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ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

Słowo od doradcy

Wszystkim Czytelnikom składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności  
w Nowym Roku oraz spełniania marzeń.

W niniejszym numerze podsumowujemy rok 2016, wskazując największe BUBLE 
i HITY wśród wprowadzonych zmian - z punktu widzenia podatników. 

W biuletynie przedstawiono także nowości, jakie czekają nas w 2017 roku. Obej-
mują one w szczególności uszczelnianie systemu VAT, podniesienie kwoty wolnej 
od PIT i niższy CIT. Później, w marcu, administracja celna, skarbowa i podatkowa 
zostanie przekształcona w tzw. Krajową Administrację Skarbową (KAS).

Zwracamy też uwagę, że nowy obowiązek dla małych i średnich przedsiębiorców 
w zakresie przekazywania Jednolitych Plików Kontrolnych, czyli obowiązek skła-
dania comiesięcznego pliku JPK_VAT (ewidencji zakupu i sprzedaży VAT), może 
być wypełniony przez pełnomocnika (np. przez doradcę podatkowego), upoważ-
nionego do podpisywania deklaracji.

Dla przedsiębiorców interesujące będą zapewne pierwsze ułatwienia w ramach 
pakietu „100 zmian dla firm”, jakie wprowadzenie są z początkiem 2017 roku.  

Jak co roku, należy zauważyć, że zmienia się wiele wskaźników, np. minimalne 
płace, ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia w roku 2017. 
W bieżącym numerze wskazano również istotne zmiany dotyczą emerytur i rent. 
Mianowicie, od października 2017 r. obniżony będzie wiek emerytalny, zaś przy naj-
bliższej waloryzacji świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione. Mimo 
oczywistych pozytywnych aspektów takich zmian, należy zauważyć, że można  
w ich efekcie spodziewać się wzrostu inflacji.

Twój Doradca Podatkowy

9   – Prawo złożenia płatnikowi oświadczenia 
dla celów dokonania rocznego obliczenia 
podatku dochodowego od osób fizycznych 
za 2016 r. (PIT-12).

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

9   – Wpłata zryczałtowanego podatku 
dochodowego pobranego w grudniu 
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 
grudzień - osoby fizyczne opłacające składki 
wyłącznie za siebie.

10 – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień.

16 – Wpłata podatku  leśnego za styczeń oraz 
złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek 
rolny na rok 2017 – osoby prawne, jednostki 
organizacyjne oraz spółki nieposiadające 
osobowości prawnej. 

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

16 – Złożenie informacji podsumowującej 
(w wersji drukowanej) za grudzień. 

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

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

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

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

20 – Wybór formy opodatkowania/rezygnacji 
z dotychczasowej formy opodatkowania 
podatkiem docodowym od osób fizycznych 
(np. złożenie wniosku o zastosowanie 
opodatkowania w formie karty 
podatkowej – PIT-16).

20 – Zawiadomienie o wyborze kwartalnego 
opłacania ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych.

20 – Wpłata na PFRON za grudzień.

23 – Zawiadomienie o ew. założeniu od 
1 stycznia 2017 r. podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów.

Terminy – styczeń

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/twoj-pit-moze-rozliczyc-pracodawca?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
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AKTUALNOŚCI

Znane są wyniki XIII edycji rankingu przepisów podatko-
wych „BUBLE I HITY PODATKOWE 2016”, przygotowa-
nego przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce oraz 
redakcję miesięcznika „Doradca Podatkowy” na podsta-
wie propozycji i ocen podatników i przedsiębiorców. 

Ranking prowadzony jest rokrocznie nieprzerwanie od 2004 roku. Kryterium wyróżnienia 

dla HITU jest zazwyczaj korzyść dla podatnika lub przedsiębiorcy płynąca z zastosowania 

danego rozwiązania lub jego pozytywny wpływ na prowadzenie działalności i na życie 

podatnika, dla BUBLA zaś – perspektywa ich utrudnienia wskutek absurdalności lub 

niejasności wprowadzonego rozwiązania legislacyjnego.

Spośród nowości podatkowych w 2016 r. uwagę respondentów zwróciły:.

 PODATKI ■ PODATKI ■

BUBLE i HITY podatkowe 
roku 2016

25 – Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.

25 – Złożenie informacji podsumowującej 
(składanej elektronicznie).

31 – Wpłata ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych za grudzień i złożenie 
przez ryczałtowca zeznania za 2016 r. (PIT-28).

31 – Wpłata podatku  od nieruchomości za 
styczeń oraz złożenie deklaracji na podatek 
od nieruchomości na rok 2017 – osoby 
prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki 
nieposiadające osobowości prawnej.

31 – Przekazanie do ZUS informacji o danych 
za 2016 r. do ustalenia wysokości stopy 
procentowej składki na ubezpieczenie 
wypadkowe (ZUS IWA).

31 – Przekazanie przez uprawnionych 
płatników do urzędu skarbowego 
informacji o dochodach PIT-8C, PIT-
11, IFT-1R i rocznego obliczenia podatku 
PIT-40 w formie papierowej.

31 – Złożenie deklaracji o wysokości składki 
na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej 
i odliczonej od karty podatkowej w poszcze-
gólnych miesiącach 2016 r. (PIT-16A).

31 – Złożenie rocznej deklaracji (drogą 
elektroniczną lub w formie papierowej) 
o pobranych zaliczkach na podatek 
dochodowy za 2016 r. (PIT-4R).

31 – Złożenie rocznej deklaracji (drogą 
elektroniczną lub w formie papierowej) 
o zryczałtowanym podatku dochodowym 
za 2016 r. (PIT-8AR).

31 – Złożenie przez płatnika deklaracji 
o wysokości pobranego zryczałtowanego 
podatku dochodowego od: należności 
wypłaconych zagranicznej osobie prawnej 
z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 
i art. 22 ust. 1 ustawy o p.d.o.p. za 2016 r. 
(CIT-10Z) i dochodów (przychodów) 
z dywidend oraz innych przychodów 
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
o których mowa w art. 22 ustawy o p.d.o.p., 
osiągniętych przez podatnika mającego 
siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 
2016 r. (CIT-6R).

31 – Złożenie deklaracji CIT-6AR, CIT-11R 
za 2016 r.

Buble Hity

1. Wdrażanie Jednolitego Pliku Kontrolnego
Stopniowo i z problemami podmioty gospo-
darcze obejmowane są obowiązkiem przeka-
zywania postaci elektronicznej ksiąg podat-
kowych i dowodów księgowych na żądanie 
organów podatkowych i organów kontroli 
skarbowej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej lub na informatycznym nośni-
ku danych, oraz comiesięcznego przekazywa-
nia postaci elektronicznej ewidencji zakupu 
i sprzedaży VAT za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej.

1. Uchylenie konieczności korekt 
przychodów i kosztów w przypadku 
zatorów płatniczych
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie usta-
wy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych in-
nych ustaw  uchyliła z początkiem 2016 r. przepi-
sy ustawy o PIT (art. 24d) i ustawy o CIT (art. 15b) 
dotyczące kasowego rozliczenia „przetermi-
nowanych” faktur w podatkach dochodowych. 
Zgodnie z tymi przepisami, istniał obowiązek 
dokonywania korekty kosztów uzyskania przy-
chodów w przypadku nieuregulowania kwoty 
wynikającej z faktury lub innego dokumentu 
w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatno-
ści ustalonego przez strony, a w przypadku gdy 
termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – nieure-
gulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia 
kwoty wynikającej z faktury lub innego doku-
mentu do kosztów uzyskania przychodów.

   POWRÓT DO SPISU TREŚCI
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INTERPRETACJE

■ PODATKI  PODATKI ■

KERM zamknął 
prace nad koncepcją 
tzw. jednolitego podatku

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął decyzję 
o zakończeniu prac studyjno-analitycznych związanych 
z tzw. jednolitym podatkiem. „Po rzeczowych konsultacjach 
i wszechstronnych analizach „za” i „przeciw”, zdecydowaliśmy, 
że nie wprowadzimy tego rozwiązania do polskiego systemu 
podatkowego” – oświadczył wicepremier Mateusz Morawiecki, 
przewodniczący KERM.

„W listopadzie zobowiązaliśmy się, że do końca roku rząd zajmie ostateczne stanowi-

sko w sprawie reformy podatkowej polegającej na ewentualnym wdrożeniu rozwiąza-

nia systemowego w postaci tzw. jednolitego podatku. Po wieloaspektowej dyskusji 

w ramach rządu oraz po wysłuchaniu merytorycznych argumentów bardzo szerokiego 

grona partnerów społecznych i biznesowych, uznaliśmy, że kontynuacja prac nad takim 

rozwiązaniem nie jest zasadna. Przy podejmowaniu tej decyzji szczególnie ważny był 

dla nas interes przedsiębiorców. Analiza potencjalnego wpływu tzw. jednolitego 

podatku na osoby prowadzące działalność gospodarczą przyczyniła się do podjęcia 

ostatecznej decyzji. Praca przedsiębiorców wiąże się z licznymi ryzykami oraz niepew-

nością i nie można jej porównywać do aktywności zawodowej w formie, np. umowy 

o pracę” – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.

„Chcemy przeciąć tą decyzją wszelkie spekulacje i towarzyszące im niepewności 

dotyczące przyszłego prawa podatkowego w Polsce. W każdym dojrzałym i odpowie-

dzialnym państwie prowadzone są analizy, których celem jest dopasowanie rozwiązań 

podatkowych do zmieniających się warunków. W sprawie tzw. podatku jednolitego, 

podjęliśmy wspólną decyzję i ten etap przeglądu polskiego systemu podatkowego 

mamy już za sobą. Wszystkim zaangażowanym w prace studyjne, analityczne i kon-

sultacyjne związane z koncepcją jednolitego podatku chciałbym bardzo serdecznie 

podziękować” – dodał wicepremier.

Buble Hity

2. Klauzula generalna przeciwko unikaniu 
opodatkowania i opinie zabezpieczające 
Nowy przepis Ordynacji podatkowej przewi-
duje, że „czynność dokonana przede wszyst-
kim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, 
sprzecznej w danych okolicznościach z przed-
miotem i celem przepisu ustawy podatkowej, 
nie będzie skutkować osiągnięciem korzy-
ści podatkowej,  jeżeli sposób działania był 
sztuczny”.

3. Prewspółczynnik w VAT 
Od początku 2016 r. ustawa o VAT wskazuje 
tzw. sposoby wyliczania tzw. prepropor-
cji (prewspółczynnika) przy odliczaniu VAT 
w  przypadku podatku naliczonego wynikają-
cego z wydatków związanych z czynnościami 
opodatkowanymi i z czynnościami niepodle-
gającymi podatkowi.

4. Podatek od sprzedaży detalicznej
Ustawa z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzeda-
ży detalicznej weszła w życie 1 września 2016 r. 
Podstawę opodatkowania podatkiem stanowi 
osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przy-
chodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 
17  mln zł. Jednak Komisja Europejska zakwe-
stionowała stawki podatku (0,8% i 1,4%) i Mi-
nisterstwo Finansów wydało rozporządzenie 
w  sprawie zaniechania poboru tego podatku 
do końca 2016 r., ale deklarację PSD-1 w tym 
czasie trzeba składać. Z kolei na cały rok 2017 r. 
zapłatę podatku wyłączy ustawa zmieniająca. 

5. Przesuwanie terminu wejścia w życie 
ustawy o administracji podatkowej 
W ustawie przewidziano m.in. pomoc asysten-
tów dla rozpoczynających działalność mikro-
firm, centra obsługi podatników oraz centrali-
zację systemu informacji podatkowej. Wpierw 
wejście w życie nowych przepisów przesunięto 
na 1 lipca 2016 r., potem na 1 stycznia 2017 r., 
ale w związku z wejściem w życie ustawy o Kra-
jowej Administracji Skarbowej – nie będą one 
obowiązywały w ogóle. 

2. Uregulowanie zasad dokonywania 
korekty przychodów i kosztów uzyskania 
przychodów (na bieżąco).
Ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustaw 
w związku ze wspieraniem polubownych 
metod rozwiązywania sporów wprowadziła 
w podatkach dochodowych rozwiązanie po-
legające na tym, że fakty mające wpływ na 
korektę przychodów lub kosztów uzyskania 
przychodów, które nastąpiły w późniejszym 
okresie rozliczeniowym, nie są rozpoznawane 
ze skutkiem „wstecz" (ex tunc), lecz rozliczane 
są w bieżącym okresie rozliczeniowym. Nowe 
przepisy są stosowane odpowiednio także do 
korekty odpisów amortyzacyjnych.

3. Wątpliwości rozstrzygane na korzyść 
podatnika
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie 
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektó-
rych innych ustaw wprowadziła do przepisów 
Ordynacji podatkowej, wyrażoną expressis 
verbis, zasadę, że niedające się usunąć wąt-
pliwości co do treści przepisów prawa podat-
kowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. 

4. Obniżone odsetki za zwłokę od zaległości 
podatkowych 
Od 1 stycznia 2016 r. podatnicy zapłacą tylko 
połowę zwykłej stawki odsetek za zwłokę od 
zaległości podatkowych, które sami skorygują 
(w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu do 
złożenia pierwotnej deklaracji) i uregulują w cią-
gu 7 dni od dnia złożenia korekty (stawka obniżo-
na). Natomiast podatnicy VAT i akcyzy, których 
na błędzie złapie kontrola podatkowa lub ujawni 
to urząd w toku czynności sprawdzających, za-
płacą od 2016 roku aż 150% normalnej stawki 
odsetek za zwłokę (stawka podwyższona).

5. Tzw. ulga B+R w PIT i CIT 
Ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w związku ze wspieraniem inno-
wacyjności wprowadziła z dniem 1 stycznia 
2016 r. prawo do odliczenia od podstawy opo-
datkowania podatkiem dochodowym określo-
nej kwoty kosztów uzyskania przychodów po-
niesionych przez przedsiębiorcę na działalność 
badawczo-rozwojową. 

AKTUALNOŚCI

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/kerm-zamknal-prace-nad-koncepcja-tzw-jednolitego-podatku?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2608,podatki-oparte-na-prostych-i-stabilnych-zasadach.html
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2552,mariusz-korzeb-w-polsat-news-2-chaos-informacyjny-nie-sluzy-planom-ministerstwa-finansow.html
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Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz niektórych innych ustaw  wprowadza dodatkowe 
rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności podatku – 
tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających – m.in.: przepisy 
modyfikujące sposoby rozliczeń i postępowań weryfikacyjnych 
oraz zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia 
VAT i odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości 
podatkowe, a także zaostrzenie sankcji dla osób biorących udział 
w oszustwach podatkowych.

Jednym z priorytetów Rządu i Ministerstwa Finansów są działania wspierające uczciwą 

konkurencję i poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorców oraz bezpieczne 

finansowanie potrzeb społecznych. 

W tym celu w 2016 roku wprowadzono szereg przepisów ograniczających szarą stre-

fę, m.in. pakiet paliwowy, klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, uruchomienie 

Jednolitego Pliku Kontrolnego. 

W 2017 roku kontynuowane będą 

działania związane z uszczelnianiem 

systemu podatkowego – w życie wej-

dzie nowelizacja ustawy o VAT oraz 

nowelizacja ustawy hazardowej (ma ona 

na celu zmniejszenie  tzw. „szarej strefy” 

w grach hazardowych, co doprowadzi do 

zwiększenia udziału w  rynku legalnych 

przedsiębiorstw m.in. poprzez wprowa-

dzenie możliwości blokowania dostępu 

do nielegalnych stron internetowych 

oraz utrudnienie wykonywania płatności 

na rzecz podmiotów oferujących niele-

galne gry hazardowe w  Internecie), pla-

nowane jest wprowadzenie tzw. pakietu 

ZMIANY 
PRAWNE

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami w sprawie podpisywania 
przez pełnomocników comiesięcznych informacji, składanych na 
podstawie art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), Ministerstwo Finansów 
przedstawiło wyjaśnienie.

Informacje o prowadzonej ewidencji, o któ-

rej mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (Dz.U. z 2016 poz. 710, z późn. zm.), 

składane na podstawie art. 82 § 1b Ordyna-

cji podatkowej, są informacjami składanymi 

ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych na podstawie przepisów prawa 

podatkowego.

Zgodnie z treścią art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej przez deklaracje rozumie się rów-

nież zeznania, wykazy, zestawienia oraz informacje, do których składania obowiązani są 

na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. Pojęcie de-

klaracji obejmuje więc także informacje, składne na podstawie art. 82 § 1b Ordynacji 

podatkowej.

Kwestie pełnomocnictw do podpisywania deklaracji, w rozumieniu art. 3 pkt 5 Ordynacji 

podatkowej, są normowane w rozdziale 9a Działu III Ordynacji podatkowej. Stosownie do 

treści art. 80a § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, 

deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika. Rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania 

deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. 

poz. 2337) określony został wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa (UPL-1) stanowi 

załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia. Upoważnienia takiego można więc udzielić swojemu 

doradcy podatkowemu.

■ PODATKI  PODATKI ■

Uszczelnianie systemu 
podatkowego

Upoważnienia do 
przekazywania 
JPK można udzie-
lić pełnomocni-
kowi, np. doradcy 
podatkowemu.

INTERPRETACJE

Pełnomocnictwo do JPK

http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/12/14/informacja_ws._ustawy_o_zmianie_ustawy_o_podatku_od_towarow_i_uslug_oraz_niektorych_innych_ustaw.rtf
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2620,pracodawcy-rp-podsumowuja-rok-2016.html
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/jak-skutecznie-zwalczac-czarna-i-szara-strefe-konferencja-w-mf?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=134E2F051310E21AC125805A005337F1
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=AAC89AD26B35A043C1258022002E52EE
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,476,1.html
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/12/28/hazrd.rtf
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/nowy-obowiazek-dla-malych-i-srednich-przedsiebiorcow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
http://www.opole.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-opolu/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/B4pj/content/pelnomocnictwo-do-jpk-wyjasnienie-ministerstwa-finansow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opole.apodatkowa.gov.pl%2Fizba-skarbowa-w-opolu%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_B4pj%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_B4pj_
http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/jak-ustalic-status-przedsiebiorcy?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze
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ZMIANY 
PRAWNE

Pozytywne zmiany odczuje ponad 3 miliony Polaków, w przypadku 
których wzrost kwoty wolnej do 6 600 zł sprawi, że zapłacą niższy 
podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Wzrost kwoty 
wolnej od PIT

Ustawa z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie 

ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które już obowiązują. Nowe regulacje 

mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r.

Nowelizacja przewiduje, że w 2017 r. kwota wolna od podatku dla osób najmniej zara-

biających zostanie zwiększona do 6 600 zł. W efekcie osoby, których roczne dochody nie 

przekroczą tej kwoty, nie zapłacą podatku. 

Dla osób zarabiających pomiędzy 11 000 zł a 85 528 zł rocznie (pierwszy przedział 

skali podatkowej) – kwota wolna od podatku wynosić będzie tyle, ile dotąd. 

Powyżej dochodu 85 528 zł rocznie – kwota ta będzie ulegała stopniowemu zmniejszaniu. 

Podatnicy zarabiający więcej niż 127 tys. zł rocznie - nie będą mieli kwoty wolnej od 

podatku. 

Przy obliczania zaliczek na podatek dochodowy kwota zmniejszająca podatek wynosi 

556,02 zł w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty 85 528 zł, na-

tomiast w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę 85 528 zł, zaliczki na 

podatek dochodowy nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek. 

Zgodnie nową ustawą wysokość kwoty zmniejszającej podatek będzie podlegała co-

rocznie weryfikacji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, który ma 

przedkładać Radzie Ministrów propozycję zmiany wysokości kwoty zmniejszającej podatek 

w przypadku istotnego wzrostu kwoty minimum egzystencji. 

Nowelizacja wprowadza też opodatkowanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Od 

1 stycznia 2017 r. zwolnione z opodatkowania CIT będą jedynie otwarte fundusze inwesty-

cyjne i specjalistyczne fundusze inwestycyjne. Ograniczeniu ze zwolnienia podatkowego 

podlegać będą też zagraniczne fundusze inwestycyjne.

przewozowego. Wzrost ściągalności podatków ma się przyczynić także do sfinansowania 

największego od szeregu lat wsparcia dla polskich rodzin.

Nowe przepisy ustawy o VAT mają pomóc w lepszej ściągalności tego podatku. Zmo-

dyfikowano m.in. zasady weryfikacji zwrotu podatku od towarów i usług, ograniczono 

prawo do zwrotu różnicy podatku w przyśpieszonym, 25-dniowym terminie, wpro-

wadzono odpowiedzialność solidarną do kwoty 500 tys. zł pełnomocnika, który 

rejestruje podatnika, za jego zaległości podatkowe, zlikwidowano możliwość roz-

liczania się przez niektórych podatników VAT za okresy kwartalne. 

Wprowadzono też nadzwyczajne obostrzenie kary i możliwość pozbawienia wol-

ności za wystawianie lub posługiwanie się tzw. pustymi fakturami. 

Ustawa przedłuża ponadto stosowanie podwyższonych stawek VAT (m.in. podsta-

wowa stawka 23%, zamiast 22%) na lata 2017 i 2018, poszerza zwolnienie podmiotowe od 

podatku dla drobnych przedsiębiorców – poprzez podwyższenie limitu wartości sprzedaży, 

uprawniającego do zwolnienia ze 150 tys. zł do 200 tys. zł. 

Postanowiono też, że proporcja ustalana dla jednostek samorządu terytorialnego na po-

trzeby rozliczenia podatku naliczonego będzie ustalana osobno dla każdej z tych jednostek.

Zmiany w Ordynacji podatkowej wynikają ze zmian w ustawie o VAT, wprowadzają też 

możliwość żądania przedstawienia odpowiednich dokumentów nie tylko od bezpośred-

nich kontrahentów podatnika, ale też od innych podmiotów biorących udział w obrocie 

towarami lub usługami.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem zmian związanych z uchyleniem 

dotychczasowego zwolnienia od VAT usług stanowiących element zwolnionej od podatku 

usługi finansowej lub ubezpieczeniowej (1 lipca 2017 r.) oraz przepisów dotyczących pro-

porcji w rozliczeniach jednostek samorządu terytorialnego (1 stycznia 2018 r.).

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/wyzsza-kwota-wolna-wsparciem-dla-wielu-polakow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D867DF69EA0A5336C12580600024AC0F
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=8E8F391BCD5F3595C125807B0003CE5E
http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/j25S/content/ustawa-dotyczaca-kwoty-wolnej-opublikowana?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpit%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_j25S%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_j25S_
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2559,arakadiusz-paczka-o-kwocie-wolnej-od-podatku-w-polskim-radiu-24-.html
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2558,lukasz-kozlowski-ekspert-pracodawcow-rp-o-kwocie-wolnej-od-podatku.html
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5123672/20161128_kwota_wolna.pdf
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/16/1/podatek_od_osob_fizycznych.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=134E2F051310E21AC125805A005337F1
http://www.senat.gov.pl/diariusz/posiedzenia-senatu/art,9303,28-listopada2-grudnia-i-7-grudnia-2016-r-.html
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty-prawne/-/asset_publisher/qqR2/content/zmiany-w-ustawie-vat-ustawie-o-zasadach-ewidencji-i-identyfikacji-podatnikow-i-platnikow-ustawie-ordynacja-podatkowa-oraz-ustawie-kks?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fkomunikaty-prawne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qqR2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_qqR2_
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-2.html
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■ PODATKI  PODATKI ■

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 
2016 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów 
specjalnych produkcji rolnej określono normy szacunkowe dochodu 
z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2017 roku.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Normy szacunkowe 
dochodów z działów 
specjalnych produkcji 
rolnej na 2017 rok

ZMIANY 
PRAWNE

Niższy CIT

Zdecydowana większość firm, które są płatnikiem podatku 
dochodowego od osób prawnych (CIT) i osiągają przychody 
do 1,2 mln EUR rocznie, od nowego roku będzie korzystać 
z 15-procentowej stawki tego podatku (dotychczas płacili 19%). 

W 2017 roku wchodzą w życie korzystne dla Polaków i polskich przedsiębiorców rozwią-

zania podatkowe. Tym samym już teraz spełnione zostały zapowiedzi z exposé Premier 

Rządu dotyczące obniżenia CIT oraz zwiększenia tzw. kwoty wolnej od PIT dla najmniej 

zarabiających. 

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obniża 

stawkę podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla grupy małych 

podatników oraz podatników rozpoczynających działalność – w roku, w którym ją 

rozpoczęli. Wprowadzane nowelizacją rozwiązania mają wesprzeć podatników, dla któ-

rych utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki stanowią 

barierę w rozwijaniu przedsiębiorstwa.

Celem ustawy jest także uszczelnienie systemu podatkowego, poprzez ograniczenie 

stosowania niektórych preferencji podatkowych w przypadku transakcji dokonywanych 

wyłącznie lub głównie w celu uzyskania korzyści podatkowej (bez uzasadnionych przy-

czyn ekonomicznych) oraz zmianę przepisów wykorzystywanych w stosowanych przez 

podatników schematach optymalizacyjnych.

W tym celu nowelizacja:

• doprecyzowuje w ustawie o PIT oraz wprowadza w ustawie o CIT katalog przy-

padków, w których dochód podatnika podlegający ograniczonemu obowiązkowi 

podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• określa zasady ustalania przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do 

spółki albo spółdzielni,

• uszczegóławia regulacje dotyczące ustalania kosztów uzyskania przychodów, 

w przypadku zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, od-

wołujące się do pojęcia unicestwienia praw inkorporowanych przez udziały (akcje),

• uściśla przesłanki stosowania wa-

runku istnienia uzasadnionych przy-

czyn ekonomicznych jako podstawy 

dla zastosowania zwolnienia (wyłą-

czenia) z opodatkowania dochodu 

powstałego w związku z łączeniem 

lub podziałem spółek oraz rozszerza 

możliwość stosowania tego warun-

ku do transakcji wymiany udziałów,

• doprecyzowuje w ustawie o CIT wymóg skorzystania ze zwolnienia z opodatkowa-

nia podatkiem u źródła, zgodnie z którym spółka oraz zakład zagraniczny, otrzy-

mujące należności licencyjne i odsetki, muszą być ich rzeczywistymi właścicielami 

(ang. beneficial owner).

Ustawa wchodzi w życie, co do zasady, z dniem 1 stycznia 2017 r. Wyjątkowo, z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia, wszedł z życie art. 7 nowelizacji, który wprowadził 

ograniczenie w stosowaniu obniżonej, 15%, stawki podatku CIT, w stosunku do podat-

ników nowoutworzonych w wyniku działań restrukturyzacyjnych, przeprowadzanych 

jeszcze przed wejściem właściwych przepisów w życie, a już po ich opublikowaniu. 

Ustawa obniża stawkę 
podatku dochodowego 
od osób prawnych z 19% 
do 15% dla grupy małych 
podatników oraz podat-
ników rozpoczynających 
działalność – w roku, 
w którym ją rozpoczęli.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2058/D2016000205801.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/cit/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/od-2017-r-nizsze-stawki-cit?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fcit%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
http://www.finanse.mf.gov.pl/wynik/-/asset_publisher/JLw0/content/ustawa-z-dnia-5-wrzesnia-2016-r-o-zmianie-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-oraz-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Finne%2Fbaza-wiedzy%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_aJr2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_JLw0_
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/09/22/informacja_ws__ustawy_o_zmianie_ustawy_o_podatku_dochodowym_od_osob_fizycznych_oraz_ustawy_o_podatku_dochodowym_od_osob_prawnych_3.rtf
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ORZECZENIA

■ PODATKI  PODATKI ■

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obowiązek uzyskania przez 
sprzedającego – w wypadku skorzystania z obniżonej stawki 
akcyzy – oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego na cele 
opałowe, który umożliwia identyfikację nabywcy, nie narusza 
przepisów Konstytucji RP.

Zdaniem Trybunału prawodawca ma prawo określać warunki, których spełnienie jest ko-

nieczne do skorzystania z ulg podatkowych, a także wskazywać skutki niedochowania 

tych warunków przez podatnika, które sprowadzają się najczęściej do utraty możliwości 

skorzystania z preferencji podatkowych.

W ocenie Trybunału obowiązek uzyskania przez podatnika oświadczenia, które umoż-

liwia identyfikację nabywcy, nie stanowi nadmiernej ingerencji w prawa podatnika, który 

chce skorzystać z obniżonej stawki akcyzy na olej opałowy. Natomiast rolą organów po-

datkowych i sądowych jest także stwierdzenie, w okolicznościach konkretnego postępo-

wania, czy uzyskanie oświadczenia, które nie umożliwia identyfikacji nabywcy, wynikało 

z zaistnienia okoliczności, na które podatnik nie miał żadnego wpływu.

Stawki podatku 
akcyzowego na olej 
opałowy konstytucyjne

ZMIANY 
PRAWNE

Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. 
w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2017 ogłoszono 
stawki akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujące w 2017 roku.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie stawki zwrotu po-

datku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. ustalono stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2017 rok – w wy-

sokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Z kolei ustawą z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

wprowadzone zostaną – z dniem 1 lipca 2017 r. – zmiany do art. 31a oraz do art. 31c tej 

ustawy. Zakłady energochłonne wykorzystujące wyroby węglowe do celów opałowych, 

Co nowego w akcyzie?

Resort finansów przedstawił wyjaśnienie w zakresie opodatkowania 
stawką VAT w wysokości 0% dostawy towarów i świadczenia usług 
dotyczących niektórych jednostek pływających. 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. ulega bowiem modyfikacji zakres czynności objętych opodat-

kowaniem podatkiem od towarów i usług według stawki w wysokości 0% w obszarze 

związanym z przemysłem okrętowym. Zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) wprowadzone zostały ustawą 

z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych 

(Dz.U. poz. 1206).

INTERPRETACJE

Stawka VAT 0% a statki jeśli nadal będą chciały korzystać ze zwolnienia od akcyzy, będą musiały mieć systemy 

związane z ochroną środowiska lub zwiększaniem efektywności energetycznej.

Obowiązuje już nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji do-

tyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1192/M2016000119201.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1934/D2016000193401.pdf
http://www.doradcy.krdp.pl/artykuly.php/9/1104,najnowsze_zmiany_w_przepisach_z_ebiuletynu_122016
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2005/D2016000200501.pdf
http://www.doradcy.krdp.pl/artykuly.php/9/1101,najnowsze_zmiany_w_przepisach_z_ebiuletynu_122016
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3160814/Wyjasnienie_w_zakresie_opodatkowania_stawka_podatku+VAT_jednostki_plywajace
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/12/1/okrety.rtf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001206
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty-prawne/-/asset_publisher/qqR2/content/zmiany-w-zakresie-ewidencji-wyrobow-akcyzowych-ksiag-kontroli-nad-produkcja-alkoholu-etylowego-ewidencji-dokumentow-handlowych-ewidencji-suszu-tytoniowego-oraz-ewidencje-podatkowych-znakow-akcyzy-%E2%80%93-rozporzadzenie-mrif?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fkomunikaty-prawne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qqR2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_qqR2_ 
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2257/D2016000225701.pdf
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Ustawa z dnia 15  listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od 
sprzedaży detalicznej ma na celu dokonanie przesunięcia w czasie 
rozpoczęcia obowiązywania regulacji dotyczących podatku 
od sprzedaży detalicznej, tak aby regulacje te były stosowane 
począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. 

Podatek od sprzedaży 
detalicznej przesunięty

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 65 ust. 1a ustawy o podatku akcyzowym, 

a wcześniej przepisy rozporządzenia z 2004 r. określające warunki skorzystania z obni-

żonej stawki akcyzy na oleje opałowe, w rozumieniu przyjętym w utrwalonym orzecz-

nictwie sądów administracyjnych, są zgodne ze wskazanymi wzorcami konstytucyjnymi.

Wydając wyrok 6 grudnia 2016 r. w sprawie SK 7/15, Trybunał Konstytucyjny orzekł, 

że zgodne z przepisami Konstytucji RP są:

• art. 65 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, rozumiany w ten sposób, 

że pojęcie „użycia ich niezgodnie z przeznaczeniem" oznacza także sprzedaż 

olejów opałowych przeznaczonych na cele opałowe po uzyskaniu od nabywcy 

oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów 

z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, które 

nie umożliwia identyfikacji nabywcy;

• § 4 ust. 1 i 2 w związku z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów;

• § 4 ust. 5 w związku z § 3 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów 

w brzmieniu obowiązującym do 14 września 2005 r., rozumiany w ten sposób, że 

uzyskanie oświadczenia, które nie umożliwia identyfikacji nabywcy oleju opało-

wego, jest utożsamiane z brakiem takiego oświadczenia.

Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny 

orzekł o niezgodności z przepisami Konsty-

tucji RP art. 65 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 

23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym 

w związku z art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 

2005 r. o zmianie ustawy o podatku ak-

cyzowym (Dz.U. Nr 160, poz. 1341) w za-

kresie, w jakim odnosi się do obowiązków 

podatkowych powstałych przed 15 wrze-

śnia 2005 r., z uwagi na brak wymaganego 

okresu przejściowego dla wejścia w życie 

tych przepisów. TK stwierdzając czasową 

niekonstytucyjność art. 65 ust. 1a pkt 1 

ustawy o podatku akcyzowym z 2004 r. 

uznał, że nowy stan prawny utrudnił po-

datnikom ocenę co do zakresu ciążących 

na nich obowiązków i naraził na wymierne 

straty finansowe.

W pozostałym zakresie Trybunał Kon-

stytucyjny postępowanie umorzył.

W ocenie Trybunału, 
obowiązek uzyska-
nia przez podatnika 
oświadczenia, które 
umożliwia identyfi-
kację nabywcy, nie 
stanowi nadmiernej 
ingerencji w prawa 
podatnika, który 
chce skorzystać z ob-
niżonej stawki akcy-
zy na olej opałowy.

Podatek od sprzedaży detalicznej został wprowadzony do polskiego systemu podatko-

wego ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. poz. 1155). 

Przepisy tej ustawy weszły w życie z dniem 1 września 2016 r. i miały mieć zastosowanie 

do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od tego dnia. Stosownie do zapi-

sów ustawy z dnia 6 lipca 2016 r., podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej, którzy 

osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł, 

są zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej o wysokości podatku oraz obliczenia               

i wpłacenia podatku na rachunek urzędu skarbowego. 

Jednak na mocy decyzji z dnia 19 września 2016 r., Komisja Europejska wszczęła szcze-

gółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicz-

nej. Komisja wskazuje, że progresywne stawki oparte na wielkości przychodów przyznają 

przedsiębiorstwom o niskich przychodach selektywną przewagę nad ich konkurentami, 

z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. Jednocześnie Komisja Europejska wydała 

nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakoń-

czenia jego analizy przez Komisję (tzw. nakaz zawieszenia). 

Wcześniej, do końca 2016 r. MF zawiesił pobór tego podatku.

http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/17/1/podatek_od_sprzedazy_detalicznej_952_-_skrot.rtf
http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/9498-stawki-podatku-akcyzowego-olej-opalowy/
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/stawki-podatku-akcyzowego-na-olej-opalowy-nie-naruszaja-konstytucji?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=BD123343F204ECE8C1257FD300361C39
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-sprzedazy-detalicznej.html
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Obowiązek aktualizacji 
danych adresowych

Przedsiębiorcy, płatnicy podatków lub składek ubezpieczeniowych, 
osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości 
prawnej, osoby fizyczne dla których identyfikatorem podatkowym 
jest Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) muszą aktualizować 
dane adresowe w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła 
zmiana danych. 

Obowiązek dochowania tego terminu nie dotyczy osób fizycznych objętych rejestrem 

PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących zarejestrowanymi podat-

nikami VAT. Kwestie te reguluje ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji 

i identyfikacji podatników i płatników.

Przykładem wystąpienia takiego obowiązku może być poszerzenie granic miasta Opola 

z dniem 1 stycznia 2017 r. i wynikająca z tego faktu zmiana danych adresowych. Działający 

na terenie Nowego Opola przedsiębiorcy, płatnicy podatków lub składek ubezpiecze-

niowych, osoby prawne i jednostki orga-

nizacyjne niemające osobowości prawnej, 

osoby fizyczne, dla których identyfikato-

rem podatkowym jest NIP są zobowiązani 

do zaktualizowania danych w terminie do 

9 stycznia 2017 r. (w 2017 r. termin przypa-

da na 8 stycznia – dzień ustawowo wolny 

od pracy, dlatego za ostatni dzień terminu 

uważa się następny dzień po dniu wolnym 

od pracy, czyli 9 stycznia).

Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG

Przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewi-

dencji i Informacji o Działalności Gospodar-

czej (CEIDG) aktualizują adres zamieszkania/

 PODATKI ■

adres siedziby/adres miejsca prowadzenia działalności za pośrednictwem tej ewidencji 

poprzez złożenie wniosku CEIDG-1. Aktualizacji można dokonać w CEIDG elektronicznie 

lub osobiście w urzędzie miasta lub gminy.

Przedsiębiorcy wpisani do KRS

Przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) aktualizują adres siedziby 

za pośrednictwem tego rejestru poprzez złożenie odpowiedniego wniosku KRS. Aktuali-

zacji można dokonać w KRS elektronicznie lub osobiście.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które nie pod-

legają wpisowi do KRS aktualizują adres na formularzu NIP-2 i składają go w urzędzie 

skarbowym osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub wysyłają 

listownie na adres urzędu skarbowego. Obowiązek ten dotyczy osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych niemających osobowości prawnych, m.in. kościołów, spółek cywilnych, 

wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń, szkół i przedszkoli.

Osoby fizyczne, dla których identyfikatorem podatkowym jest NIP, 

niewpisani do CEIDG

Osoby fizyczne, dla których identyfikatorem podatkowym jest Numer Identyfikacji Po-

datkowej (NIP), niewpisani do CEIDG, aktualizują adres na formularzu NIP-7 i składają 

go w urzędzie skarbowym osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

lub wysyłają listownie na adres urzędu skarbowego. Obowiązek ten dotyczy m.in. ob-

cokrajowców, duchownych, rolników, przedsiębiorców prowadzących działy specjalne 

produkcji rolnej, wspólników spółki jawnej, płatników składek ubezpieczeniowych, osób 

uzyskujących przychody z tytułu najmu/dzierżawy będących zarejestrowanymi podatni-

kami podatku VAT.

Osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL nieprowadzące działalności gospodarczej 

lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT nie muszą aktualizować adresu 

zamieszkania w powyższym terminie. Osoby te aktualizują adres zamieszkania w rocz-

nym zeznaniu podatkowym, innej deklaracji lub w dokumencie związanym z obowiązkiem 

podatkowym, lub na formularzu ZAP-3, który składają w urzędzie skarbowym osobiście 

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub wysyłają listownie na adres urzędu 

skarbowego.

Obowiązek aktuali-
zacji danych adre-
sowych w terminie 
7 dni nie dotyczy 
osób fizycznych obję-
tych rejestrem PESEL 
nieprowadzących 
działalności gospo-
darczej i niebędących 
zarejestrowanymi 
podatnikami VAT.

http://www.opole.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-opolu/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/B4pj/content/podatnikom-nowego-opola-przypominamy-o-aktualizacji-danych-adresowych-po-1-stycznia-2017-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opole.apodatkowa.gov.pl%2Fizba-skarbowa-w-opolu%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_B4pj%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_B4pj_
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Nowa, przyjazna 
administracja skarbowa

Celem resortu finansów na 2017 rok jest usprawnienie 
administracji podatkowej i podniesienie jakości obsługi 
podatników. 1 marca rusza Krajowa Administracja Skarbowa 
(KAS), która w ramach jednej struktury połączy administrację 
podatkową, kontrolę skarbową i administrację celną.  

Nowa struktura będzie przyjazna dla podatników, zarówno osób fizycznych, jak i przed-

siębiorców. Organy Krajowej Administracji Skarbowej będą realizować zadania i funkcje 

przede wszystkim organów podatkowych, organów celnych, organów egzekucyjnych 

oraz finansowych organów postępowania przygotowawczego.

Dzięki połączeniu obecnych służb odpowiedzialnych za pobór podatków KAS stanie 

się także ważnym ogniwem w walce z zuchwałymi oszustwami podatkowymi. Skon-

solidowanie działań zapewni, że samych kontroli będzie mniej, a działania kontrole-

rów skupią się na kontrolach skutecznych, 

przeprowadzanych tam, gdzie występują 

nieprawidłowości.

Ustawa wskazuje, że organami KAS są:

1. minister właściwy do spraw finan-

sów publicznych;

2. Szef Krajowej Administracji Skar-

bowej (tj. sekretarz stanu w Minister-

stwie Finansów, powoływany przez 

Prezesa Rady Ministrów na wniosek 

Ministra Finansów, który podlega Mi-

nistrowi Finansów – obecnie Marian 

Banaś);

3. dyrektor Krajowej Informacji Skar-

bowej;

4. dyrektor izby administracji skar-

bowej;

5. naczelnik urzędu skarbowego;

6. naczelnik urzędu celno-skarbowego.

W skład KAS wchodzić będą jako jej jednostki organizacyjne:

1. komórki organizacyjne urzędu obsługującego Ministra Finansów;

2. Krajowa Informacja Skarbowa – jako jednostka organizacyjna, przy pomocy której 

wykonuje swoje zadania dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;

3. izby administracji skarbowej – jako jednostki organizacyjne, przy pomocy których 

wykonują swoje zadania dyrektorzy izb administracji skarbowej; każda izba skar-

bowa została już przemianowana na „izbę administracji skarbowej”;

4. urzędy skarbowe – jako jednostki organizacyjne, przy pomocy których wykonują 

swoje zadania naczelnicy urzędów skarbowych;

5. urzędy celno-skarbowe wraz z podległymi oddziałami celnymi – jako jednostki 

organizacyjne, przy pomocy których wykonują swoje zadania naczelnicy urzędów 

celno-skarbowych;

6. Krajowa Szkoła Skarbowości – jako jednostka organizacyjna, przy pomocy której 

wykonuje swoje zadania dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości;

7. Centrum Informatyki KAS – jako jednostka organizacyjna, przy pomocy której 

wykonuje swoje zadania Centrum Informatyki KAS.

http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/12/1/wprowadzajace_kas_827_-_skrot_.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=938A599D96F8BD74C12580260025B823
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/12/1/kas_826_-_skrot_1.rtf
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/prezydent-podpisal-ustawe-o-krajowej-administracji-skarbowej?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=87F1FA538AA8D066C12580260025B81F
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty-prawne/-/asset_publisher/qqR2/content/ustawa-o-krajowej-administracji-skarbowej?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fkomunikaty-prawne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qqR2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_qqR2_
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/marian-banas-szefem-krajowej-administracji-skarbowej?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/marian-banas-szefem-krajowej-administracji-skarbowej?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
http://www.opole.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-opolu/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/B4pj/content/izba-skarbowa-stala-sie-izba-administracji-skarbowej?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opole.apodatkowa.gov.pl%2Fizba-skarbowa-w-opolu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_J6uV%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_Dk8g__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_B4pj_
http://www.bialystok.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-bialymstoku/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/0qEv/content/zmiana-nazwy-izby-skarbowej-na-izbe-administracji-skarbowej?redirect=http%3A%2F%2Fwww.bialystok.apodatkowa.gov.pl%2Fizba-skarbowa-w-bialymstoku%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_XmA4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_Qs9R__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_0qEv_
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 FIRMA ■

Od nowego roku wybrani przez BGK pośrednicy finansowi będą 
w całej Polsce udzielać pożyczek podmiotom ekonomii społecznej. 

Wsparcie ponad 2 tys. podmiotów ekonomii społecznej, utworzenie 1,2 tys. nowych 

miejsc pracy – to cele Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, stworzonego 

przez MRPiPS. Zostanie na to przeznaczonych prawie 160 mln zł.

Pożyczki dla podmiotów 
ekonomii społecznej

■ FIRMA

ZMIANY 
PRAWNE

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia 
prawnego przedsiębiorców ma ona uprościć i poprawić warunki 
prawne wykonywania działalności gospodarczej oraz zwiększyć 
konkurencyjność gospodarki. 

Nowe przepisy zmniejszają obowiązki administracyjne przedsiębiorców, wspierają 

rozwój przedsiębiorczości i zwiększają efektywność pracy. Usprawniają ponadto pro-

ces inwestycyjny oraz zmniejszają uciążliwość prowadzonych kontroli. Wejście w życie 

nowych rozwiązań pozwoli zaoszczędzić firmom i obywatelom około 230 mln zł rocznie. 

Najważniejsze zmiany:

• podatnicy nie będą musieli występować o indywidualną interpretację podatkową, 

ponieważ działanie zgodne z „utrwaloną praktyką interpretacyjną” będzie 

podlegało ochronie;

• przy ustalaniu „utrwalonej praktyki interpretacyjnej” podatnicy będą mogli ko-

rzystać z interpretacji prawa przygotowanych dla innych przedsiębiorców;

• Ministerstwo Finansów przygotuje i zamieści na stronie internetowej objaśnie-

nia najbardziej skomplikowanych przepisów podatkowych. Zastosowanie się 

do nich da ochronę w razie kontroli organów podatkowych;

• jeżeli kontrola skarbowa w trakcie wykaże, że firma prawidłowo stosowała staw-

kę VAT,  późniejsza kontrola, do czasu zmiany interpretacji prawa, nie będzie 

mogła podważyć wcześniejszych ustaleń;

• kontrole będą przeprowadzane na podstawie analizy ryzyka, tzn. tam, gdzie 

ryzyko naruszenia prawa jest największe. Uczciwi przedsiębiorcy będą mieli 

mniej kontroli;

• urząd nie będzie mógł ponownie kontrolować spraw, które już wcześniej kontro-

lował. Tylko jedna kontrola w jednej sprawie;

• firmy będą zobowiązane prowadzić pełną księgowość dopiero po osiągnięciu 

przychodów netto w wysokości 2 milionów euro rocznie. Wcześniej było to 

Pierwsze ułatwienia 
dla przedsiębiorców 
w ramach pakietu 
„100 zmian dla firm”

1,2 mln euro, a próg nie był zmie-

niany od 2008 r. Uproszczona księ-

gowość jest nawet 5-krotnie tańsza;

• firmy będą musiały  utworzyć Za-

kładowy Fundusz Świadczeń So-

cjalnych  oraz wydać regulaminy 

pracy i wynagradzania dopiero po 

zatrudnieniu 50 pracowników, a nie 20 – jak to jest obecnie. Dotyczy to nie tylko 

blisko 50 tys. firm, które mają od 20 do 49 pracowników ale też 650 tys. przedsię-

biorców zatrudniających od 1 do 19 pracowników. Będzie im łatwiej rozwijać firmę;

• drobne odstępstwa od projektu budowlanego (do 2%) będą akceptowane bez 

żadnych formalności;

• szereg robót budowlanych nie będzie już wymagał zgłoszenia lub pozwolenia 

na budowę (np. parterowe budynki gospodarcze i wiaty do 35 m kw.).

Ponadto od 2017 r. podniesiony zostaje próg przychodów, który pozwala na opo-

datkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, 

do równowartości 250 000 euro.

Jednak nie wszystkie wprowadzane zmiany są oceniane jako pozytywne dla przedsię-

biorców. Przykładem może być wydłużenie z 7 do 21 dni terminu, w którym pracownik po 

wręczeniu mu wypowiedzenia może się odwołać do sądu pracy. Tyle samo czasu będzie 

na zaskarżenie dyscyplinarki – dotąd było to 14 dni.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z pewnymi wyjątkami.

AKTUALNOŚCI

Nowe przepisy zmniejsza-
ją obowiązki administra-
cyjne przedsiębiorców, 
wspierają rozwój przed-
siębiorczości i zwiększają 
efektywność pracy.

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5533,8486,pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=4BF62F67154FBD5AC125806700477FED
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/12/28/pakiet_dla_przedsiebiorcow_994_-_skrot.rtf
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/konstytucja-biznesu-wolnosc-gospodarcza-w-praktyce?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_M1vU_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_M1vU_keywords%3D%26_101_INSTANCE_M1vU_delta%3D20%26_101_INSTANCE_M1vU_cur%3D2%26_101_INSTANCE_M1vU_andOperator%3Dtrue#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2570,puls-biznesu-sejm-uchwalil-ustawe-dla-biznesu.html
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/ponad-30-uproszczen-przyjete-przez-sejm/
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2580,dziennik-gazeta-prawna-udogodnienia-dla-przedsiebiorstw-moga-okazac-sie-pulapka.html
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2549,arkadiusz-paczka-w-rzeczpospolitatv-administracja-nie-ufa-przedsiebiorcom.html
http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/limity-w-dzialalnosci-gospodarczej/-/asset_publisher/j25S/content/limity-w-dzialalnosci-gospodarczej-2017-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpit%2Flimity-w-dzialalnosci-gospodarczej%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_j25S%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2#p_p_id_101_INSTANCE_j25S_
http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/j25S/content/wyzszy-limit-dla-ksiag-rachunkowych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fstrona-glowna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_JKd3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3#p_p_id_101_INSTANCE_j25S_
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty-prawne/-/asset_publisher/qqR2/content/zmiana-rozporzadzenia-w-sprawie-prowadzenia-podatkowej-ksiegi-przychodow-i-rozchodow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fkomunikaty-prawne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qqR2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_qqR2_
http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/j25S/content/wyzszy-prog-przychodow-w-ryczalcie?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fstrona-glowna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_JKd3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3#p_p_id_101_INSTANCE_j25S_ 
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2611,1-stycznia-wchodza-w-zycie-wazne-dla-pracodawcow-zmiany-w-kodeksie-pracy.html
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2617,zmiany-w-kodeksie-pracy-niekorzystne-dla-firm.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=66DC8B69B0E104FCC125808C00022F8E
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty-prawne/-/asset_publisher/qqR2/content/zmiany-w-ustawie-ordynacja-podatkowa-ustawie-o-zryczaltowanym-podatku-dochodowym-ustawie-o-kas-oraz-ustawie-wprowadzajacej-ustawe-o-kas?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fkomunikaty-prawne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qqR2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_qqR2_
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Ministerstwo Rozwoju oraz Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki 
i Telekomunikacji (KIGEiT) podpisały list intencyjny w sprawie 
uruchomienia platformy paragonów elektronicznych z kas 
fiskalnych, umożliwiającej dystrybuowanie ich bezpośrednio 
do konsumentów.  

Zgodnie z intencjami sygnatariuszy listu, re-

alizacja przyjętych w nim deklaracji stanowi 

część procesu elektronizacji i usprawnienia 

obrotu gospodarczego, a także upowszech-

nienia płatności bezgotówkowych. Jest 

również kolejnym etapem prac nad syste-

mem fiskalizacji on-line. Do czasu jego uru-

chomienia utrzymano większość zwolnień 

z obowiązku stosowania kas.

Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Ministerstwem Finansów uzgadnia zapisy projektu 

nowego rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą 

odpowiadać kasy rejestrujące. Proponowany w przepisach model zakłada, że kasy fiskal-

ne od stycznia 2018 roku będą podłączone on-line i będą automatycznie przesyłać 

dane o sprzedaży do centralnego repozytorium prowadzonego przez Ministerstwo 

Finansów. Jednocześnie, kasy poza wydawaniem papierowych paragonów klientom będą 

wysyłać elektroniczne paragony zainteresowanym użytkownikom, którzy wyrażą na to zgo-

dę i zarejestrują się. Pośredniczyć w tym będzie przygotowywana przez KIGEiT platforma 

dystrybucji paragonów elektronicznych z kas fiskalnych bezpośrednio do konsumentów. 

System ten ma gwarantować pełną anonimowość przesyłanych danych. Najprostszą formą 

będzie przekazanie paragonu elektronicznego na pocztę e-mail lub sms, czy też do aplikacji 

mobilnych.

Platforma będzie otwarta dla wszystkich uczestników rynku, którzy zadeklarują chęć 

udziału w systemie dystrybucji e-paragonów. Będzie też niezależna od centralnego repozy-

torium w Ministerstwie Finansów. Firmy będą mogły oferować klientom nowe usługi, m.in. 

aplikacje konsumenckie do przechowywania i analizy paragonów elektronicznych. Klienci 

natomiast będą mogli swobodnie zarządzać wydatkami oraz historią swoich zakupów.

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

■ FIRMA  FIRMA ■

W dniu 26 stycznia 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju organizowana 
jest sesja informacyjna dla przedsiębiorców, wraz z otwartą dyskusją 
pt. „CETA W PRAKTYCE", z udziałem Mauro Raffaele Petriccione, 
Głównego Negocjatora UE ds. Kompleksowej umowy gospodarczo-
handlowej UE-Kanada (CETA), aktualnego Zastępcy Dyrektora 
Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Handlu w Komisji Europejskiej. 

Spotkanie organizuje Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Przedstawicielstwem Komi-

sji Europejskiej w Polsce oraz Ambasadą Kanady. Głównym tematem spotkania będzie 

omówienie szans i wyzwań, jakie niesie CETA dla Polski i UE.

Warunkiem udziału jest uprzednia rejestracja . Taka rejestracja jest możliwa do dnia 

20 stycznia 2017 r. pod następującym adresem http://mttp.pl/rejestracja/ceta.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Sesja informacyjna 
nt. CETA

Kolejny krok w stronę 
e-paragonów

Najważniejsze zmiany odnoszą się do wsparcia związanego z produkcją. 

Wsparcie nadal będzie realizowane w 4 sektorach produkcji zwierzęcej (młode bydło, kro-

wy, owce, kozy) i 8 sektorach produkcji roślinnej (buraki cukrowe, rośliny wysokobiałkowe, 

owoce miękkie, ziemniaki skrobiowe, pomidory, chmiel, len, konopie włókniste). W ramach 

przeglądu funkcjonowania tego instrumentu, wprowadzono zmiany w zasadach przyzna-

wania płatności w sektorze młodego bydła, krów, owiec, roślin wysokobiałkowych, owoców 

miękkich i buraków cukrowych.

Zmiany w systemie 
wsparcia bezpośredniego 
od 2017 r.

http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/kolejny-krok-w-strone-e-paragonow/
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty-prawne/-/asset_publisher/qqR2/content/zwolnienia-z-obowiazku-prowadzenia-ewidencji-przy-zastosowaniu-kas-rejestrujacych-%E2%80%93-rozporzadzenie-mrif?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fkomunikaty-prawne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qqR2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_qqR2_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_qqR2_keywords%3D%26_101_INSTANCE_qqR2_delta%3D20%26_101_INSTANCE_qqR2_cur%3D2%26_101_INSTANCE_qqR2_andOperator%3Dtrue#p_p_id_101_INSTANCE_qqR2_
http://legislacja.gov.pl/projekt/12288904
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/zaproszenie-do-udzialu-w-sesji-informacyjnej-nt-kompleksowej-umowy-gospodarczo-handlowej-ue-kanada-ceta/
http://mttp.pl/rejestracja/ceta
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Zmiany-w-systemie-wsparcia-bezposredniego-od-2017-r
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■ FIRMA  FIRMA ■

ZMIANY 
PRAWNE

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników 
(Dz.U. poz. 1961) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 
Ma ona dać rolnikom rzeczywiste możliwości sprzedaży 
konsumentom (np. turystom, placówkom zbiorowego żywienia, 
stołówkom szkolnym) żywności uzyskanej z własnej uprawy, 
chowu lub hodowli. Przychody uzyskane z takiej sprzedaży 
do wysokości 20 tys. zł rocznie będą zwolnione z podatku.  

Przy prowadzeniu produkcji i sprzedaży żywności przez rolników w ramach działalno-

ści „rolniczy handel detaliczny”, która została zdefiniowana w przepisach ww. ustawy, 

rolnicy są zobowiązani do spełniania przede wszystkim wymagań rozporządzenia (WE) 

nr 852/2004. Przepisy te przewidują, że w przypadku gdy produkcja prowadzona jest przy 

wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne (np.  przy 

wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej), zamiast 

wymogów określonych w załączniku II w rozdziale II tego rozporządzenia, obowiązują wy-

mogi określone w jego załączniku II w rozdziale III (uproszczone wymagania higieniczne).

Dodatkowo planuje się objęcie tymi uproszczonymi wymaganiami podmiotów prowadzą-

cych rolniczy handel detaliczny, które w ramach prowadzonej działalności wykorzystują do 

prowadzenia produkcji żywności pomieszczenia inne niż używane głównie jako prywatne 

domy mieszkalne (np. osobne budynki zlokalizowane na terenie gospodarstwa). Projekt 

rozporządzenia w tej sprawie jest przygotowywany w resorcie rolnictwa i będzie podlegać 

procedurze notyfikacji Komisji Europejskiej i pozostałym państwom członkowskim Unii 

Europejskiej.

W Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone niezbędne do rozpoczęcia procesu rejestracji 

rolniczego handlu detalicznego rozporządzenia wykonawcze Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi do ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 

sprzedaży żywności przez rolników:

1. rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności 

zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej 

dokumentowania,

Rolniczy handel 
detaliczny

2. rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produ-

kujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te 

produkty oraz wykazów takich zakładów oraz

3. rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weteryna-

ryjnego numeru identyfikacyjnego.

Ustawą o zmianie niektórych ustaw 

w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez 

rolników wprowadzono także zmiany do:

• art. 20 ustawy. o podatku dochodo-

wym od osób fizycznych;

• ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przy-

chodów osiąganych przez osoby 

fizyczne. 

PORADY

We współpracy z partnerami, w tym z przedstawicielami sektora 
biznesu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało poradnik 
dla polskich przedsiębiorców. Dokument ma pomóc polskim 
firmom w radzeniu sobie z meandrami systemu międzynarodowych 
zamówień publicznych i projektów organizacji międzynarodowych. 
Zapraszamy do lektury! 

Ten przewodnik skierowany jest do polskiego przedsiębiorcy i ma na celu ułatwienie po-

ruszania się w gąszczu silnie rozproszonych źródeł informacji o projektach i zamówieniach 

oferowanych przez organizacje międzynarodowe. Zawarto w  nim szereg adresów interne-

towych, pod którymi znajdziecie Państwo więcej informacji dotyczących działalności danej 

organizacji, na temat ogłaszanych projektów i przetargów, jak również adresy polskich 

placówek za granicą, które też mogą służyć wsparciem informacyjnym w zakresie zasad 

działania oraz oferty danej instytucji międzynarodowej.

Przewodnik MSZ 
dla polskich 
przedsiębiorców

W Dzienniku Ustaw zosta-
ły ogłoszone niezbędne 
do rozpoczęcia procesu re-
jestracji rolniczego handlu 
detalicznego rozporządze-
nia wykonawcze.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001961
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/12/2/informacja_w_sprawie_ustawy_z_dnia_16_listopada_2016_r_o_zmianie_niektorych_ustaw_w_celu_ulatwienia_sprzedazy_zywnosci_przez_rolnikow_1_2.rtf
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Rolniczy-handel-detaliczny
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Rolniczy-handel-detaliczny-bedzie-mozliwy
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=ED5FB23A95F5CD64C125805100374F20
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002159
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002192
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002161
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2609,przewodnik-ministerstwa-spraw-zagranicznych-dla-polskich-przedsiebiorcow.html
http://www.msz.gov.pl/resource/7d130820-433d-47b6-be2f-c2a4e845e493:JCR
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Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw wprowadza ułatwienia w odzyskiwaniu 
należności od dłużników mających rachunki bankowe w innych 
państwach w sprawach cywilnych i handlowych. 

Umożliwi ona skuteczne wykonywanie unijnej procedury europejskiego nakazu zabez-

pieczenia na rachunku bankowym. Wejście w życie nowelizacji umożliwi wierzycielom 

zabezpieczenie ich roszczeń na rachunkach bankowych dłużników, niezależnie od państwa, 

w którym są one prowadzone. W przypadku Polski nowe przepisy obejmą egzekwowanie 

należności z rachunków bankowych oraz prowadzonych przez SKOK-i. Skutkiem wydania 

europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym dłużnika będzie blokada 

tego rachunku. Czynności dotyczące wykonywania europejskiego nakazu zabezpieczenia 

na rachunku bankowym mają być realizowane przez komorników. 

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2017 r.

Więcej praw 
w dochodzeniu roszczeń

ZMIANY 
PRAWNE

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu 
przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi 
ma na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych 
między nabywcami a producentami produktów rolno-spożywczych. 

Chodzi o przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom takim jak m.in. wymuszanie przez 

supermarkety na dostawcach żywności obniżania cen za sprzedawane produkty i na-

kładanie dodatkowych opłat, co pogarsza sytuację finansową producentów żywności. 

Zgodnie z ustawą, każdy przedsiębiorca, który podejrzewa, że wobec niego nieuczciwie 

stosowana jest przewaga kontraktowa, będzie mógł to zgłosić do Urzędu Ochrony Konku-

rencji i Konsumentów. Prezes UOKiK będzie wszczynał postępowanie z urzędu, co ochroni 

zgłaszającego przed identyfikacją. Wszczęcie postępowania może być poprzedzone po-

stępowaniem wyjaśniającym, które nie powinno trwać dłużej niż 4 miesiące, a w sprawach 

szczególnie skomplikowanych maksymalnie 5 miesięcy.

Przeciw 
wykorzystywaniu 
przewagi kontraktowej…

ZMIANY 
PRAWNE

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości dotyczy implementacji 
przepisów unijnych w zakresie wprowadzenia dla niektórych dużych 
jednostek obowiązkowych ujawnień dotyczących zagadnień niefinan-
sowych, tj. społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, 
poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. 

Przewiduje też wprowadzenie do polskich przepisów rozwiązań, które zmniejszają obcią-

żenia administracyjne dla jednostek.

Zmiana ustawy 
o rachunkowości

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=514128207DB263CBC1258073004EB788
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8793,wiecej-praw-w-dochodzeniu-roszczen.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-postepowania-cywilnego-oraz-6.html
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,476,1.html
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/reforma-postepowania-administracyjnego-i-latwiejsze-odzyskiwanie-dlugow/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D6CA6C9FBBB1FAB7C125801E0025FDEF
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2278,Projekt-ustawy-o-przeciwdzialaniu-nieuczciwemu-wykorzystywaniu-przewagi-kontrakt.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-przeciwdzialaniu-nieuczciwemu-wykorzystywaniu-przewagi.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=A3CDFD1A0EE20648C125808A00771BB6
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,475,1.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6B5B215FF55E6363C125806F004DF54B
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/raportowanie-w-zakresie-spolecznej-odpowiedzialnosci-przedsiebiorstw-i-uproszczenia-w-rachunkowosci?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-rachunkowosci-0.html
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/12/29/rachunkowosc.rtf
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Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo 
energetyczne oraz niektórych innych ustaw przewiduje całkowitą 
rezygnację z regulowania cen gazu ziemnego. 

Wprowadza bowiem do ustawy przepis przewidujący zwolnienie przedsiębiorstw ener-

getycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót 

gazem ziemnym z zagranicą i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży 

paliw gazowych z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

Z kolei w zakresie koncesji dot. paliw ciekłych Prezes URE przypomniał, że do 16 stycznia 

2017 r. należy złożyć do Urzędu wnioski o zmianę posiadanych koncesji na paliwa ciekłe 

oraz o nowe koncesje, w związku z wejściem w życie 16 grudnia 2016 r. rozporządzenia 

Ministra Energii ws. szczegółowego wykazu paliw ciekłych podlegających koncesjonowa-

niu, które jest rozporządzeniem wykonawczym do ustawy - Prawo energetyczne dodanym 

na mocy nowelizacji z 22 lipca 2016 r. 

Zmiany w energetyce

PORADY

Przedsiębiorcy otrzymują wezwania do zapłaty za wpis do 
komercyjnych rejestrów działalności gospodarczej. To może 
wprowadzać przedsiębiorców w błąd.  

Uwaga na komercyjne 
wezwania do 
rejestrowania 
działalności 
gospodarczej

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej (CEIDG), pro-

wadzonej przez Ministerstwo Finansów, 

jest bezpłatny.

Niedawno miały w Polsce miejsce też 

przypadki oszustwa polegającego na wy-

łudzaniu dużych kwot pieniędzy od osób 

starszych jako opłaty celnej za paczki wy-

syłane z zagranicy.

Ponadto Ministerstwo Finansów 

ostrzega przed fałszywymi e-mailami, 

w  których autor wiadomości informuje 

o „ukrywaniu dochodów”. Wiadomość nie 

pochodzi z Ministerstwa Finansów. Nie na-

leży otwierać ani wiadomości, ani załączni-

ka, który zawiera kod złośliwy.

AKTUALNOŚCI

Ministerstwo Finansów poinformowało, że od dnia 1 stycznia 2017 r. 
dla celów stosowania ogólnego systemu preferencji taryfowych 
(GSP) zaczyna obowiązywać nowy system dokumentowania 
pochodzenia towarów za pomocą oświadczeń o pochodzeniu towaru 
sporządzanych przez zarejestrowanych do tego celu eksporterów 
i ponownych nadawców.  

Zasady ustalania pochodzenia towarów nie ulegają zmianie, zmieni się jedynie metoda 

dokumentowania pochodzenia.  

W dniu 1 stycznia 2017 r. organy celne państw członkowskich rozpoczynają reje-

strację eksporterów mających siedzibę na ich terytorium. Rejestracji polskich ekspor-

terów  w systemie unijnym REX dokonuje Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu.

Rejestracja unijnych 
eksporterów 
w systemie REX

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=9E73773CE1B62942C125806700478008
http://www.me.gov.pl/node/26652
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/12/7/informacja_w_sprawie_ustawy_z_dnia_30_listopada_2016_o_zmianie_ustawy_prawo_energetyczne_oraz_niektorych_innych_ustaw.rtf
http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6829,Nowe-obowiazki-przedsiebiorstw-dzialajacych-w-obszarze-paliw-cieklych-oraz-wzor-.html
http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6842,Uwaga-na-termin-16-stycznia-2017-r-dot-obowiazkowych-zmian-w-koncesjach-paliw-ci.html
http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6837,Wprowadzanie-przepisow-Pakietu-Paliwowego-w-zakresie-udzielania-koncesji-dot-pal.html
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/uwaga-na-komercyjne-wezwania-do-rejestrowania-dzialalnosci-gospodarczej?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/wyludzaja-pieniadze-powolujac-sie-na-rzekome-naleznosci-celne-1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/uwaga-na-falszywe-e-maile-o-ukrywaniu-dochodow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_6Wwm_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_6Wwm_keywords%3D%26_101_INSTANCE_6Wwm_delta%3D20%26_101_INSTANCE_6Wwm_cur%3D2%26_101_INSTANCE_6Wwm_andOperator%3Dtrue#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/rejestracja-unijnych-eksporterow-w-systemie-rex-1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fsluzba-celna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_Mmg5__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_
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 Polski przedsiębiorca będzie mógł zarejestrować się i uzyskać numer REX:

• w celu wywozu produktów pochodzących z UE, które mają być wykorzystane w ra-

mach kumulacji dwustronnej dla celów GSP;   

• do celów sporządzania zastępczego oświadczenia o pochodzeniu w celu ponow-

nego wysłania produktów pochodzących do innego miejsca na obszarze celnym 

UE lub w stosownych przypadkach do Norwegii, Szwajcarii lub Turcji;

• do celów dokumentowania pochodzenia w przypadku wywozu towarów z UE do 

krajów, które zawarły z UE umowy preferencyjne przewidujące, że dowód po-

chodzenia może zostać sporządzony przez eksportera zgodnie z obowiązującymi 

przepisami unijnymi (np. do celów wywozu towarów w ramach umowy UE – Kanada, 

spodziewanej w lutym 2017 r.),

Szczegółowe informacje na temat rejestracji eksporterów oraz oświadczeń o pochodzeniu 

znajdują się na stronie internetowej Służby Celnej.

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

Zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
nr 62/2016, od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. stawka 
netto opłaty OZE tj. stawka pomniejszona o należny podatek 
od towarów i usług, wynosi: 3,70 zł/MWh.

W myśl art. 45 ust. 7 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne przedsiębiorstwa 

energetyczne uwzględniają w taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elek-

trycznej, opłatę, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, 

ustalaną na podstawie stawki opłaty OZE, o której mowa w art. 98 ust. 1 tej ustawy, obo-

wiązującej w danym roku. 

W przypadku, gdy od 1 stycznia 2017 r. nie zostanie wprowadzona do stosowania taryfa 

uwzględniająca stawkę opłaty OZE w wysokości, o której mowa w Informacji, przedsię-

biorstwo to jest obowiązane w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi od 1 stycznia 2017 r. 

pobierać opłatę OZE według stawki opublikowanej w Informacji.

Stawka opłaty OZE 
na 2017 r.

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu 
w listopadzie 2016 roku była o 3,3% wyższa w porównaniu 
z analogicznym miesiącem 2015 roku. 

Stopa bezrobocia w listopadzie 2016 r. wy-

niosła 8,2%. To o 1,4 punktu procentowego 

mniej niż w listopadzie poprzedniego roku.

Prezydent Pracodawców RP zazna-

czył podczas prezentacji „Raportu o pra-

cy”, przygotowanego przez ekspertów 

tej organizacji, że choć od 2007 r. – kiedy 

opublikowany został pierwszy „Raport 

o Pracy” – w zasadzie zniknął problem bez-

robocia strukturalnego (w znacznej mierze 

ze względu na emigrację na Zachód),  polski 

rynek pracy mierzymy się z poważnymi wyzwaniami: niedoborem rąk do pracy i starzeniem 

się społeczeństwa. W związku z tym obniżanie wieku emerytalnego jest ruchem w złą 

stronę i spowoduje poważne negatywne konsekwencje,  nie tylko dla samego rynku pracy, 

ale też dla finansów publicznych. W ocenie Prezydenta Pracodawców RP odpowiedzią 

na te zagrożenia mogą być między innymi aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ oraz 

otwarcie rynku pracy na pracowników ze Wschodu.

Analogicznie jak w poprzednich okresach 2016 r., słaba koniunktura gospodarki świa-

towej oraz spowolnienie globalnego handlu nie pozostały bez wpływu na wyniki polskich 

obrotów towarowych po 10 miesiącach 2016 r. Według wstępnych danych GUS, w okre-

sie styczeń-październik 2016 r. polski eksport zwiększył się o 0,8% (do 150,9 mld euro), 

a import spadł o 0,8% (do 146,5 mld euro). Korzystnie za to kształtuje się saldo obrotów, 

gdzie notujemy stale zwiększającą się nadwyżkę – po 10 miesiącach br. osiągnęła ona 

4,4 mld euro, czyli poziom 2-krotnie wyższy niż przed rokiem.

Wzrósł wskaźnik oceny sytuacji bieżącej, jednak równocześnie wyraźnie pogorszyły 

się oczekiwania firm na przyszłość – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, 

Kilka wskaźników 
gospodarczych

W okresie styczeń -
-październik 2016 r. polski 
eksport zwiększył się 
o 0,8% (do 150,9 mld euro), 
a import spadł o 0,8% 
(do 146,5 mld euro).

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/pochodzenie-towarow/-/asset_publisher/T7Fu/content/rex-wytyczne-dla-przedsiebiorcow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fclo%2Finformacje-dla-przedsiebiorcow%2Fpochodzenie-towarow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_T7Fu%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/6781,Informacja-nr-622016.html
http://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/6781,Informacja-nr-622016.html
http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6782,Stawka-oplaty-OZE-na-2017-r-370-zlMWh.html
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/produkcja-sprzedana-przemyslu-w-listopadzie-2016-r-komentarz-mr-do-danych-gus/
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialanie-bezrobociu/art,8479,gus-potwierdzil-szacunki-resortu-pracy-bezrobocie-8-2-proc-.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,8439,bezrobocie-w-listopadzie-8-2.html
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2455,raport-o-pracy-potrzebujemy-kompleksowego-podejscia-do-problemow-rynku-pracy.html
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/handel-zagraniczny-polski-po-10-miesiacach-2016/
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2604,lepsza-ocena-sytuacji-biezacej-slabsze-oczekiwania-najnowsze-wskazania-indeksu-optymizmu-przedsiebiorcow.html
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który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP. 

W grudniu 2016 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 92,4 pkt w zakresie 

oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 90,5 pkt w listopadzie bieżącego roku. Pogorsze-

niu uległa natomiast prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – 

spadła ona z 85,4 pkt w poprzednim miesiącu do 84,3 pkt w grudniu. 

Spowalniający wzrost polskiej gospodarki zatrzymał się w skali całego roku 2016 powyżej, 

a nie poniżej 2%.

Polska jest atrakcyjna do inwestycji. Aż 97% inwestorów zagranicznych, którzy weszli 

na polski rynek, zainwestowałoby w naszym kraju ponownie – wynika z X edycji Badania 

klimatu inwestycyjnego w Polsce przeprowadzonego przez Polską Agencję Informacji i In-

westycji Zagranicznych (PAIiIZ) we współpracy z firmą audytorsko-doradczą Grant Thornton 

i bankiem HSBC.

Przedstawiciele administracji centralnej oraz lokalnej, a także firmy z polskim i zagra-

nicznym kapitałem spotkały się 6 grudnia w Warszawie, aby nagrodzić wyróżniających się 

inwestorów oraz eksporterów, których w 2016 roku wsparła Polska Agencja Informacji 

i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).

W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w listopadzie 2016 r. do-

konano następujących płatności w walutach obcych:

• kapitał – równowartość 315,8 mln EUR (1.386,2 mln PLN),

• odsetki – równowartość 55,2 mln EUR (241,8 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec listopada 2016 r. wy-

niósł łącznie 4.508,8 mln EUR (20.011,8 mln PLN).

W listopadzie nabywcy indywidualni zakupili obligacje oszczędnościowe o łącznej war-

tości 318 mln zł. Łączna sprzedaż od początku roku wyniosła 4,3 mld zł. 

W listopadzie trwała też sprzedaż obliga-

cji dedykowanych beneficjentom programu 

Rodzina 500+. Na zakup obligacji rodzinnych 

przeznaczono 1,3 mln zł. Obligacje rodzinne 

kierowane są wyłącznie do osób, otrzymują-

cych świadczenie w ramach programu Rodzi-

na 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe 

potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci progra-

mu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do 

wysokości kwoty przyznanego świadczenia 

wychowawczego. Obligacje rodzinne są do-

stępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zaku-

pu można dokonać w dowolnym momencie.

Minimalne płace 

Minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 13 zł dla pracujących 
na określonych umowach zlecenia oraz umowach 
o świadczenie usług.

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz 

niektórych innych ustaw likwiduje również przepisy różnicujące wysokość minimalnego 

wynagrodzenia dla pracownika etatowego ze względu na staż pracy. Po zmianach, wszyscy 

pracownicy – niezależnie od stażu pracy – mają otrzymywać minimalne wynagrodzenie 

w jednakowej, pełnej wysokości. 

Ww. ustawa przewiduje również, że dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej 

nie jest uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych 

na etacie.

W wyniku tych zmian od 1 stycznia 2017 r. przeszło milion osób prowadzących działal-

ność gospodarczą i niezatrudniających przy tym pracowników, a także 940 tys. zlecenio-

biorców będzie musiało ewidencjonować i raportować swoje godziny pracy.

Od 1 stycznia minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę wynosi zaś 2 tys. zł. 

Wraz z podwyższeniem płacy minimalnej, następuje w 2017 r. wzrost przysługujących 

pracownikowi: dodatku za pracę w porze nocnej, wynagrodzenia za czas gotowości do 

pracy i przestój, odprawy z tytułu zwolnień grupowych, odszkodowania za naruszenie 

zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing bądź dyskryminację, wynagrodze-

nia gwarancyjnego za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy, minimalnej 

podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, świadczenia pieniężnego dla praktykanta oraz 

kwoty wolnej od potrąceń.

Powyższa podwyżka pensji minimalnej 

nie jest uznawana za uzyskanie docho-

du w przypadku osób, którym przyznano 

świadczenie z funduszu alimentacyjnego. 

W związku z tym, od stycznia 2017 r. sytuacja 

tych osób nie ulega zmianie i nie tracą pra-

wa do tych świadczeń z uwagi na podwyż-

szenie otrzymywanej pensji minimalnej.

Od 1 stycznia minimalne 
miesięczne wynagro-
dzenie za pracę wynosi 
2 tys. zł.
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http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2610,okropni-przedsiebiorcy-znow-uratowali-polske.html
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2582,bezrobocie-spada-pensje-rosna-gospodarka-zwalnia-ale-wciaz-rosnie-co-nas-czeka-w-2017-roku-.html
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/polska-atrakcyjna-dla-inwestorow-zagranicznych/
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/najlepsi-inwestorzy-nagrodzeni-przez-paiiiz/
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/stan-srodkow-walutowych-w-listopadzie-2016-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/wyniki-sprzedazy-obligacji-oszczednosciowych-w-listopadzie-2016-roku?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p
https://www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/minimalna-stawka-godzinowa/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=2BC4BA7FDCD122D7C1257FCD0033C9BE
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/08/08/minimalne.rtf
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2622,dwa-miliony-osob-ujawni-ile-czasu-zajmuje-im-praca.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5536,8243,minimum-2-tys-zl-od-pierwszego-stycznia.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5536,8046,placa-minimalna-krok-po-kroku.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5530,8490,2016-rok-rodziny.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,8440,podwyzka-placy-minimalnej-a-swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego.html
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Najniższa emerytura 
wyniesie 1 000 zł

Utrzymanie realnej wartości wszystkich emerytur i rent jest 
podstawowym celem zaplanowanej na 2017 r. waloryzacji świadczeń. 

Podstawowym celem zaplanowanej na 2017 r. waloryzacji świadczeń jest utrzymanie 

realnej wartości wszystkich emerytur i rent. Projekt nowelizacji gwarantuje także świad-

czeniobiorcom przy bardzo niskim wskaźniku waloryzacji w miarę odczuwalnej podwyżki. 

Dla uboższych emerytów i rencistów będzie ona wynosiła 10 zł.

Najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do 

pracy zostaną podniesione z 882,56 zł do 1 000 zł, tj. o 117,44 zł. Najniższa emerytura 

będzie stanowić 50% minimalnego wynagrodzenia. W wyniku tej operacji zostaną podwyż-

szone świadczenia dla ok. 800 tys. emerytów i rencistów z FUS, 285 tys. osób pobierających 

renty socjalne (wszyscy) oraz dla ok. 350 tys. osób pobierających emerytury i renty z KRUS.

Renty socjalne zostaną podniesione z 741,35 zł do 840 zł, tj. o 98,65 zł. Najniższe renty 

z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną z 676,75 zł do 750 zł, tj. o 73,25 zł.

Zasady wypłaty 
świadczeń z pomocy 
społecznej

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej dostosowuje system 
prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 października 2015 r. 
i dotyczy wprowadzenia możliwości przyznawania zasiłku z pomocy 
społecznej wstecz, czyli za okres sprzed uzyskania orzeczenia 
powiatowego zespołu stwierdzającego stopień niepełnosprawności 
lub orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy oraz wprowadzenia 
zasiłku okresowego dla osób oczekujących na orzeczenie.

Zgodnie z założeniami ustawy kwota stałego zasiłku nie może być niższa niż 30 zł 

miesięcznie.

ZMIANY 
PRAWNE

ODPOWIEDZI

Umowy o pracę

Na podstawie jakiej umowy można zatrudnić pracownika w ramach 
stosunku pracy?
 
Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy okre-

ślonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrud-

niania pracownika za wynagrodzeniem.

Kodeks pracy wyróżnia następujące podstawowe rodzaje umów o pracę:

• umowa na okres próbny,

• umowa na czas określony,

• umowa na czas nieokreślony,

Umowa na okres próbny może poprzedzać zawarcie pozostałych umów. Nie może ona 

przekroczyć trzech miesięcy. Co do zasady może być zawarta tylko raz by sprawdzić kwali-

fikacje pracownika i możliwości wykonywania określonej pracy. Jednakże w określonych 

przypadkach możliwe jest ponowne zatrudnienia pracownika na okres próbny.

Okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony jest ograniczony do 33 mie-

sięcy. Ten okres zatrudnienia ma zastosowanie także do czasu trwania kilku umów na 

czas określony zawieranych między tym samym pracownikiem a tym samym pracodawcą. 

Ograniczona jest także liczba tych umów zawieranych przez pracownika z tym samym 

pracodawcą. Nie może ich być więcej niż trzy a czwarta umowa staje się umowa na czas 

nieokreślony. Od tych zasad przewidziano wyjątki dotyczące umów na zastępstwo, na 

okres kadencji, przy pracach sezonowych i dorywczych oraz jeżeli zachodzą obiektywne 

przyczyny leżące po stronie pracodawcy.

Kodeks stanowi, że umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie i określać strony 

umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

• rodzaj pracy,

• miejsce wykonywania pracy,

• wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składni-

ków wynagrodzenia,

• wymiar czasu pracy,

• termin rozpoczęcia pracy.

Przy zawarciu umowy na czas określony w celu zastępstwa, na okres kadencji, przy 

pracach sezonowych i dorywczych oraz w razie obiektywnych przyczyn leżących po stronie 

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5530,8503,najwazniejsze-zmiany-w-2017.html
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/12/29/emerytury_i_renty.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=CA4547A490BBA1F7C125806C0033E9A2
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,8335,najnizsza-emerytura-w-przyszlym-roku-wyniesie-1000-zl.html
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5378/448/1/informacja_w_sprawie_ustawy_z_dnia_2_grudnia_2016_r._o_zmianie_ustawy_o_pomocy_spolecznej.rtf
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,476,1.html
http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/8589-zasady-wyplaty-swiadczen-z-pomocy-spolecznej/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=65FE1620F8D1A245C125806700478000
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ORZECZENIA

Konstrukcja normatywna przyjęta w zakwestionowanych 
przepisach doprowadziła do nieprzewidywalności skutków 
prawnych działań podjętych na ich podstawie przez ich adresatów, 
przez co naruszyła zasadę zaufania do państwa i stanowionego 
przez nie prawa – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.

■ KADRY I UBEZPIECZENIA

Ustalenie prawa do 
jednorazowej zapomogi 
z tytułu urodzenia się 
dziecka

Ustawodawca, gwarantując dodatkowe wsparcie finansowe 
związane z urodzeniem się dziecka, dążył do zmotywowania kobiet 
do jak najwcześniejszego podlegania opiece medycznej do dnia 
porodu. Zasadne wobec tego było wyznaczenie konkretnego, 
najkorzystniejszego, zdaniem ustawodawcy, z punktu widzenia 
zdrowia matki i dziecka terminu – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. 

Trybunał Konstytucyjny orzekł (w wyroku o sygn. SK 2/16), że art. 15b ust. 5 ustawy z 28 li-

stopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych rozumiany w ten sposób, że jednorazowa 

zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje także wówczas, gdy 

kobieta pozostawała pod opieką medyczną później niż od 10 tygodnia ciąży, a opóź-

nienie to wynikało z przyczyn od niej niezależnych, jest zgodny z art. 71 ust. 1 zdanie 

drugie w związku z art. 32 ust. 1 konstytucji.

Zakwestionowany art. 15b ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych (dalej: u.ś.r.) 

przewiduje, że „becikowe” przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką 

medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. 

Zwrot kosztów za nocleg 
podczas zagranicznej 
podróży służbowej

KADRY I UBEZPIECZENIA ■

pracodawcy w umowie określa się ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez zamiesz-

czenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy.

Jeśli umowa nie została zawarta na piśmie, pracodawca powinien nie później niż w dniu 

rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do 

rodzaju umowy oraz jej warunków.

Od 1 września 2016 r. pisemne potwierdzenie ustaleń związanych z zawarciem umowy 

o pracę musi być wręczone pracownikowi jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy.

Od 1 stycznia zmieniają się zaś zasady wydawania świadectw pracy.

Na podst. www.mpips.gov.pl

TK uznał przy tym, że zgodne z celem omawianej regulacji jest takie rozumienie 

art. 15b ust. 5 u.ś.r., które umożliwia przyznanie świadczenia także w przypadku 

niedotrzymania określonego w tym przepisie terminu z przyczyn niezawinionych 

przez kobietę, i zgłoszenia się do lekarza w terminie późniejszym. Z orzecznictwa 

sądów administracyjnych wynika, że najczęstszymi przyczynami niedochowania ter-

minu określonego w art. 15b ust. 5 u.ś.r. są „uwarunkowania osobnicze, fizjologiczne, 

zdrowotne” lub długie terminy oczekiwania na wizytę lekarską w ramach bezpłatnej, 

publicznej opieki zdrowotnej. Jak słusznie wskazuje orzecznictwo sądów administra-

cyjnych, organy stosujące art. 15b ust. 5 u.ś.r. powinny dokonać ustaleń zarówno 

w zakresie dbałości kobiety o zdrowie w czasie ciąży (pozostawania w tym okresie pod 

opieką lekarską), jak również dołożenia przez kobietę należytej staranności w zakresie 

dochowania terminu poddania się tej opiece, gdyż nie można wykluczyć, że z przyczyn 

niezależnych od woli i wiedzy kobiety nie będzie ona w stanie dochować określonego 

w art. 15b ust. 5 u.ś.r. terminu. Zastosowanie tego przepisu w rozumieniu przyjętym 

w sentencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego pozwala uwzględnić te wyjątkowe 

sytuacje i tym samym uznać, że zakwestionowany przepis jest zgodny z art. 71 ust. 1 

zdanie drugie w związku z art. 32 ust. 1 konstytucji.ORZECZENIA

http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/9468-swiadczenia-rodzinne-ustalenie-prawa-do-jednorazowej-zapomogi-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka/
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5536,8498,nowe-zasady-wydawania-swiadectwa-pracy.html


KADRY I UBEZPIECZENIA ■■ KADRY I UBEZPIECZENIA

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII   POWRÓT DO SPISU TREŚCI

W wyroku z 24 listopada 2016 r. o sygn. K 11/15 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

1. art. 21a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców w związku z art. 

775 § 2, 3 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z § 16 ust. 1, 2 

i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w spra-

wie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej w zakresie, 

w jakim znajduje zastosowanie do kierowców wykonujących przewozy w transpor-

cie międzynarodowym, jest niezgodny z art. 2 konstytucji,

2. art. 21a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. powołanej w punkcie 1 w związku z art. 775 § 2, 

3 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. powołanej w punkcie 1 w związku z § 9 ust. 1, 2 i 4 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie 

wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi za-

trudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 

podróży służbowej poza granicami kraju w zakresie, w jakim znajduje zastosowa-

nie do kierowców wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowym, jest 

niezgodny z art. 2 konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że odesłanie zawarte w art. 21a ustawy o czasie pracy 

kierowców ma charakter kaskadowy. Ta wadliwa konstrukcja odesłania  nie tylko nie za-

pewnia przy tym spójności całej regulacji prawnej, ale wręcz przeciwnie – prowadzi do 

poważnych wątpliwości interpretacyjnych, czego wyrazem była radykalnie rozbieżna wy-

kładnia przyjęta w wyrokach Sądu Najwyższego. Trybunał uznał, że poziom wątpliwości 

interpretacyjnych w tym wypadku ma charakter kwalifikowany. Trudności w ich usu-

nięciu, szczególnie z punktu widzenia adresatów danej regulacji, okazały się rażąco 

nadmierne, czego nie można usprawiedliwić złożonością normowanej materii. Skutki 

tych rozbieżności mają istotne znaczenie dla prawnie chronionych interesów adresatów, 

wystąpiły w istotnym nasileniu (znaczny wzrost kosztów pracy niedający się przewidzieć 

przed wydaniem przez SN uchwały z 12 czerwca 2014 r. w sprawie o sygn. II PZP 1/14, 

poprzez obciążenie pracodawców branży transportowej roszczeniami kierowców obejmu-

jącymi kilka lat wstecz, sięgającymi 50 tys. zł na osobę) oraz wynikają z niepewności co do 

sposobu interpretowania kwestionowanych przepisów przez sądy.

TK podzielił także zgodne stanowisko uczestników postępowania, że art. 21a zakwe-

stionowanej ustawy, odsyłając do zasad ogólnych przewidzianych w kodeksie pracy – tj. 

art. 775 § 3-5 k.p., nie uwzględnia specyfiki wykonywania zawodu kierowcy w transporcie 

międzynarodowym. Regulacje zawarte w art. 775 § 3-5 k.p. w założeniu dotyczą incyden-

talnych podróży służbowych.

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, uregulowanie należności na pokrycie kosztów 

związanych z wykonywaniem przez kierowców podróży służbowej wymaga stworzenia 

odrębnych przepisów dla tej grupy pracowników, uwzględniającej specyfikę ich pracy. 

Dotychczasowe rozwiązania szczególne, które w intencjach projektodawcy noweli-

zacji z 2010 r. miały tę specyfikę uwzględniać, należy uznać za pozorne – ponieważ 

sposób ukształtowania należności dla kierowców wynika w dalszym ciągu z ogólnych 

przepisów kodeksowych. 

Pracodawcy w transporcie międzynarodowym, kierując się bezpośrednio obowiązują-

cym art. 8 ust. 8 rozporządzenia nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 

2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do trans-

portu drogowego, ponosili nakłady finansowe, dostosowując samochody ciężarowe, tak 

aby zapewniały one „odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy” lub kupując 

samochody fabrycznie dostosowane do takiego odpoczynku. Uznawali przy tym, że jest to 

zapewnienie przez nich bezpłatnego noclegu, o którym mowa w § 9 ust. 4  rozporządzenia 

MPiPS z 2002 r. i § 16 ust. 4 rozporządzenia MPiPS z 2013 r., które zwalnia ich z ponoszenia 

kosztów noclegu oraz ryczałtów za nocleg w przypadku braku rachunku hotelowego. Bada-

jąc zgodność aktów normatywnych z zasadą zaufania jednostki do państwa i do stanowio-

nego przez nie prawa, należy ustalić na ile oczekiwanie jednostki, że nie narazi się ona na 

prawne skutki, których nie mogła przewidzieć w momencie podejmowania decyzji i działań, 

są usprawiedliwione. W niniejszej sprawie Trybunał Konstytucyjny uznał, że z uwagi na 

treść art. 8 ust. 8 rozporządzenia nr 561/2006, oczekiwania pracodawców, iż zapewnienie 

odpowiedniego miejsca do spania w kabinie samochodowej zwolni ich z ponoszenia kosz-

tów noclegu kierowców, były usprawiedliwione.

http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/9481-podroz-sluzbowa-zwrot-kosztow-za-nocleg-podczas-zagranicznej-podrozy-sluzbowej/
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Ustawa obniżająca 
emerytury byłym 
funkcjonariuszom 
służb PRL

Przyjęta nowelizacja ustawy zakłada m.in. obniżenie emerytur 
policyjnych i policyjnych rent inwalidzkich wszystkim 
funkcjonariuszom, którzy pełnili służbę na rzecz totalitarnego 
państwa w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., a także 
policyjnych rent rodzinnych pobieranych po takich funkcjonariuszach.  

Emerytury i renty byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL za czas do lipca 

1990 r. będą sięgać maksymalnie średniego świadczenia w systemie powszechnym. We-

dług nowelizacji pierwsza wypłata obniżonych świadczeń nastąpi w listopadzie 2017 roku.

Wcześniej na emeryturę 
od października 2017

Od 1 października 2017 r. na emeryturę będą mogły przechodzić 
kobiety w wieku 60 lat i mężczyźni, którzy osiągnęli 65 lat.

Rozwiązania zawarte w nowej ustawie przewidują m.in.:

1. przywrócenie wieku emerytalnego, obowiązującego w powszechnym systemie 

ubezpieczenia społecznego oraz systemie ubezpieczenia społecznego rolników 

przed dniem 1 stycznia 2013 r., wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co 

najmniej 65 lat dla mężczyzn;

2. likwidację emerytury częściowej; ze względu na przywrócenie poprzedniego wie-

ku emerytalnego instytucja emerytury częściowej, przysługującej po osiągnięciu 

wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 62 lata dla kobiet i co najmniej 

65 lat dla mężczyzn oraz zróżnicowanego stażu emerytalnego, stała się zbędna;

3. przywrócenie, obowiązującego do końca 2012 r., rozwiązania, zgodnie z którym 

objęcie ubezpieczonego gwarancją otrzymania najniższego świadczenia emerytal-

nego jest uzależnione od osiągnięcia, zróżnicowanego ze względu na płeć (20 lat 

dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), okresu składkowego i nieskładkowego;

4. przywrócenie, obowiązującego sędziów i prokuratorów przed dniem 1 stycznia 

2013 r., wieku przejścia w stan spoczynku, wynoszącego zarówno dla kobiet, jak 

i dla mężczyzn 65 lat.

Podstawowym założeniem nowelizacji obniżającej wiek emerytalny jest pozostawienie 

decyzji o przejściu na emeryturę samym zainteresowanym. Indywidualnie ocenią oni swój 

stan zdrowia, sytuację i pozycję na rynku pracy, uwzględnią plany dotyczące długości od-

poczynku po zakończeniu aktywności zawodowej. Dzięki informacji z ZUS dowiedzą się, 

na jaką emeryturę będą mogli liczyć. Wówczas będą mogli zadecydować, czy skorzystają 

z prawa do emerytury w wieku wskazanym w ustawie, czy też będą kontynuować pracę 

zawodową, przesuwając w czasie swoje przejście na emeryturę.

„To dobry dzień dla polskich emerytów i rencistów. Podpis Prezydenta RP pod ustawą, 

obniżającą wiek emerytalny kończy 4.5-letni okres obowiązywania niesprawiedliwych 

i złych rozwiązań. Teraz Polacy sami będą mogli podjąć decyzję, czy chcą przejść na eme-

ryturę. To jest prawo, nie obowiązek” – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

ZMIANY 
PRAWNE

„Rząd wnikliwe i uważnie ocenił skutki spo-

łeczne i gospodarcze tej decyzji. Stan zdro-

wia znacznej części polskich emerytów nie 

pozwala na pracę do 67 roku życia, a sytuacja 

osób w tym wieku na rynku pracy nie jest do-

bra” – uzasadniała zmiany minister Rafalska. 

„Sprawiedliwości społecznej stało się za-

dość, gdyż tryb wprowadzenia ustawy pod-

wyższającej wiek emerytalny, bez zgody 

społecznej, nie zasługiwał na akceptację”.

Wskaźniki zatrudnienia wśród osób w wieku 25-49 lat w Polsce są wyższe niż średnia 

unijna, jednakże już wśród osób po 50. roku życia zaczynają gwałtownie spadać. Dla osób 

w wieku 50-54 lat wskaźnik ten jest niższy niż średnia dla krajów Unii Europejskiej o prawie 

4 punkty procentowe, dla osób w wieku 55-59 lat o 8,5 punktów procentowych, zaś dla 

mężczyzn w wieku 60-64 lat o około 5 punktów procentowych. Świadczy to o tym, że pol-

ski rynek pracy nie jest przygotowany na tak znaczące podniesienie wieku emerytalnego, 

jakie nastąpiło po 1 stycznia 2013 r.

Podstawowym założe-
niem nowelizacji obniżają-
cej wiek emerytalny jest 
pozostawienie decyzji 
o przejściu na emeryturę 
samym zainteresowanym.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zaopatrzeniu-emerytalnym-funkcjonariusz-0.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=DE8ABFA5E0082699C1258076004D6639
https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15541,Senat-przyjal-ustawe-dezubekizacyjna.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-beata-szydlo-przywracamy-elementarna-sprawiedliwosc.html
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5378/456/1/emerytury_funkcjonariuszy.rtf
https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15422,Szef-MSWiA-o-tzw-ustawie-dezubekizacyjnej-To-realizacja-zasady-sprawiedliwosci-s.html
https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15466,Szef-MSWiA-w-Sejmie-o-ustawie-dezubekizacyjnej.html
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,476,2.html
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5378/443/1/20161219_ustawa_emerytalna.pdf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=FF560313A8FD9637C1257F0F0041DF5E
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,443,prezydent-podpisal-ustawe-obnizajaca-wiek-emerytalny.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,8468,wczesniej-na-emeryture-od-pazdziernika-2017.html
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Tytuły do ubezpieczeń społecznych określone są w obowiązujących 
przepisach. Tytułem takim jest m.in. wykonywanie umowy zlecenia 
albo umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem 
cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.1)

Dla zleceniobiorców obowiązkowe są ubezpieczenia: emerytalne i rentowe oraz wy-

padkowe. Natomiast ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny, a objęcie 

tym ubezpieczeniem uwarunkowane jest podleganiem obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym. W przypadku zleceniobiorców obowiązek ubezpieczeń 

może być wyłączony z uwagi na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 9 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – informuje ZUS.

Ponadto ubezpieczeniom społecznym nie podlegają zleceniobiorcy (z wyłączeniem niań), 

którzy są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub 

studentami do ukończenia 26 roku życia.2)

Powyższe zasady nie dotyczą zlecenio-

biorców, którzy wykonują umowę zlecenia 

bądź umowę o świadczenie usług, do której 

zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 

przepisy dotyczące zlecenia,  jeżeli umowę 

taką zawarli z pracodawcą, z którym pozo-

stają w stosunku pracy lub jeżeli w ramach 

takiej umowy wykonują pracę na rzecz pra-

codawcy, z którym pozostają w stosunku 

pracy. Takie osoby w rozumieniu ustawy 

o systemie ubezpieczeń społecznych uważa 

się bowiem za pracowników.3)

Tytułem do ubezpieczeń społecznych 

nie jest natomiast wykonywanie pracy na 

PORADY

Umowy zlecenia 
i umowy o dzieło 
w ubezpieczeniach 
społecznych 
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AKTUALNOŚCI

Rekomendacja 
rozdysponowania 
środków OFE

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zarekomendował 
przyjęcie „Informacji Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach 
obowiązywania ustaw dotyczących funkcjonowania systemu 
ubezpieczeń społecznych wraz z propozycjami zmian”, 
przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Dokument ten został również przyjęty przez Stały 
Komitet Rady Ministrów. 

Zgodnie z kierunkowymi rekomendacjami tego dokumentu, 25% środków zgromadzo-

nych w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) ma zostać przekazanych do Fun-

duszu Rezerwy Demograficznej, a jednocześnie ich wartość zewidencjonowana na 

subkontach prowadzonych przez ZUS. Pozostałe 75% aktywów będzie przekazane do 

zarządzania przez fundusze inwestycyjne, które powstaną z przekształcenia obecnych 

OFE. Środki te znajdą się na indywidualnych kontach emerytalnych w ramach III filaru. 

Powyższa rekomendacja jest zgodna z koncepcją przebudowania modelu funkcjonowania 

OFE, jaką w lipcu bieżącego roku zaprezentował wicepremier Mateusz Morawiecki.

– Nasza propozycja zmierza do tego, aby większość środków zgromadzonych w OFE 

znalazło się na indywidualnych kontach emerytalnych Polaków, zasilając w ten sposób 

ich prywatne oszczędności na jesień życia. Chcemy też, żeby wypracowane przez nas 

rozwiązania w jak największym stopniu pracowały na rzecz rozwoju polskiej gospodarki – 

podkreślił Mateusz Morawiecki, przewodniczący KERM.

W rekomendowanej „Informacji Rady Ministrów” wskazano na konieczność stworze-

nia powszechnych, dobrowolnych pracowniczych programów kapitałowych w ramach 

III  filaru systemu emerytalnego, opartych na automatycznym zapisie pracowników. 

Służyć to będzie rozwojowi dobrowolnego kapitałowego systemu oszczędzania w Polsce 

oraz długoterminowych produktów inwestycyjnych.

Powyższa koncepcja wychodzi naprzeciw konieczności przebudowy modelu funkcjo-

nowania OFE oraz wzmocnienia powszechnych emerytalnych programów kapitałowych, 

które to działania zostały wskazane w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwo-

ju oraz rozwinięte w Programie Budowy Kapitału”.

KADRY I UBEZPIECZENIA ■

http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=5687
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/kerm-przyjal-rekomendacje-przekazania-75-srodkow-ofe-na-prywatne-oszczednosci-emerytalne-polakow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_ 
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/informacja-na-temat-prac-i-analiz-dotyczacych-funkcjonowania-ofe-wspolny-komunikat-ministerstwa-finansow-i-ministerstwa-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
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Ograniczenia podstawy 
wymiaru składek 
na ubezpieczenia 
w roku 2017

60% od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego (wynoszącej 4 263 zł) stanowi kwota 2 557,80 zł – 
będąca w 2017 r. minimalną podstawą wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób prowadzących 
pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących. 

Ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2017 r. na-

leży też pamiętać, że nie może być ona większa od kwoty 127 890 zł, czyli od 30-krotności 

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej 

na dany rok kalendarzowy – zgodnie z art. 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecz-

nych. Od nadwyżki ponad tę kwotę nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych ogłoszono zaś, że kwota 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, 

stosowana w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przy ustalaniu 

podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu cho-

robowemu podlegają dobrowolnie, wynosi miesięcznie 10 657,50 zł.

podstawie umowy o dzieło. Wyjątkiem są osoby, które zawarły umowę o dzieło z pra-

codawcą, z którym pozostają w stosunku pracy lub wykonujące w ramach takiej umowy 

pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy. W takiej sytuacji 

osobę wykonującą umowę o dzieło uważa się za pracownika. Tym samym podlega ona 

obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym na zasadach określonych dla pracowników, 

tj. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypad-

kowemu.4)

Zgodnie z określoną przepisami Kodeksu cywilnego5) zasadą swobody umów stro-

ny zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby 

jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani 

zasadom współżycia społecznego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznając tę zasadę zwraca uwagę, iż strony, do-

konując wyboru określonego rodzaju umowy, powinny przestrzegać obowiązujących 

przepisów, w szczególności odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Charakter 

prawny umowy określa bowiem nie tylko sama nazwa umowy, ale przede wszystkim 

jej treść, a także warunki i okoliczności towarzyszące jej wykonywaniu. W przypadku 

jeśli płatnik nie dokona zgłoszenia do ubezpieczeń osoby, z którą zawarł umowę na-

zwaną umową o dzieło, a w toku postępowania wyjaśniającego bądź kontroli zostanie 

stwierdzone, że faktycznie zawarta została umowa zlecenia albo umowa o świadczenie 

usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, 

terenowa jednostka organizacyjna ZUS jest uprawniona do stwierdzenia obowiązku 

ubezpieczeń społecznych.6) W przypadku sporu wydawana jest decyzja, od której przy-

sługuje odwołanie do sądu.

Do najważniejszych elementów, które są brane pod uwagę w trakcie analizy materiału 

dowodowego przez sądy, należą: przedmiot i cel umowy, odpowiedzialność, pewność 

rezultatu, powtarzalność i sprawdzian na istnienie wad fizycznych.

Szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej ZUS 

w poradniku Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących 

pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

1) Art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.).

2) Art. 6 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

3) Art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

4) Art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

5) Art. 3531 ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.).

6) Art. 68 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1&idk=2823
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1&idk=2823
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=35
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,8466,kwota-ograniczenia-rocznej-podstawy-wymiaru-skladek-na-ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe-w-roku-2017.html
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1&idk=2818
http://www.zus.pl/pliki/poradniki/porad23.pdf
http://www.zus.pl/pliki/poradniki/porad23.pdf
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9. zmian w planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

10. umorzenia pożyczek udzielonych Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, 

11. podziału części oświatowej subwencji ogólnej i zmiany przepisów ustawy o syste-

mie informacji oświatowej, 

12. pomocy społecznej,

13. wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowiec-

kie w zakresie Funduszu Odszkodowawczego. 

Obok zmian o charakterze epizodycznym, w ustawie zawarto również przepis nowe-

lizujący ustawę o finansach publicznych dotyczący zaciągania pożyczek i kredytów przez 

Skarb Państwa, emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych operacji związa-

nych bezpośrednio z zarządzaniem państwowym długiem publicznym. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2017 r., z wyjątkiem przepisu noweli-

zującego ustawę o finansach publicznych, 

który wchodzi w życie z dniem następują-

cym po dniu ogłoszenia. 

Z kolei ustawa o zmianie ustawy bu-

dżetowej na rok 2016 ma na celu dodanie 

w ustawie budżetowej na rok 2016 przepi-

su umożliwiającego Ministrowi Finansów 

utworzenie rezerw celowych z kwoty wy-

datków zablokowanych przez dysponentów 

części budżetowych w przypadku stwier-

dzenia opóźnień w realizacji zadań albo 

nadmiaru posiadanych środków. Umożli-

wi to sfinansowanie zakupu dóbr kultury, 

w tym zabytków oraz praw do dóbr kultury 

o szczególnym znaczeniu dla Państwa Pol-

skiego i dziedzictwa kulturowego oraz prze-

kazanie dla Agencji Rezerw Materiałowych 

dotacji celowej na realizację zadań związa-

nych z rezerwami strategicznymi.

Zmieniono również ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 

budżetowej na rok 2016. Chodziło o umożliwienie w 2016 r. utworzenia rezerw celowych 

przeznaczonych na realizację obowiązków państwa w zakresie dziedzictwa kulturowego 

oraz dotację celową dla Agencji Rezerw Materiałowych na realizację zadań związanych 

z rezerwami strategicznymi.

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

Budżet 2017

Najważniejsze dane przyjętej przez Sejm ustawy budżetowej na 
2017 r. to szacowane dochody, które wyniosą 325,4 mld zł, i wydatki, 
które nie będą wyższe niż 384,8 mld zł. Oznacza to, że deficyt 
budżetowy nie przekroczy 59,3 mld zł. 

Dochody budżetu środków europejskich wyniosą 60,2 mld zł, a wydatki – 69,8 mld zł. 

Ujemny wynik będzie na poziomie 9,6 mld zł. 

Podstawowe dane makroekonomiczne: wzrost gospodarczy wyniesie 3,6%, średniorocz-

na inflacja 1,3%, nominalny wzrost wynagrodzeń 5%, zatrudnienie wzrośnie o 0,7%, a spo-

życie prywatne (tj. w gospodarstwach domowych i sektorze instytucji niekomercyjnych) 

o 5,5%. Deficyt sektora finansów publicznych jest planowany na poziomie ok. 2,9% PKB.

Natomiast ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budże-

towej na rok 2017 jest tzw. ustawą okołobudżetową. Pojęcie ustaw okołobudżetowych 

zostało wypracowane w doktrynie i praktyce budżetowej z uwagi na zakaz zamieszczania 

w samej ustawie budżetowej przepisów zmieniających normy prawa powszechnie obo-

wiązującego. Ustawy okołobudżetowe służą stworzeniu normatywnych podstaw groma-

dzenia dochodów i dokonywania wydatków publicznych w taki sposób, aby w danym roku 

budżetowym było możliwe zrealizowanie ustawy budżetowej. Ustawa o szczególnych 

rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 jest zatem ściśle zwią-

zana z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2017.

 Wprowadzone  w drodze tej ustawy zmiany dotyczą następujących kwestii: 

1. funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach sektora finansów publicznych, 

2. świadczeń dla nauczycieli oraz pracowników uczelni publicznych,

3. świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, 

4. zadań finansowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej,

5. finansowania promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych, 

6. przekazania uprawnień przysługujących Ministrowi Skarbu Państwa, 

7. realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 

8. realizacji Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Po-

żarnej i Biura Ochrony Rządu, 

http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/12/7/informacja_w_sprawie_ustawy_okolobudzetowej.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=AE19958B5AD31887C125808800285074
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,476,1.html
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/12/20/informacja_w_sprawie_nowelizacji_budzetu_na_2016_r..rtf
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/12/20/informacja_w_sprawie_nowelizacji_ustawy_okolobudzetowej_na_rok_2016.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7F9A0BF7A62EA1AEC12580880028507A
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,476,2.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=66DC8B69B0E104FCC125808C00022F8E
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=881
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-beata-szydlo-wsparcie-dla-rodzin-bedzie-kontynuowane-priorytetem-w.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-budzetowej-na-rok-2017-0.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=71A84F6DE4946B07C125804C0044BFF0
http://www.senat.gov.pl/diariusz/posiedzenia-senatu/art,9303,28-listopada2-grudnia-i-7-grudnia-2016-r-.html
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2606,firmy-chca-aktywizacji-zawodowej-dlugotrwale-bezrobotnych.html
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Porozumienie w sprawie 
budżetu UE na rok 2017

17 listopada zakończyły się w Brukseli negocjacje pomiędzy 
Radą UE (w formacie Rady ECOFIN) a Parlamentem Europejskim 
w sprawie budżetu UE na rok 2017. Polskę reprezentował 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Nowak. 

Uzgodniono, że zobowiązania budżetu UE w przyszłym roku wyniosą ponad 

157,9 mld EUR przy płatnościach na poziomie 134,5 mld EUR. Zaplanowana wysokość 

płatności zapewni finansowanie m.in. polityki spójności (37,2 mld EUR) oraz Wspólnej 

Polityki Rolnej (54,9 mld EUR), działów budżetowych o szczególnym znaczeniu dla Polski, 

w sposób umożliwiający ich efektywną realizację. Polskim sukcesem w negocjacjach było 

doprowadzenie do niezmniejszenia płatności w Funduszu Spójności, pomimo wyjścio-

wych propozycji części uczestników negocjacji, by w tym obszarze szukać oszczędności. 

Budżet ten będzie także wspierać ochronę granic zewnętrznych i bezpieczeństwa w UE. 

Jednocześnie wzmocni działania realizo-

wane przez UE poza jej granicami w celu 

eliminowania przyczyn migracji w krajach 

pochodzenia i tranzytu przy jednocze-

snym silniejszym wsparciu działań wobec 

państw Partnerstwa Wschodniego. Gwa-

rantuje zachowanie właściwej równowagi 

pomiędzy realizacją bieżących programów, 

a zapewnieniem środków na nowe wyzwa-

nia, wykorzystując do tego m.in. dostępne 

instrumenty elastyczności.

Polska składka do budżetu UE w 2017 r. 

wyniesie ok. 18 mld PLN przy znacznie wyż-

szych transferach z budżetu UE do Polski 

(wstępnie szacowanych na ponad 50 mld 

PLN), skoncentrowanych w obszarach 

związanych z polityką spójności i Wspólną 

Polityką Rolną.

Polska składka do 
budżetu UE w 2017 r. 
wyniesie ok. 18 mld 
PLN przy znacznie 
wyższych transfe-
rach z budżetu UE 
do Polski (wstępnie 
szacowanych na po-
nad 50 mld PLN).

AKTUALNOŚCI

Program „Za życiem”

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przedłożoną 
przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Program „Za życiem” będzie wspierał rodziny z osobami niepełnosprawnymi, w szczególno-

ści  wychowujące niepełnosprawne dzieci. Obejmuje on kompleksowe rozwiązania dotyczą-

ce wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, 

usług wspierających, rehabilitacyjnych i mieszkaniowych. Program zapewnia koordynację 

wsparcia, poradnictwa i informacji. 

 

W 2017 r. na realizację programu zaplanowano 511 mln zł. W latach 2017–2021 na program 

zostanie przeznaczonych łącznie 3,7 mld zł. 

Jawne oświadczenia 
majątkowe sędziów

Nowelizacja ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 
niektórych innych ustaw wprowadza m.in. jawność oświadczeń 
majątkowych sędziów, zwiększa sędziowską odpowiedzialność 
dyscyplinarną, a także pozwala obywatelom uzyskać sprawiedliwą 
rekompensatę za przewlekłość postępowania.

Nowe regulacje nakładają obowiązek publikowania oświadczeń majątkowych sędziów 

w Biuletynie Informacji Publicznej. W ten sposób zlikwidowane zostanie nieuzasadnione 

uprzywilejowanie sędziów wobec pozostałych funkcjonariuszy państwowych, zobowiąza-

nych do ujawniania oświadczeń majątkowych.

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/porozumienie-w-sprawie-budzetu-ue-na-rok-2017?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_M1vU_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_M1vU_keywords%3D%26_101_INSTANCE_M1vU_delta%3D20%26_101_INSTANCE_M1vU_cur%3D2%26_101_INSTANCE_M1vU_andOperator%3Dtrue#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-przyjecia-programu-kompleksowego-wsparcia-dla-rodzin-za.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,8472,program-za-zyciem-przyjety-przez-rade-ministrow.html
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/17/1/oswiadczenia_sedziow_info.rtf
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8912,jawne-oswiadczenia-majatkowe-sedziow--ustawa.html
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8780,jawne-oswiadczenia-majatkowe-sedziow--sejm.html
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Rusza budowa mieszkań 
w programie 
„Mieszkanie Plus”

„Szeroki dostęp do nowoczesnych mieszkań na wynajem 
oznaczać będzie radykalną poprawę warunków życia polskich 
rodzin” – zapowiedział Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister 
rozwoju i finansów, podczas uroczystego rozpoczęcia budowy 
186 mieszkań czynszowych w Białej Podlaskiej. To pierwsza 
inwestycja realizowana w ramach programu „Mieszkanie Plus”.

Również w Jarocinie podpisana została umowa z generalnym wykonawcą pierwszego 

z 3 osiedli w ramach inwestycji finansowanej przez Fundusz Municypalny. 258 mieszkań 

czynszowych, jakie powstaną, zostanie włączonych do oferty programu „Mieszkanie Plus”.

Do programu dołączyło także Opole. Na wstępnie wytypowanej przez miasto działce może 

powstać około 353 mieszkań.

AKTUALNOŚCI

Nowelizacja Prawa 
o zgromadzeniach do 
Trybunału…

Prezydent, na podstawie art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek 
o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 13 grudnia 2016 r. 
o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach.

Prezydent ma zastrzeżenia wobec faktu, że ustawa różnicuje status zgromadzeń publicz-

nych przy zastosowaniu elementu konstrukcyjnego. Wątpliwości Prezydenta budzi również 

wyłączenie możliwości zaskarżenia przez organizatora zgromadzenia zarządzenia zastęp-

czego wojewody o zakazie zgromadzeń. Prezydent Andrzej Duda kwestionuje także artykuł 

ustawy o zakazie odbycia zgromadzeń nakazując stosowanie nowoustanowionych przepi-

sów do zdarzeń, które miały miejsce przed ich wejściem w życie.

ZMIANY 
PRAWNE

Ulgi dla uczących się 
języka polskiego

Ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 
środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych 
ustaw przyznaje prawo do ulgowych przejazdów na terenie Polski 
dzieciom i młodzieży uczącym się języka polskiego i zdobywającym 
wiedzę o Polsce poza granicami kraju oraz nauczycielom 
prowadzącym kształcenie w języku polskim poza granicami kraju. 

Ponadto w ustawie rozszerza się ulgi w opłacie za wstęp do muzeów i parków narodowych 

w Polsce m.in. na uczniów i studentów będących obywatelami państw UE, dzieci i młodzież 

uczących się języka polskiego lub przedmiotów nauczanych w tym języku.

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZoe3e0pvRAhUbc1AKHVEkDhYQFggxMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mr.gov.pl%2Fstrony%2Faktualnosci%2Frusza-budowa-mieszkan-w-programie-mieszkanie-plus%2F&usg=AFQjCNH2R7GuUiwdtNkO7Cdr4Ze0dfnz3A&bvm=bv.142059868,d.ZWM
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797507-p_1.htm
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/program-mieszkanie-plus-nabiera-tempa-wkrotce-rozpoczecie-pierwszych-prac-budowlanych/
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,452,prezydent-andrzej-duda-skierowal-do-trybunalu-konstytucyjnego-ustawe-o-zmianie-ustawy--prawo-o-zgromadzeniach.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=AFBF7AE41AFBFAC4C125806F004446BB
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,475,1.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7E256D4CC7EC7AA3C1257FB000239890
http://www.senat.gov.pl/diariusz/posiedzenia-senatu/art,9364,1316-i-2021-grudnia-2016-r-.html
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,476,2.html
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Program „Oparcie 
społeczne dla osób 
z zaburzeniami 
psychicznymi” – 
edycja 2017

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło treść programu 
„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na 
rok 2017. Został on podpisany przez podsekretarz stanu Elżbietę 
Bojanowską 19 grudnia 2016 r.

Program ten pomaga osobom z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza przewlekle psy-

chicznie chorym i niepełnosprawnym umysłowo, a także ich rodzinom, w przezwyciężaniu 

trudnych sytuacji życiowych. Jest skierowany do podmiotów funkcjonujących w obszarze 

pomocy społecznej, realizujących zadania w na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

ZMIANY 
PRAWNE

Modernizacja 
więziennictwa

Nową ustawą ustanowiono Program modernizacji Służby Więziennej 
w latach 2017–2020.

„Jestem wyjątkowo dumny z tego, że udało się przeforsować ten projekt. To pierwsza ustawa 

modernizacyjna dla Służby Więziennej po 1989 roku. Wszystkie służby miały swoje plany 

modernizacyjne, tylko Służba Więzienna takiego nie posiadała. To będzie zmiana naprawdę 

o charakterze systemowym” – podkreślił wiceminister Patryk Jaki, który nadzorował w Mi-

nisterstwie Sprawiedliwości prace nad projektem.

Program ma poprawić bezpieczeństwo 

zakładów karnych i aresztów śledczych 

przez ich wyposażenie w nowoczesny 

sprzęt. Zakłada również poprawę warun-

ków pełnienia służby przez funkcjonariuszy 

Służby Więziennej i wykonywania obowiąz-

ków przez cywilnych pracowników więzien-

nictwa. Chodzi też o powstrzymanie postę-

pującego zużywania się obiektów służących 

więziennictwu

Z kolei ustawa o zmianie ustawy o Służ-

bie Więziennej oraz niektórych innych 

ustaw powierza Służbie Więziennej zadania 

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

i porządku w Ministerstwie Sprawiedliwości 

oraz Prokuraturze Krajowej.

Zmiany w nabywaniu 
nieruchomości przez 
cudzoziemców

Ustawa o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw ma na celu zapewnienie 
pozyskania pełnej informacji o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców, w tym także o nabyciu lub objęciu przez 
cudzoziemców udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków 
w spółkach, będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami 
nieruchomości położonych w Polsce.

Ponadto w ustawie poszerzany jest katalog podmiotów zobowiązanych do przesyłania 

informacji podlegających ujawnieniu w rejestrze prowadzonym przez ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych.

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,8470,program-oparcie-spoleczne-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi-edycja-2017.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=CDB91865950F5D2DC1258076004D662E
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/17/1/informacja_w_sprawie_ustawy_z_dnia_15_grudnia_2016_o_ustanowieniu_programu_modernizacji_sluzby_wieziennej_w_latach_2017_2020.rtf
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-ustanowieniu-programu-modernizacji-sluzby-wieziennej-w.html
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8820,rzad-przyjal-projekt-ustawy-o-komisji.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=0F3CB893B5D759BAC125807600513370
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/17/1/informacja_w_sprawie_ustawy_z_dnia_15_grudnia_2016_o_ustanowieniu_programu_modernizacji_sluzby_wieziennej_w_latach_2017_2020.rtf
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-sluzbie-wieziennej-oraz-niektorych-innych.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=11358A18E3167DFDC1258065004EE02D
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,476,1.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-nabywaniu-nieruchomosci-przez.html
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/12/21/skroc._not._zm._ust._o_nabyw._nieruch._przez_cudzo..rtf
https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15463,Beda-zmiany-w-nabywaniu-nieruchomosci-przez-cudzoziemcow.html
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AKTUALNOŚCI

Partnerzy społeczni 
w Radzie Dialogu 
Społecznego apelują 
do polityków o dialog 
i porozumienie

Organizacje pracowników i pracodawców uczestniczące w pracach 
Rady Dialogu Społecznego, najważniejszej instytucji powołanej 
w Polsce do prowadzenia debaty o kluczowych sprawach 
społecznych i gospodarczych, mające wynikające z ustaw prawo do 
opiniowania projektów aktów prawnych, w tym projektu budżetu 
państwa, z narastającym niepokojem obserwują wydarzenia, jakie 
miały miejsce w ostatnich dniach w polskim parlamencie.

Mamy głębokie przekonanie, że wydarze-

nia te mogą negatywnie wpłynąć na za-

ufanie do państwa i stanowionego przez 

nie prawa. Sejm i Senat - posłowie i sena-

torowie Rzeczypospolitej Polskiej powin-

ni przestrzegać najwyższych standardów. 

Polscy obywatele mają pełne prawo do 

informacji o działaniach i decyzjach po-

dejmowanych przez posłów i senatorów. 

Miejscem rozwiązywania konfliktów 

i sporów powinny być odpowiednie, po-

wołane do tego instytucje, takie jak Rada 

Dialogu Społecznego. Dlatego organiza-

cje pracowników i pracodawców wyra-

żają głęboki sprzeciw wobec wszelkich 

wystąpień nawołujących do konfrontacji 

na ulicach. 

Podobnie apeluje Pani Premier.

ZMIANY 
PRAWNE

Program 
modernizacji służb

Ponad 9 miliardów złotych na nowoczesne i dobrze wyposażone służby – 
to główne założenie Programu Modernizacji Służb Mundurowych. 

Najważniejszym celem przyjętej ustawy jest zwiększenie skuteczności działania Policji, Straży 

Pożarnej, Straży Granicznej i BOR. Aby go osiągnąć, na przestrzeni lat 2017-2020 formacje 

podległe MSWiA otrzymają w sumie niemal 9,2 mld złotych. Pieniądze będą podzielone 

według ich potrzeb i wymagań, a sam program przewiduje 3 podstawowe rodzaje działań:

• inwestycje budowlane – budowa nowych obiektów, ale również przebudowa i mo-

dernizacja starych – ok. 2,3 mld zł;

• wymiana sprzętu i wyposażenia – ta kategoria obejmuje mi.in pojazdy, uzbrojenie, 

sprzęt informatyczny i łącznościowy oraz wyposażenie osobiste – ok. 2,7 mld zł;

• wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników – system wynagrodzeń i upo-

sażeń będzie bardziej konkurencyjny, a jego charakter będzie bardziej motywacyj-

ny –  ok. 4,1 mld zł.

ZMIANY 
PRAWNE

Wojska obrony 
terytorialnej

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw tworzy 
nowy rodzaj Sił Zbrojnych RP – wojska obrony terytorialnej (WOT).

Wprowadza ona także nowy rodzaj czynnej służby wojskowej – Terytorialną Służbę Woj-

skową (TSW).

http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2605,partnerzy-spoleczni-w-radzie-dialogu-spolecznego-apeluja-do-politykow-o-dialog-i-porozumienie.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-beata-szydlo-zaapelowala-do-poslow-o-wspolna-prace-na-rzecz-polski-i.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-ustanowieniu-programu-modernizacji-policji-strazy.html
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/17/1/informacja_w_sprawie_ustawy_z_dnia_15_grudnia_2016_o_ustanowieniu_programu_modernizacji_policji_strazy_granicznej_panstwowej.rtf
https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15514,Sejm-przyjal-Program-Modernizacji-Sluzb-Mundurowych.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=87DA1E58C09A0636C125807600513368
https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15551,Prezydent-podpisal-ustawe-o-ustanowieniu-Programu-modernizacji-sluzb.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=CD612509DEA7D1C9C125805A005337F7
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/12/20/15.12_informacja_w_sprawie_ustawy__o_zmianie_ustawy_o_powszechnym_obowiazku_obrony_rp.rtf
http://www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna/
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,475,1.html
http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/prezydent-podpisal-ustawe-o-ot-72016-12-21/
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ZMIANY 
PRAWNE

Zarządzanie 
mieniem państwowym

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym określa te 
zasady w związku z likwidacją urzędu ministra skarbu państwa.  

Nowe przepisy wskazują, który organ administracji jest właściwy do gospodarowania 

poszczególnymi składnikami mienia państwowego oraz jest uprawniony w zakresie wy-

konywania uprawnień właścicielskich w stosunku do spółek. Na mocy ustawy powstanie 

Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, jako 

ciało doradcze, zapewniające Prezesowi Rady Ministrów wsparcie w zakresie koordy-

nacji nadzoru właścicielskiego.

Z kolei celem innej ustawy jest utworzenie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej w miejsce znoszonej Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Nowo utworzona 

instytucja z dniem 1 stycznia 2017 r. przejmuje zadania Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa oraz wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa. Równocześnie ustawa stanowi, że państwową jednostkę organizacyjną Pro-

kuratorię Generalną Skarbu Państwa przekształca się w Urząd Prokuratorii Generalnej.

Celem działania Prokuratorii Generalnej jako wysoko wyspecjalizowanego instytucjo-

nalnego pełnomocnika jest zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności ochrony praw 

i interesów Rzeczpospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa oraz mienia państwowego 

nienależącego do Skarbu Państwa, w szczególności w postępowaniach przed sądami, 

trybunałami i innymi organami jurysdykcyjnymi. 

Natomiast rządowy projekt dotyczący zasad przejmowania mienia państwowego 

i prywatnego przez podmioty komunalne, tj. projekt nowelizacji Przepisów wprowadza-

jących ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, 

ma na celu dostosowanie art. 18 ustawy do przepisów Konstytucji oraz uproszcze-

nie procedury powoływania członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. Dotychczas 

powoływanie jej członków odbywało się na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów, nowelizacja zakłada uregulowanie tej czynności ustawowo. Projektodawca 

określił sposób rozstrzygania odwołań od decyzji dotyczących przejmowania mienia 

prywatnego i państwowego przez podmioty komunalne oraz tryb i zasady pracy Kra-

jowej Komisji Uwłaszczeniowej.

ZMIANY 
PRAWNE

Łatwiej wyciąć drzewo

Zasadniczym celem ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz 
ustawy o lasach jest wprowadzenie zmian do procedury uzyskiwania 
zgody na usunięcie drzew lub krzewów określonej w ustawie z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

Nowe przepisy przewidują w szczególności:

1. uchylenie obowiązku uzgodnienia decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie 

drzewa w pasie drogowym drogi publicznej z regionalnym dyrektorem ochrony 

środowiska (zmiany w art. 83a ustawy o ochronie przyrody); 

2. rozszerzenie katalogu wyłączeń obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie 

drzew lub krzewów oraz ustanowienie kompetencji rady gminy do dalszego roz-

szerzania tego katalogu w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego 

(zmiana w art. 83f ustawy o ochronie przyrody); 

3. przyznanie radzie gminy kompetencji do określania, w drodze uchwały stanowiącej 

akt prawa miejscowego, wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krze-

wu oraz obniżenia maksymalnej wysokości tych stawek (zmiana art. 85 ustawy 

o ochronie przyrody); 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=8E7B6572A5D60298C125807600271523
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/12/28/skroc._not_zarzadz._mien._panstw..rtf
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/12/28/mienie_panstwowe.rtf
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekty-ustaw-o-zasadach-zarzadzania-mieniem-panstwowym-przepisy.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=A0E44B8768CEEB25C125807600271D89
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/17/1/prokuratoria_generalna_1055_-_skrot.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=78ED55397F41B794C12580760027218A
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=66DC8B69B0E104FCC125808C00022F8E
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=546CCECD48D45BADC1258073004EB794
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=8CCB99A7620D5CADC12580880048786C
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/przejrzyste-zasady-wycinania-drzew-na-prywatnej-posesji/
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WZORY PISM

4. rozszerzenie katalogu wyłączeń z obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie 

drzew lub krzewów i ustanowienie kompetencji rady gminy do dalszego roz-

szerzania tego katalogu w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego 

(zmiana art. 86 ustawy o ochronie przyrody); 

5. określenie sposobu ustalania administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie lub 

zniszczenie drzewa lub krzewu w przypadku, gdy jego usunięcie jest zwolnione 

z obowiązku uiszczenia opłaty (zmiana art. 89 ustawy o ochronie przyrody).

Ustawa nowelizująca wprowadza także zmianę w ustawie z dnia 28 września 1991 r. 

o lasach, zgodnie z którą właściciele lasów mają realizować cele i zasady gospodarki 

leśnej, wskazane w tejże ustawie o lasach, w sposób przez siebie określony, chyba że 

sposób wypełnienia danego obowiązku został określony przez przepisy prawa. Ponadto 

przedmiotowa ustawa nowelizująca wprowadza upoważnienie dla ministra właściwego 

do spraw środowiska do określenia, w drodze rozporządzenia, wymagań dobrej praktyki 

w zakresie gospodarki leśnej. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

mDokumenty

Dowód osobisty i inne dokumenty przez telefon – to nowa koncepcja 
Ministerstwa Cyfryzacji.

mID i mDokumenty będą wielkim prze-

łomem nie tylko w kontaktach obywateli 

z administracją państwową, lecz przede 

wszystkim w codziennym życiu. Arka-

diusz Szczebiot z Ministerstwa Cyfryzacji, 

zaprezentował nie tylko koncepcję, ale 

całą zasadę działania mDokumentów. 

Podkreślał, że najważniejszy w niej jest 

fakt, że telefon będzie jedynie bramką 

dostępową do naszych danych, a nie ich 

magazynem. Można więc mówić jedynie 

o np. dowodzie przez komórkę, ale nie 

o dowodzie w komórce.

Do obsługi nowych narzędzi nie będą 

też potrzebne telefony najnowszej gene-

racji  – każdy telefon wyposażony w  ak-

tywną kartę sim będzie mógł służyć do 

korzystania dowodu osobistego lub np. 

prawa jazdy. Rozwiązanie będzie całko-

wicie bezpieczne, oparte o model, który 

funkcjonuje już w niektórych państwach 

na świecie, chociażby w Austrii. To model 

tzw. serwerowy – dane fizycznie nie są 

przenoszone na urządzenie użytkowni-

ka, co oznacza, że jeżeli zgubimy telefon 

komórkowy, to nie gubimy jednocześnie 

ani naszej tożsamości ani naszych danych. 

Jeśli chodzi o  poziom bezpieczeństwa 

mDokumentów, będzie on wyższy niż 

tradycyjnych dokumentów.

„Rozwiązanie nie będzie obowiązko-

we  – będzie ono działało równolegle 

z tradycyjnymi dokumentami, papierowy-

mi i plastikowymi, co do których niektóre 

osoby mogą mieć preferencje” – wyjaśnił 

Arkadiusz Szczebiot. Będzie natomiast 

gwarantowało ten sam poziom, jeżeli 

chodzi o możliwość realizacji poszcze-

gólnych spraw w administracji.

Kiedy obywatele będą mogli zacząć 

korzystać z nowych narzędzi? Według 

planów resortu cyfryzacji – już w połowie 

przyszłego roku. Pilotaż ma się rozpo-

cząć w maju 2017 r. 

Każdy telefon wypo-
sażony w aktywną 
kartę sim będzie 
mógł służyć do 
korzystania dowo-
du osobistego lub 
np. prawa jazdy.

http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/12/28/lasy.rtf
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/nowelizacja-ustawy-o-ochronie-przyrody-przyjeta-przez-sejm/
https://mc.gov.pl/aktualnosci/mdokumenty-jak-to-ma-dzialac-cyfrowa-rewolucja-trwa
https://mc.gov.pl/aktualnosci/porozumienie-z-telekomami-na-rzecz-rozwijania-uslug-on-line
https://mc.gov.pl/aktualnosci/internauci-wybrali-nowa-nazwe-dla-profilu-zaufanego
https://mc.gov.pl/aktualnosci/sprawy-urzedowe-rowniez-przez-komorke
https://mc.gov.pl/aktualnosci/dobryrok-cyfryzacji
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Podstawą do uwzględnienia wniosku są sytuacje uzasadnione ważnym 
interesem podatnika lub interesem publicznym, a w przypadku przed-
siębiorców ubiegających się o ulgi wymagane jest spełnienie jeszcze 
dodatkowych warunków. Wszystkie te okoliczności należy odpowiednio 
przedstawić we wniosku i udokumentować. Stosowny, umotywowany 
wniosek o rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności bądź 
umorzenie zobowiązań podatkowych zawsze może przygotować dla 
Państwa doradca podatkowy naszej Kancelarii, który jest specjalistą 
w tej dziedzinie. 

POMOŻEMY UZYSKAĆ ULGĘ 
W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Zdarza się, że z różnych przyczyn nie jesteśmy w stanie zapłacić podatku 
bądź zaległości podatkowej w terminie. Konsekwencje niezapłacenia 
należności w terminie są dotkliwe: urząd nalicza odsetki, możemy także 
zostać ukarani. Urząd skarbowy ma też uprawnienia do egzekwowania 
swych należności (np. poprzez zajęcie wynagrodzenia). Aby uniknąć 
tych przykrych konsekwencji, możemy zwrócić się do naczelnika urzędu 
skarbowego o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego. 
Ponieważ ulgi takie są odstępstwem od zasady, że wszyscy terminowo 
płacą podatki, stąd przyznawane są one tylko w wyjątkowych okolicz-
nościach. Podatnik może zwrócić się o rozłożenie na raty, odroczenie 
terminu płatności bądź umorzenie należności. Stosunkowo najłatwiej 
uzyskać jest rozłożenie podatku czy zaległości podatkowych na raty. 

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnio-
nych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: 
odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na 
raty bądź odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej 
wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki, bądź też umorzyć w całości 
lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę pro-
longacyjną. Dodatkowe warunki przyznania takich ulg dotyczą przed-
siębiorców.

Z odpowiednim wnioskiem może też wystąpić płatnik oraz inkasent w od-
niesieniu do należności od nich przypadających, a także spadkobierca po-
datnika lub płatnika oraz osoba trzecia zobowiązana do zapłaty podatku. 
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