiorcom oszczędności rzędu 
3,14 mld rocznie. 

Odpowiedź: W razie niewykonania zobowiązania wie-
rzyciel, który nie odstąpił od umowy, może dochodzić 
naprawienia szkody na zasadach ogólnych, a należne 
mu odszkodowanie nie jest ograniczone do wartości 
zadatku lub jego podwójnej wysokości. – Tak też orzekł 
Sąd Najwyższy (uchwała z 25.06.2009 r., sygn. akt III 
CZP 39/09). Jeżeli pomimo zastrzeżenia zadatku umowa 
nie zostanie wykonana, mamy do czynienia ze zbiegiem 
dwóch odrębnych uprawnień: 
• uprawnienia wynikającego z art. 394 § 1 Kodeksu 

cywilnego (określającego skutki zastrzeżenia zadatku 
na wypadek niewykonania umowy przez jedną ze 
stron), z którego jedna strona może skorzystać tylko  
w razie niewykonania umowy przez drugą ze stron, 
oraz 

Druk jest załączony do rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z 25 stycznia 2011 r. 

Ponieważ większość gmin nie ma jeszcze planów 
zagospodaro wania przestrzennego, nowa możliwość 
znacznie skróci okres postępowania administracyjnego i 
obniży koszty ponoszo ne przez inwestorów.

PROJEKTY

ODPOWIEDZI

• uprawnienia do żądania odszkodowania na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie umowy (art. 471 i nast. k.c.).

http://www.mg.gov.pl/deregulacja
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3794.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110380199
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110380200
http://www.sn.pl/orzecznictwo/uzasadnienia/ic/III-CZP-0039_09.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110330163
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AKTUALNOŚCI

Rada Ochrony Pracy debatowała niedawno nad 
oceną oraz ograniczaniem zagrożenia związanego 
z oddziaływaniem pól elek tromagnetycznych na 

stanowiskach pra cy.

Rośnie liczba skarg kierowanych do organów 
Państwowej Inspekcji Pracy. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2010 r. 

wyniosło 3.430,73 zł. 

Pół miliona polskich specjalistów wybiera się do 
pracy za Odrę. 

Z analizy wyników kontroli przestrzegania uprawnień 
pracowników związanych z rodzicielstwem wynika, 
iż liczba nieprawidłowości stwierdzonych w tym za-
kresie pozostaje od kilku lat na podobnym poziomie. 

Wszyscy stale przebywamy w polach elektromagne-
tycznych o różnych często tliwościach, gdyż występują 
one wokół każdego urządzenia zasilanego energią elek-
tryczną. ROP badała też postęp prac zmierzających do 
wprowadzenia nowej dyrektywy WE w sprawie ochrony 
pracowników przed ich oddziaływaniem.

W roku ubiegłym wpłynęło ich blisko 42,7 tys., tj. o 22% 
więcej niż w 2009 r. Więcej też zostało poruszonych  
w nich problemów – o 17%. Prawie 2/3 rozpatrywanych 
skarg było zasadne. 

Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sek-
torze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku,  
w czwartym kwartale 2010 r. kształtowało się na poziomie 

Największe zapotrzebowanie jest na spawaczy, lakierni-
ków, budowlańców i mechaników. Aby ich zatrzymać, 
nasze firmy będą podnosić płace – pisze Gazeta Prawna.

Powtarzające się nieprawidłowości dotyczą głównie braku 
lub błędów w wykazie prac wzbronionych kobietom,  
w dokumentacji pracowniczej, niewypłacania bądź zaniża-
nia świadczeń związanych z macierzyństwem, naruszania 
norm czasu pracy kobiet ciężarnych i ochrony trwałości 
ich stosunku pracy.

O oddziaływaniu pól 
elektromagnetycznych

Pracownicy skarżą się 
i boją o utratę pracy

Wynagrodzenia

Za miesiąc otwiera się rynek 
pracy w Niemczech

Przestrzeganie uprawnień 
pracowniczych związanych 

z rodzicielstwem
STAWKI I WSKAŹNIKI

3.605,74 zł. Zaś przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2010 r. wyniosło 
3847,91 zł.

Pracownicy spoza obszaru UE, a pracujący 
w Europie, powinni mieć takie same prawa 

pracownicze, jak obywatele UE. Taką zmianę zawiera 
propozycja dyrektywy w sprawie „jednolitego 

zezwolenia”, którą przyjął Parlament Europejski. 

Dyrektywa uprości formalności, których muszą dopeł-
nić pracownicy i ich pracodawcy, wprowadzając 
możliwość uzyskania jednego pozwolenia na pracę  
i pobyt. Proponowana dyrektywa ma na celu zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych, z którymi borykają się imi-
granci starający się o pracę i pobyt na terenie krajów UE. 
Dzięki zastosowaniu jednej procedury administracyjnej 
pracownikom pochodzącym z krajów trzecich zapewnione 
zostanie podobne traktowanie, jak pracownikom z krajów 
członkowskich. Dotyczy to płacy i warunków pracy, opieki 
zdrowotnej i bezpieczeństwa w miejscu pracy, czasu pracy 
i urlopów oraz świadczeń socjalnych. 

Decyzje dotyczące dopuszczania obywateli państw 
trzecich do krajowych rynków pracy pozostaną nadal 
kompetencją państw członkowskich. 

Jedno zezwolenie 
– równe prawa

PROJEKTY

http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/aktualnosci/stanowisko19.pdf
http://www.pip.gov.pl/html/pl/news/11/10110006.php
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20110080078
http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/material31.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20110080080
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/501275,miesiac_do_otwarcia_niemieckiego_rynku_pracy_ucieknie_pol_miliona_specjalistow.html
http://www.pip.gov.pl/html/pl/news/11/10110005.php
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20110080079
http://www.europarl.europa.eu/pl/pressroom/content/20110323IPR16161/html/Jedno-zezwolenie-r�wne-prawa-i-jednakowe-traktowanie-pracownik�w
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W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości płatnik skła-
dek jest zobowiązany sporządzić i przekazać do ZUS od-
powiednie komplety dokumentów rozliczeniowych kory-
gujących, tj. imienne raporty miesięczne korygujące wraz 
z deklaracją rozliczeniową korygującą za dany miesiąc.

Wszelkie nieprawidłowości w zakresie wypełniania po-
wyższych obowiązków są uznawane za wykroczenie 
przeciwko przepisom ustawy o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych.

Informacja o konieczności zrezygnowania z pracy w przy-
padku chęci kontynuowania pobierania świadczenia trafi-
ła do większej liczby osób, niektórzy otrzymali tę informa-
cję, choć nie dotyczy ich wspomniana kwestia. 

Obowiązek rozwiązania stosunku pracy z dotychczaso-
wym pracodawcą w celu kontynuowania pobierania eme-

Do 30 kwietnia 2011 r. płatnik składek zobowiązany 
jest dokonać sprawdzenia prawidłowości danych 

zawartych w przekazanych do ZUS imiennych 
raportach miesięcznych za rok 2010.

ZUS, realizując ustawowy obowiązek, wysłał 
informację o konieczności rozwiązania umowy 

o pracę do wszystkich świadczeniobiorców 
wskazanych w nowelizacji ustawy emerytalnej 

z grudnia 2010 r.

Korekta do ZUS!

Emerytura, czy praca?

PORADY
rytury dotyczy tylko tych osób, które przed 1 stycz-
nia 2011 roku przeszły na emeryturę bez rozwiązania 
umowy o pracę. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 
2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz nie-
których innych ustaw – osoby te mają czas na rozwiązanie 
takiego stosunku pracy do końca września 2011 r. 

O rozwiązaniu umowy o pracę muszą poinformować 
właściwy z uwagi na miejsce zamieszkania oddział ZUS,  
w przeciwnym razie wypłata emerytury zostanie im wstrzy-
mana od 1 października 2011 r. Nic jednak nie stoi na 
przeszkodzie, aby po rozwiązaniu stosunku pracy osoby te 
ponownie zatrudniły się u dotychczasowego pracodawcy.

Wynoszą one:
1. dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25% 

przeciętnego wynagrodzenia w 2010 r., ogłoszonego 
do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2011 r. wy-
nosi 806,30 zł miesięcznie; 

2. graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70% prze-
ciętnego wynagrodzenia w 2010 r., ogłoszonego do 
celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2011 r. wynosi 2 
257,50 zł miesięcznie; 

2406,80 zł

Przekroczenie 
limitu powodu-
je zmniejszenie 
wypłaty emery-
tury lub renty.

To kwota przychodu 
odpowiadająca 70% 
przeciętnego mie-
sięcznego wynagro-
dzenia za IV kwartał 
2010 r.

4469,70 zł

Przekroczenie 
limitu powodu-
je zawieszenie 
wypłaty emery-
tury lub renty.

To kwota przychodu 
odpowiadająca 130% 
przeciętnego mie-
sięcznego wynagro-
dzenia za IV kwartał 
2010 r.

1031,50 zł

Przekroczenie 
limitu powodu-
je zawieszenie 
wypłaty renty 
socjalnej.

To kwota przychodu 
odpowiadająca 30% 
przeciętnego mie-
sięcznego wynagro-
dzenia za IV kwartał 
2010 r.

Prezes ZUS ogłosił dopuszczalną kwotę przychodu, 
graniczną kwotę przychodu oraz roczną 

dopuszczalną kwotę przychodu i roczną graniczną 
kwotę przychodu, stosowane przy zmniejszaniu 

lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz 
zasiłków przedemerytalnych.

Od 1 marca 2011 r. obowiązują następujące limity:

Dopuszczalne przychody

Limity przychodów 
dorabiających 

STAWKI I WSKAŹNIKI

3. roczna dopuszczalna kwota przychodu od dnia 1 mar-
ca 2011 r. wynosi 9 675,60 zł; 

4. roczna graniczna kwota przychodu od dnia 1 marca 
2011 r. wynosi 27 090 zł.

http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1755
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1752
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1752
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102571726
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1749
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1749
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1742
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1741
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SERWIS DOMOWY

powrót do spisu treści

Z końcem lipca 2013 r. do historii przejdzie naziemna 
telewizja analogowa. Polska wejdzie w erę telewizji 

cyfrowej. 

Zmienią się zasady prowadzenia lecznictwa 
uzdrowiskowego.

Jeśli twój dowód osobisty został wydany w 2001 
roku, to koniecznie sprawdź, czy jest nadal ważny. 
MSWiA przypomina, że dowody osobiste wydane 
w 2001 roku tracą ważność jeszcze w tym roku. 

Podobnie tracą ważność dowody osobiste wydane 
osobom niepełnoletnim w 2006 roku (czyli 5-letnie 

dowody osobiste).

Uporczywe, złośliwe nękanie będzie 
w Kodeksie karnym. 

Od 1 stycznia 2012 r. doktoranci będą mogli 
korzystać z 51% zniżki na przejazdy PKP.

Do tego czasu każdy odbiorca będzie musiał nabyć 
nowy odbiornik telewizyjny lub do posiadanego tele-
wizora. W Sejmie jest już projekt ustawy o wdrożeniu 
naziemnej telewizji cyfrowej.

Nowości wprowadza ustawa z dnia 4 marca 2011 r.  
o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdro-
wiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gmi-
nach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw. 

Dowody osobiste są wydawane osobom pełnoletnim 
na okres 10 lat. Natomiast dowody osobiste dla osób 
niepełnoletnich, które nie ukończyły 18 roku życia waż-
ne są 5 lat od daty wydania. Termin ważności dowodu 
osobistego można sprawdzić samemu. Data, do kiedy 
dokument pozostaje ważny – jest określona na dowo-
dzie osobistym (pod informacją o numerze dowodu oso-
bistego).

Należy zawsze pamiętać o konieczności sprawdzenia 
terminu ważności dowodu osobistego. Wniosek o wy-
mianę dowodu trzeba złożyć w swoim urzędzie 30 dni 
przed upływem terminu jego ważności!

Po wejściu w życie nowych przepisów art. 190a K.k. tym, 
którzy przez uporczywe nękanie innej osoby wzbudzać 
u niej będą uzasadnione okolicznościami poczucie zagro-
żenia lub istotnie naruszać będą jej prywatność, grozić 
będzie kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Tej samej karze podlegać będzie ten, kto „wykorzystuje 
wizerunek innej osoby lub inne jej dane osobowe w celu 
wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej” (np. 
podszywając się pod nią, robi zakupy w Internecie).

Jeśli następstwem wskazanych powyżej czynów będzie 
targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie (nieza-
leżnie, czy samobójstwo skończy się śmiercią, czy nie), 
sprawca podlegać będzie karze pozbawienia wolności od 
roku do lat 10.

Ściganie sprawcy stalkingu następować ma na wniosek 
pokrzywdzonego.

Nowelizacja zmieni funkcjonowanie szkolnictwa wyższego 
w Polsce poprzez wprowadzenie rozwiązań zwiększają-
cych wolność programową uczelni oraz podnoszących ja-
kość i efektywność systemu szkolnictwa wyższego. Szkoły 
wyższe będą np. mogły, przy wsparciu autorytetów nauko-
wych, pracodawców czy eksper tów w dziedzinie gospo-
darki, swobodnie modyfikować programy nauczania.

Większość przepisów olbrzymiej ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
wejdzie w życie z dniem 1 października 2011 r.

Będzie telewizja cyfrowa!

Zmiany 
w uzdrowiskach

Sprawdź termin ważności 
swojego dowodu osobistego!Stalking

Reforma szkolnictwa wyższego

PROJEKTY

ZMIANY PRAWNE

Nowelizacja poszerza ponadto liczbę przypadków, kiedy 
to sąd może orzec zakazy m.in. przebywania w określo-
nych miejscach, środowiskach czy kontakto wania się ze 
wskazanymi osobami (np. w razie skazania za inne prze-
stępstwo przeciwko wolności lub z użyciem prze mocy).

PORADY

http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/telewizja_cyfrowa_coraz_blizej,6155/
http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1793788-p_3.htm
http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1793788-p_3.htm
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/9029/Sprawdz_termin_waznosci_swojego_dowodu_osobistego.html
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4016.htm
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/decyzje_z_dnia/projekt_ustawy_o_wdrozeniu_naz,6158/
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2770.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3553.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2215.htm
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,3049,stalking-uporczywe-nekanie-oraz-s-24.html
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ABC KONSUMENTA

powrót do spisu treści

PROJEKTY

Chodzi o korzystanie z nieruchomości, np. ośrodka tu-
rystycznego, hotelu, pensjonatu, apartamentu, w okre-
ślonych, regularnie powtarzających się odstępach czasu  
w każdym roku. Timesharing znany jest od ponad 40 lat. 
Najwcześniej stosowany był we Francji i w USA, w Polsce 
pojawił się w latach 90. Wiąże się z branżą turystyczną  
i jest używany do nabywania prawa korzystania z nieru-
chomości położonych w miejscowościach atrakcyjnych 
turystycznie.

Większość proponowanych rozwiązań zapewni klientom 
dostęp do rzetelnej i pełnej informacji na temat umów 
dotyczących timesharingu. 

Wzmocnione zostaną prawa nabywców zawierających 
transakcje wysyłkowe lub w Internecie. Posłowie przegło-
sowali poprawki, ale wstrzymali się z zajęciem stanowiska 
nad całością dyrektywy w oczekiwaniu na wynik negocja-
cji z państwami członkowskimi UE.

Mogą one mieć także postać formularza on-line, za po-
średnictwem którego można przesyłać pytania i otrzy-
mywać odpowiedź zwrotną na pocztę e-mail. Dzięki 
zmianom przygotowywanym w założeniach do projektu 
nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektro-
niczną klienci otrzymają pełną informację m.in. o etapach 
składania zamówienia oraz będą mogli zweryfikować i po-
prawić dane jeszcze przed ich ostateczną wysyłką.

Cele proponowanej nowej ustawy o upadłości konsu-
menckiej to:
• określenie sposobu zaspokojenia wierzycieli osób fizycz-

nych, które stały się niewypłacalne, 
• stworzenie praktycznej i prostej procedury oddłużania 

osób fizycznych, które stały się niewypłacalne co umoż-
liwi tym osobom nowy początek,

• zapewnienie uczestnictwa osób oddłużanych w proce-
durze zaspokajania ich wierzycieli co może mieć walor 
edukacyjny.

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy, która 
będzie lepiej chronić prawa osób korzystających  

z usług timeshare. 

Parlament Europejski poparł propozycję zmian  
w przepisach dotyczących praw konsumentów, które 
powinny zwiększyć zaufanie nabywców i zmniejszyć 
niechęć sprzedawców do zakupów transgranicznych. 

Przedsiębiorcy świadczący usługi w Internecie będą 
mieli obowiązek podawania, oprócz adresu poczty 
elektronicznej, inne dane umożliwiające nawiązanie 

szybkiego kontaktu, np. numer telefonu firmy.

Posłowie PIS zaproponowali nową procedurę oddłużania 
osób fizycznych. Ma ona stworzyć możliwości ogłosze-
nia upadłości także dłużnikom, którzy stali się niewypła-

calni wskutek innych niż wyjątkowe okoliczności.

Timeshare na wakacje?

Zakupy on-line

Bezpieczniejsze zakupy 
w Internecie

Upadłość konsumencka 
po nowemu?

Parlament Europejski przyjął przepisy regulujące 
prawa pasażerów transportu autobusowego.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich nadal 
wpływają skargi obywateli dotyczące zwiększenia 

natężenia dźwięku w trakcie emisji reklam 
telewizyjnych i radiowych przez nadawców 

publicznych i koncesjonowanych.

Prawa pasażerów 
podróżujących autobusem

Za głośne reklamy

Regulacje określają m.in. zasady odwo ływania kursu oraz 
tak zwanego overbookingu, tzn. praktykowanej przez 
firmy sprzedaży większej liczby biletów niż rzeczywista 
liczba miejsc w autobu sie.

Rzecznik wystąpiła do Prezesa KRRiT zwracając uwagę na 
te praktyki nadawców.

ZMIANY PRAWNE

AKTUALNOŚCI

http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/sposob_na_bezpieczne_wakacje,6308/
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/8932/Latwiejsze_i_bezpieczniejsze_zakupy_w_Internecie.html
http://www.bip.mswia.gov.pl/portal/bip/218/19383/
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3799.htm
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/decyzje_z_dnia/zalozenia_do_projektu_ustawy_o,6306/
http://www.europarl.europa.eu/pl/pressroom/content/20110323IPR16151/html/Zakupy-on-line-wzmocniona-ochrona-nabywcy
http://www.europarl.europa.eu/pl/pressroom/content/20110323IPR16151/html/Zakupy-on-line-wzmocniona-ochrona-nabywcy
http://polskawue.gov.pl/Komisja,z,zadowoleniem,przyjmuje,decyzje,Parlamentu,Europejskiego,dotyczaca,praw,pasazerow,autobusow,i,autokarow,6899.html
http://www.europarl.europa.eu/pl/pressroom/content/20110215IPR13670/html/Prawa-pasa<017C>er�w-podr�<017C>uj<0105>cych-autobusem-wejd<0105>-w-<017C>ycie-w-2013-r.
http://www.rpo.gov.pl/index.php?md=8853&s=1#1298039732
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30 marca 2011 r. zostały opublikowane i weszły 
w życie 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 
marca 2011 r. dotyczące wsparcia de minimis. 

Rozporządzenie zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych 
projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprze-
daży na Jednolitym Rynku Europejskim określa nowe 
wzory: wniosku o dofinansowanie kosztów realizacji 
branżowego projektu promocyjnego oraz informacji do-
tyczącej przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie. 

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie 
udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych 
przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu 
lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim zawiera 
zaś nowe wzory: wniosku o dofinansowanie przedsię-
wzięcia promocyjnego oraz informacji dotyczącej przed-
siębiorcy. 

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie 
udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć 
wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na Jed-
nolitym Rynku Europejskim określa nowe formularze: 
wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia wydawnicze-
go oraz informacji dotyczącej przedsiębiorcy. 

W rozporządzeniu zmieniające rozporządzenie w sprawie 
udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu 
wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych podano 
nowe wzory: wniosku o dofinansowanie kosztów uzyska-

Pomoc de minimis 

UMOWY I PISMA
nia certyfikatu wyrobu oraz wzór informacji dotyczącej 
przedsiębiorcy. 

Wnioski złożone do 30 marca br. będą rozpatrywane na 
podstawie przepisów dotychczasowych. 

15 marca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 
lutego 2011 r. o zmianie ustawy o płatnościach w 
ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz 

niektórych innych ustaw.

Od 15 marca 2011 r. obowiązują 4 rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząc pomocy 

publicznej. 

Wdraża ona do prawa polskiego regulacje rozporządze-
nia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego jednolite za-
sady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników 
w ramach wspólnej polityki rolnej. 

14 marca 2011 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpi-
sał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski 
w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego.

Rozporządzenie MRiRW z dnia 2 marca 2011 r. zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych 
płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków  
i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach 
systemów wsparcia bezpośredniego pozwoliło zaś na 
otrzymanie płatności zwierzęcej i płatności do chmielu 
przez następcę prawnego rolnika w sytuacji, gdy zdarze-
nie, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne (np. 

Są to: 
• rozporządzenie  z 9 marca 2011 r. zmieniające roz-

porządzenie w sprawie szczegółowych warunków  
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach 
górskich i innych obszarach o niekorzystnych warun-
kach gospodarowania (ONW)” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

• rozporządzenie z 10 marca 2011 r. w sprawie szcze-
gółowych wymagań, jakie powinien spełniać formu-
larz wniosku o przyznanie pomocy finansowej na 
wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i po-
prawy dobrostanu zwierząt, umieszczany na stronie 
internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, oraz szczegółowych warunków i trybu 
składania wniosku za pomocą tego formularza;

• rozporządzenie z 10 marca 2011 r. w sprawie dzia-
łań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy 
lub o płatność mogą być składane za pomocą formu-
larza umieszczonego na stronie internetowej Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, 
jakie powinien spełniać ten formularz, oraz warun-
ków i trybu składania wniosków za pomocą tego for-
mularza;

• rozporządzenie z 10 marca 2011 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie szczegółowych warunków  

Płatności bezpośrednie

Pomoc na obszarach wiejskich

ZMIANY PRAWNE

rozwiązanie, przekształcenie, z wyłączeniem śmierci rolni-
ka) miało miejsce przed złożeniem wniosku o przyznanie 
płatności. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110670350
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110670351
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110670352
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110670353
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110540278
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:030:0016:0099:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:030:0016:0099:PL:PDF
http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Rozporzadzenie-dot.-systemow-wsparcia-bezposredniego
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110570293
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110480251
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110550286
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110550287
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110550288
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110550289
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i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.

ORZECZENIA

Uprzywilejowanie ksiąg bankowych i wyciągów 
 z tych ksiąg w postępowaniu cywilnym narusza 

Konstytucję – uznał Trybunał Konstytucyjny.

Zakwestionowana część przepisu Prawa bankowego 
nadaje księgom rachunkowym banku oraz wyciągom  
z tych ksiąg moc prawną dokumentu urzędowego w po-
stępowaniu cywilnym prowadzonym wobec konsumenta. 
Powoduje to zasadnicze umocnienie pozycji procesowej 
przedsiębiorcy w postępowaniu cywilnym wobec kon-
sumenta. Konsekwencją procesową art. 95 ust. 1 Prawa 
bankowego jest bowiem zmiana reguł dowodowych, 
gdyż to pozwany konsument musi wykazać, że nie jest 
dłużnikiem z tytułu zobowiązań wykazanych w księgach 
rachunkowych banku.

Wyrok TK z 15.03.2011 r., sygn. P 7/09

Banki bez przywileju

RPO coraz częściej dostaje skargi osób ubiega-
jących się o przyznanie kredytu, kwestionujące 
procedurę, a raczej jej brak, oceny ich zdolności 

kredytowej.

Minister Pracy i Polityki Społecznej podała, jakie 
organizacje charytatywne czy dobroczynne mogą 

korzystać ze zwolnienia od należności celnych przy-
wozowych. 

Na opracowanie i przeprowadzenie kampanii 
promocyjnych produktów rybnych można uzyskać 

wsparcie do wysokości: 50 tys. zł – na operację  
o zasięgu lokalnym, 100 tys zł – o zasięgu 

województwa; 200 tys. zł – o zasięgu 
krajowym i do 300 tys. zł na operację o zasięgu 

międzynarodowym. 

Brak regulacji w tym zakresie może prowadzić do naru-
szeń praw klientów. Dlatego RPO zwróciła się do Prezesa 
Związku Banków Polskich z propozycją normatywnego 
uregulowania omawianej materii.

Muszą one spełniać poniższe warunki: 
1. są osobami prawnymi lub jednostkami organizacyj-

nymi nieposiadającymi osobowości prawnej, któ-
rym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,  
w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjątkiem par-
tii politycznych, związków zawodowych i organizacji 
pracodawców, samorządów zawodowych i fundacji 
utworzonych przez partie polityczne, oraz: 

• nie są jednostkami sektora finansów publicz-
nych, 

• nie działają w celu osiągnięcia zysku; 
2. są osobami prawnymi lub jednostkami organizacyj-

nymi działającymi na podstawie przepisów o stosun-
ku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospo-
litej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów  
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wol-
ności sumienia i wyznania 

3. są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej 
wspierającymi osoby i rodziny w wysiłkach zmierza-
jących do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umoż-
liwiających im życie w warunkach odpowiadających 
godności człowieka. 

Jeśli taka operacja polega na opracowaniu i emisji rekla-
my o zasięgu krajowym albo międzynarodowym w środ-
kach masowego przekazu, pomoc na jej realizację może 
sięgnąć nawet 1,5 mln zł.  – Tak zapisano w rozporządze-
niu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 
2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegó-
łowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwra-
cania pomocy finansowej na realizację środków objętych 
osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu intereso-

Badanie zdolności kredytowej Zwolnienie od cła

Promocja produktów rybnych

wi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007-2013”.

W 2010 roku średnia ważona detaliczna cena 
sprzedaży wyniosła, w przypadku: papierosów – 

456,84 zł w przeliczeniu na 1000 sztuk, zaś tytoniu 
do palenia – 291,06 zł w przeliczeniu na kilogram. 

– Tak obwieścił Minister Finansów.

Ceny wyrobów tytoniowych

STAWKI I WSKAŹNIKI

http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2011/p_07_09.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110610310
http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2010/12/663564/1551454.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110480250
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110480250
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20110150154



