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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
wrzesień

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

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

12. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubez-
pieczenie zdrowotne i FP za sierpień - osoby fizyczne 
opłacające składki wyłącznie za siebie.

12. – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień.

15. – Wpłata podatku od nieruchomości i podatku 
leśnego za wrzesień oraz III raty podatku rolnego - osoby 
prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiada-
jące osobowości prawnej.

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

15. – Wpłata II raty podatku od środków transporto-
wych.

15. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubez-
pieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za sierpień – pozostali 
płatnicy składek.

Drogi Kliencie, 

Wakacje, wakacje… i już po wakacjach. Dzieci wracają do szkół, dorośli do swoich zajęć. Mam na-
dzieję, że letni czas odpoczynku dał Nam zastrzyk energii do pracy i prowadzenia działalności przez 
najbliższy rok. Byle do następnego lata…

Obecnie czeka nas potężna fala przedwyborczych zmian prawnych, które mogą reorganizować dzia-
łanie firm. Nasza Kancelaria służy pomocą w wyjaśnianiu zawiłości nowych przepisów, zwłaszcza 
podatkowych. Zapraszamy na konsultacje i po porady co do nowych obowiązków, jak i możliwości 
prawnych, z jakich można będzie skorzystać.

Pojawiają się też nowe programy finansowania różnych przedsięwzięć gospodarczych, w tym z fundu-
szy unijnych – warto szukać i starać się o takie darmowe dofinansowania, które często są bezzwrotne.

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

ZMIANY PRAWNE

Unikanie 
podwójnego 

opodatkowania z Maltą
 Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o ratyfikacji 
Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej 

Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty 
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania 
i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania 
w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej 
w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego 
w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r., umożliwi 

ratyfikację Protokołu przez Prezydenta RP.

Protokół o zmianie Umowy, podpisany w Warszawie dnia 
6 kwietnia 2011 r., ma na celu dostosowanie Umowy do 
obecnych potrzeb w zakresie regulacji dotyczącej podat-
ków od dochodu oraz usunięcie z Umowy niekorzystnych 
z punktu widzenia interesów Rzeczypospolitej Polskiej 
klauzul dotyczących tzw. tax sparingu. 

Rozliczenia PIT i CIT 
za 2010 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało na swej 
stronie internetowej opracowania dotyczące 

rozliczeń podatków dochodowych za ubiegły rok  
z polskim fiskusem.

Zapoznaj się z:
• informacją dotyczącą rozliczenia podatku dochodo-

wego od osób fizycznych za 2010 r.; 
• informacją dotyczącą rozliczenia podatku dochodo-

wego od osób prawnych za 2010 r.

AKTUALNOŚCI

Składki na PFRON 
nie wliczysz do kosztów

Ministerstwo Finansów udzieliło wyjaśnień w 
sprawie nieuznawania wydatków ponoszonych 
przez pracodawców, m.in. szpitale, na składkę 
do PFRON za koszt uzyskania przychodu oraz 

wydatek na cele statutowe szpitala, co skutkuje 
obowiązkiem zapłacenia podatku dochodowego 
od ponoszonych obciążeń publicznoprawnych.

Wpłaty na PFRON stanowią alternatywę wobec zatrud-
nienia wymaganej liczby osób niepełnosprawnych. Po-
nieważ obowiązek wpłat ma zachęcać do przyjmowania 
do pracy takich osób, nie mogą one stanowić kosztów 

INTERPRETACJE

uzyskania przychodów, bo wówczas straciłyby swój sens. 
Dopuszczenie możliwości zaliczania do kosztów podatko-
wych wpłat na PFRON spowodowałoby – zdaniem MF 
– spadek zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Odpowiedź MF na interpelację poselską nr 22711

15. – Złożenie informacji podsumowującej (w wersji dru-
kowanej) za sierpień.

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

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 podatek docho-
dowy 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 docho-
dowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za 
sierpień. 

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

20. – Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowa-
nych za sierpień.

20. – Wpłata na PFRON za sierpień.

26. – Deklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy.

26. – Złożenie informacji podsumowującej (składanej 
elektronicznie).

30. – Przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy 
ZFŚS pozostałej części odpisów i zwiększeń wg w art. 6 
ustawy o ZFŚS.

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4359.htm
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/14/1/o_ratyfikacji_protokolu_miedzy_rp_a_rzadem_malty.rtf
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/statystyki/za_2010/rozl-pit2010-internet_.pdf
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/statystyki/za_2010/rozl-pit2010-internet_.pdf
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/statystyki/za_2010/rozl-cit2010.pdf
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/statystyki/za_2010/rozl-cit2010.pdf
http://www.popon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23212&Itemid=9
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/46564380ef581d85c125729c004bf3de/6b63180fb866986ac125789a0048c670?OpenDocument
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SERWIS VAT

powrót do spisu treści

Jak wybrać kasę fiskalną?
Wraz z utratą prawa do korzystania ze zwolnienia 

od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas, 
podatnik musi dokonać wyboru kasy, która będzie 

mu służyła do prowadzenia ewidencji. Wybór 
ten powinien być poprzedzony gruntownym 

przemyśleniem. 

Podatnik powinien wziąć pod uwagę, czy w jego przy-
padku najlepszym rozwiązaniem będzie zakup urządze-
nia pozwalającego na rejestrowanie jedynie prostych, 
wymaganych przepisami, danych (np. wartości obrotu  
z podziałem na stawki podatkowe), czy też powinno ono 
być wyposażone w bardziej złożone funkcje (np. rejestra-
cję stanów magazynowych, rozliczanie kasjerów). 

Warto także rozważyć, czy właściwszym urządzeniem bę-
dzie kasa przenośna, czy też stacjonarna, współpracują-
ca z komputerem, czy nie, prowadząca rejestr sprzedaży  

PORADY

ODPOWIEDZI

Sprzedaż samochodów a kasa
Podatnik od 2008 r. prowadzi działalność 

gospodarczą polegającą na nauce języków 
obcych. Od dnia 2 sierpnia 2010 r. poszerzył 

działalność o sprzedaż używanych samochodów 
osobowych sprowadzanych z zagranicy. 

Korzystając ze zwolnienia nie ewidencjonuje 
na kasie usług szkoleniowych. Czy musi 

ewidencjonować za pomocą kas fiskalnych 
sprzedaż samochodów?

Istnieje obowiązek wydawania paragonów przy sprze-
daży używanych samochodów. Jeśli więc obroty danego 
podatnika przekroczą 40.000 zł rocznie albo w przypadku 
osób rozpoczynających działalność – 20.000 zł, istnieje 
obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas rejestrują-
cych, nie wystarcza samo opłacenie podatku VAT. Prawi-
dłowe jest zatem ewidencjonowanie na kasie rejestrują-
cej tylko czynności związanych ze sprzedażą używanych 
samochodów

Potwierdzili to Pracodawcy RP i dyrektor Izby Skarbo-
wej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej (sygn. 
ILPP2/443-324/11-4/EN).

Dobre serce nie może 
być karane

Obecnie daro wanie żywności organizacjom 
pożytku publicznego nie funkcjonuje, gdyż 

firma, która przekazuje taki dar, musi naliczony 
VAT zwrócić do urzędu skar bowego, a zatem 
jest karana finansowo. PiS proponuje, żeby 

żywność mogli darować organizacjom pożytku 
publicznego, bez ponoszenia nieuzasadnionych 

kosztów, jej produ cenci, sklepy i restauracje.

Strony darowizny zobowiązane będą do sporządzenia 
odpowiedniej umowy i dokumentacji darowizny. W pro-
jekcie zmian ustawy o podatku od towarów i usług, za-
miast zwolnienia ze stawki VAT, przekazywana żywność 
trak towana byłaby jako prezent o małej war tości. Dzięki 
takiej konstrukcji uniknie się problemu ze zwrotem nali-
czonego VAT do urzędu skarbowego oraz konieczności 
zapłacenia podatku dochodowego.

Postulowane regulacje mają służyć zmniejszeniu skali nie-
dożywienia i mar nowanej żywności oraz obniżeniu kosz-
tów funkcjono wania niektórych jednostek utrzymywa-
nych ze środków publicznych (np. szkół i ośrodków 
pomocy społecznej prowadzą cych stołówki). 

PROJEKTY
AKTUALNOŚCI

Ujednolicona 
ustawa o VAT

Marszałek Sejmu ogłosił jednolity tekst ustawy  
o podatku od towarów i usług.

Ten obszerny akt prawny był bowiem wielokrotnie zmie-
niany.

w postaci kopii paragonów na nośniku papierowym, czy 
też w formie zapisu elektronicznego. Istotne przy wybo-
rze kasy fiskalnej są również możliwości w zakresie kon-
struowania nazwy towaru czy usługi, jakie dają poszcze-
gólne typy tych urządzeń. Należy wybrać rozwiązanie 
najbardziej właściwe z punktu widzenia profilu działalno-
ści podatnika.

http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,684,przy-sprzedazy-samochodow-potrzebna-kasa-fiskalna.html
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=278644&i_smpp_s_strona=4
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4424.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111771054
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PROCEDURY PODATKOWE

powrót do spisu treści

AKTUALNOŚCI Weź paragon
Tegoroczna akcja „Weź paragon”, trwająca od po-
czątku wakacji, cieszy się bardzo dużym zaintereso-

waniem zarówno ze strony przedsiębiorców  
i mediów, jak i samych konsumentów.

Wydanie paragonu w sklepie, barze czy restauracji ma 
duże znaczenie dla kupującego. Domagając się parago-
nu tworzymy też warunki uczciwej konkurencji i elimi-
nujemy z rynku szarą strefę. Dzięki niemu wiadomo do-
kładnie, ile podatku zostanie odprowadzone do budżetu. 
Oprócz partnerów akcji, czyli UOKiK oraz wojewódzkich 
inspektoratów inspekcji handlowej, do akcji przyłączyło 
się również Business Centre Club. 

INTRASTAT po zmianach
Od 1 lutego 2011 r. zadania z zakresu INTRASTAT 

są wykonywane przez Izbę Celną w Szczecinie, 
która jest jedynym organem właściwym  

w sprawie przyjmowania zgłoszeń INTRASTAT 
oraz prowadzenia postępowań w sprawach 

wezwań, upomnień i nałożenia kary. 

Odnotowano wiele innych pozytywnych efektów wpro-
wadzonych wówczas zmian. Między innymi znacz-
nie wzrosła liczba zgłoszeń INTRASTAT dokonywanych  
w formie elektronicznej – z początkowych 65% do pra-
wie 85% w chwili obecnej.

Rekomendacje Lewiatana 
przeciw barierom

Coraz trudniejsza sytuacja w światowej gospodarce 
zmusza do reakcji. Polski rząd powinien szybko 

podjąć działania mające uchronić polską 
gospodarkę przed spowolnieniem, a także pozwolić 

utrzymać miejsca pracy i wpływy do budżetu. 

PKPP Lewiatan przygotowała pakiet 25 takich niezbęd-
nych działań. Należy m.in. wzmocnić stabilność polskie-
go systemu finansowego przez wprowadzenie nadzoru 
makroostrożnościowego. Organizacja proponuje też 
więcej elastyczności w gospodarowaniu czasem pra-
cy oraz większy wpływ pracodawców na finansowanie 
polityki społecznej. Nadzór właścicielski nad spółkami  
z większościowym udziałem Skarbu Państwa powinien 
być kompetentny i profesjonalny.

Wcześniej PKPP Lewiatan przygotowało „Czarną Listę 
Barier”, z której wynika, że w ubiegłym roku przybyło 

Podatnik na celowniku
Urzędy skarbowe otrzymały od Ministra Finansów 
wytyczne, w jaki sposób mają śledzić podatników, 

co do których istnieje przypuszczenie, że swoje 
luksusowe dobra uzyskują w sposób niezgodny  

z prawem. 

Możliwe, że tajna instrukcja nie jest niezgodna z prawem, 
ale w opinii Pracodawców RP może mocno zachwiać za-
ufaniem obywateli wobec państwa.

ePUAP nie pomoże
Większość podatników nie może załatwiać spraw 

podatkowych za pomocą platformy ePUAP. 

Urzędy skarbowe i gminy nie udostępniły bowiem na 
platformie swoich usług.

barier utrudniających prowadzenie działalności gospo-
darczej. Ministerstwo Finansów nie podziela jednak opinii 
autorów raportu co do krytykowanych rozwiązań.

ZMIANY PRAWNE

Interpretacja ogólna 
dla każdego?

 Druga ustawa deregulacyjna zobowiązuje 
Ministra Finansów do wydawania ogólnych 

interpretacji podatkowych na wniosek każdego 
podatnika.

Przewidziano przy tym, iż nie wydaje się interpretacji 
ogólnej, jeżeli w dniu złożenia wniosku w zakresie 
spraw nim objętych, toczy się postępowanie podat-
kowe lub kontrolne organu kontroli skarbowej albo 
na decyzję lub postanowienie wniesiono odwołanie 
czy zażalenie. Zdaniem PKPP Lewiatan, taki zapis 
uniemożliwi w praktyce skorzystanie z nowych prze-
pisów. Większe możliwości wnioskowania o interpre-
tację ogólną zwiększą bezpieczeństwo podatników – 
uważa BCC.

Jak dotąd Minister Finansów nie wykorzystuje w pełni 
możliwości związanych z interpretacjami ogólnymi. 

Ustawa deregulacyjna bis zakłada zniesienie niektórych 
obowiązków informacyjnych lub zmniejszenie częstotli-
wości czy kosztów ich wykonywania i zniesienie wybra-
nych barier gospodarczych.

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=260772&typ=news
http://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=2736
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=264553&typ=news
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=264553&typ=news
http://www.bcc.org.pl/Wydarzenie.1121.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3450&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1023
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=2&dzial=534&id=264983&typ=news
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/1/25_rekomendacji_lewiatana_na_kryzys
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/1/powinien_szybko_powstac_nadzor_makroostroznosciowy
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/1/powinien_szybko_powstac_nadzor_makroostroznosciowy
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/1/wiecej_elastycznosci_w_gospodarowaniu_czasem_pracy
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/1/wiecej_elastycznosci_w_gospodarowaniu_czasem_pracy
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/1/firmy_czekaja_na_profesjonalny_nadzor_wlascicielski
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/1/lewiatan_przedstawil_czarna_liste_barier_
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/1/lewiatan_przedstawil_czarna_liste_barier_
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,676,podatnik-na-celowniku.html
http://epuap.gov.pl/wps/portal/
http://www.popon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23118&Itemid=9
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=155&id=263099&typ=news
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4461.htm
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,698,po-nowelizacji-interpretacja-ogolna-dla-wszystkich.html
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/1/ogolne_interpretacje_podatkowe_pod_znakiem_zapytania
http://www.bcc.org.pl/Artykul.242.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3477&tx_ttnews%5BbackPid%5D=3
http://www.popon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23227&Itemid=9
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PROCEDURY PODATKOWE

Dla kogo NIP?
1 września 2011 r. rusza Centralny Rejestr 

Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników, 
którego działalność ma skrócić obieg informacji 
w urzędach skarbowych i przyspieszyć obsługę 

podatników.

Od tej daty podmiotom, które nadal muszą posiadać NIP, 
numer będzie nadawany natychmiast po dokonaniu zgło-
szenia identyfikacyjnego. 

Od przyszłego roku jedynym identyfikatorem podatko-
wym podatników będących osobami fizycznymi objętymi 
rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodar-
czej, niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT ani 
nieopłacających składek na ubezpieczenia społeczne, bę-
dzie numer PESEL. NIP-em będą musieli się posługiwać 
cudzoziemcy, jeżeli wynagrodzenie otrzymują z zagrani-
cy, a podatki płacą w Polsce. Związane jest to z rejestro-
waniem się do ubezpieczenia społecznego. Duchowni też 
będą potrzebować NIP jako płatnicy składek.

Formularze celne
Od 12 września 2011 r. będą obowiązywały zmie-
nione formularze stosowane w sprawach celnych. 

Określa je rozporządzenie Ministra Finansów z 22 lipca 
2011 r. 

W nowych wzorach ograniczono zakres danych, które 
wnioskodawca powinien podawać w treści składanego 
wniosku oraz ograniczono katalog załączników dołącza-

UMOWY I PISMA

nych do wniosków. Nie trzeba będzie przedkładać do-
datkowych dokumentów w przypadku, gdy wynikające  
z nich dane mogą być uzyskane z innych źródeł dostęp-
nych dla organów celnych. 

Korekta deklaracji
Możliwość dokonania przez podatnika korekty 

złożonej deklaracji jest ograniczona czasowo. NSA 
odniósł się do kwestii terminu, w którym podatnik 

może skutecznie domagać się stwierdzenia 
nadpłaty.

W przedmiotowej sprawie żądanie stwierdzenia nadpłaty 
zostało wniesione w 2008 r. – po upływie 5 lat od dnia 
złożenia deklaracji w podatku dochodowym od osób 
prawnych za 2002 rok. 

NSA potwierdził ocenę WSA we Wrocławiu, iż moment 
początkowy terminu, po jakim wygasa prawo żądania 
stwierdzenia nadpłaty podatku, został bowiem jedno-
znacznie określony w art. 79 § 2 Ordynacji podatkowej 
w brzmieniu sprzed 2009 r., poprzez wskazanie konkret-
nych zdarzeń i pod kątem ich zaistnienia została prze-
prowadzona wnikliwa ocena przez organ odwoławczy. 
W myśl art. 79 § 2 pkt 2 prawo do złożenia wniosku  
o stwierdzenie nadpłaty wygasa w przypadkach, o któ-
rych mowa w art. 75 § 2 pkt 1 lit. a) i b) oraz w pkt 2 
lit. a) i b) - po upływie 5 lat od dnia złożenia zeznania 
(deklaracji). W świetle powołanego przepisu bieg terminu 
wygaśnięcia rozpoczyna się z dniem złożenia deklaracji,  
w której wykazano i na podstawie której wpłacono poda-
tek nienależny lub zawyżony. Od tego momentu powsta-
ło bowiem uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdze-

ORZECZENIA

nie nadpłaty, a ewentualne późniejsze korekty deklaracji 
należy traktować jedynie jako zmianę jego zakresu. 

Wobec powyższego, organ podatkowy może stwierdzić 
wygaśniecie prawa do żądania stwierdzenia nadpłaty, 
co skutkować musi postanowieniem o niedopuszczal-
ności wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia 
nadpłaty.

Taka interpretacja przepisów wyznacza podatnikom krót-
szy termin do skutecznego żądania stwierdzenia nadpłaty 
w stosunku do terminu przedawnienia zobowiązań po-
datkowych. Uprawnienie więc podatnika do określenia 
należności publicznoprawnej w prawidłowej kwocie zo-
staje ograniczone bardziej niż analogiczne uprawnienie 
przysługujące organom podatkowym. Jednak zdaniem 
Sądu, brak jest dostatecznego uzasadnienia, aby przy-
jąć, że ustawodawca miał obowiązek określić taki sam 
termin, w którym organ podatkowy jest uprawniony do 
weryfikacji zeznania podatkowego, jak i dla podatnika, 
który składa wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Brak bo-
wiem podstaw do uznania, że oba podmioty mają być 
traktowane w sposób podobny, możliwe jest więc zróżni-
cowanie terminu do żądania stwierdzenia nadpłaty przez 
podatnika i terminu, w jakim organ podatkowy może 
określić wysokość zobowiązania podatkowego.

W aktualnym stanie prawnym treść art. 79 Ordynacji 
podatkowej w porównaniu do brzmienia z 2008 r. ule-
gła zmianie w ten sposób, że prawo do złożenia wnio-
sku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu 
przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ustawo-
dawca prawo do domagania się stwierdzenia nadpłaty 
zrównał więc z okresem przedawnienia zobowiązania 
podatkowego.

Wyrok NSA z 19.07.2011 r., sygn. akt II FSK 391/10

powrót do spisu treści

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111711016
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/14/1/identyfikacja_podatkowa.rtf
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/14/1/identyfikacja_podatkowa.rtf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111660995
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,657,warto-pamietac-ze-korekta-faktury-jest-ograniczona-w-czasie.html
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E8729CC9F5
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4F173ACE1C
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Konsultacje w sprawie HACCP
Komisja Europejska ogłosiła konsultacje w sprawie 

planowanych zmian w „Pakiecie dotyczącym 
higieny żywności”. Ich zakończenie przewidziano 

na 30 września 2011 roku.

W 2004 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europej-
skiej przyjęły „pakiet dotyczący higieny żywności”. Obej-
mował on trzy podstawowe akty prawne: 

PROJEKTY

AKTUALNOŚCI

Co nowego dla rolników?
Najnowsza nowelizacja ustawy o ochronie praw-

nej odmian roślin stanowi kompromis między 
hodowcami roślin, autorami odmian a rolnikami, 
którzy są ich użytkownika mi, a ponadto zwiększa 

obszar uprawniający do skorzystania ze zwolnienia 
z opłat użytkowników odmian roślin w zamian za 

umożliwienie lepszej ich ściągalności.

Tymczasem Prezydent zawetował ustawę o nasien-
nictwie. Jego zdaniem, ustawa o nasiennictwie, w części 
odnoszącej się do odmian genetycznie modyfikowanych 
(GMO), jest niedopracowana pod względem prawnym, 
dlatego powinna zostać ponownie rozpatrzona przez Sejm. 
Nowe przepisy miały regulować zgłaszanie i rejestracje od-
mian roślin uprawnych przez Cen tralny Ośrodek Badania 
Roślin Upraw nych, jak też wytwarzanie i ocenę materiału 
szkółkarskiego oraz rozmnożeniowego i nasadzeniowego 
roślin wa rzywnych i ozdobnych, zasady etykieto wania oraz 
oznaczania materiału siew nego, a także obrotu tym ma-
teriałem i jego kontroli. „Jeżeli parlament przyjmie moje 
weto, to w trybie natychmiastowych skieruję do parlamen-
tu, jako inicjatywę prezydencką ustawę o nasiennictwie 
bez tych zapisów dotyczących GMO, jako ustawę zupełnie 
niekontrowersyjną, a pożyteczną i niewątpliwie oczekiwa-
ną” – zadeklarował Prezydent.

Tymczasem w UE będzie nowa dyrektywa o GMO. Pań-
stwa członkowskie powinny mieć możliwość powoły-
wania się na względy zdrowotne lub środowiskowe 
przy podejmowaniu decyzji o zakazie lub ograniczeniu 
upraw roślin modyfikowanych genetycznie (GMO) – 
uznał PE, przyjmując poprawki do projektu dyrektywy 
w tej sprawie.

Ochrona przed nieuczciwymi 
praktykami handlowymi

Komisja Europejska udostępniła ogólnodostępną bazę 
danych on-line, zawierającą akty prawne, orzecznic-
two i literaturę dotyczącą nieuczciwych praktyk han-
dlowych oraz ochrony przed nimi w poszczególnych 

państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

W bazie (pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/ucp) 
znaleźć można nie tylko aktualny stan prawny w wybranym 
kraju UE, dotyczący nieuczciwych praktyk handlowych, ale 
i unijną legislację. KE zakłada, że istniejąca baza informacji 
prawnej przyniesie korzyści nie tylko konsumentom, ale i 
przedsiębiorcom.

Wcześniej Parlament Europejski zwrócił się do Komisji Eu-
ropejskiej o ukrócenie nieuczciwych praktyk w handlu i re-
klamie. Zażądał wprowadzenia skutecznych środków praw-
nych, które położą temu kres. Do zajęcia się sprawą skłoniły 
człon ków PE coraz częściej napływające skargi przedsiębior-
ców, którzy padli ofiarą nieuczciwych firm dokonujących 
tzw. oszustw na książkę telefoniczną. Za obietnicę darmo-
wej reklamy i po podpisaniu podstępnie skonstruowanej 
umowy oszuści domagali się od przed siębiorstw wysokich 
opłat, sięgających często ponad 1000 euro.

• rozporządzenie (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny 
środków spożywczych,  

• rozporządzenie (WE) nr 853/2004 ustanawiające 
szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu 
do żywności pochodzenia zwierzęcego,

• rozporządzenie (WE) nr 854/2004 ustanawiające 
szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych 
kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Obecnie KE planuje opracować projekt wniosku doty-
czącego zmiany rozporządzeń z 2004 roku. Wcześniej 
jednak chce przygotować ocenę skutków wprowadzenia 
ewentualnych poprawek. W tym celu Komisja zbiera in-
formacje w ramach konsultacji ogłoszonych dla organiza-
cji europejskich oraz od państw członkowskich.

Ustawa deregulacyjna bis
Rozwiązania zawarte w przyjętej przez Sejm 
ustawie o redukcji niektórych obowiązków 

obywateli i przedsiębiorców pomogą zmniejszyć 
wydatki obywateli i firm o co najmniej 3 mld zł 

rocznie. Teraz zajmie się nią Senat.

Ustawa przewiduje m.in. likwidację Monitora Polskiego 
B, w którym przedsiębiorcy musieli dotąd publikować 
sprawozdania finansowe, skrócenie z 10 do 5 lat okresu 
przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS i KRUS, 
możliwość wykorzystania przez pracownika zaległego 
urlopu do 30 września (obecnie do 31 marca) następnego 
roku oraz likwidację obowiązku comiesięcznego przeka-
zywania pracownikowi druku RMUA.

http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=134&moduleid=493&anonsid=3839
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4318.htm
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/14/1/o_ochronie_prawnej_roslin.rtf
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4114.htm
http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zawetowane/art,2,ustawa-o-nasiennictwie-powinna-zostac-ponownie-rozpatrzona-przez-sejm.html
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1912,konsultacje-prezydenta-ws-ustawy-o-nasiennictwie.html
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1917,prezydent-skierowal-do-ponownego-rozpatrzenia-ustawe-o-nasiennictwie.html
http://www.europarl.europa.eu/pl/headlines/content/20110513FCS19340/3/html/GMO-Pa<0144>stwa-b<0119>d<0105>-mia<0142>y-wyb�r
http://www.europarl.europa.eu/pl/pressroom/content/20110705IPR23305/html/Ro<015B>liny-modyfikowane-genetycznie-wi<0119>cej-praw-dla-pa<0144>stw-cz<0142>onkowskich
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEX/11/0729&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/ucp
http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=134&moduleid=493&anonsid=3843
http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=134&moduleid=493&anonsid=3843
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/ucp_pl.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4461.ht
http://www.mg.gov.pl/node/14288
http://www.mg.gov.pl/node/14288
http://www.popon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23168&Itemid=9
http://www.popon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23168&Itemid=9
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,670,zalegly-urlop-bedzie-mozna-wykorzystac-do-30-wrzesnia.html
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,670,zalegly-urlop-bedzie-mozna-wykorzystac-do-30-wrzesnia.html
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Reklama w telewizji i radiu
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określiła 

sposób prowadzenia w programach radiowych  
i telewizyjnych działalności reklamowej  

i telesprzedaży.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, reklama i telesprze-
daż mają być wyodrębnione od innych części programu  
i oznaczone w sposób wizualny, dźwiękowy lub prze-
strzenny na początku i na końcu bloku. Oznaczenie rekla-
my, z wyłączeniem autopromocji, winno zawierać słowo  
reklama lub ogłoszenie płatne. Oznaczenie autopromo-
cji powinno co do zasady zawierać wyraz autopromocja, 
zaś oznaczenie telesprzedaży – słowo telesprzedaż.

W przypadku rozpowszechniania w programie telewi-
zyjnym przekazu handlowego dotyczącego loterii au-
dioteksowych napis informujący o koszcie połączenia 
ma być umieszczony każdorazowo podczas całego cza-
su pokazywania informacji zawierającej numer telefo-
nu, przy czym wielkość napisu o koszcie połączenia nie 
może być mniejsza niż informacji zawierającej numer 
telefonu.

ZMIANY PRAWNE

Łatwiejsze połączenie 
lub podział spółek

 Nowelizacja ustawy – Kodeks spółek handlowych 
ma służyć dostosowa niu prawa krajowego do unor-
mowań UE odnośnie spra wozdawczości i dokumen-
tacji doty czącą połączeń i podziałów przedsię biorstw.

Po zmianach biegły rewident nie będzie musiał badać 
sprawozdania założycieli spółki w odniesieniu do wkła-
dów niepieniężnych, obejmujących m.in. zbywalne pa-
piery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, jeżeli 
ich wartość ustalana jest według średniej ceny ważonej, 
jaką miały na rynku regulowanym w okresie 6 miesięcy 
poprzedzających dzień wniesienia wkładu. Opinia bie-
głego rewidenta nie będzie też potrzebna w przypadku 
innych aktywów, jeżeli ich wartość godziwa wynika ze 
sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy 
zbadanego przez rewidenta.

Lokowanie produktów 
w telewizji i radiu

Krajowa Rady Radiofonii a Telewizji określiła 
szczegółowe warunki lokowania produktów.

Nowe rozporządzenie określa: 
1. szczegółowe warunki oznaczania przez nadawcę au-

dycji, w których zastosowano lokowanie produktu, 
w tym: 
a. wzór znaku graficznego informującego o fakcie 

lokowania produktu obowiązującego nadawcę 
programu telewizyjnego, 

b. formę sygnału dźwiękowego do stosowania 
przez nadawców radiowych informującego, że 
audycja zawiera lokowanie produktu; 

2. sposób prowadzenia oraz przechowywania przez 
nadawcę ewidencji audycji, w których zastosowano 
lokowanie produktu; 

3. zakres danych objętych ww. ewidencją.

Akcyza na węgiel
W projekcie przygotowanym przez MF chodzi o 

uregulowanie kwestii związanych  
z opodatkowaniem podatkiem akcyzowym węgla, 

węgla brunatnego i koksu.

Nowe przepisy mają dostosować krajowe regulacje do 
wymagań unijnych.

Zmiany na rynku leków
 BCC pozytywnie zaopiniował pakiet rozporządzeń 
Ministra Zdrowia, dotyczących wykazu cen leków 
i wyrobów medycznych wydawanych pacjentom 
bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową 

odpłatnością.

Chodzi o projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia w spra-
wie:
• wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów me-

dycznych, które ze względu na te choroby są przepi-
sywane bezpłatnie za  opłatą ryczałtową lub za czę-
ściową odpłatnością,

• cen urzędowych hurtowych i detalicznych produk-
tów leczniczych i wyrobów medycznych,

• limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawa-
nych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ry-
czałtową lub częściową odpłatnością,

• wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz 
wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

Tymczasem Minister Zdrowia informuje o niektórych 
nowych przepisach ustawy o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych, m.in. co do wezwań w trybie 
art. 67 tej ustawy.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111500895
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111500895
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4255.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111610977
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=637&id=265319&typ=news
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/podatek_akcyzowy/projekty_bip/uzasadnienie.pdf
http://www.bcc.org.pl/Artykul.242.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3469&tx_ttnews%5BbackPid%5D=3
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=382&ml=pl&mi=382&mx=6&mt=0&my=0&ma=79&at=131&mp=2&mm=1#at131
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=0&ma=018124
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m111111&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=26&ma=018067
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111220696
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m111111&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=26&ma=017887
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m111111&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=26&ma=017854
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ZMIANY PRAWNE

Zmiany w kształceniu 
zawodowym

 Nowelizacja ustawy o systemie oświaty ma na 
celu zwiększenie skuteczności i efektywności 

systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego 
w kontekście oczekiwań rynku pracy. 

Temu celowi ma służyć m.in. zmodyfikowanie klasyfi-
kacji zawodów szkolnictwa zawodowego, wdrożenie 
zmodernizowanej podstawy programowej kształcenia  
w zawodach, ujednolicenie systemu egzaminów potwier-

PFRON dłużej osobą prawną
 Zmiany ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę 

o finansach publicznych przesuwają o 3 lata 
wejście w życie przepisów przewidujących zmianę 

formy prawnej oraz reorganizację działalności 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.

Dzięki nowelizacji PFRON dopiero z dniem 1 stycznia 
2015 r. stanie się państwowym funduszem celowym  
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, co oznacza 
utratę przezeń osobowości prawnej i przyjęcie formy wy-
odrębnionego rachunku bankowego, którym dysponuje 
minister wskazany w ustawie tworzącej fundusz. Z tą też 
datą Biuro i oddziały Funduszu stają się Biurem Obsługi 
Funduszu, natomiast zadania realizowane przez oddziały 
Funduszu staną się zadaniami marszałków województw.

W ciągu 2 lat ma się pojawić nowe rozporządzenie Ko-
misji Europejskiej określające zasady pomocy publicznej, 
w tym również dla pracodawców zatrudniających osoby 
niepełnosprawne, co w sposób istotny może wpłynąć na 
dalszy status PFRON.

Kobiety w biznesie 
– pora na parytety

Kobiety powinny obejmować 30% najwyższych 
stanowisk w największych europejskich firmach 
do 2015 roku i 40% do 2020. Jeśli dobrowolne 

rozwiązania nie przyniosą postępu w tej 
kwestii, sprawa powinna zostać uregulowana 

przez wprowadzenie odpowiedniego prawa na 
poziomie UE – wezwali posłowie do Parlamentu 

Europejskiego w swej rezolucji. 

Kobiety zajmują obecnie 10% stanowisk dyrektorskich  
w UE i zasiadają na zaledwie 3% stanowisk w zarządach 
największych europejskich spółek.

AKTUALNOŚCI
dzających kwalifikacje zawodowe i włączenie szkół pro-
wadzących kształcenie zawodowe w system kształcenia 
ustawicznego.

Dzięki zmianie przepisów ułatwione będzie nie tylko uzy-
skiwanie wykształcenia zawodowego, ale także uzupeł-
nianie kwalifikacji i zdobywanie nowego zawodu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało akty wy-
konawcze do znowelizowanej ustawy.

Zmiany w systemie kształcenia zawodowego nie satys-
fakcjonują pracodawców.

Palarnie nieobjęte 
przepisami bhp

6 września br. wchodzi w życie rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy.

Wyłącza ono z palarnie z katalogu pomieszczeń higie-
nicznosanitarnych, jakie pracodawca powinien zapew-
nić pracownikom, przez które należy rozumieć: szatnie, 
umywalnie, pomieszczenia z natryskami, ustępy, jadalnie, 
z wyjątkiem stołówek, pomieszczenia do wypoczynku, 
pomieszczenia do ogrzewania się pracowników oraz po-
mieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania 
odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indy-
widualnej.

Pracownicze fundusze 
emerytalne

 Ustawa o zmianie ustawy o organizacji  
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
dostosowuje polskie przepisy do regulacji 

dyrektywy 2003/41/WE dotyczących 
transgranicznego sponsorowania pracowniczych 

programów emerytalnych. 

Nowelizacja określa warunki zarządzania składkami 
wnoszonymi do pracowniczych funduszy emerytalnych 
przez pracodawców mających siedzibę w innym niż Pol-
ska państwie UE, w którym świadczenie z pracownicze-
go programu emerytalnego jest gwarantowane przez 
pracodawcę. 

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4353.htm
http://www.popon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23319&Itemid=9
http://www.popon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23091&Itemid=9
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4341.htm
http://www.europarl.europa.eu/pl/pressroom/content/20110706IPR23412/html/Kobiety-w-biznesie-Parlament-Europejski-wzywa-do-wprowadzenia-parytet�w
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2334%3Anowelizacja-ustawy-wprowadzajca-zmiany-w-szkolnictwie-zawodowym-do-podpisu-prezydenta&catid=55%3Aksztacenie-i-kadra-ksztacenie-zawodowe-default&Itemid=80
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2339%3Azmiany-w-ksztaceniu-zawodowym-&catid=29%3Aministerstwo-pozostae-wydarzenia-edukacyjne&Itemid=53
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2339%3Azmiany-w-ksztaceniu-zawodowym-&catid=29%3Aministerstwo-pozostae-wydarzenia-edukacyjne&Itemid=53
http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=3824
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2011/1034.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4326.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:04:32003L0041:PL:PDF
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/14/1/informacja_o_ustawie_o_ofe.rtf
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Zatrudnienie w Niemczech
Od 1 maja 2011 r. obywatele polscy nie 

potrzebują zezwoleń na pracę i korzystają ze 
swobodnego, nieograniczonego dostępu do 

niemieckiego rynku pracy.

Od tej daty polskie przedsiębiorstwa mogą też dele-
gować pracowników do wykonania prac w krajach 
Unii Europejskiej korzystając z obowiązującej w Unii 
Europejskiej swobody świadczenia usług. Przesta-
ły obowiązywać branżowe ograniczenia wprowadzone 
„Traktatem Akcesyjnym”. 

Większość niemieckich pracodawców wymaga dobrej 
znajomości języka niemieckiego, dlatego warto pomyśleć 
o kursie językowym przed wyjazdem, a gdy na to już za 
późno to bezwzględnie należy zaopatrzyć się w rozmówki 
polsko-niemieckie ze słownikiem. Przed wyjazdem upew-
nij się, że masz zapewnione zakwaterowanie. Wynajęcie 
mieszkania wiąże się z wpłatą zwrotnej kaucji (w wyso-
kości od 1-3 krotności miesięcznego czynszu) oraz opła-
ceniem 1 miesiąca z góry. Ceny w hostelach zaczynają 
się od 20 euro za noc. Jeżeli nie masz zapewnionej pra-
cy, musisz posiadać środki finansowe pozwalające utrzy-

PORADY

Praca w Austrii
Od 1 maja 2011 roku nie jest potrzebne uzyskanie 

pozwolenia na zatrudnienie obywatela Polski w Austrii.

Austriackie prawo pracy składa się z: przepisów regulują-
cych umowy o pracę, przepisów konstytucji regulujących 

Bez zezwolenia
MPiPS okeśliła przypadki, w których powierzenie 

wykonywania pracy cudzoziemcowi w Polsce 
jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania 

zezwolenia na pracę.

Cudzoziemcy wykonujący już pracę, których nie dotyczą 
zmiany, mogą kontynuować pracę bez zezwolenia na za-
sadach określonych w przepisach dotychczasowych, jed-
nak nie dłużej niż do 28 stycznia 2012 r. 

Nauka zawodów
Określono podstawy programowe dla niektórych 
zawodów związanych z transportem. Wśród nich 
są m.in. awionik, logistyk, nawigator i spedytor. 

Zawarte są one w rozporządzeniu MEN z 4 lipca 2011 r. 
w sprawie podstaw programowych kształcenia w za-
wodach: technik awionik, technik budownictwa okrę-
towego, technik eksploatacji portów i terminali, technik 
logistyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik 
okrętowy, technik nawigator morski, technik spedytor  
i technik żeglugi śródlądowej.

przepisy prawa pracy oraz przepisów ochronnych prawa 
pracy.

Podstawową zasadą austriackiego prawa pracy jest za-
sada równego traktowania. Zakazana jest dyskryminacja 
pracowników ze względu na: płeć, wiek, pochodzenie 
narodowe, religię poglądy i przekonania oraz orientację 
seksualną.

Więcej o zatrudnieniu w Austrii dowiesz się z udostępnio-
nego przez PIP „Poradnika dla obywateli polskich podej-
mujących pracę w Austrii.

mać się przez okres minimum 4 tygodni. Ceny żywności  
w Niemczech są porównywalne do tych w Polsce.

Więcej na ten temat w udostępnionym przez PIP „Porad-
niku dla osób szukających pracy w Niemczech”.

Płaca minimalna w 2011 r.
W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie 

wzrośnie nie mniej niż o 114 zł.

Zdaniem przedsiębiorców wzrost najniższego wynagro-
dzenia do 1.500 zł zwiększy bezrobocie i szarą strefę.

STAWKI I WSKAŹNIKI

powrót do spisu treści

Zatrudnienie młodocianych
W wyniku zmiany obowiązujących przepisów 

prawnych zmianie ulega podstawa prawna 
wskazywana w umowach z młodocianymi. 

Ostrzegamy też, że Inspekcja sprawdza zatrudnienie mło-
docianych.

Limity dorabiających
W III kwartale br. przekroczenie limitu przychodów 

2.356,30 zł powoduje zmniejszenie, a 4.376 zł  
– zawieszenie wypłaty emerytury lub renty. 

Przekroczenie zaś 1009,90 zł powoduje zawieszenie  
wypłaty renty socjalnej.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111550919
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111670998
http://www.pip.gov.pl/html/pl/doc/austria_poradnik.pdf
http://www.pip.gov.pl/html/pl/doc/niemcy_poradnik.pdf
http://www.pip.gov.pl/html/pl/doc/niemcy_poradnik.pdf
http://www.popon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23108&Itemid=9
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,652,stanowisko-pracodawcow-rp-wobec-wzrostu-placy-minimalnej.html
http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=3828
http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=3812
http://www.popon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23122&Itemid=9
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1826
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1827
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powrót do spisu treści

ZMIANY PRAWNE

Emerytury i renty
W ustawie o emeryturach i rentach z FUS 

wprowadzone będą zmiany korzystne dla tych 
osób, które chcą przeliczyć kapitał początkowy 

na nowych zasadach, aby w efekcie mieć wyższą 
emeryturę.

Najważniejsza modyfikacja polega na umożliwieniu ob-
liczenia kapitału początkowego również za staż ubez-
pieczeniowy krótszy niż 6 miesięcy i 1 dzień. Zmiana 
umożliwi przyjęcie do obliczeń stażu ubezpieczeniowego 
wyrażonego w dniach, a nie tylko w pełnych latach, je-
śli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Na zmianie 
przepisów skorzystają osoby, które dotychczas nie mogły 
mieć obliczonego kapitału początkowego, jak też osoby, 
które mają ustalony kapitał początkowy, lecz nie obliczo-
no go za  cały staż ubezpieczeniowy, bo pominięto okres 
krótszy niż pół roku.

Nowe przepisy 
dla pielęgniarek

Zawód pielęgniarki i położnej zostanie objęty  
w pełnym zakresie ochroną przewidzianą dla funkcjo-

nariuszy publicznych. Oznacza to, że – zgodnie  
z Kodeksem karnym – za ich znieważanie lub narusze-
nie nietykalno ści cielesnej podczas i w związku z peł-
nieniem obowiązków służbowych grozi kara grzywny, 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

Ustawa  z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniar-
ki i położnej reguluje najważniejsze kwestie związane  
z wykonywaniem za wodu i kształceniem pielęgniarek 
oraz położnych, uzyskiwaniem prawa do wy konywania 
tych zawodów i prowadze niem stosownych rejestrów 
osób, które prawa te posiadają.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek 
i położnych zawiera ona otwarty katalog za dań i kom-
petencji samorządu pielęgnia rek i położnych. Reguluje 
też struk turę organów samorządu oraz kwestie związane  
z ich funkcjonowaniem. Przynależność pielęgniarek i po-
łożnych do samorządu jest obowiązkowa.

Większość przepisów nowych aktów prawnych wejdzie 
w życie 1 stycznia 2012 r.

Umorzenie matkom 
zaległych składek

Do 1 sierpnia 2011 r. istniała możliwość umorzenia 
zaległych składek na Fundusz Pracy oraz składek na 
ubezpieczenia społeczne. Dzięki zmianie przepisów 

przedsiębiorcze matki, które nie zdążyły złożyć 
wniosku o umorzenie tych należności, dostały 

drugą szansę na abolicję. 

W związku z licznymi wnioskami o umorzenie wymienio-
nych wyżej należności, które wpływały już po upływie 
wskazanego terminu przedmiotowa ustawa nowelizująca 
ma na celu zniesienie tego terminu, co umożliwi umorze-
nie tych należności.

O umorzenie mogą występować kobiety, które między  
1 stycznia 1999 r., a 31 sierpnia 2009 r. prowadziły działal-
ność gospodarczą lub współpracowały przy jej prowadze-
niu, a jednocześnie przebywały na urlopie wychowawczym.

Przejadamy rezerwy…
Rząd przyjął rozporządzenie wykonawcze do 

ustawy budżetowej na 2011 rok o przesunięciu 4 
mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) 

do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

Rozporządzenie w sprawie wykorzystania w 2011 r. 
środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupeł-
nienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego  
z przyczyn demograficznych ma zapewnić bieżące wy-
płaty emerytur. To zła decyzja – uważają PKPP Lewiatan, 
Pracodawcy RP i ZRP.

Ponadto osoba całkowicie niezdolna do pracy, która udo-
wodniła okres składkowy wynoszący co najmniej 25 lat 
dla kobiety i 30 lat dla mężczyzny, będzie miała prawo do 
renty z tytułu niezdolności do pracy bez względu na to, 
czy niezdolna do pracy stała się przed upływem 18 mie-
sięcy od dnia ustania ubezpieczenia lub innych okresów, 
o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1 nowelizowanej 
ustawy, jak również bez względu na to, czy w okresie 
ostatnich 10 lat ma co najmniej pięcioletni okres składko-
wy i nieskładkowy.

Potwierdź Profil Zaufany ePUAP
Coraz więcej osób zgłasza się do ZUS, aby 

bezpłatnie potwierdzić Profil Zaufany ePUAP, który 
jest odpowiednikiem podpisu elektronicznego, 

umożliwiającego korzystanie z e-administracji, m.in. 
składanie wniosków do ZUS za pomocą Internetu. 

Aby móc korzystać z Profilu Zaufanego, należy utworzyć 
konto na stronie http://www.epuap.gov.pl/. Następnie, 

PORADY

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4343.htm
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/14/1/o_emeryturach_i_rentach_z_fus.rtf
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5541/5549/1/emerytury_FUS_280711.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111741039
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/14/1/notatka_do_ustawy_o_zawodach_pielegniarki_i_poloznej.rtf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111741038
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/14/1/notatka_do_ustawy_o_samorzadzie_pielegniarek_i_poloznych.rtf
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4389.htm
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/14/1/informacja_o_ustawie_zmieniajacej_ustawe_o_zm__systemu_ubezpieczen_spol_.rtf
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1819
http://www.premier.gov.pl/rzad/rozporzadzenia/rozporzadzenia/rozporzadzenie_w_sprawie_wykor,7448/
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/3/lewiatan_przeciwny_uszczuplaniu_funduszu_rezerwy_demograficznej
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,693,rabunkowa-polityka-rzadu-wobec-funduszu-rezerwy-demograficznej.html
http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=3832
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1822
http://www.epuap.gov.pl/
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trzeba wypełnić elektroniczny wniosek o potwierdzenie 
Profilu Zaufanego ePUAP i w ciągu 14 dni udać się punk-
tu potwierdzającego Profile Zaufane (np. Oddziały ZUS, 
Urzędy Skarbowe i Urzędy Wojewódzkie), aby okazać 
dokument tożsamości i tym samym potwierdzić swoje 
dane w utworzonym profilu.

Już dzisiaj za pomocą Profilu Zaufanego można, korzy-
stając z poczty elektronicznej, złożyć do ZUS 7 rodza-
jów wniosków za pomocą Internetu (choćby o wydanie 
zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, czy  
o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego). Jeszcze  
w tym roku zakres spraw, które będzie można załatwić w 
ZUS dzięki Profilowi Zaufanemu, znacząco wzrośnie, obej-
mując postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe.

Emerytura albo pensja
Od 1 października 2011 r. zostanie wstrzymana 

wypłata emerytur z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych i okresowych emerytur kapitałowych, 

przyznanych w roku 2010 i w latach 
wcześniejszych, osobom, które nie rozwiązały 

stosunku pracy zawartego przed nabyciem prawa 
do emerytury. 

Wstrzymana zostanie również wypłata okresowej eme-
rytury kapitałowej, wypłacanej – z innym niż emerytura 
z FUS - świadczeniem, do którego prawo ustalił oddział 
ZUS albo inny organ emerytalny lub rentowy.

Nie zostaną zawieszone emerytury pobierane przez 
osoby, które rozwiązały stosunek pracy zawarty przed 
przyznaniem emerytury wcześniejszej, a następnie – po 
nawiązaniu nowego stosunku pracy – nabyły prawo do 
emerytury powszechnej w związku z osiągnięciem wieku 
emerytalnego, tj. 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna. 
Osoby, które chcą zachować prawo do emerytury, muszą 

więc do końca września br. zwolnić się z pracy (choćby na 
jeden dzień). Jeżeli tego nie zrobią, to od 1 października 
2011 r. wypłata świadczenia zostanie im zawieszona.  

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS nie 
likwiduje kuriozalnej zasady obowiązku zwolnienia się 
z pracy w razie nabycia prawa do emerytury. Jednakże 
dzięki niej osoby, które zdecydują się na zawieszenie 
emerytury z dniem 1 października br. celem kontynuacji 
zatrudnienia u tego samego pracodawcy bez rozwiąza-
nia stosunku pracy, mogą liczyć na ponowne przeliczenie 
świadczenia emerytalnego. Regulacja ta umożliwi więc 
ustalenie emerytury na nowo.

Fikcyjne zwolnienia
W I półroczu tego roku ZUS wstrzymał bądź 

zawiesił wypłatę świadczeń chorobowych 
na kwotę blisko 75,5 mln zł. Jest to wynik 

prowadzonej od lat kontroli zwolnień lekarskich.  

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 
kontrole zwolnień prowadzone są dwutorowo. Z jednej 
strony Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdza pra-
widłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy,  
a z drugiej – prawidłowość wykorzystania zwolnień. 

W wyniku badań lekarskich, które prowadzone są w ra-
mach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej nie-
zdolności do pracy, lekarze orzecznicy ZUS wydali 18,5 
tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku choro-
bowego. Liczba dni, ograniczonej w ten sposób, absencji 
chorobowej sięgnęła 98,4 tys., a kwota wstrzymanych 
wypłat wyniosła 5 mln zł.

Efektem, prowadzonej od stycznia do końca czerwca, 
kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich 

jest natomiast pozbawienie prawa do świadczeń choro-
bowych 1729 osób. Kwota wstrzymanych w ten sposób 
wypłat to 1,6 mln zł. 

Pracodawcy RP podkreślają, że patologia związana z nad-
używaniem prawa do zwolnień lekarskich uderza w pra-
codawców.

Ważne dla ubiegających 
się o świadczenia rodzinne

Od 1 lipca br. osoby ubiegające o świadczenia 
rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
zamiast obecnie wymaganych zaświadczeń, mogą 
składać oświadczenia. Dzięki temu można uniknąć 

zbędnej wizyty w urzędzie skarbowym. 

Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli w postępowaniu  
o przyznanie świadczenia rodzinnego lub alimentacyjne-
go jest wymagane potwierdzenie m.in. wysokości docho-
du rodziny (lub członków rodziny) uzyskanego w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, osoba 
ubiegająca się o przyznanie takiego świadczenia nie musi 
już udawać się do urzędu skarbowego po zaświadczenie 
o wysokości dochodów. 

Wnioskujący o świadczenie może złożyć pracownikowi 
pomocy społecznej oświadczenie o wysokości dochodu 
każdego z członków rodziny. Takie oświadczenie o docho-
dzie powinno zawierać informację o wysokości dochodu, 
o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczo-
nych od dochodu, o wysokości składek na ubezpieczenie 
zdrowotne odliczonych od podatku oraz o wysokości na-
leżnego podatku. Informacje potrzebne do złożenia ww. 
oświadczenia podatnicy znajdą w składanych przez siebie 
zeznań podatkowych.
Więcej na stronie IS w Białymstoku.

powrót do spisu treści

http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=3559
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111681001
http://www.popon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23213&Itemid=9
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/14/1/fus.rtf
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/2/prezydent_podpisal_nowelizacje_ustawy_o_emeryturach_i_rentach_z_fus
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1824
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,701,problem-fikcyjnych-zwolnien-lekarskich-ciagle-nierozwiazany.html
http://www.is.bialystok.pl/-informacje-rzecznika/42-pozostae-informacje-rzecznika/1016-uwaga-wana-informacja-dla-ubiegajcych-si-o-wiadczenia-rodzinne
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1.000 zł zasiłku
Uczniowie z rodzin, które w 2011 r. zostały 

poszkodowane wskutek nawałnic czy innych 
zdarzeń atmosferycznych, dostaną 1.000 zł na 
cele edukacyjne, tzn. na zakup podręczników, 

pomocy dydaktycznych bądź na pokrycie innych 
wydatków szkolnych. 

Pieniądze zostaną przyznane dzieciom realizującym  
w roku szkolnym 2011/2012 obowiązkowe roczne przy-
gotowanie przedszkolne i uczniom uczęszczającym w 
roku szkolnym 2011/2012 do szkół wszystkich typów, z 
wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeśli ich rodzinom został 
przyznany zasiłek celowy na podstawie: 
• art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej w wysokości do 6.000 zł na zaspokojenie 

Nadchodzi telewizja cyfrowa
Zgodnie z ustawą o wdrożeniu naziemnej telewizji 
cyfrowej zakończenie emisji analogowych nastąpi 

najpóźniej do dnia 31 lipca 2013 r.

Nowe przepisy kompleksowo regu lują kwestie ochrony 
konsumentów w zakresie zakupu sprzętu do odbioru te-
lewizji cyfrowej. Tradycyjne analogo we odbiorniki tele-
wizyjne nie są do tego przystosowane, dlatego też, żeby 
móc oglądać naziemną telewizję cyfrową, trzeba będzie 
dokupić specjalną przy stawkę (zwaną STB lub dekode-
rem) albo wymienić odbiornik na taki, który to umożli-
wi. Przystawki i telewizory powinny spełniać wymaga nia 

Abolicja dla cudzoziemców
Od 1 stycznia 2012 r. cudzoziemcy, którzy prze-

bywają w Polsce nielegalnie, będą mieli możliwość 
zalegalizowania pobytu w naszym kraju. 

Wnioski o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas 
oznaczony będzie można składać przez 6 miesięcy. Ze-
zwolenie na pobyt czasowy dla osób objętych abolicją bę-
dzie udzielane na dwa lata. Ten czas ma pozwolić zaintere-
sowanym na uporządkowanie spraw bytowych, aby mogli 
oni starać o kolejne zezwolenie na zasadach ogólnych.

Możliwość zalegalizowania pobytu daje cudzoziemcom 
ustawa o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzo-
ziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o 
zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzo-
ziemcach.

do odbioru naziemnej telewizji cy frowej, tj. być zgodne 
ze standardem MPEG-4. Ustawa nakłada obowiązki in-
formacyjne na sprzedawców urządzeń konsumenckich 
przeznaczonych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. 
Zgodnie z art. 6 ustawy przedsiębiorca może dokonać 
sprzedaży odbiornika cyfrowego niespełniającego wy-
magań technicznych i eksploatacyjnych, ale musi o tym 
fakcie wyraźnie poinformować nabywcę.

Proces przejścia z nadawania analo gowego na cyfrowe 
dotyczy wszystkich obywateli w Polsce. Stąd przewidziano 
kampanię informacyjną na ten temat. Nadawanie w sys-
temie cyfrowym oznacza odbiór programów w wysokiej 
rozdzielczości, co zapew nia lepszą jakość obrazu i dźwięku 
oraz zwiększa efektywność wykorzystania pasma częstotli-
wości. W związku z tym po wejściu w życie nowych regu-
lacji możliwe będzie poszerzenie oferty pro gramowej.

Ministerstwo Infrastruktu ry uruchomiło stronę internetową 
(www.cyfryzacja.gov.pl), na której moż na znaleźć wszyst-
kie niezbędne infor macje o naziemnej telewizji cyfrowej.

niezbędnej potrzeby bytowej w związku ze stratami 
poniesionymi w 2011 r. w wyniku nawałnic lub in-
nych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności gra-
dobicia lub powodzi, bądź 

• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. 
w sprawie szczegółowych warunków realizacji pro-
gramu pomocy dla rodzin rolniczych, w których 
gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych 
produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wy-
stąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego 
lub przymrozków wiosennych, z wyłączeniem zasił-
ku celowego przyznanego wyłącznie w związku ze 
szkodami spowodowanymi wystąpieniem w 2011 r. 
przymrozków wiosennych. 

– Tak przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
23 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków 
udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku 
losowego na cele edukacyjne w 2011 r. 

Zagospodarowanie 
poscaleniowe

 Nowelizacja ustawy o scalaniu i wymianie 
gruntów, która umożliwia prowadzenia prac 

mających na celu poprawę struktury obszarowej 
gospodarstw rolnych, wprowadza doń zmiany 
służące dokładniejszemu uregulowaniu procesu 

zagospodarowania poscaleniowego oraz 
określeniu podmiotu zobowiązanego do jego 

przeprowadzania i sfinansowania. 

Sprecyzowano np. niektóre definicje, m.in. prac scale-
niowych i zagospodarowania poscaleniowego. Pod tym 
drugim pojęciem należy rozumieć określone w decyzji o 
zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów prace, umoż-
liwiające objęcie w posiadanie przez jego uczestników 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111530903
http://cyfryzacja.gov.pl/Ustawa,cyfryzacyjna,opublikowana,515.html
http://www.krrit.gov.pl/dla-abonentow-i-konsumentow/komunikaty-prasowe/news,390,nie-potrzeba-umow-do-odbioru-telewizji-cyfrowej.html
https://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/abolicja_sposob_na_legalny,6869/
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/9316/Abolicja_dla_cudzoziemcow.html
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4394.htm
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/13/1/o_wdrozeniu_telewizji_cyfrowej.rtf
http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1794194-p_1.htm
http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1794299-p_1.htm
http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1794257-p_2.htm
http://www.krrit.gov.pl/dla-abonentow-i-konsumentow/komunikaty-prasowe/news,483,telewizja-cyfrowa---najwazniejsze-informacje.html
http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1794295-p_1.htm
http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1794295-p_1.htm
http://cyfryzacja.gov.pl/
http://lex.pl/serwis/du/2011/0996.htm
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-2011r.-pomoc/(archive)/1
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-2011r.-pomoc/(archive)/1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111781062
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4284.htm
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wydzielonych im w ramach postępowania gruntów, pole-
gające na: budowie lub przebudowie dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabu-
dowań; korekcie przebiegu oraz poprawie parametrów 
technicznych urządzeń melioracji wodnych; likwidacji 
zbędnych miedz i dróg oraz wykonywaniu zabiegów re-
kultywacyjnych umożliwiających uprawę mechaniczną 
gruntów. Nowelizacja wyraźnie stanowi, że postępo-
wanie scaleniowe oraz wymienne i zagospodarowanie 
poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako 
zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane 
ze środków budżetu państwa. Pieniądze przeznaczone 
na te zadania pochodzą z programu scalania gruntów 
realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, z tym że dzięki nowym 
regulacjom państwo pokryje podatek VAT należny od 
tych czynności.

Nowe wzory paszportów
Od 1 września br. zostaną wprowadzone nowe 

wzory paszportów, paszportów służbowych, 
paszportów dyplomatycznych oraz paszportów 

tymczasowych. 

Polskie paszporty będą teraz zawierały m.in. tłumaczenia 
objaśnień danych personalnych we wszystkich językach 
Unii Europejskiej oraz informację o tym, że na terytorium 
państwa niebędącego członkiem UE polski obywatel ma 
prawo skorzystać z pomocy dyplomatyczno-konsularnej 
każdego z państw UE. Zmiany te wprowadza rozporzą-
dzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 
sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dokumentów paszportowych.

UMOWY I PISMA

UOKiK pilnuje 
praw konsumentów

UOKiK i Inspekcja Handlowa stale kontroluje, 
czy przedsiębiorcy nie naruszają interesów 

konsumentów. Stwierdzone nieprawidłowości 
sąsankcjonowane.

Koszt od-do u zegarmistrza, brak cennika w salonie fry-
zjerskim, niewłaściwe oznakowanie sprzedawanych pro-
duktów – to najczęściej pojawiające się nieprawidłowości 
u usługodawców – wynika z najnowszej kontroli Inspekcji 
Handlowej przeprowadzonej na zlecenie UOKiK.

Cena, czas zakończenia promocji, prawdziwe dane, regu-
lamin – to podstawowe informacje o każdym konkursie 
czy specjalnej ofercie. Niestety, przedsiębiorcy nie za-
wsze o tym pamiętają. UOKiK wydał 3 decyzje dotyczące 
wprowadzania w błąd, ponadto prowadzi 21 postępo-
wań.

Bezprawne obciążanie kosztami w związku ze zwrotem 
zakupionego towaru, skracanie ustawowego terminu na 
złożenie reklamacji – to niektóre z zakwestionowanych 
przez Prezes UOKiK praktyk przedsiębiorców zajmują-
cych się handlem na odległość.

Najlepiej – w barach mlecznych i fast foodach, najgorzej 
– tam, gdzie spędzamy wakacje i ferie. Zastrzeżenia wzbu-
dziło blisko 80% punktów gastronomicznych skontrolowa-
nych przez Inspekcję Handlową na zlecenie UOKiK.

Coraz mniej biur podróży narusza prawa konsumentów 
– wynika z przeprowadzonej przez UOKiK kontroli orga-

AKTUALNOŚCI nizatorów turystyki. Zbadano 171 wzorców umownych 
stosowanych przez 87 przedsiębiorców z całego kraju.

Buty i ubrania, sprzęt RTV i AGD, usługi telekomunikacyj-
ne, finansowe, remontowo-budowlane – to najczęstsze 
problemy, z którymi zgłaszaliśmy się do rzeczników kon-
sumentów. W 2010 roku udzielili oni ponad 416 tysięcy 
porad.

Przed pierwszym dzwonkiem…
Przed rozpoczęciem roku szkolnego rodzice wraz  

z dziećmi kompletują wyprawkę szkolną. 

Podręczniki, zeszyty, kredki, a coraz częściej także telefo-
ny, laptopy – to tylko przykłady rzeczy, które znajdą się  
w niejednym tornistrze. Czy zawsze wiemy, jak je wy-
brać? Przed pierwszym dzwonkiem – co warto wiedzieć 
– przypominają wspólnie urzędy i instytucje.

PORADY

Oznaczenia w TV
KRRiRT zmieniła oznaczenia audycji mających 

wpływ na małoletnich.

Filmy dozwolone od lat 18 nie mają już być oznakowane 
czerwonym kółkiem, lecz czerwonym kwadratem z bia-
łym kluczem w środku. Zmieniono też oznaczenia dla au-
dycji: bez wiekowych ograniczeń, dla małoletnich od lat 
7, dla małoletnich od lat 12 i dla małoletnich od lat 16.

http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/14/1/o_scalanii_i_wymianie_gruntow.rtf
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/9323/Nowe_wzory_paszportow.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111691014
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111691014
http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=2807&news_page=2
http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=2805&news_page=2
http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=2817&news_page=2
http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=2834
http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=2834
http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=2766&news_page=4
http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=2750&news_page=4
http://e-prawnik.pl/wiadomosci/informacje/odzyskaj-pieniadze-za-szkolne-podreczniki.html
http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=2863
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111550923
http://www.krrit.gov.pl/bip/LinkClick.aspx?fileticket=rELJ0qAQDuI%3D&tabid=36
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Przewóz towarów 
niebezpiecznych 

Większość przepisów bardzo obszernej ustawy 
z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 
niebezpiecznych wejdzie w życie z dniem 1 

stycznia 2012 r.

Chodzi w niej o określenie w jednym akcie prawnym za-
sad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 
krajowego i międzynarodowego przewozu towarów nie-
bezpiecznych realizowanego za pośrednictwem transpor-
tu drogowego, kolejowego i żeglugi śródlądowej. Do-
tychczas zagadnienia te były uregulowane w 3 ustawach 
– dla poszczególnych rodzajów przewozu osobno. Nowe 
przepisy dostosowują polskie ustawodawstwo w zakresie 
przewozu towarów niebezpiecznych do dyrektywy unijnej 
z uwzględnieniem innych aktów prawa międzynarodowe-
go. Przepisy ustawy będą stosowane m.in. w przypadkach 
wskazanych w ADR, tj. w umowie europejskiej dotyczą-
cej międzynarodowego przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych, regulaminie dla międzynarodowego 
przewozu kolejami towarów niebezpiecznych i ADN, czyli 
umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego prze-
wozu takich towarów śródlądowymi drogami wodnymi. 
Ustawa reguluje m.in. nabywanie uprawnień do przewo-
zu towarów niebezpiecznych, szkolenia osób realizujących 
taki przewóz, prowadzenie rejestrów i ewidencji wydawa-
nych dokumentów, np. zaświadczeń ADR, świadectw eks-
perta ADN, świadectw dopuszczenia pojazdu ADR i statku 
ADN. Określa też zadania związane z nadzorem nad prze-
wozem towarów niebezpiecznych, określa obowiązki osób 
dokonujących przewozu towarów niebezpiecznych oraz 
wymagane ich kwalifikacje. Jej przepisy odnoszą się także 

do środków transportu używanych do przewozu. Sprecy-
zowano obowiązki uczestników przewozu co do podjęcia 
środków bezpieczeństwa, wyposażenia osób wykonują-
cych taki przewóz w odpowiednie dokumenty i zgłoszenia 
przewozu towarów niebezpiecznych. Wskazano też, jakie 
warunki musi spełniać osoba uprawniona do kierowania 
pojazdem przewożącym takie materiały.

Porzucone samochody
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

określił, jak mają być usuwane pojazdy 
pozostawione bez tablic rejestracyjnych lub 

których stan wskazuje na to, że nie są używane. 
Wkrótce potem zmienił stosowne rozporządzenie.

Usuwaniem porzuconych pojazdów zajmą się powia-
ty. Stawki za usunięcie i przechowanie pojazdu ustalać 
ma rada powiatu, lecz nie mogą one przekroczyć stawek 
maksymalnych wskazanych w rozporządzeniu.

Osobno określono ponadto sposób usuwania pojazdów, 
których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub po-
rządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowa-
dzenie akcji ratowniczej.

Unikanie akcyzy od 
sprowadzanych samochodów

Minister odniósł się do procederu przywożenia do 
Polski z państw członkowskich Unii Europejskiej 

i rejestrowania jako samochody ciężarowe 
pojazdów, które powinny być zaklasyfikowane 

jako samochody osobowe, jak również do 
rejestrowania (jako ciężarowe) nabywanych 

wewnątrzwspólnotowo samochodów, a następnie 
ich przerejestrowywania na samochody osobowe.

Wskazał, że problematyka samochodów osobowych zo-
stała ujęta w „Strategicznym planie kontroli na 2011 r.”  
i obszar ten umieszczono w grupie priorytetowych obsza-
rów ryzyka, na które ukierunkowane są kontrole prowa-
dzone przez Służbę Celną.

W ramach podejmowanych dotychczas działań nawią-
zano również współpracę z lokalnymi organami komu-
nikacji w urzędach miast i starostwach powiatowych 
oraz pozyskano dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów  
i Kierowców, na podstawie których organy Służby Cel-
nej dokonują weryfikacji pojazdów pod kątem ryzyka ich 
nieopodatkowania. Jeżeli zachodzi duże prawdopodo-
bieństwo, że pojazdy te nie spełniają kryteriów zakwali-
fikowania ich jako samochody ciężarowe, organy Służby 
Celnej wszczynają czynności sprawdzające lub kontrole 
oraz postępowania podatkowe, w wyniku których może 
zostać określony należny podatek akcyzowy. Przeznacze-
nie poszczególnych pojazdów jest również weryfikowane 
u generalnych dealerów samochodów na Polskę.

Odpowiedź MF na interpelację nr 21764

INTERPRETACJE

Czas pracy kierowców
 Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców 
oraz transporcie drogowym wprowadza nowe, 

rozszerzone zaświadczenie, dokumentujące przerwy 
w pracy kierowcy. 

Zapewnia to ujednolicenie w całej UE dokumentacji doty-
czącej czasu pracy kierowców. Inspektorzy nie będą mieli 
problemu z jej weryfikacją.

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4167.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111430845
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111721028
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111430846
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/INTop/21764?OpenDocument
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111681005
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,659,nowe-formularze-o-czasie-pracy-kierowcow-to-dobre-rozwiazanie.html
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/14/1/czas_pracy_kierowcow.rtf
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PORADY

Pomiędzy leasingiem 
a kredytem

Podstawowym błędem w porównaniach pomiędzy 
leasingiem a kredytem jest traktowanie tych 

dwóch różnych metod finansowania jako 
równoważne, substytucyjne produkty finansowe. 

Każdy spełnia nieco inną funkcję, chociaż 
wielokrotnie przedsiębiorca planujący zakup np. 

sprzętu staje przed takim właśnie wyborem. 

Dokonując wyboru na podstawie porównania, należy na 
samym początku jasno określić swoje potrzeby. Inwesty-
cja w nowe wyposażenie jest niejednokrotnie jednym  
z kluczowych warunków rozwoju naszego przedsiębior-
stwa, co będzie skutkować bezpośrednio podniesieniem 
jakości świadczonych przez nas usług, natomiast pośred-
nio zdobyciem nowego grona zadowolonych klientów. 
Dla większości z nas głównym czynnikiem przy podej-
mowaniu tego typu decyzji jest cena – koszt, jaki musi-
my ponieść za zakup oraz aby dana instytucja finansowa 
udzieliła nam zgody na finansowanie. Koszt ten stanowi 
sumę ceny zakupu, dodatkowych opłat, jak np. opłaty 
manipulacyjne, i odsetek. Nie wolno jednak zapominać, 
że stan naszego budżetu nie zależy wyłącznie od opłat 
składający się z sumy opłat i wszystkich rat. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na aspekty podatkowe, 
nie zapominając również o takich nieodzownych elemen-
tach procedury uzyskania danego źródła finansowania, 
jak jego dostępność oraz ilość formalnych wymogów, 
które musimy spełnić, co w obecnej sytuacji gospodar-
czej ma niebagatelne znaczenie. Kwestiami, które też nie 
powinny ujść naszej uwadze jest możliwość skrócenia 

umów, wcześniejszej spłaty lub zmniejszenia opłat. Le-
asing stał się dość popularną formą finansowania w ostat-
nich latach, również dla zakupu sprzętu i innego wyposa-
żenia specjalistycznego. Na taki stan rzeczy niewątpliwie 
ma wpływ łatwiejszy do niego dostęp w porównaniu do 
kredytu. 

Finansowanie za pomocą leasingu jest uważane za bar-
dziej klarowne rozwiązanie w stosunku do kredytów, 
które często mają wiele nie do końca jasnych opłat do-
datkowych. Kwota raty leasingowej jest jednym z naj-
istotniejszych elementów umowy leasingowej, jest ona 
również stabilniejszym rozwiązaniem niż rata kredytu  
w walucie obcej lub o zmiennym oprocentowaniu. Z tego 
punktu widzenia leasing stanowi bezpieczniejsze rozwią-
zanie. Z podatkowego punktu widzenia przewaga finan-
sowania w formie leasingu wynika z możliwości zaliczenia 
raty leasingu jako koszt uzyskania przychodu, czego nie-
stety nie można dokonać z ratami kredytu. 

Należy jednak pamiętać o kwestii prawa do danego 
sprzętu, które to w zależności od sposobu finansowania 
kształtuje się zupełnie inaczej. W przypadku kredytu to 
kredytobiorca jest właścicielem wyposażenia. Dopóki 
trwa z kolei umowa leasingu, właścicielem jest firma le-
asingowa, a nie przedsiębiorca, nasze prawa do dyspo-
nowania przedmiotem leasingu są znacznie ograniczone. 
Kredyty w standardowej formie charakteryzują się moż-
liwością dłuższych okresów spłaty (do 120 miesięcy) niż 
leasing (do 60 miesięcy). Natomiast nie jest częstym roz-
wiązaniem możliwość leasingu na krócej niż 24 miesiące 
w porównaniu do kredytu, którego można podjąć nawet 
na okres dwóch miesięcy lub niekiedy krótszy. 

Otrzymanie leasingu jest również dużo mniej kłopotliwe 
niż otrzymanie kredytu, do którego potrzebne są mię-
dzy innymi dokumenty z Urzędu Skarbowego, z ZUS-u 
oraz badanie zdolności kredytowej na podstawie bilansu 
przedsiębiorstwa. Rata kredytu bankowego zwykle jest 

niższa niż rata leasingu, jednak należy pamiętać, że tylko 
raty leasingowe odliczamy od podstawy opodatkowania  
i leasing dostaniemy bez większej ilości formalności. 

Niektórzy producenci wyposażenia mają przy swojej 
ofercie możliwość leasingu lub też ściśle współpracują 
z zewnętrznymi firmami leasingowymi, zawsze należy 
jednak pamiętać, że warto porównać warunki takiego 
rozwiązania z alternatywnym leasingiem lub kredytem, 
powinniśmy też móc wynegocjować atrakcyjny rabat po-
nieważ skorzystanie przez nas z takiego rozwiązania jest 
korzyścią zarówno dla producenta sprzętu, jak również 
dla firmy leasingowej z nim współpracującej. 

Kamil Maj

Standardowe cechy
leasingu kredytu

• W zależności od przed-
miotu i firmy leasingowej 
wkład własny standardo-
wo od 0 do 45%,

• Okres finansowania stan-
dardowo od 24 do 60 
miesięcy,

• Nie wymaga aż tak wielu 
dokumentów, procedura 
jest dużo prostsza. Limity 
zdolności kredytowej są 
dużo większe niż przy kre-
dycie,

• Stosunkowo duża rata, ale 
klient zyskuje na „odzyski-
wanym” podatku,

• W zależności od banku 
oraz przedmiotu kredytu 
potrzebny udział własny 
od 0% do 90%,

• Okres kredytowania stan-
dardowo od 1 do 120 mie-
sięcy,

• Wymaga bardzo wielu 
dokumentów m.in. z ZUS, 
Urzędu Skarbowego, bi-
lansu przedsiębiorstwa do 
zbadania zdolności kredy-
towej,

• Prawa własności zakupio-
nego przedmiotu należą 
do kredytobiorcy, a nie 
Banku,
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Wymogi dla domów maklerskich 
Minister Finansów dostosował przepisy do norm 

unijnych.

13 sierpnia br. zmieniło się rozporządzenia w sprawie: 
• zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowi-

tego wymogu kapitałowego, w tym wymogów ka-
pitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia 
maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemi-
towanych dłużnych papierów wartościowych w sto-
sunku do kapitałów,

• określenia szczegółowych warunków technicznych  
i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o 
których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instru-
mentami finansowymi, i banków powierniczych oraz 
warunków szacowania przez dom maklerski kapitału 
wewnętrznego, 

83 miliony dla bezrobotnych
Prawie 23 700 pracowników zwolnionych w wyniku 
m.in. kryzysu gospodarczego skorzystało w zeszłym 
roku ze środków Europejskiego Funduszu Dostoso-
wania do Globalizacji – wynika ze sprawozdania KE. 

83,5 mln euro wypłacone z EFG dziewięciu państwom 
Unii – w tym Polsce – ma pomóc organom krajowym 
wesprzeć zwolnionych pracowników w poszukiwaniu no-
wego zatrudnienia.

AKTUALNOŚCI

Lepsze warunki finansowe 
dla eksporterów?

Poszerzenie oferty kredytów eksportowych na 
polskim rynku oraz obniżenie ich kosztów – to 
efekt tworzenia przez Ministerstwo Gospodarki 

lepszych warunków dla prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

Rada Ministrów zapoznała się z propozycjami finanso-
wych instrumentów wsparcia eksportu.

Tymczasem Komisja Europejska ogłosiła konsultacje  
w sprawie krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eks-
portowych. Chce ocenić wyniki stosowania prawa w tym 
zakresie i ustalić, czy należy je pozostawić w obecnym 
kształcie, zmienić, czy pozwolić na jego wygaśnięcie.

• Zabezpieczneniem kredy-
tu może być weksel wła-
sny in blanco,

• Przedmiot nie należy do 
leasingobiorcy, ale zawsze 
istnieje możliwość cesji 
umowy leasingowej,

• Gdy przedmiot zostanie 
skradziony lub zniszczo-
ny, ubezpieczenie prze-
znaczone jest na pokry-
cie do zapłaty rat wraz  
z wykupem. Za ewentu-
alny niedobór trzeb do-
płacić. Niestety przedmiot 
„nie należy” do leasingo-
biorcy, więc ubezpieczenie 
w całości trafia do leasin-
godawcy.

• Zwykle niższa rata niż  
w przypadku leasingu ze 
względu na dłuższy okres 
kredytowania,

• Wymagane zabezpiecze-
nie kredytu np. w formie 
hipoteki,

• Żeby sprzedać przedmiot, 
np. pojazd, trzeba naj-
pierw spłacić kredyt,

• Gdy przedmiot zostanie 
skradziony lub zniszczony, 
ubezpieczenie pokrywa 
pozostałą do spłaty część 
kapitału, a ewentualna 
nadwyżka zwracana jest 
klientowi.

             źródło: www.bankier.pl

Zasiłek dla poszkodowanych
Rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały w wyni-
ku tegorocznego huragan, deszczu nawalnego czy 
wiosennych przymrozków, mogą liczyć na jedno-

razowe zasiłki celowe w wysokości 5 tys. zł.

– Wprowadza je rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków re-
alizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w któ-
rych gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych 
produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystą-
pieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub 
przymrozków wiosennych.

ZMIANY PRAWNE • upowszechniania informacji związanych z adekwatno-
ścią kapitałową, 

• wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski do-
mów maklerskich o wydanie zgody na niektóre czyn-
ności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej.

powrót do spisu treści
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