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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
listopad

7. – 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 
październik.

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

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

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

10. – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik.

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

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

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

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

Drogi Kliencie,

W 2011 r. Polska awansowała w większości światowych rankingów gospodarczych m.in. Banku Świa-
towego i ONZ. 

Z kolei z Ministerstwo Gospodarki opublikowało raport „Przedsiębiorczość w Polsce”. Wynika z nie-
go m.in., że polskie firmy radzą sobie coraz lepiej, mimo światowego spowolnienia gospodarczego. 
W 2010 r. krajowe przedsiębiorstwa potrafiły wypracować nadwyżkę finansową – zanotowały wysoki 
13,5-proc. wzrost wyników finansowych, do poziomu 132 mld zł brutto.

Dokument MG podsumowuje ubiegły rok pod względem jakości prowadzenia działalności gospodar-
czej w naszym kraju oraz rządowych działań wspierających biznes. Przychody w przedsiębiorstwach 
zatrudniających co najmniej 9 pracowników rosły szybciej niż koszty, w rezultacie czego zarobiły one 
110 mld zł netto. O ponad 400 tys. wzrosła również liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie 
REGON. To najlepszy wynik w ciągu ostatnich 10 lat, większy o 15 proc. niż w 2009 r. Uwzględniając 
firmy wykreślone z rejestru, baza powiększyła się do poziomu blisko 4 mln.

Zgodnie z Raportem, dobra sytuacja firm jest zasługą determinacji polskich przedsiębiorców oraz ich 
elastycznego podejścia do zmieniającego się otoczenia zewnętrznego. 

Dokument zawiera też rekomendacje dalszych kroków wspierających prowadzenie biznesu w Polsce. 
Są wśród nich: eliminacja lub zmiana przepisów wprowadzających nadmierne obciążenia administra-
cyjne, uproszczenie systemu podatkowego, kontynuacja działań na rzecz usprawnienia postępowań 
sądowych w sprawach gospodarczych. Autorzy Raportu zalecają także działania sprzyjające wzrostowi 
inwestycji: ułatwienia w dostępie do kapitału, upraszczanie procedur udzielania dofinansowania z fun-
duszy strukturalnych oraz promocję gospodarczą Polski za granicą.

Miejmy nadzieję, że nadal dobrze będziemy sobie radzić na rynku oraz że rząd będzie poprawiał warun-
ki funkcjonowania firm, zgodnie z powyższymi zaleceniami.

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

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

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

21. – 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.

21. – 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 październik.

21. – 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.

21. – Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjono-
wanych za październik.

21. – Wpłata na PFRON za październik.

25. – Deklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy.

25. – Złożenie informacji podsumowującej (składanej 
elektronicznie).

30. – Złożenie deklaracji do wymiaru zaliczek podatku 
dochodowego od dochodów z działów specjalnych 
produkcji rolnej PIT-6/PIT-6L.

W listopadzie zwiększaj koszty!
Im wyższe koszty uzyskania przychodu, tym 
niższa podstawa opodatkowania podatkiem 

dochodowym, a w rezultacie – niższe 
zobowiązania przedsiębiorcy wobec fiskusa, 

szczególne przy obowiązującej jeszcze podwójnej 
zaliczce podatku za ostatnie miesiące roku.

W tym roku – tak jak dotychczas – w grudniu płacimy 
podwójną zaliczkę na podatek dochodowy (za listopad 
i grudzień). Zaliczkę miesięczną za grudzień, w wysokości 
zaliczki należnej za listopad, płaci się bowiem w terminie 
do dnia 20 grudnia roku podatkowego. Jeśli więc firma 
rozlicza się za pomocą książki przychodów i rozchodów, 
warto by zwiększyła na koniec listopada stan magazynu. 
Dzięki temu zyska darmowy kredyt podatkowy. Jeżeli zaś 
prowadzi pełną księgowość, wykazywane dochody opła-
ca się zmniejszyć, dokonując do końca listopada zakupów 
kosztowych o wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł (np. 
urządzeń, maszyn, wyposażenia), rozdając gadżety rekla-
mowe ze znakiem firmowym lub towarowym czy poprzez 
zawarcie umów leasingowych.

Dopiero w 2012 r. art. 44 ust. 6 ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych otrzyma nowe brzmienie. 
Nie będzie już podwójnej zaliczki na koniec roku. Zaliczkę 
za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego 
podatnik będzie zaś wpłacał w terminie do 20 stycznia na-
stępnego roku podatkowego.

W celu zmniejszenia podwójnej zaliczki, warto też prze-
sunąć datę powstania planowanego przychodu (np. ze 
sprzedaży towarów czy usług) z listopada na grudzień. 
Zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych za datę 

powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa 
się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego bądź 
wykonania usługi (albo częściowego wykonania usługi), 
nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo 
uregulowania należności. O dacie powstania przychodu 
decyduje to z ww. zdarzeń, które nastąpi najwcześniej.

Ulga meldunkowa 
dla małżonków

Tzw. ulga meldunkowa, obowiązująca w latach 
2007 – 2008, ma zastosowanie łącznie do obojga 

małżonków, nawet wówczas, gdy warunek 
zameldowania spełnia tylko jeden z małżonków. 

Zwolnienie od podatku przychodów z odpłatnego 
zbycia nieruchomości mieszkalnej ma zatem 
zastosowanie też do małżonka, który tego 

warunku nie spełnia – wyjaśnił Minister Finansów. 

Drugą jednak niezbędną przesłanką zwolnienia jest zło-
żenie w ustawowym terminie oświadczenia, o którym 
mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych. W konsekwencji przyjętej interpre-
tacji przepisu 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, należy stwierdzić, iż wystarczającym 
dla skorzystania z ulgi meldunkowej przez oboje małżon-
ków, jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków 
do zwolnienia przez małżonka spełniającego te warunki.

Interpretacja ogólna MF z 7.10.2011 r., nr DD2/033/66/
KOI/2011/DD-433

INTERPRETACJE

PORADY

http://www.mf.gov.pl/_files_/aktualnoci/2011/033_66_koi_11_ulga_meldunkowa.pdf
http://www.mf.gov.pl/_files_/aktualnoci/2011/033_66_koi_11_ulga_meldunkowa.pdf
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PODATKI DOCHODOWE

powrót do spisu treści

Kredyt podatkowy dla niewielu
W odpowiedzi na interpelację Ministerstwo 

Finansów opowiedziało się za pozostawieniem 
w ustawach podatkowych regulacji dotyczącej 
instytucji kredytu podatkowego w obecnym 

kształcie. Nie planuje ono zmian w tym zakresie.

Wyjaśniło przy tym dokładnie warunki przyznania ulgi 
zwanej kredytem podatkowym dla przedsiębiorców roz-
poczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

MF nie uznało twierdzenia, że przesłanki warunkują-
ce korzystanie z kredytu podatkowego powodują, że 
ulga ta jest „praktycznie niedostępna dla przeciętnego 
przedsiębiorcy”. Kredyt podatkowy jest przywilejem 
podatnika. Wyboru tego przywileju podatnik dokonuje 
poprzez złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skar-
bowego oświadczenia w formie pisemnej. Decydując 
się na skorzystanie ze zwolnienia, podatnik powinien, 
oprócz niewątpliwego przywileju, jaki związany jest  
z kredytem podatkowym, mieć na uwadze konsekwen-
cje wypływające z niezachowania warunków do skorzy-
stania z tej preferencji podatkowej.

Zdaniem MF, w kontekście celu, dla którego wprowa-
dzony został kredyt podatkowy, brak jest też przesła-
nek do wprowadzenia zmian przepisów obowiązujących  
w tym zakresie. Liberalizacja warunków korzystania z 
kredytu podatkowego mogłaby spowodować wypacze-
nie celu wprowadzenia tej instytucji. Mogłyby wystąpić 
sytuacje, w których przedsiębiorcy rozpoczynaliby pro-
wadzenie działalności tylko po to, aby w początkowym 
okresie nie płacić podatku. W praktyce kredyt podatko-
wy mógłby przerodzić się w instytucję prawną udzie-
lenia nieodpłatnych kredytów przez budżet państwa, 
co stoi w sprzeczności z celem jego wprowadzenia, jak  
i z zasadą powszechności opodatkowania.

Trudności w wykorzystaniu ulgi
W odpowiedzi na interpelację MF wyjaśniło, że 
konstrukcja ulgi uczniowskiej nie pozwala na jej 
realizację w inny sposób niż poprzez obniżenie 

podatku dochodowego. 

Nie jest możliwa bezpośrednia wypłata na rzecz podatnika 
środków pieniężnych odpowiadających kwocie przyzna-
nej ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów lub np. regulowanie 
nią innych zobowiązań. Nabycie prawa do ulgi nie ozna-
cza, że podatnikowi należą się pieniądze z tytułu ulgi za 
wyszkolenie pracowników. Ulgi tej nie można też rozpa-
trywać jako zobowiązania państwa wobec podatników, 
którzy nabyli prawo do ulgi, ale nie mogą tego prawa  
w pełni zrealizować np. z uwagi na niski podatek.

Dochody z obligacji
Minister Finansów zarządził zaniechanie 

poboru podatku dochodowego od dochodów 
(przychodów) uzyskanych z tytułu odsetek lub 

dyskonta od obligacji wyemitowanych na rynkach 
zagranicznych w 2011 r. przez miasto stołeczne 

Warszawę, a także z odpłatnego zbycia tych 
obligacji.

Zaniechanie to ma zastosowanie do dochodów (przy-
chodów) uzyskanych do dnia 31 grudnia 2021 r. Doty-
czy ono:
1. osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2. osób prawnych, jednostek organizacyjnych niema-
jących osobowości prawnej i spółek nieposiadają-
cych osobowości prawnej, niemających siedziby ani 
zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego 
państwa, na terytorium którego mają siedzibę lub 
zarząd, są traktowane jak osoby prawne i podlegają 
w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich 
dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągania.

Unikanie podwójnego 
opodatkowania

17 października br. wszedł w życie protokół 
zmieniający polsko-szwajcarską konwencję  

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania  
w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Protokół rozszerza Konwencję o pełną klauzulę wymiany 
informacji podatkowych, opartą na artykule 26 Mode-
lowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu  
i majątku. Klauzula ta spełnia aktualne standardy kra-
jów OECD w zakresie wymiany informacji podatkowych  
i stanowi m.in. podstawę do obustronnej wymiany 
informacji znajdującej się w posiadaniu banków.

Przewidziano też zmiany w zakresie opodatkowania 
dywidend, odsetek i należności licencyjnych w rela-
cjach polsko-szwajcarskich oraz dostosowanie wielu 
z zapisów Konwencji do aktualnej polityki polskiej  
w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatko-
wania.

ZMIANY PRAWNE

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/46564380ef581d85c125729c004bf3de/7f2df414c95f45a3c12578f70043e626?OpenDocument
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/46564380ef581d85c125729c004bf3de/683d4273d61d058ac12578d2004947f1?OpenDocument
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112261357
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=272661&typ=news


     – 5 –     – 5 –

SERWIS VAT

powrót do spisu treści

Błąd 415 dla wniosków
VAT-REF

Na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl 
Ministerstwo Finansów podało informacje opisują-
ce najczęstsze przyczyny występowania błędu 415 
dla wniosków VAT-REF oraz możliwe rozwiązania.

Błąd 415 oznacza niezgodność między dwiema listami 
plików dokumentów (faktur). Pierwsza lista plików 
zostaje utworzona w części H wniosku VAT-REF. Zawiera 
nazwy zadeklarowanych plików faktur znajdujących 
się w załączniku ZIP. Druga lista plików znajduje się  
w załączniku ZIP. Zawiera fizyczne pliki zeskanowanych 
dokumentów (faktur).

VAT na książki
Nie istnieje możliwość odstąpienia od opodatko-
wania książek podatkiem VAT w wysokości 5%, 
gdyż zniesienie tego podatku stałoby w sprzecz-
ności z uregulowaniami unijnymi w tym zakresie 

– wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi 
na interpelację.

Ustawą z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych 
ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej wpro-

wadzono z dniem 1 stycznia 2011 r. stawkę najniższą, 
jaką w tym zakresie Polska może zastosować, tj. 5-pro-
centową stawkę podatku od towarów i usług na książki 
drukowane – wyłącznie książki oznaczone stosowanymi 
na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN.

Korzystając z możliwości, które stworzyła dyrektywa 
Rady 2009/47/WE z dnia 5 maja 2009 r. zmieniająca 
dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych 
podatku od wartości dodanej, stawką w wysokości 5% 
objęto także książki wydawane na dyskach, taśmach  
i innych nośnikach, oznaczone stosowanymi na podsta-
wie odrębnych przepisów symbolami ISBN, które przed 
dniem 1 stycznia 2011 r. były opodatkowane stawką 
podstawową.

Karetki a VAT
Podatnikom świadczącym usługi transportu 

sanitarnego nie przysługuje, na mocy art. 86 
ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, 

prawo do odliczenia podatku naliczonego przy 
nabyciu karetek (ambulansów) oraz nabywanych 

innych towarów i usług wykorzystywanych do 
świadczenia usług transportu sanitarnego, które 
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 20 ustawy zwolnione 

są od tego podatku. 

Dotyczy to zarówno okresu do dnia 31 grudnia 
2012 r., jak i po tej dacie. Nie przewiduje się, aby 
po tej dacie zakres tego zwolnienia miał być zasad-
niczo zmieniony. 

Takich wyjaśnień udzieliło Ministerstwo Finansów w od-
powiedzi na wystąpienie RPO w sprawie wykazu pojaz-
dów samochodowych będących pojazdami specjalnymi 
w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, do 

których nie stosuje się ograniczeń w zakresie prawa do 
odliczenia podatku naliczonego, w którym wskazano, że 
nie obejmuje on ambulansów i karetek.

Krótsze przechowywanie 
paragonów fiskalnych?

Ministerstwo Finansów zapewniło, że kwestia 
wprowadzenia stałego, krótszego terminu 

przechowywania dokumentów kasowych będzie 
szczegółowo analizowana, też w kontekście liczby 
wprowadzonych do obrotu kas umożliwiających 
archiwizowanie kopii dokumentów kasowych na 

nośnikach elektronicznych. 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 czerwca  
2011 r., przedłużyło do końca 2012 r. okres przejściowy 
obowiązywania korzystnego dla przedsiębiorców ter-
minu 2-letniego, zamiast 5-letniego, przechowywania 
kopii dokumentów papierowych generowanych przez 
kasy fiskalne. Nadto, przechowywaniu podlegają wyłącz-
nie paragony dokumentujące indywidualne transakcje,  
a raporty dobowe pozostają w pamięci kasy i zawsze ist-
nieje możliwość ponownego ich wydrukowania łącznie 
z raportem miesięcznym. RPO proponuje pozostawie-
nie na stałe 2-letniego okresu przechowywania kopii 
dokumentów kasowych sporządzonych na nośniku 
papierowym przy zastosowaniu kasy.

AKTUALNOŚCI

PORADY

INTERPRETACJE

http://www.is.bialystok.pl/pliki-do-pobrania/doc_download/71-materia-informacyjny-opisujcy-najczstsze-przyczyny-wystpowania-bdu-415-dla-wnioskow-vat-ref
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/46564380ef581d85c125729c004bf3de/afb51d48666bf0efc12578fc0049c1c3?OpenDocument
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102381578
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:116:0018:01:PL:HTML
http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/szczegoly.php?pismo=1594331
http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/szczegoly.php?pismo=1594331
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111400818
http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/szczegoly.php?pismo=1586030
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UMOWY I PISMA

Druki w podatku od 
spadków i darowizn

Od 23 października 2011 r. obowiązują nowe 
formularze SD-3 i SD-Z2 dotyczące podatku od 

spadków i darowizn.

Zostały one dołączone do 2 rozporządzeń Ministra 
Finansów z dnia 26 września 2011 r.:
• w sprawie zeznania podatkowego składanego przez 

podatników podatku od spadków i darowizn – druk 
SD-3;

• zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru 
zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw 
majątkowych – druk SD-Z2.

Odsetki za zwłokę 
sprzeczne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 31 ust. 1 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skar-
bowej w zakresie, w jakim wyłącza odpowiednie 

stosowanie art. 54 § 1 pkt 1 i 7 Ordynacji podatko-
wej, jest niezgodny Konstytucją. 

Przyjęta w kwestionowanej regulacji zasada naliczania 
odsetek za zwłokę także za okres zabezpieczenia wyko-
nania zobowiązania podatkowego na mieniu podatnika, 

oraz za okres od dnia wszczęcia postępowania kon-
trolnego do dnia doręczenia decyzji organu pierwszej 
instancji, stawia podatników kontrolowanych przez 
organy kontroli skarbowej w gorszej sytuacji w porówna-
niu z sytuacją prawną podatników kontrolowanych przez 
organy podatkowe, w stosunku do których odsetki nie są 
za wymienione okresy naliczane. Trybunał zauważył zróż-
nicowanie sytuacji prawnej podatników w zależności od 
tego, jaki organ dokonuje weryfikacji – podatnicy kontro-
lowani przez organy kontroli skarbowej, pozbawieni byli 
prawa nienaliczania odsetek za okres trwającego na ich 
majątku zabezpieczenia zobowiązania podatkowego.  

Wyrok TK z 18.10.2011 r., sygn. akt SK 2/10

Zasady dla urzędników
Kodeks Etyki Służby Cywilnej został zastąpiony 

zarządzeniem Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 
6 października 2011 r. w sprawie wytycznych  

w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej 
oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.

Członek korpusu służby cywilnej przy wykonywaniu za-
dań winien kierować się wynikającymi z przepisów pra-
wa zasadami służby cywilnej, którymi w szczególności 
są:  
1. zasada legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufa-

nia obywateli do organów administracji publicznej; 
2. zasada ochrony praw człowieka i obywatela; 
3. zasada bezinteresowności; 
4. zasada jawności i przejrzystości; 
5. zasada dochowania tajemnicy ustawowo chronionej; 
6. zasada profesjonalizmu; 

7. zasada odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie 
działania; 

8. zasada racjonalnego gospodarowania środkami pu-
blicznymi; 

9. zasada otwartości i konkurencyjności naboru. 
Taki urzędnik publiczny ma przestrzegać zasad etyki kor-
pusu służby cywilnej, którymi są:  
1. zasada godnego zachowania; 
2. zasada służby publicznej; 
3. zasada lojalności; 
4. zasada neutralności politycznej; 
5. zasada bezstronności; 
6. zasada rzetelności. 

Podatek zapłacisz 
w punkcie kasowym

24 października br. weszła w życie ustawa  
z 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych. Okre-
śla ona m.in. warunki świadczenia usług płatniczych, 
prawa i obowiązki stron umów o świadczenie usług 
płatniczych, a ponadto zakres odpowiedzialności do-

stawców z tytułu wykonywania usług płatniczych.

Dzięki zmianom wprowadzonym do Ordynacji podatko-
wej zapłaty podatku można – z zachowaniem terminu 
– dokonać nie tylko w kasie urzędu, w banku, w placówce 
pocztowej lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
-kredytowej, ale także w biurze usług płatniczych (tylko 
w przypadku zapłaty podatku gotówkową) lub instytucji 
płatniczej (w formie bezgotówkowej). Stanowi to uprosz-
czenie zwłaszcza dla przedsiębiorców nie obowiązanych 
do prowadzenia ksiąg rachunkowych bądź podatkowej 
księgi przychodów i rozchodów, którzy mogą opłacać 
podatek w formie gotówkowej. 

ZMIANY PRAWNE

ORZECZENIA

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112161276
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112161278
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2011/sk_02_10.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20110930953
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111991175
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/15/1/uslugi_platnicze.rtf
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/15/1/uslugi_platnicze.rtf
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Działalność w zakresie usług płatniczych jako biuro 
usług płatniczych może prowadzić osoba fizyczna, osoba 
prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą 
prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Biura 
muszą spełniać szereg warunków mających zapewnić 
bezpieczeństwo świadczonych usług płatniczych. 

Szukanie źródeł nieujawnionych
Resort finansów odpiera zarzuty o zatajaniu 

procedur związanych z kontrolowaniem płatni-
ków oraz propagowaniu tajnych metod działania 

instytucji państwowych.

Odnoszą się one do „Wytycznych dla urzędów kon-
troli skarbowej i urzędów skarbowych dotyczących 
postępowania w sprawie przychodów nieznajdujących 
pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze 
źródeł nieujawnionych”. Dokument ten funkcjonuje 
od marca 2001 r. i podlegał bieżącej aktualizacji, m.in.  
w grudniu 2004 r., w lutym 2009 r. i w grudniu 2010 
r. Stanowi on kompendium wiedzy dotyczącej przycho-
dów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach 
lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, m.in. 
wskazanie regulacji prawnych, orzecznictwa sądów 
administracyjnych oraz zasad współpracy pomiędzy 
urzędami skarbowymi oraz urzędami kontroli skarbowej 
w ww. zakresie. 

Opodatkowanie przychodów z nieujawnionych źródeł jest 
uregulowane w art. 20 ust. 1 i 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 
7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Przepis art. 20 ust. 3 ww. ustawy zawiera sposób oblicza-
nia przychodów pochodzących ze źródeł nieujawnionych 

lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. 
Zatem, zgodnie z ww. regulacją, wysokość przychodów 
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub 
pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na pod-
stawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym 
wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, 
jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mie-
niu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków 
lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów 
uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowa-
nia. Jeżeli podatnicy nie składali deklaracji podatkowych, 
to fiskus, ustalając wartość rocznych przychodów i kosz-
tów, może uwzględnić np. dane statystyczne GUS.

Opodatkowanie przychodów ze źródeł nieujawnio-
nych może nastąpić wyłącznie po przeprowadzeniu 
postępowania kontrolnego przez urząd kontroli skar-
bowej w trybie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o 
kontroli skarbowej lub postępowania podatkowego, 
przeprowadzonego przez urząd skarbowy, w trybie 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Elektroniczne 
zeznania a banki

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na 
interpelację zawierającą m.in. pytanie: Dlaczego 

e-deklaracje nie są honorowane, skoro są 
równoważne pod względem skutków prawnych 

deklaracjom tradycyjnym?

Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), wydane przez 
elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinforma-
tycznego administracji podatkowej, po przeprowadzeniu 
prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności 
danych oraz autentyczności dokumentów, zapewnia inte-

gralność złożonego zeznania podatkowego oraz stanowi 
dowód i potwierdza termin złożenia zeznania. Powinno 
więc być respektowane przez banki – uważa MF. Po 
stronie administracji podatkowej nie ma przeszkód, by 
podatnik, który złożył zeznanie podatkowe przez Internet 
(ma UPO), otrzymał też uwierzytelniony odpis złożonego 
zeznania. W ocenie ZBP wkrótce wszystkie banki działa-
jące w Polsce będą akceptowały UPO e-deklaracji PIT, bez 
potrzeby składania ich papierowych wersji.

Przewodnik po 
opłacie skarbowej

Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu 
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 

prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii  
– w sprawie z zakresu administracji publicznej  

lub w postępowaniu sądowym.

Opłacie skarbowej podlega też w sprawach indywidual-
nych z zakresu administracji publicznej:
• dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgło-

szenia lub na wniosek
• wydanie zaświadczenia na wniosek
•  wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Więcej na ten temat można znaleźć w przewodniku, udo-
stępnionym przez Ministerstwo Finansów.

AKTUALNOŚCI

PORADY

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/46564380ef581d85c125729c004bf3de/89d25fe12d5cbc9ac12578f70043e555?OpenDocument
http://www.popon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23219&Itemid=9
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/46564380ef581d85c125729c004bf3de/277b0a75e73371ddc12578f70043e574?OpenDocument
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=139&id=273786&typ=news


     – 8 –     – 8 –

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

powrót do spisu treści

                     ZMIANY PRAWNE    

Nowe Prawo probiercze
Nowa ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. – Prawo 
probiercze racjonalizuje działal ność administracji 
probierczej, dokonu jąc uproszczenia jej struktur 
i przejrzy stego podziału kompetencji między po-

szczególnymi organami. 

Minimalizuje procedury obowiązujące przedsiębior ców  
z branży wyrobów z metali szla chetnych, zwiększając 
jednocześnie ochronę interesów konsumentów, np. przez 
określenie progów wagowych, od któ rych obowiązkowe 
staje się badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachet-
nych oraz poprzez ustanowienie me chanizmów kontroli  
i podległości. 

Czynność or ganu administracji probierczej – w tym i eks-
pertyza produktu z metali szlachetnych – dokonywana ma 
być w drodze decyzji administracyjnej oraz poświad czana 
w formie oznaczenia wyrobu ce chą probierczą i wydania 
świadectwa badania. O wyborze metody badania decy-
duje organ administracji probier czej. Możliwe będzie 
badanie i cecho wanie wyrobów z metali szlachetnych  
w ramach partnerstwa publiczno-pry watnego, w tym – na 
mocy decyzji admi nistracyjnej Prezesa Głównego Urzędu 
Miar – otwieranie punktów probierczych przez przed-
siębiorców (np. jubilerów) wprowadzających do obrotu 
wyroby z metali szlachetnych, a także prowa dzenie 
rejestru znaków imiennych. Drobne wyroby z metali szla-
chetnych mają być sygno wane znakami imiennymi. 

Większość nowych regulacji wejdzie w życie 7 listopada 
2011 r.

Tymczasem zmiany wprowadzone do Konwencji o kon-
troli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych mają 
służyć ułatwieniu swobodnego przepływu wyrobów z pla-
tyny, złota, palladu i srebr.

Ewidencja biur podróży 
Nowe rozporządzenie określa organizację, 

szczegółowy sposób prowadzenia Centralnej 
Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników 
Turystycznych oraz tryb udzielania informacji o 

danych objętych wpisem do Ewidencji. 

Ewidencja prowadzona w formie elektronicznej będzie 
teraz zawierać więcej danych o podmiotach.

Zmiany dotyczące 
urządzania gier

Minister Finansów wyznaczył już naczelników 
urzędów celnych właściwych w sprawach 

rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń 
do gier oraz określił obszary ich właściwości 

miejscowej.

Wskazał też, że w księdze eksploatacji automatu do gier 
trzeba zamieścić także informację o zmianie zaprogra-
mowanej wartości wygranych, o jakiej mowa w art. 18 
ust. 3 ustawy o grach hazardowych (która nie może być 
niższa niż 75% kwoty wpłaconych stawek). 

Od 30 marca 2012 r. będzie zaś obowiązywało rozpo-
rządzenie w sprawie obszarów właściwości miejscowej 
naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgło-
szeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe.

Handel energią bez nadużyć
UE przyjęła ostrzejsze przepisy dotyczące 
hurtowego handlu energią. Ich głównym 

celem jest zapobieganie stosowaniu informacji 
wewnętrznych i innych rodzajów nadużyć 
rynkowych, które zakłócają kształtowanie 

hurtowych cen energii. 

Głównym celem nowych przepisów jest ujawnianie  
i zapobieganie stosowaniu nadużyć, na skutek których 
przedsiębiorstwa i konsumenci płacą za energię więcej, niż 
powinni. Handel energią będzie po raz pierwszy monito-
rowany na poziomie UE. Nowe przepisy wejdą w życie do 
końca roku. Organy krajowe w państwach członkowskich 
będą nakładać kary, których celem jest powstrzymanie 
manipulacji na rynku i zapobieganie im.

Scentralizowana odprawa celna

Polska przystępuje do Konwencji w sprawie 
scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału 
krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, 

gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane 
budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 

marca 2009 r., która dotyczy wymiany towarowej  
w warunkach wolnego rynku europejskiego.

Ratyfikacja Konwencji ma służyć ułatwieniu i przyspie-
szeniu obrotu towarowego. Konwencja zakłada podział 
kosztów poboru należności celnych w stosunku 50:50.

Przystąpienie przez Rzeczpospolitą Polską do Konwencji 
będzie miało pozytywny wpływ na gospodarkę w postaci 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110920529
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112001176
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112001177
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112251353
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112211314
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112171285
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112161277
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112161277
http://ec.europa.eu/polska/news/111010_energia_pl.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4584.htm
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/15/1/o_ratyf._konwencji_w_spr._scentralizowania_odprawy_celnejdocx.rtf
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konkretnych korzyści dla podmiotów gospodarczych, 
bowiem odprawa scentralizowana w znacznym stopniu 
ułatwi i przyspieszy obrót towarowy. 
Przedsiębiorcy popierają ideę związaną ze scentralizowa-
niem odprawy celnej z uwagi na:
• uproszczenie formalności celnych i skrócenie czasu 

odpraw z uwagi na zastosowanie procedur uproszczo-
nych, 

• zwiększenie konkurencyjności firmy, 
• łatwiejsze i bardziej racjonalne planowanie logistyczne.

Stragany znikną z ulic
Handlującym poza miejscami do tego 

wyznaczonymi będą grozić wyższe sankcje 
finansowe oraz przepadek towarów 

przeznaczonych do sprzedaży, choćby nawet nie 
stanowiły ich własności. 

Takie zmiany w Kodeksie wykroczeń zaczną obowiązywać 
19 listopada br.

                               PROJEKTY    

Akcyza na 
produkty węglowe

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt  
nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

Proponowane zmiany dotyczą kwestii opodatkowania 
węgla, koksu oraz węgla brunatnego., które jednak zo-
stały już podobnie zmienione drugą ustawą deregula-
cyjną (art. 21).

                          ODPOWIEDZI    

Świadczenia zdrowotne 
w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej

PYTANIE: Zgodnie ze znowelizowanym przepisem 
art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach  

i opłatach lokalnych dla budynków lub ich części 
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 

zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 
przewidziano preferencyjną stawkę podatku od 

nieruchomości. Jak zatem uzyskać status „podmiotu 
udzielającego świadczeń zdrowotnych”?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z przepisami ustawy o działal-
ności leczniczej, która weszła w życie 1 lipca bieżącego 
roku, określenie „świadczenie zdrowotne” oznacza 
działania służące zachowaniu, ratowaniu, przy-
wracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania 
medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepi-
sów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.  
W myśl tej ustawy podmiotami leczniczymi są z kolei:
1. przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy  

o swobodzie działalności gospodarczej we wszelkich 
formach przewidzianych dla wykonywania działalno-
ści gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, 

2. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 
3. jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki 

budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra 
Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające 

w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambula-
torium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej, 

4. instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 
ustawy o instytutach badawczych, 

5. fundacje i stowarzyszenia, których celem statuto-
wym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony 
zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie dzia-
łalności leczniczej, 

6. kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyzna-
niowe 

– w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

Rodzaje działalności leczniczej wskazane w ustawie to: 
1. stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne: 

a. szpitalne (świadczone w szpitalu), 
b. inne niż szpitalne (świadczone w zakładzie 

opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgna-
cyjno-opiekuńczym, w zakładzie rehabilitacji 
leczniczej lub w hospicjum)

2. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (świadczone 
w ambulatorium – przychodni, poradni, ośrodku 
zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izbą chorych 
oraz zakładzie badań diagnostycznych i medycz-
nym laboratorium diagnostycznym.).

Szpital - przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym 
podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świad-
czenia szpitalne, czyli wykonywane całą dobę kompleksowe 
świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, lecze-
niu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane 
w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń 
zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; 
świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane  
z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekra-
czającym 24 godzin.

http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/16/1/kodeks_wykroczen.rtf
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3401.htm
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=637&id=265319&typ=news
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/ustawy/4461_u.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/ustawy/4461_u.htm
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne 
niż świadczenie szpitalne - świadczenia opiekuńcze, pie-
lęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu 
opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uza-
leżnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa 
uzdrowiskowego, udzielane pacjentom, których stan zdrowia 
wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świad-
czeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonych, stałych 
pomieszczeniach. 

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż 
szpitalne mogą polegać na: 
1) udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które 
obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjen-
tów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnianiu im 
produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń 
i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także pro-
wadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich 
rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samo-
pielęgnacji w warunkach domowych; 
2) udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które 
obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację 
pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnia-
niu im produktów leczniczych potrzebnych do kontynuacji 
leczenia, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu 
zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjen-
tów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do 
samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych; 
3) udzielaniu świadczeń zdrowotnych polegających na działa-
niach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu 
i poprawie zdrowia; 
4) sprawowaniu wszechstronnej opieki zdrowotnej, psycholo-
gicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie 
terminalnym oraz opieki nad rodzinami tych pacjentów. 

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmują świad-
czenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej 
oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane 
w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjo-
narnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym 
pomieszczeniu. Udzielanie tych świadczeń może odbywać 

się w pomieszczeniach przedsiębiorstwa, w tym w pojeździe 
przeznaczonym do udzielania tych świadczeń, lub w miejscu 
pobytu pacjenta.

Działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjne świadczenia 
zdrowotne może obejmować także udzielanie świadczeń 
zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem badania dia-
gnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia  
i ustalenia dalszego postępowania leczniczego.

Co niezwykle istotne, zgodnie z przepisami ustawy pod-
miot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako 
podmiot leczniczy, składa organowi prowadzącemu rejestr 
(dla podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszka-
nia w Małopolsce jest to Małopolski Urząd Wojewódzki 
w Krakowie (www.malopolska.uw.gov.pl)), wniosek o wpis 
do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczni-
czą (zawierający m.in. dane dotyczące rodzaju działalności 
leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 
i określenie przedsiębiorstwa oraz wykaz jego jednostek lub 
komórek organizacyjnych, których działalność jest związana 
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych). Wraz z wniosek 
należy złożyć stosowne oświadczenie zgodne z przepisem 
art. 100 ust. 2 ustawy oraz decyzję organu Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu wymagań fachowych 
 i sanitarnych, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia  
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

Opłata za wpis do rejestru wynosi 343 zł, natomiast za 
zmianę w rejestrze – 172 zł. W świetle przepisów ustawy 
podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowią-
zany do dokonania zmian wpisów w rejestrze w zakresie 
wynikającym z ustawy o działalności leczniczej w terminie 
do 30 czerwca 2012 roku. Wnioski o tego rodzaju zmianę 
wpisów są wolne od opłat. 

Proszę zapoznać się zatem z ustawą z dnia 15 kwiet-
nia 2011 r. o działalności leczniczej, sprawdzić, czy 

spełniają Państwo wymogi stawiane podmiotom 
świadczącym działalność leczniczą i ewentualnie 
dostosować swoją działalność w tym zakresie do 
końca czerwca 2012 roku. W szczególności proszę 
zastanowić się, czy nie powinni Państwo dokonać wpisu 
do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecz-
niczą, co pozwoliłoby Państwu płacić niższy podatek 
od nieruchomości. Co istotne, niższa stawka podatku 
dotyczyłaby nie tylko pomieszczeń, w których udzie-
lane są świadczenia zdrowotne, ale również innych 
związanych z prowadzeniem tej działalności, zajmo-
wanych przez podmioty udzielające takich świadczeń. 
Wyjątkiem będą te części budynku, które przekazano oso-
bom trzecim, prowadzącym inny rodzaj działalności, np. 
na apteki, kioski, kawiarnie.

                            WSKAŹNIKI    

Opłaty środowiskowe 
na 2012 rok

Minister Środowiska podał górne jednostkowe  
i jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze 

środowiska w roku 2012. Opłata za korzystanie 
ze środowiska jest ponoszona za: wprowadzanie 
gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie 
ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz 

składowanie odpadów. 

Ponadto znana jest już wysokość stawek kar za przekro-
czenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do 
ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu 
hałasu, jakie będą obowiązywały w 2012 roku.

powrót do spisu treści

http://www.malopolska.uw.gov.pl/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111120654
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20110940958
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20110940957
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PRAWO PRACY

powrót do spisu treści

                     ZMIANY PRAWNE     

Europejskie rady zakładowe
Pracownicy przedsiębiorstw o zasięgu 

wspólnotowym będą skuteczniej korzystać  
z prawa do informowania i konsultowania z nimi 

najważniejszych decyzji.

Jeśli zarząd międzynarodowej korporacji zgłosi zamiar 
dokonania poważnych zmian w strukturze zakładu bądź 
istotnej zmiany warunków zatrudnienia, będzie musiał 
tę decyzję skonsultować z europejską radą zakładową. 
Obowiązująca od 22 października br. nowelizacja ustawy 
o europejskich radach zakładowych zmienia też mecha-
nizm wyboru członków europejskiej rady zakładowej.

Urlopowa elastyczność
 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji 

niektórych obowiązków obywateli  
i przedsiębiorców ma na celu usunięcie  
z przepisów 22 ustaw barier prawnych 

oraz najbardziej uciążliwych i kosztownych 
obowiązków administracyjnych nakładanych na 

firmy i obywateli.

Nowelizacja np. wydłuża termin wykorzystania zale-
głego urlopu wypoczynkowego (do dnia 30 września 
zamiast do 31 marca). W ocenie Pracodawców RP 
wydłużenie tego terminu umożliwi przedsiębiorcom 
swobodne planowanie urlopów. Dodatkowe miesiące 
dadzą pracodawcom szansę na odpowiednie rozplano-
wanie wolnych dni, aby urlopy nie wpłynęły znacząco 

na pracę przedsiębiorstwa. Ta zmiana jest też korzystna 
dla samych pracowników, którzy z pewnością chętniej 
udadzą się na urlop w miesiącach letnich, atrakcyjnych 
dla wypoczynku.

Przewidziano ponadto likwidację obowiązku uzyskiwa-
nia opinii uprawnionych rzeczoznawców do spraw bhp 
w zakresie projektów budowy lub przebudowy obiektu 
budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia 
pracy.

                                PROJEKT     

Kłopotliwe wystawianie 
świadectw pracy

 Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej dotyczący szczegółowej treści 

świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego 
wydawania, a także prostowania nie jest korzystny 

dla przedsiębiorców – uważa PKPP Lewiatan. 

Propozycja zmian w części dotyczącej sposobu wypeł-
niania świadectwa pracy nakłada na pracodawcę 
zbędny obowiązek powtórzenia informacji z wydanego 
już wcześniej świadectwa pracy w dokumencie wysta-
wionym na podstawie art. 97 § 11 K.p. Jeśli zatem 
pracownik jest zatrudniony u tego samego pracodawcy 
na podstawie umów terminowych np. przez równo 24 
miesiące i wystąpi z żądaniem wydania świadectwa 
pracy, np. po pierwszej z nich (trwającej pół roku), 
to po 24 miesiącach od zawarcia pierwszej umowy 
pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy, 
w którym musi wskazać cały okres zatrudnienia pra-
cownika w czasie tych 24 miesięcy (łącznie z okresem 

zatrudnienia, który już uwzględnił w innym świadec-
twie pracy). Mimo więc wystawienia świadectwa pracy, 
na żądanie pracownika, obejmującego pewien okres, 
w kolejnym świadectwie pracodawca ponownie będzie 
musiał wskazać ten sam okres pracy (z informacją, że za 
ten okres wydał już wcześniej świadectwo pracy i jaka 
była podstawa prawna wydania poprzedniego świadec-
twa pracy). 

                            WSKAŹNIKI      

Gdzie jakie bezrobocie?
Stopa bezrobocia w Polsce na dzień 30 czerwca 

2011 r. wyniosła średnio 11,9. Najwyższe 
bezrobocie panuje w województwie warmińsko-

mazurskim (18,6%), a najniższe  
– w województwie wielkopolskim (8,7%).  

Więcej informacji o tym, jak rozkładało się bezrobocie na 
obszarze kraju można znaleźć w obwieszczeniu Prezesa 
GUS z 29 września 2011 r. w sprawie przeciętnej stopy 
bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów

http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/15/1/europejski_rady_zakladowe.rtf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112131265
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112321378
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2011/201109/201110/1010/o_redukcji_obowiazkow_obywateli.rtf
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,725,zalegly-urlop-bedzie-mozna-wykorzystac-do-30-wrzesnia.html
http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/prawo-pracy/rozporzadzenia-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowej-tresci-swiadectwa-pracy-oraz-sposobu-i-trybu-jego-wydawania-i-prostowania-/
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/1/przedsiebiorcy_maja_uwagi_do_swiadectwa_pracy_
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20110900943
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SERWIS ZUS

powrót do spisu treści

                       INTERPRETACJE     

Recepty na leki refundowane
Minister Zdrowia wyjaśniła zasady wystawiania 

recept na produkty objęte refundacją.

Chodzi o interpretację art. 48 ustawy z dnia 12 maja 
2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów 
medycznych, który przewiduje m.in., że lekarz wypisu-
jący recepty będzie obowiązany do zwrotu NFZ kwoty 
stanowiącej równowartość kwoty nienależnej refundacji 
wraz z odsetkami ustawowymi w razie  wypisania re-
cepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami 
medycznymi czy wypisania recepty niezgodnej z upraw-
nieniami świadczeniobiorcy.

Obowiązek weryfikacji przez lekarza uprawnień pacjen-
ta wynika z obowiązujących przepisów prawa. Mówi  
o tym ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych. W zakresie świadczeń gwarantowanych są to art. 
49 – 54 tej ustawy. 

Szczegółowe uprawnienia pacjentów do leków refundo-
wanych regulują art. 43, ust. 1 i 3, art. 44, ust. 3 – 5,  
art. 45, ust. 3 – 5a i art. 46, ust. 3 – 6 ww. ustawy.

MZ wyjaśniła, że obowiązek weryfikacji dotyczy nie 
faktycznego stanu ubezpieczenia czy uprawnień pa-
cjenta, lecz dokumentu potwierdzającego ten stan 
bądź uprawnienia. 

Na podstawie ww. przepisów pacjent jest zobowiązany 
do przedstawienia takiego dokumentu, w przeciwnym 

razie ponosi 100-proc. odpłatność za świadczenie albo 
nie może skorzystać z uprawnień indywidualnych w za-
kresie refundacji (np. inwalidzi wojenni, honorowi daw-
cy krwi itd.).

                         AKTUALNOŚCI     

Prognoza wpływów 
i wydatków FUS

ZUS przedstawił kolejną edycję pięcioletniej pro-
gnozy wpływów i wydatków Funduszu Ubezpie-

czeń Społecznych – na lata 2013-2017

W porównaniu z ubiegłoroczną Prognozą wpływów  
i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na 
lata 2011-2015 salda roczne FUS są w obecnej pro-
gnozie wyraźnie większe. Jest to przede wszystkim 
efekt zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 mar-
ca 2011  r. o zmianie niektórych ustaw związanych  
z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. 
Zgodnie z tą ustawą obniżeniu uległa stopa składki 
przekazywanej do otwartych funduszy emerytalnych, 
a w konsekwencji wzrosły wpływy składkowe do fun-
duszu emerytalnego. Na zmniejszenie deficytów rocz-
nych FUS w porównaniu z poprzednią prognozą wpływ 
miało też ustawowe obniżenie wysokości zasiłków po-
grzebowych (do 4 tys. zł).

Budżet państwa będzie musiał coraz więcej wydawać 
na dotowanie systemu ubezpieczeń rentowych i eme-
rytalnych. Deficyt FUS wzrośnie z 57,3 mld zł w 2013 
do 74,6 mld zł w 2017 r. – tak wynika z najbardziej 
prawdopodobnego wariantu w prognozie. W sumie  
w latach 2013 – 2017 wyniesie aż 325,6 mld zł.

                                PROJEKT     

Wybór lekarza i pielęgniarki
Celem planowanej zmiany przepisów  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych w zakresie wyboru 

świadczeniodawcy podstawowej opieki 
zdrowotnej ma być ułatwienie pacjentom dostępu 
do świadczeń zdrowotnych, a świadczeniodawcom  

– zarządzania i rozliczania usług z NFZ w razie 
występujących po stronie świadczeniodawców 

zmian podmiotowych (np. odejścia lekarza, 
pielęgniarki czy położnej) – tłumaczy resort 

zdrowia.. 

Dodano do obowiązującej deklaracji wyboru lekarza, 
pielęgniarki lub położnej poz również deklarację wybo-
ru świadczeniodawcy poz tak, aby deklaracja nie traciła 
ważności w przypadku zmiany miejsca pracy przez leka-
rza, pielęgniarkę czy położną. Obecnie deklaracja wyboru 
ma charakter deklaracji imiennej, przez co w razie zmian 
w tym zakresie i pacjenci, i świadczeniodawcy mają pro-
blemy z uzyskaniem czy rozliczeniem świadczeń – wyja-
śniło MZ.

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m111111&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=26&ma=018544
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111220696
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/oswiadczenie_mz_nrl_26102011.pdf
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1854
http://e-inspektorat.zus.pl/bip/prognozy_fus/prognoza_2013-2017.pdf
http://e-inspektorat.zus.pl/bip/prognozy_fus/prognoza_2013-2017.pdf
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110750398
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/projekt_ustawy_opzdr_24102011.pdf
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=0&ma=018636
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=0&ma=018636
http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/3910
http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/3912
http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/3912
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powrót do spisu treści

                         AKTUALNOŚCI     

Ruszył VIS

Unia Europejska ma nowy wizowy system 
informacyjny (VIS). Dzięki wykorzystaniu danych 
biometrycznych – odcisków palców i cyfrowego 

wizerunku twarzy – wnioski wizowe będą szybciej 
rozpatrywane. 

Nowy system utrudni ponadto tzw. kradzieże tożsa-
mości, a państwom strefy Schengen pozwoli na szybką  
i skuteczną wymianę danych dotyczących wiz krótkoter-
minowych.

                     ZMIANY PRAWNE     

Eksmisja do tymczasowych 
pomieszczeń

Gmina ma tworzyć zasób tymczasowych 
pomieszczeń, z przezna czeniem pod wynajem, 
które ustawa definiuje jako substandardowe. 
Umowa najmu tymczasowego pomieszczenia 

zawierana będzie na czas oznaczony, nie krótszy 
niż miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy.  

Muszą być to lokale nadające się do życia, o powierzchni 
5 m2 na osobę, mające nieza wilgocone ściany, oświetlenie 
natural ne, instalację elektryczną, możliwość zainstalowa-
nia ogrzewania oraz urzą dzenia do gotowania posiłków.
 

Zgodnie z nowelizacją, wykonując obowiązek opróżnienia 
lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych 
dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego 
nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub 
zamiennego, komornik usunie dłużnika do innego lokalu 
lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje 
tytuł prawny i w którym może zamieszkać. Jeżeli dłuż-
nikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu 
lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komor-
nik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy 
gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu 
podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, 
wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, nie dłu-
żej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego 
terminu komornik usunie dłużnika do noclegowni, schro-
niska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe 
wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce 
położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Usuwając 
dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki 
zapewniającej miejsca noclegowe, komornik powiadomi 
właściwą gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tym-
czasowego pomieszczenia. Komornik nie może wstrzymać 
się z dokonaniem czynności, jeżeli wierzyciel lub dłużnik 
albo osoba trzecia wskaże pomieszczenie odpowiadające 
wymogom tymczasowego pomieszczenia.

Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje nawet prawo do tym-
czasowego pomieszczenia, komornik usunie dłużnika do 
noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej 
miejsca noclegowe, wskazanej na wniosek komornika 
przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia 
lokalu podlegającego opróżnieniu. Chodzi tu m.in. o 
sprawy najbardziej patologiczne: gdy z tytułu wykonaw-
czego wynika, że nakazanie opróżnienia lokalu zostało 
orzeczone z powodu stosowania przemocy w rodzinie 
czy z powodu rażącego lub uporczywego wykraczania 
przeciwko porządkowi domowemu bądź niewłaściwego 

zachowania czyniącego uciążliwym korzystanie z innych 
lokali w budynku, albo że dłużnik dokonał zajęcia opróż-
nionego lokalu bez tytułu prawnego, bądź też dłużnik 
został zobowiązany do opróżnienia lokalu zajmowanego 
na podstawie umowy najmu okazjonalnego albo dłuż-
nik został zobowiązany do opróżnienia tymczasowego 
pomieszczenia.

Bezpiecznie w górach 
Narciarz zjazdowy lub snowboardzista do ukoń-
czenia 16. roku życia będzie musiał na zorgani-

zowanym terenie narciarskim mieć w czasie jazdy 
kask. Za jazdę bez kasku będzie grozić grzywna. 

Zabroniona będzie też jazda w stanie nietrzeźwości 
bądź pod wpływem środka odurzającego. Za ta kie 
wykroczenie przewidziano również karę grzywny. 

Zarządzający zorganizowa nym terenem narciarskim 
będzie mógł odmówić wstępu albo nakazać jego opusz-
czenie osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, iż 
znajduje się ona pod wpły wem alkoholu czy narkotyków. 
Zarządca terenu będzie musiał prowadzić rejestr wypad-
ków. Ma on zawierać m.in. dane osoby, której udzielono 
pomocy, rodzaj urazu, imiona i nazwiska ratowników. 
Dane te powinny być przechowywane przez 10 lat.

Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 
zorganizowanych terenach narciarskich umożliwia wyko-
nywanie zadań z zakresu ratownictwa górskiego różnym 
podmiotom, a nie tylko, jak dotychczas, jednostkom 
GOPR i TOPR. Warunkiem jest jednak uzyskanie przez 
zainteresowane podmioty formalnej zgody Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, który będzie miał 
prawo do oceny i wyboru najlepszej zgłoszo nej oferty 

http://ec.europa.eu/polska/news/111011_visa_pl.htm
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/9396/Uruchomienie_Wizowego_Systemu_Informacyjnego_VIS.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112241342
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/15/1/o_bezpieczenstwie_i_ratownictwie_w_gorach_i_na_zorganizowanych_terenach_narciarskich.rtf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112081241
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dotyczącej zorganizowania ratownictwa górskiego na 
danym obszarze.

Zadania z zakresu ratownictwa gór skiego mają być finan-
sowane przez mi nistra właściwego do spraw wewnętrz nych 
w ramach dotacji celowych, które będą także mogły być 
udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz 
pochodzić ze źródeł własnych organizacji.

Bezpiecznie nad wodą
Większość przepisów ustawy o bezpieczeństwie 

osób przebywających na obszarach wodnych 
wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. Ma ona służyć 
zapewnieniu bezpieczeństwa osób uprawiających 
sporty wodne lub korzystających ze zbiorników 

wodnych, wskazując podmioty odpowiedzialne za 
zapewnienie tych warunków (stała służba ratowni-

cza na kąpieliskach).

Przepisy ustawy m.in.:
• określają obowiązki osób pływających, kąpiących się 

lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach 
wodnych;

• wskazują na czym polega zapewnienie bezpieczeń-
stwa na obszarach wodnych oraz określają podmioty 
odpowiedzialne za jego zapewnienie;

• wprowadzają zasadę, że ratownictwo wodne będą 
mogły prowadzić wyłącznie podmioty, które uzyskają 
zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

• określają na czym mogą polegać działania ratowni-
cze;

• zawierają katalog zadań podmiotów uprawnionych 
do wykonywania ratownictwa wodnego;

• określają obowiązki ratowników wodnych;
• przyjmują, że nadzór nad ratownictwem wodnym 

sprawował będzie minister właściwy do spraw we-
wnętrznych.

Wykup mieszkań z TBS
 Nowelizacja ustawy o niektórych formach 

popierania budownictwa mieszkaniowego oraz 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pozwala 

już przekształcić na własność prawa do lokali 
mieszkalnych znajdujących się w zasobach TBS 

i spółdzielni mieszkaniowych, które zostały 
wybudowane przy wsparciu preferencyjnych 
kredytów ze środków Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego lub Banku Gospodarstwa 

Krajowego. 

Lokale wybudowane na wynajem przez towarzy-
stwa budownictwa społecznego (TBS) mogą być 
sprzedane tylko najemcom, którzy partycypowali 
w kosztach ich budowy. Decyzja o sprzedaży lokali 
należy do właściciela zasobu. Wykupić mieszkanie 
można po cenie rynkowej pomniejszonej o zwaloryzo-
wany wkład własny.

                       INTERPRETACJE     

Hazard internetowy 
nielegalny 

W odpowiedzi na interpelację Ministerstwo 
Finansów udzieliło wyjaśnień co do karania za 

hazard internetowy.

Zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.  
o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540, z późn. 
zm.) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakazane 
jest zarówno urządzanie gier hazardowych przez sieć In-
ternet, jak i uczestniczenie w tych grach. Zakazy te nie 

dotyczą urządzania zakładów wzajemnych przez sieć In-
ternet na podstawie udzielonego zezwolenia.

Naruszenie powyższych zakazów skutkuje sankcjami 
określonymi w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks 
karny skarbowy. Jeżeli zostanie ujawnione uczestnic-
two osoby (gracza) na terenie Polski w zagranicznej 
grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym, 
sprawca podlega karze grzywny do 720 stawek dzien-
nych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo 
obu tym karom łącznie, a w wypadku mniejszej wagi 
osoba taka podlega karze grzywny za wykroczenie 
skarbowe.

                            WSKAŹNIKI     

Niszczenie zieleni kosztuje
Minister Środowiska podał stawki opłat za 

usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za 
zniszczenie zieleni na rok 2012.

Stawka za usunięcie 1 m2 powierzchni pokrytej krzewami 
wyniesie 236,60 zł, a kary za zniszczenie 1 m2 terenu zie-
leni:  

a) dla trawników – 54,41 zł, 
b) dla kwietników – 467,29 zł. 

Stawki za usuwanie drzew podane są w załącznikach do 
obwieszczenia.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112081240
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/15/1/o_bezpieczenstwie_osob_przebywajacych_na_obszarach_wodnych.rtf
http://www.klub.platforma.org/aktualnosci,article,bezpiecznie-w-gorach-i-nad-woda,487.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112011180
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/15/1/formy_popierania__budownictwa_.rtf
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/46564380ef581d85c125729c004bf3de/c4a03b2ab9fdb6d9c12578f70043e534?OpenDocument
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20110950963
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                       INTERPRETACJE     

Co z naklejkami 
legalizacyjnymi?

Ministerstwo Infrastruktury wyjaśniło, że przepisy 
w zakresie nalepek na tablice rejestracyjne 

funkcjonują od wielu lat. Naklejki legalizacyjne, 
które właściciele pojazdów umieszczają na 

tablicach tymczasowych, już teraz zawierają 
informację o dacie ważności tablic (miesiąc i rok).

Ponadto, w wyniku uchwalenia ustawy o ograniczeniu 
barier administracyjnych dla obywateli, do konsultacji 
społecznych został skierowany projekt rozporządzenia 
w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz 
warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego 
(zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie). Projekt 
ten nie wprowadza żadnych zmian co do wymagań 
dotyczących nalepki na tablice tymczasowe. Wprowa-
dza zaś postulowane przez właścicieli pojazdów zmiany  
i zmniejszy obciążenia administracyjne dla organów reje-
strujących pojazdy. Nie będzie już trzeba demontować 
tablic rejestracyjnych i przynosić ich do urzędu. 

Zaświadczenia na przewóz
Resort infrastruktury wyjaśnił kwestie dotyczące 

wypisów z zaświadczeń na krajowy przewóz dro-
gowy na potrzeby własne osób lub rzeczy.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia z 26 
lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
wysokości opłat za czynności administracyjne zwią-
zane z  wykonywaniem przewozu drogowego oraz 

za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji 
zawodowych, organy samorządu terytorialnego wydając 
dodatkowy wypis z zaświadczenia na krajowy przewóz 
drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy udzie-
lonego przed dniem 28 lipca 2011r., tj. przed dniem 
wejścia w życie ww. rozporządzenia, powinny wydać 
wypis na okres, na jaki było wydane dotychczasowe 
zaświadczenie i pobrać opłatę 100 zł. W przypadku 
zaś, gdy przedsiębiorca ubiega się o dokonanie zmiany  
w zaświadczeniu udzielonym przed tym dniem, organ 
właściwy w tych sprawach winien wydać zaświadczenie 
z datą jego ważności odpowiadającą dacie wskazanej  
w dotychczasowym zaświadczeniu.

                     ZMIANY PRAWNE     

Zmiany w transporcie 
drogowym

 Ustawa o zmianie ustawy o transporcie 
drogowym oraz niektórych innych ustaw ma na 

celu usunięcie barier utrudniających prowadzenie 
działalności przewozowej, lepsze wykorzystanie 

Inspekcji Transportu Drogowego, a także 
zwiększenie funkcji prewencyjnej i restytucyjnej 

nakładanych na przewoźników kar, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ich represyjności.

Obszerna nowelizacja ma służyć ograniczeniu nieuczci-
wej konkurencji wśród firm spedytorskich zarówno 
krajowych, jak i zagranicznych. 

Zgodnie z nowymi przepisami inspektorzy transportu 
drogowego będą mogli kontrolować wszystkie wyma-
gane urządzenia pomiarowo-kontrolne znajdujące 

się w pojeździe, a nie tylko te zainstalowane na stałe. 
Zostali oni także upoważnieni do sprawdzania podmio-
tów wykonujących czynności związane z przewozem 
drogowym, np. spedytorów, nadawców, odbiorców, 
organizatorów wycieczek lub organizatorów transportu.

Homologacja
Minister Infrastruktury dwukrotnie zmienił 

ostatnio rozporządzenie w sprawie homologacji 
typu pojazdów samochodowych i przyczep.

Zmiany dotyczą wykazu jednostek upoważnionych do 
przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli 
zgodności produkcji lub montażu oraz wymagań co do 
posiadania przez pojazdy osłon przeciwrozbryzgowych.

                                PROJEKT     

Kilometrówka w 2012 r.
 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
zakłada podwyższenie maksymalnych stawek 

za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących 
własnością pracodawcy, używanych do celów 

służbowych, według których pracodawca 
pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych 

używanych w pracy przez pracowników.

Ze względu na wzrastające koszty eksploatacji pojazdów, 
dotychczasowe stawki nie gwarantują pracownikom 
zwrotu rzeczywiście ponoszonych kosztów.

http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1794609-p_2.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4461.htm
http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1794490-p_5.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111550918
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4061.htm
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2011/201109/201110/1010/o_transporcie_drogowym._doc.rtf
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112061218
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112261361
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_rozporzadzen/rozp_transport_drogowy/proj_rozp_zwrot_kosztow_pojazdy_cele_sluzb
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                                PORADA     

Pomoc na inwestycje
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu 
dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020ma na celu 
wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej 

gospodarki poprzez wspieranie nowych inwestycji 
realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy.

Budżet programu to ok. 727 mln zł w latach 2011-2020 
– środki budżetu państwa przeznaczone na wsparcie two-
rzenia nowych miejsc pracy i realizacji nowych inwestycji. 

O wsparcie mogą się ubiegać m.in. przedsiębiorcy planu-
jący inwestycje w sektorach priorytetowych, takich jak: 
sektor motoryzacyjny, sektor elektroniczny, sektor lotni-
czy, sektor biotechnologii, sektor nowoczesnych usług 
oraz sektor badawczo-rozwojowy.

Więcej informacji na stronach MG.

                                PROJEKTY     

Nowe reguły gry na rynkach 
finansowych UE

Komisja Europejska chce zmian w dyrektywie 
w sprawie rynków instrumentów finansowych 
(MiFID) – zwiększenia wydajności, odporności  

i przejrzystości rynku finansowego oraz 
zwiększenia ochrony inwestorów. 

Propozycje zakładają także rozszerzenie uprawnień orga-
nów nadzoru i stworzenie jasnych reguł przeprowadzania 
wszelkich transakcji handlowych.

Komisja Europejska przyjęła m.in. wniosek dotyczący 
rozporządzenia w sprawie wykorzystywania informa-
cji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku). 
Wniosek zmierza do aktualizacji i wzmocnienia obecnych 
ram mających na celu zapewnienie integralności rynku 
i ochronę inwestorów, przewidzianych w dyrektywie  
w sprawie nadużyć na rynku.

Podatek od transakcji 
finansowych?

Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący 
unijnego podatku od transakcji finansowych. Podatek 

ten byłby nakładany na wszystkie transakcje na in-
strumentach finansowych zawierany między instytu-
cjami finansowymi, w sytuacji gdy co najmniej jedna 

strona transakcji znajduje się w Unii Europejskiej. 

Wymiana akcji i obligacji byłaby opodatkowana stawką 
0,1%, natomiast kontrakty pochodne stawką 0,01%. 
Przychody z tego tytułu mogłyby sięgnąć około 57 mld 
euro rocznie. 

Komisja zaproponowała, aby podatek wszedł w życie od 
początku 2014 r. 

Dochód z tego podatku byłby podzielony między UE  
i państwa członkowskie. Jego część byłaby wykorzystana 
jako zasoby własne UE zmniejszające częściowo wkłady 
państw członkowskich. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować o podwyższeniu części dochodów opodat-
kowując transakcje finansowe według wyższej stawki.

                     ZMIANY PRAWNE     

Współpraca naukowa 
z zagranicą

 Zmieniło się rozporządzenie w sprawie warunków 
i trybu przyznawania pomocy publicznej na 

finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.

Podmiot starający się  o dofinansowanie w zakresie 
współpracy naukowej z zagranicą winien pokryć mini-
mum 20% kosztów kwalifikowalnych. Środki te muszą 
pochodzić ze źródeł własnych bądź z zewnętrznych źró-
deł finansowania, ale nie z pomocy publicznej. 

Outsourcing 
bankowy

Obowiązuje już ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
bankowe oraz ustawy o kredycie konsumenckim, 

która ma na celu uelastycznienie outsoursingu 
bankowego i szczegółowe uregulowanie zasad 
i trybu powierzania przez banki wykonywania 

czynności z zakresu działalności ban kowej 
podmiotom zewnętrznym. 

Do takich czynności należeć będą m.in. zawieranie  
i zmiana umów rachunków bankowych, zawieranie  
i zmiana umów kredytów i pożyczek pieniężnych udzie-
lanych osobom fizycznym, zawieranie i zmiana umów 
pożyczek pieniężnych udzielanych mikroprzedsiębior-
com, zawieranie i zmiana ugód w sprawie spła ty kredytu, 

http://www.mg.gov.pl/node/13949
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Pomoc+na+inwestycje+o+istotnym+znaczeniu+dla+gospodarki
http://ec.europa.eu/polska/news/111020_nowe_reguly_gry_na_rynkach_finansowych_ue_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/111020_euro_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/110928_tax_pl.htm
http://pkpplewiatan.pl/opinie/unia_europejska/1/proponowany_podatek_od_transakcji_finansowych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112171287
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112011181
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zawieranie i zmiana umów o kartę płatniczą, przyjmo-
wanie wpłat i dokonywanie wypłat, a także windyka cja 
należności. 

Całość tych czynności pozostaje nadal pod nadzorem 
Komisji Nadzoru Finansowego, a ustawa precyzuje 
pro cedury postępowania przy uruchamia niu outsour-
cingu. Stronami umów out sourcingu bankowego mogą 
być jedynie podmioty zajmujące się profesjonalnie 
prowadzeniem działalności gospodar czej, w tym też 
przedsiębiorcy zagraniczni, włącznie z osobą fizyczną 
nieposiadającą obywatelstwa polskie go. 

Ustawa ogranicza też nadmiernie rozbudowany system 
sprawozdawczo ści i wprowadza do systemu outso urcingu 
możliwość skorzystania z podwykonawców. Jednakże 
stosowanie tak zwanego podoutsourcingu zostało 
do puszczone w ograniczonym zakresie. W nowelizacji 
podano katalog czynności, które mogą być przedmio-
tem po wierzania przez bank bez uzyskiwania zgody KNF. 
Nadal jednak ściśle określo ne są czynności bankowe, 
które mogą być przedmio tem outsourcingu tylko za 
zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. 

Leczenie na koszt państwa
Minister Zdrowia określiła sposób i tryb  

finansowania z budżetu państwa świadczeń  
opieki zdrowotnej.

Dotyczy ono m.in. zapewnienia pomocy każdej oso-
bie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdro-
wotnego przez Państwowe Ratownictwo Medyczne, 
świadczeń dla osób nieubezpieczonych posiadających 
obywatelstwo polskie i posiadających miejsce zamiesz-
kania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które 
spełniają kryterium dochodowe z art. 8 ustawy o po-

mocy społecznej,  a także świadczeń dla innych osób 
nieubezpieczonych posiadających obywatelstwo pol-
skie i posiadających miejsce zamieszkania w Polsce, 
które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie cią-
ży, porodu i połogu.

Finanse Funduszu Pracy
1 listopada br. weszło w życie rozporządzenie 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych 

zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy.

Określa ono szczegółowe zasady gospodarki finanso-
wej Funduszu Pracy oraz zasady i tryb powierzania przez 
organy zatrudnienia bankom i innym instytucjom doko-
nywania wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych 
i innych uprawnionych osób.

Zmiany dotyczące funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych

 Nowelizacja ustawy o funduszach 
inwestycyjnych upraszcza procedurę tworzenia 

funduszy inwestycyjnych zamkniętych, 
ogranicza dostępność certyfikatów 

inwestycyjnych oraz wprowadza nowe 
definicje, a także poprawia ochronę nabywców 

nieprofesjonalnych. 

Zmiany dotyczą też zasad nadzoru nad zamkniętymi 
funduszami inwestycyjnymi emitującymi wyłącznie cer-
tyfikaty inwestycyjne, które nie będą dopuszczone do 
obrotu na rynku regulowanym ani dopuszczone do alter-
natywnego systemu obrotu. Nowelizacja dotyczy ponadto 
przekształcania niepublicznych certyfikatów inwestycyj-

nych w certyfikaty publiczne z uwzględnieniem nowych 
zasad tworzenia funduszy.

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 
przewidziano zmiany dotyczące zwolnienia podatko-
wego – w zakresie rezygnacji z obowiąz ku uzyskania 
zezwolenia Komisji Nadzo ru Finansowego na utworzenie 
funduszu inwestycyjnego..

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogło-
szenia.

Poręczenia spłaty 
zobowiązań

18 listopada 2011 r. wejdzie w życie 
nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki  

w sprawie szczegółowych warunków udzielania 
poręczeń jako pomocy de minimis, które będzie 

obowiązywało do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Przewiduje ono, że łączna wartość pomocy de minimis 
udzielanej przez PARP mikroprzedsiębiorcom oraz małym 
lub średnim przedsiębiorcom w formie poręczeń spłaty 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub 
innych zobowiązań finansowych, związanych z prowa-
dzoną działalnością gospodarczą, wyrażona za pomocą 
ekwiwalentu dotacji brutto, nie może przekroczyć  
w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprze-
dzających go latach podatkowych równowartości  
200 tys. euro, zaś w sektorze transportu drogowego 
– 100 tys. euro. Wartość poręczenia obejmuje nie wię-
cej niż 80% wartości udzielanego kredytu lub innego 
zobowiązania finansowego.

http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/15/1/o_zmianie_ustawy_prawo_bankowe.rtf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112251355
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112211317
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4529.htm
http://www.premier.gov.pl/rzad/projekty_ustaw/projekty_nowelizacji_ustaw/projekt_ustawy_o_zmianie_ustaw,7185/
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2011/201109/201110/1010/o_funduszach_inwestycyjnych.rtf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112211315
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