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Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne 
i ubezpieczenie zdrowotne – jednostki 

budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 
pobranego w czerwcu od należności 

wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów 
wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o p.d.o.p.

Wpłata zryczałtowanego podatku 
dochodowego pobranego w czerwcu od 

dochodów z dywidend oraz innych przychodów 
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
i przekazanie podatnikowi informacji CIT-7.

Zapłata podatku w formie karty podatkowej 
za czerwiec.

Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne i FP za czerwiec 

– osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec. 

Wpłata podatku od nieruchomości i podatku 
leśnego za lipiec – osoby prawne, jednostki 

organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości 
prawnej.  

Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za 

czerwiec – pozostali płatnicy składek.

Złożenie informacji podsumowującej (w wersji 
drukowanej) za czerwiec.

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy 
od osób prawnych i od podatkowej grupy 

kapitałowej.

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od 
osób fizycznych od dochodów osiągniętych 

z działalności gospodarczej (w tym liniowego) oraz 
z umów najmu i dzierżawy.

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.

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 czerwiec.

Wpłata ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych za czerwiec.

Wpłata na PFRON za czerwiec.

Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.

Złożenie informacji podsumowującej 
(składanej elektronicznie).
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Terminy – lipiec

Słowo od doradcy

Drogi Kliencie,

I znów mamy wakacje! Wreszcie czas wyjazdów, spotkań na wolnym powietrzu 

i wszelkich rozrywek… ale nie dla wszystkich; niektórzy bowiem w sezonie 

letnim więcej pracują, odkładając odpoczynek na chłodniejsze półrocze. 

Działalność sezonowa przynosi zyski, wyjazdy urlopowe sprzyjają zakupom, 

a gospodarka lepiej prosperuje. 

Jednak czas pomyśleć też o sobie. Zadbaj o siebie. Podaruj sobie odro-

binę przyjemności. Nieważne, czy spędzasz wakacje na długim urlopie, czy 

w mieście, pamiętaj, że to może być Twój czas. Trzeba nabrać energii, tak aby 

ze zdwojoną siłą stawiać czoła wyzwaniom biznesowym i zawodowym.

Ostatnio żyjemy aferą podsłuchową. Szkoda, że szkodzi ona Polsce 

i Polakom na arenie międzynarodowej. Wskazuje mankamenty systemu 

– samowładność polityków, instytucji i służb. Jednak ci obywatele, którzy 

jeszcze nie wiedzieli, jak obecne elity polityczne traktują ich i rządy, mogli 

się o tym wreszcie przekonać. 

Twój Doradca Podatkowy
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elektroniczny serwis klientów kancelarii   powrót do SpiSu treści

proponowane zmiany wprowadzają opo-
datkowanie VAt usług telekomunikacyj-
nych, nadawczych oraz elektronicznych 
na rzecz osób niebędących podatnikami 
w miejscu ich konsumpcji, w państwach 
członkowskich, w których podatnicy 
ci nie mają siedziby działalności go-
spodarczej. oznacza to, że podatek od 
tych usług będzie przypisany państwu 
członkowskiemu unii europejskiej, 
w którym odbiorca usług (konsument) 
jest zlokalizowany.

Aby zmiany te nie stanowiły dla usługodawców nadmiernego obciążenia administra-
cyjnego w postaci rejestracji i rozliczania VAT w każdym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, w którym znajduje się konsument, przewiduje się wprowadzenie szcze-
gólnej procedury rozliczania VAT (tzw. system mini one stop shop – Moss, czyli mały 
punkt kompleksowej obsługi), takiej jak funkcjonuje obecnie w odniesieniu do usług 
elektronicznych świadczonych na terytorium UE przez podmioty zagraniczne spoza UE.

Proponowane uproszczenie przewidziane jest dla wszystkich podatników świadczą-
cych te 3 rodzaje usług, czyli zarówno dla podatników zlokalizowanych na terytorium UE 
(procedura unijna), jak i dla podmiotów zlokalizowanych poza UE (procedura nieunijna).

Podatnik, który wybierze rozliczanie podatku VAT za pomocą tej procedury, będzie 
mógł zarejestrować się w małym punkcie kompleksowej obsługi (MOSS) w danym 
państwie członkowskim (państwo członkowskie identyfikacji), w którym będzie składać 
drogą elektroniczną kwartalną deklarację VAT i wpłacać należną wszystkim państwom 
członkowskim UE kwotę VAT. Kwoty VAT będą przez administracje przekazywane do 
właściwych państw członkowskich konsumpcji, czyli tam, gdzie są odbiorcy tych usług.  ■

■  podatki  podatki  ■

podatek od usług 
telekomunikacyjnych, 
nadawczych oraz 
elektronicznych będzie 
przypisany państwu 
członkowskiemu ue, 
w którym zlokalizowany 
jest odbiorca usług 
(konsument).

projekty

opodatkowanie VAt usług 
telekomunikacyjnych

rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz ustawy ordynacja podatkowa ma na 
celu implementację unijnych dyrektyw rady 2008/8/we oraz  
2013/61/ue.

Mieszkańcy regionu wypoczynkowego 
nieprowadzący działalności gospodarczej, 
posiadający lokale mieszkalne lub nadwyż-
ki powierzchni mieszkalnej, mogą wyko-
rzystać fakt zamieszkiwania na terenie 
atrakcyjnym turystycznie i uzyskać do-
datkowe przychody – legalnie.

Osoby takie bowiem, w ramach tzw. 
„najmu prywatnego”, mogą uzyskiwać 
dochody, które najkorzystniej jest opo-
datkować ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych, według stawki 
8,5%. Warunkiem skorzystania z takiej 
formy opodatkowania jest złożenie wła-
ściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego 
oświadczenia o wyborze ryczałtu. W innym 
przypadku dochody takie muszą być opo-
datkowane na zasadach ogólnych.

Należy jednak pamiętać, że osoby uzyskujące przychody z „najmu prywatnego” 
winny złożyć takie oświadczenie w terminie do 20-go, następnego miesiąca po 
uzyskaniu pierwszego przychodu, a przychody rozliczać miesięcznie lub kwartalnie.

Wybór ryczałtu i zgłoszenie do opodatkowania osiągniętego przychodu, w ocenie 
specjalistów, jest decyzją właściwą i rozsądną, która jednocześnie pozwoli uniknąć 
ewentualnych sankcji karno-skarbowych oraz zainteresowania „życzliwych” sąsiadów.

Jednocześnie resort finansów informuje, że w okresie wakacyjnym kontrola 
skarbowa będzie sprawdzała legalność prowadzonej działalności gospodarczej oraz 
prawidłowość odprowadzania podatków przez osoby wynajmujące pokoje i niepro-
wadzące działalności gospodarczej.  ■

porady

wykorzystaj atrakcyjność 
regionu i zwiększ legalnie 
swoje dochody

Mieszkańcy terenów atrakcyjnych turystycznie! Sezon letni to dla 
jednych czas wypoczynku, dla innych czas wytężonej pracy, dającej 
możliwość dodatkowego, zgodnego z prawem zarobku.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-ustawy-1.html
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/215176
http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/wykorzystaj-atrakcyjnosc-regionu-i-zwieksz-legalnie-swoje-dochody?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fkontrola-skarbowa%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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■  podatki  podatki  ■

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji adresowany do Ministra Finansów składa 
się na druku ORD-IN. Wzór tego wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji 
przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (t.j. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 188). Z konstrukcji druku ORD-IN wynika, że preferowanym sposobem 
jest składanie takich wniosków za pośrednictwem poczty (teoretycznie zatem można 
to zrobić osobiście). Zainteresowani powinni też pamiętać, że w ich imieniu wniosek 
może również złożyć prawidłowo umocowany pełnomocnik - np. doradca podatkowy.

W przypadku interpretacji wydawanych przez organy samorządowe nie ma 
w ogóle wzoru urzędowego wniosku. W odróżnieniu bowiem od wniosków o wydanie 
interpretacji kierowanych do Ministra Finansów (w praktyce – do upoważnionych 
dyrektorów izb skarbowych), wnioski te składa się wyłącznie w zwykłej pisemnej 
formie. Wniosek taki powinien jednak również spełniać wymogi, o których mowa 
w art. 14b § 2–§ 4 Ordynacji podatkowej.

Elementy zawarte we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji można podzie-
lić na merytoryczne, czyli niezbędne do 
sformułowania przez organ podatkowy 
interpretacji przepisów, oraz niemające 
takiego charakteru. przepisy ordynacji 
podatkowej wymagają umieszczenia we 
wniosku o interpretację trzech elemen-
tów merytorycznych:
1. opisu sytuacji podlegającej/podle-

gających ocenie Ministra Finansów 

wymogi, jakie powinien spełniać 
wniosek o wydanie interpretacji 
indywidualnej
wydanie indywidualnej interpretacji może podatnika uchronić 
przed negatywnymi konsekwencjami zmiany „widzimisię” organów 
podatkowych. Jednak procedura ubiegania się o taką wiążącą 
wykładnię przepisów dla „przeciętnego Kowalskiego” może okazać 
się trudna. Stąd warto skorzystać z usług swojego doradcy, aby 
wniosek był skuteczny.

(stan faktyczny, który miał miejsce 
przed złożeniem wniosku o inter-
pretację lub zdarzenie przyszłe, 
które jeszcze przed tym dniem nie 
zaszło),

2. zadania pytania/pytań co do opi-
sanej sytuacji/opisanych sytuacji, 

3. udzielenia odpowiedzi na pytanie/
pytania, czyli przedstawienia przez 
wnioskodawcę własnego stanowi-
ska w sprawie oceny prawnej stanu 
faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Stan faktyczny to sytuacja, która miała miejsce w przeszłości bądź obecnie, przed 
złożeniem wniosku o wydanie interpretacji bądź też w chwili jego składania. W tym 
przypadku wnioskodawca chce się jedynie upewnić, czy dobrze rozumie jego podat-
kowe konsekwencje. Zdarzenie przyszłe to takie, które nie miało miejsca przed dniem 
złożenia wniosku o wydanie interpretacji. Ważne jest, żeby zdarzenie przyszłe nie 
zaszło również przed otrzymaniem interpretacji. Tylko w takiej sytuacji interpretacja 
będzie mogła chronić przez zapłatą podatku w przypadku jej uchylenia. Zarówno stan 
faktyczny, jak i zdarzenie przyszłe muszą zostać przedstawione w sposób wyczerpujący.

organ podatkowy pozostawi bez rozpatrzenia wniosek o wydanie interpreta-
cji indywidualnej, który nie zawiera powyższych elementów. Jednak skutek taki 
nastąpi dopiero po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do usunięcia braków, 
w razie niezastosowania się przez niego do wezwania w terminie 7 dni od daty jego 
otrzymania. W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia zostanie wydane 
postanowienie, na które służy zażalenie.

Pytania do organu rozpatrującego wniosek muszą dotyczyć interpretacji przepisów 
podatkowych mających lub mogących mieć zastosowanie do opisanej we wniosku 
sytuacji. Dodatkowo osoba zainteresowana otrzymaniem interpretacji indywidualnej 
musi na swoje pytania odpowiedzieć. Odpowiedź polega na przedstawieniu własnego 
stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. 
Przepisy Ordynacji podatkowej nie wymagają wymieniania we wniosku przepisów, 
o których interpretację wnioskodawca występuje. We wzorze ORD-IN taki wymóg 
został jednak wnioskodawcom narzucony (część E.3. w ORD-IN). Podobnie jest 
z określeniem, jakiego rodzaju podatków dotyczy wniosek o interpretację (Część 
E.2. w ORD-IN).

elementami wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej niemającymi 
charakteru merytorycznego są:
 ▪ oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, 

że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji 

organ podatkowy, po uprzednim 
wezwaniu wnioskodawcy do 
usunięcia braków, pozostawi bez 
rozpatrzenia wniosek o wydanie 
interpretacji indywidualnej, 
który nie zawiera elementów 
merytorycznych

http://www.finanse.mf.gov.pl/wynik/-/asset_publisher/JLw0/content/ord-in-5-wniosek-o-wydanie-interpretacji-indywidualnej-obowiazuje-od-11-02-2013-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fwynik%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_JLw0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_tag%3Dord-in%26_101_INSTANCE_JLw0_changeViewTo%3Dabstracts#p_p_id_101_INSTANCE_JLw0_
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■  podatki  podatki  ■

Niebawem resort finansów wystosuje do przedsiębiorców 
pierwszy list ostrzegawczy, z którego będą mogli dowiedzieć się 
o występujących zagrożeniach w interesujących ich branżach.

List przeciw karuzelom 
podatkowymAktuAlności

Według planów Ministerstwa Finansów celem wdrożenia „listu ostrzegawczego” ma 
być ograniczenie oszustw w VAt, a tym samym zabezpieczenie Skarbu Państwa przed 
znaczną utratą wpływów z tego tytułu, jak również ochrona interesów polskich przed-
siębiorców poprzez wyeliminowanie oszustów z rynku i przywrócenie prawidłowego 
funkcjonowania zasad konkurencji.

Coraz częstsze są w Polsce przypadki oszustw w podatku VAT (noszące znamiona 
zorganizowanej przestępczości gospodarczej) z udziałem podmiotów zarejestrowanych 
w urzędzie skarbowym i składających deklaracje w VAT, ale w rzeczywistości nie wpła-
cających podatku VAT należnego budżetowi państwa, tzw. „znikających podatników“. 
Zachodzi konieczność poszukiwania nowych, dotychczas nie stosowanych rozwiązań, 
które zapewnią podniesienie skuteczności przeciwdziałania oszustwom VAT. Takim 
rozwiązaniem ma być stosowanie „Listu ostrzegawczego“ („Warning letter“) infor-
mującego o wykrytych nadużyciach w podatku w obrocie określonym towarem.

W „liście ostrzegawczym” opisującym najbardziej charakterystyczne znamiona 
ww. oszustwa znalazłoby się pouczenie o konieczności dołożenia należytej staranności, 
jak również podjęcia przez podatników wszelkich możliwych środków ostrożności, przy 
doborze dostawcy, w celu uniknięcia posądzenia o zamierzone uczestniczenie w prze-

w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania 
podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kon-
troli skarbowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co 
do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu 
kontroli skarbowej. Jeżeli takie postępowanie się toczy, interpretacja nie zosta-
nie wydana w zakresie elementów stanu faktycznego objętych postępowaniem. 
Należy pamiętać, że w razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana inter-
pretacja indywidualna nie wywoła skutków prawnych. Wniosek ORD-IN zawiera 
informację o odpowiedzialności za złożenie fałszywych zeznań (zob. art. 233 § 1 
Kodeksu karnego). Osoba, która podpisała wniosek ORD-IN nie może zasłaniać 
się brakiem wiedzy o zasadach tej odpowiedzialności.

 ▪ informacje dotyczące obliczenia opłaty – w wysokości 40 zł od każdego od-
rębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, np. podanie liczby stanów 
faktycznych przedstawionych przez wnioskodawcę w ORD-IN.

 ▪ dane identyfikacyjne wnioskodawcy.
 ▪ podpis.

Konsekwencje złożenia wniosku zawierającego wady w zakresie elementów 
niemerytorycznych, takich jak dane osobowe, brak podpisu, reguluje stosowany 
odpowiednio art. 169 § 1 i 1a Ordynacji podatkowej. Na tej podstawie organ po-
datkowy wezwie wnoszącego wniosek do usunięcia braków w terminie 7 dni, 
z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania 
bez rozpatrzenia.

Jeżeli jednak wniosek nie zawiera adresu wnioskodawcy, organ pozostawi 
go bez rozpatrzenia bez uprzedniego wezwania do usunięcia braków. W tym 
przypadku organ nie wyda postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

Od 1 lipca 2007 r. do 20 września 2008 r. opłata za wydanie interpretacji in-
dywidualnej wynosiła co najmniej 75 zł. Od 20 września 2008 r. opłata ta została 
zmniejszona. Wynosi obecnie 40 zł. Opłata w wysokości 40 zł pobierana jest od 
każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanego przez wnioskodawcę 
we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Natomiast na jej wysokość nie 
ma wpływu liczba zadanych pytań. Wartość opłaty należy obliczyć samodzielnie. 
Opłata stanowi dochód budżetu (w przypadku interpretacji indywidualnych wydawa-
nych w imieniu Ministra Finansów bądź przez niego) lub dochód budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego (w przypadku interpretacji indywidualnych wydawanych 
przez organy samorządowe).

Nieopłacenie wniosku w terminie 7 dnia od dnia jego złożenia do końca 2008 r. 
skutkowało pozostawieniem go bez rozpatrzenia i to bez uprzedniego wezwania 
do uiszczenia opłaty. Od 1 stycznia 2009 r. przepis ten został wykreślony z ustawy. 
Konsekwencją tej zmiany jest stosowanie zasady ogólnej, zgodnie z którą organ ma 
obowiązek wezwania wnioskodawcy do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od daty 

otrzymania tego wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia 
w razie niezastosowania się wnioskodawcy do wezwania w wyznaczonym terminie. 
W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia zostanie wydane postanowienie, 
na które jednak służy zażalenie.

Może się zdarzyć, że wnioskodawca źle obliczy wysokość należnej opłaty i wpłaci 
ją w zawyżonej wysokości.

Od 1 stycznia 2009 r. do Ordynacji podatkowej została dodana regulacja precyzująca 
termin zwrotu nienależnej opłaty. Od tej daty zwrot nienależnej opłaty następuje nie 
później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania 
interpretacji.  ■

http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/listem-w-karuzele-podatkowa-rzeczpospolita-5-czerwca-2014-r-1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fkontrola-skarbowa%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_Mmg5__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/id/8490222
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przedstawionej wyżej kwestii spornej, 
dotyczącej przecież podatku dochodo-
wego, wymaga sięgnięcia do przepi-
sów ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych. Przepisy ustawy 
o podatku dochodowym od osób praw-
nych (u.p.d.o.p.) dotyczące powstania 
przychodu należnego jakkolwiek wiążą 
wykazanie przychodu należnego z wy-
stawieniem faktury, nie rozstrzygają 
jednakże wprost kwestii skutków, jakie 
w zakresie przychodu należnego wy-
wierają zmiany (korekty) faktury doku-
mentującej sprzedaż usług lub towarów, co do daty wykazania przychodu. Brak 
w u.p.d.o.p. jakichkolwiek szczególnych regulacji dotyczących momentu powsta-
nia przychodu w sytuacji wystawienia faktury korygującej, w rozpatrywanych 
przypadkach, a także jakiegokolwiek odesłania do odpowiedniego stosowania 
przepisów o podatku od towarów i usług powoduje, że nie można w przypad-
ku korekty przychodu dla podatku dochodowego od osób prawnych stosować 
w drodze analogii rozwiązań przyjętych w podatku od towarów i usług.

W tym stanie rzeczy datą powstania przychodu będzie dzień wystawienia 
faktury pierwotnej (por. wyroki NSA z dnia 26 czerwca 2012 r., sygn. akt II FSK 
2422/10 oraz z dnia 12 lipca 2012 r., sygn. akt II FSK 2660/10). W konsekwencji nie-
uprawnione jest stanowisko, że faktura korygująca wielkość przychodu należnego 
powinna być rozliczona w dacie jej wystawienia, bowiem jej wystawienie odnosi 
się wyłącznie do uprzednio wykazanych przychodów. Z tych względów stanowisko 
spółki w zakresie naruszenia art. 12 ust. 3, 3a, poprzez ich błędną wykładnię nie 
jest do zaakceptowania.

Skoro ustawodawca w u.p.d.o.p. nie określił żadnych reguł dotyczących korekty 
wartości należnego przychodu podatkowego w danym okresie rozliczeniowym, 
to nie ma również podstaw prawnych, aby przyjmować, że dla daty rozliczenia 
takiej korekty przychodu netto i w konsekwencji dla określenia momentu (daty) 
powstania obowiązku podatkowego istotne znaczenie mają okoliczności związane 
z wystawieniem faktury korygującej, która obniżałaby przychód (zwrot towarów). 
W rezultacie, bez względu na przyczynę wystawienia faktury korygującej, korekta 
wielkości przychodu powinna być rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym 
został już ujęty przychód należny, z uwzględnieniem zasad określających datę 
powstania przychodu.  ■

Wyrok NSA z 25.04.2014 r., sygn. akt II FSK 4/13

■  podatki

stępstwie VAT. Treść listu powinna wskazywać, że nieprzestrzeganie ww. zaleceń  może, 
zgodnie z linią orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości spowodować 
odpowiedzialność w postaci utraty praw do odliczenia podatku VAT naliczonego przy 
zakupie towaru od nieuczciwego podatnika.

Proponuje się, aby „listy ostrzegawcze“ były opracowywane w formie „komunikatów 
ostrzegawczych” dotyczących wskazanych branż narażonych na oszustwa.

Powyższe komunikaty byłyby przygotowywane przez Ministerstwo Finansów 
we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, w oparciu o wyniki postępowań kon-
trolnych i działań analitycznych prowadzonych przez służby skarbowe, jak również 
w oparciu o sygnały o nadużyciach w VAT przekazywane przez organizacje zrzeszające 
przedsiębiorców z określonej branży. Następnie treść listu opublikowana będzie na stro-
nach internetowych Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Gospodarki. Informacje 
w nim zawarte pozwolą na ocenę ryzyka podjęcia współpracy np. z nowym kandydatem 
na kontrahenta. Można będzie też zapoznać się ze zidentyfikowanymi przez służby 
skarbowe mechanizmami przestępstw podatkowych. List ostrzegawczy będzie bowiem 
źródłem informacji dla uczciwych przedsiębiorców, narażonych na działanie oszustów.

Adresatem będzie każdy podmiot gospodarczy będący podatnikiem VAT, działający 
w branży określonej w wydanym „komunikacie ostrzegawczym”, a w szczególności 
podmioty występujące o zwrot podatku.

Docelowo komunikaty takie będą przygotowywane niezwłocznie po zdiagnozowaniu 
występowania oszustw w VAT z udziałem „znikającego podatnika” w danej branży i po 
akceptacji właściwych Ministrów publikowane na stronach internetowych Ministerstwa 
Finansów i Ministerstwa  Gospodarki.  ■

Bez względu na przyczynę wystawienia faktury korygującej, ko-
rekta wielkości przychodu – dla celów podatku dochodowego 
– winna być rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym został 
już ujęty przychód należny – orzekł NSA.

rozliczenie faktury 
korygującejorzeczeniA

 podatki  ■

Zdaniem Sądu faktura VAT korygująca pozostaje w związku z fakturą VAT pier-
wotną, albowiem faktura korygująca musi zawierać dane zawarte w fakturze, 
której dotyczy faktura korygująca. To zaś sprawia, że ostateczne rozstrzygnięcie 

Brak w u.p.d.o.p. jakichkolwiek 
szczególnych regulacji 
dotyczących momentu 
powstania przychodu w sytuacji 
wystawienia faktury korygującej, 
a także jakiegokolwiek odesłania 
do odpowiedniego stosowania 
przepisów o VAt. Stąd datą 
powstania przychodu będzie 
dzień wystawienia faktury 
pierwotnej. 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A3EBC4297C
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projekty

Będą ułatwienia 
dla firm?

rządowy projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności 
gospodarczej zakłada mniej obowiązków informacyjnych, 
uproszczenie regulacji oraz wsparcie inwestycji przedsiębiorców.

Dokument przygotowany w Ministerstwie Gospodarki obejmuje m.in.:
 ▪ pakiet portowy:

 – zmniejszenie uciążliwości importowych procedur kontrolnych towarów przez 
polskie porty morskie (co do zasady przeprowadzanie czynności urzędowych  
- innych niż rewizja, badania laboratoryjne czy kwarantanna - niezbędnych 
do dopuszczenia towaru do obrotu, nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu 
przedstawienia towaru do kontroli granicznej; w szczególnych przypadkach 
- uzasadnionych bezpieczeństwem publicznym, ochroną życia i zdrowia 
ludzi, zwierząt oraz środowiska – termin będzie mógł być przedłużony do 
48 godzin) – proponowane rozwiązanie ma skrócić  czas kontroli i w konse-
kwencji przyspieszy obrót towarem przez przedsiębiorcę; 

 – wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie (propozycja polega na 
odejściu od terminu płatności podatku VAT od towarów importowanych 
w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości na-
leżności podatkowych na rzecz rozliczenia wraz ze składaniem deklaracji 
podatkowej VAT) -  w projekcie ustawy rozwiązanie to przewidziane jest dla 
przedsiębiorców posiadających status upoważnionego przedsiębiorcy AEO; 

 ▪ zmniejszenie obowiązków administracyjnych i informacyjnych w prawie gospo-
darczym oraz redukcja kosztów działalności:

 – umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego 
pracodawcę w przypadku zatrudnienia na podobne stanowisko (uproszczenie 
procedur związanych z zatrudnianiem pracownika),

 – zniesienie obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania przez przedsiębiorców 
potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R (zmniejszenie kosztów 
rozpoczynania działalności gospodarczej – obecnie jest to koszt 170 zł na 
podatnika),

 – zastąpienie obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu 
użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych uproszczonym 

 FirMA  ■■  podatki

interpretAcje

Kształcenie zawodowe 
w rama ramach 
projektów ue

Minister Finansów wyjaśnił kwestię podatkowania podatkiem od 
towarów i usług czynności wykonywanych przez podwykonawców 
na rzecz podmiotów świadczących usługi kształcenia zawodowego 
lub przekwalifikowania zawodowego w ramach realizacji projektów 
finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych, 
a w szczególności ze środków unii europejskiej.

Wydał interpretację ogólną, w której 
wskazał, że świadczenie usługi kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawo-
dowego przez podwykonawcę (dalszych 
podwykonawców) na rzecz zlecającego 
podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 29 lit c ustawy o VAT (odpowied-
nio § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r.), pod warunkiem, że jest – z ekonomicznego punktu 
widzenia – finansowane (w całości lub w co najmniej 70%) ze środków publicznych.

Świadczenie przez podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na rzecz zlecającego 
usługę (zrealizowanie dostawy), która nie stanowi wprawdzie usługi kształcenia zawo-
dowego lub przekwalifikowania zawodowego, lecz stanowi usługę (dostawę towaru) 
ściśle związaną z usługą podstawową (co wymaga odrębnego zweryfikowania), podlega 
zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c ustawy o VAT (odpowiednio § 3 ust. 1 
pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r.) pod warunkiem, że:
 ▪  usługa (dostawa towaru) jest niezbędna do wykonania usługi podstawowej,
 ▪ podwykonawca jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lub 

29 ustawy o VAT lub § 3 ust. 1 pkt 13 lub 14 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 20 grudnia 2013 r.,

 ▪ świadczenie jest – z ekonomicznego punktu widzenia - finansowane (w całości lub 
w co najmniej 70%) ze środków publicznych,

 ▪ celem wykonania tej usługi nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podat-
nika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników 
nieprzystających z takiego zwolnienia.  ■

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/proces.xsp
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-ulatwieniu-wykonywania-dzialalnosci-gospodarczej.html
http://www.mg.gov.pl/node/20942
http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/interpretacja-ogolna-dotyczaca-opodatkowania-podatkiem-od-towarow-i-uslug-czynnosci-wykonywanych-przez-podwykonawcow-na-rzecz-podmiotow-swiadczacych-uslugi-ksztalcenia-zawodowego-lub-przekwalifikowania-zawodowego-w-ramach-realizacji-projektow-finansowanych-lub-wspolfinansowanych-ze-srodkow-publicznych-a-w-szczegolnosci-ze-srodkow-unii-europejskiej?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fvat%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_
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systemem ryczałtowym (dwie 
proste stawki ryczałtu uzależnio-
ne od pojemności silnika pojazdu 
– kwota zryczałtowanego mie-
sięcznego podatku w wysokości 
45 zł dla pojazdu o pojemności 
do 1600 cm3, powyżej tej pojem-
ności – 72 zł),

 – ograniczenie obowiązków sta-
tystycznych dla mikroprzedsię-
biorców (zwolnienie z obowiązku 
przekazywania danych w  roku 
rozpoczęcia działalności),

 – zmniejszenie obowiązków płat-
ników w zakresie ZUS (zniesienie 
obowiązku sprawdzania prawidłowości danych przekazywanych do ZUS, 
zniesienie obowiązku przekazywania informacji z raportów miesięcznych 
osobom bezrobotnym),

 – zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu uzyskania dowozu 
do zakładu pracy transportem zbiorowym (autobusem, busem), organizo-
wanym przez pracodawcę (zmniejszenie obowiązków ewidencyjnych dla 
przedsiębiorców, ułatwienie rozliczeń podatkowych, zmniejszenie obciążeń 
podatkowych dla pracowników i zachęta do zatrudnienia);

 – kontynuacja prac nad tzw. „kulturą oświadczeń” (zmiany w zakresie kolejnych 
ustaw umożliwiające składanie oświadczeń w miejsce dotychczas wymaga-
nych zaświadczeń).

 ▪ wsparcie inwestycji:
 – ułatwienie dostępu do ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez 

Skarb Państwa – KUKE (m.in. zwiększenie pojemności katalogu składników 
pochodzenia krajowego o te, które nie są wydobywane i wytwarzane na tery-
torium RP lub gdy ich parametry wydobywane lub wytwarzane na terytorium 
RP nie odpowiadają parametrom określonym w kontrakcie eksportowym, 
co umożliwi zaliczenie do kontraktu eksportowego podlegającego wsparciu 
produktów z większym udziałem składnika zagranicznego),

 – ułatwienie dostępu przedsiębiorców do finansowania inwestycji ze środków 
NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy (w tym: rozszerzenie przedmiotu poręczeń 
o spłaty pożyczek oraz spłaty odsetek od kredytów lub pożyczek, objęcie 
dopłatami również opłat ustalanych w umowach leasingu oraz umożliwienie 
udzielania wsparcia również przez WFOŚiGW, a także udostępnienie środków 
przeznaczonych na finansowanie inwestycji proekologicznych wszystkim 

bankom chcącym uczestniczyć 
w systemie dystrybucji środków 
publicznych, niezależnie od ich 
wielkości, obrotów czy zakresu 
terytorialnego);

 ▪ usprawnienie i ułatwienie firmom 
prowadzenia wymiany transgra-
nicznej:

 – umożliwienie wydawania nie-
preferencyjnych świadectw po-
chodzenia, przez inne niż organy 
celne, podmioty, tj. Krajową Izbę Gospodarczą (zapewnienie możliwości 
wyboru przez eksportera miejsca uzyskania świadectwa, ułatwienie dostępu 
do tej usługi),

 – umożliwienie samodzielnego wystawiania paszportów roślin szerszej grupie 
podmiotów,

 – ułatwienie wwozu importowanych z państw trzecich produktów (zwiększe-
nie dostępnych punktów granicznych dla produktów, które nie podlegają 
kontroli fitosanitarnej);

 ▪ ułatwienia w podatku akcyzowym:
 – ułatwienia w zakresie obrotu olejami opałowymi (zmniejszenie obowiązków 

informacyjnych oraz zastąpienie obecnej kontrowersyjnej i kosztownej sankcji 
w podatku akcyzowym nałożonej na sprzedawcę olejów za nieterminowe 
przekazanie do organu celnego zestawienia oświadczeń od nabywców karą 
grzywny z kodeksu karno-skarbowego, proporcjonalną do skali przewinienia),

 – wprowadzenie wiążącej informacji akcyzowej (WIA) w zakresie podatku akcyzo-
wego (możliwość uzyskania wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie 
klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju wyrobu akcyzowego - zwiększenie pewności 
prawnej przedsiębiorców),

 – umożliwienie wydania znaków akcyzy producentom wina będącym rolnikami 
(zapewnienie podstaw prawnych dla sprzedaży wina przez rolników, usunięcie 
luki prawnej w tym zakresie);

 ▪ zwolnienie z PIT wartości świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej uzyskanej 
przez osoby niezamożne korzystające z pomocy społecznej oraz uzyskujące zasiłki 
rodzinne (zwiększenie dostępności bezpłatnych porad prawnych);

 ▪ ułatwienie w stosowaniu ustawy o kredycie konsumenckim do umów leasingu 
(doprecyzowanie, że obowiązki nałożone na firmy leasingowe w zakresie tej ustawy 
nie dotyczą co do zasady umów leasingu operacyjnego);

 ▪ zwiększenie dostępu do orzeczeń sądów i trybunałów, jako informacji publicznej;
 ▪ zmniejszenie obowiązków wobec GIODO w zakresie rejestru danych osobowych.  ■

projekt przewiduje 
zastąpienie obecnego 
systemu rozliczania podatku 
dochodowego z tytułu
użytkowania pojazdu 
służbowego do celów 
prywatnych uproszczonym 
systemem ryczałtowym.

■  FirMA  FirMA  ■
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Założenia do projektu budżetu 
na rok 2015 r.
rząd przyjął 10 czerwca br. założenia do projektu ustawy 
budżetowej na rok 2015 r. Zgodnie z nimi pKB wzrośnie o 3,8%, 
a średnioroczna inflacja wyniesie 2,3%. Nie jest to jeszcze projekt 
ustawy budżetowej na 2015 r., ale założenia makroekonomiczne.

Przewidywany na bieżący rok wzrost PKB (3,3%) powinien przełożyć się na wyższy popyt 
krajowy, w tym wyższe tempo spożycia prywatnego, oraz utrzymanie wysokiej dynamiki 
inwestycji prywatnych. Przewiduje się także mniejszą presję na wzrost wynagrodzeń 
w całej gospodarce ze względu na zamrożony fundusz wynagrodzeń w podsektorach: 
rządowym i ubezpieczeń społecznych (z wyjątkiem wynagrodzeń pracowników publicz-
nych szkół wyższych). Premier Tusk poinformował, że rząd zdecydował o utrzymaniu 
wskaźnika wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie z ubiegłego 
roku, co oznacza, że wynagrodzenia w przyszłym roku nie będą waloryzowane auto-
matycznie jednym wskaźnikiem. Przyznał 
jednak, że rząd będzie analizował możli-
wości pozytywnej zmiany dla pracowników 
administracji, jednak musi się kierować 
w tej sprawie ostrożnością i nie chce 
składać obietnic bez pokrycia.

Według założeń stopa bezrobocia na 
koniec 2015 r. wyniesie 12,2% W 2015 r. 
nie są planowane zasadnicze zmiany w sys-
temie podatkowym. Jak wyjaśnił premier, 
decyzje w tej sferze będą możliwe „w naj-
bliższej przyszłości, po przeprowadzeniu 
analizy”. – Na razie zakładamy, że ze względu 
na to, iż ciągle jesteśmy – mimo zawieszenia 
– w procedurze nadmiernego deficytu, 
musimy postępować jeszcze ostrożnie 
– powiedział Donald Tusk.

Rząd zaproponował ponadto wzrost 
płacy minimalnej do 1750 zł od 2015 r. To 

wzrost większy, niż wynikałoby to z ustawowego zobowiązania. Propozycja zostanie 
teraz przekazana Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych.  – Chcemy w ten 
minimalny sposób rozpocząć takie działania, które pozwolą krok po kroku korzystać coraz 
większej grupie ludzi w Polsce z faktu, że przełamaliśmy zagrożenia kryzysowe – zaznaczył 
premier Tusk.

Rząd przyjął również propozycję wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 r. 
Proponuje Komisji Trójstronnej pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji 
emerytur i rent w 2015 r. na ustawowym minimum wynoszącym 20% realnego wzrostu 
przeciętnego wynagrodzenia w 2014 r. W tym roku świadczenia emerytalno-rentowe 
wzrosły o 1,6%.

Zgodnie z procedurą budżetową założenia projektu budżetu państwa na następny 
rok rząd ma przedstawić do 15 czerwca Komisji Trójstronnej. Wstępny projekt budżetu 
Komisja powinna otrzymać do 10 września, a do końca września rząd powinien przyjąć 
i przekazać do Sejmu ostateczny projekt budżetu wraz z uzasadnieniem.  ■

rządowe propozycje 
dotyczące NBp
rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie 
ustawy o Narodowym Banku polskim oraz ustawy prawo 
o szkolnictwie wyższym, przedłożone przez Ministra Finansów. 
proponowane rozwiązania mają zwiększyć przejrzystość 
funkcjonowania NBp i dostosować jego działalność do aktualnej 
sytuacji na rynku finansowym.

uczestnictwo NBp w międzynarodowych instytucjach 
finansowych i bankowych

W założeniach do projektu nowelizacji ustawy o Narodowym Banku Polskim przyjęto, 
że NBP będzie mógł reprezentować polskie interesy w międzynarodowych instytucjach 
finansowych i bankowych, nie tylko będąc ich członkiem, ale także w formie współpracy 
z nimi. Zarówno koszt członkostwa i współpracy będzie ponoszony przez NBP. O podjęciu 
decyzji o współpracy lub członkostwie każdorazowo będzie decydował zarząd NBP.

Jednoznacznie doprecyzowano przepis, zgodnie z którym NBP będzie pokrywał 
wydatki wynikające z członkostwa Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

■  FirMA  FirMA  ■

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-budzetu-panstwa-na-rok-2015.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/propozycja-sredniorocznych-wskaznikow-wzrostu-wynagrodzen-w-panstwowej-3.html
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/9117327/20140611_zal_ustawy_bud_2015.pdf
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/propozycja-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-w-2015-r.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/propozycja-zwiekszenia-wskaznika-waloryzacji-emerytur-i-rent-w-2015-r.html
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/zalozenia-do-projektu-budzetu-na-rok-2015-r?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_
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-narodowym-banku-polskim.html
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/rzad-przyjal-projekt-zalozen-nowelizacji-ustawy-o-nbp?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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Zasady zastępowania prezesa NBp 
w czasie jego nieobecności

W przypadku nieobecności zarówno 
prezesa NBP, jak i wiceprezesa NBP (pierw-
szego zastępcy) – zastępstwo sprawował 
będzie wiceprezes.

Kadencyjność członków rady 
polityki pieniężnej

W celu zwiększenia stabilności składu Rady 
Polityki Pieniężnej (RPP) zaproponowano, 
aby 1/3 składu RPP była powoływana co 
2 lata w równej liczbie przez: prezyden-
ta, sejm i senat. Rozwiązanie to zapewni 
płynne zmiany w jej składzie i większą sta-
bilność działania.

Obecnie RPP liczy 9 członków, których 
kadencja trwa 6 lat. Od wejścia znoweli-
zowanej ustawy w życie prezydent, sejm 
i senat powoływaliby dodatkowo po 
jednym członku RPP, czyli Rada składałaby 
się przejściowo z 12 osób. Po zakończeniu 
kadencji przez obecnych członków w 2016 r., ww. organy powoływałby po jednym 
członku. Skład Rady zmniejszyłby się do 6 osób. Po upływie kolejnych 2 lat skład Rady 
zostałby uzupełniony o kolejnych 3 członków, czyli osiągnąłby wielkość ustawową 
– 9 członków. Następnie co 2 lata następowałaby wymiana 1/3 składu.

Rozwiązanie to przyczyni się do wyeliminowania sytuacji, gdy w tym samym lub 
zbliżonym terminie, następuje wymiana większości członków RPP.

Aktywność zawodowa i publiczna członków rpp oraz zarządu NBp

Przewidziano możliwość odwołania członka RPP w przypadku naruszenia przez niego 
ograniczeń dotyczących aktywności zawodowej lub publicznej. Chodzi o to, że w okresie 
kadencji członek Rady nie może zajmować żadnych innych stanowisk, podejmować 
działalności zarobkowej lub publicznej – poza pracą naukową, dydaktyczną lub twórczo-
ścią autorską, bądź za zgodą Rady, działalnością w organizacjach międzynarodowych. 
Obecne przepisy za naruszenie tych ograniczeń nie przewidują odwołania z RPP, nowe 
regulacje to uwzględniają.

Zaproponowano także uregulowanie kwestii aktywności członków zarządu NBP 
w instytucjach działających poza bankiem centralnym.

roczne sprawozdanie finansowe NBp

Założono, że RPP nie będzie przyjmowała rocznego sprawozdania finansowego 
NBP, a jedynie dostawała dokument do wiadomości.

prognoza bilansu płatniczego

Zaproponowano zniesienie obowiązku przygotowania prognozy bilansu płatni-
czego.

Nabywanie oraz sprzedaż papierów wartościowych przez NBp

Zaproponowano stworzenie możliwości sprzedaży i kupna dłużnych papierów 
wartościowych przez NBP także poza operacjami rynku otwartego.

Niektóre pozostałe regulacje

Przewidziano zamknięcie rachunków bankowych osób fizycznych, prowadzonych 
przez NBP, które nie zostały przekazane innym bankom.

Założono zmiany w zasadach emisji znaków pieniężnych. Ponadto, wpro-
wadzony zostanie ustawowy obowiązek sprawdzania autentyczności walut 
obcych przez przedsiębiorców i inne podmioty zawodowo zajmujące się obsługą 
gotówkową, tj. sortowaniem i przeliczaniem gotówki. Sprawdzaniem auten-
tyczności walut obcych mają zajmować się fachowcy lub osoby korzystające 
z odpowiednich urządzeń.

Zaproponowano rozwiązania, które pozwolą rozdzielić posiadane przez NBP 
instrumenty służące zapewnieniu stabilności krajowego sytemu finansowego 
od instrumentów polityki pieniężnej.

Założenia do projektu nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie 
wyższym

Pracownicy naukowi uczelni wyższych będą mogli zatrudniać się w Narodowym 
Banku Polskim – bez wcześniejszej zgody rektora. Rozwiązanie to będzie korzystne 
dla nauczycieli akademickich i NBP. Z jednej strony pracownicy naukowi zyskają 
nowe możliwości rozwoju zawodowego, z drugiej – bank będzie mógł korzystać 
z ich umiejętności i dorobku naukowego.  ■

■  FirMA  FirMA  ■
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Zawiera ona przepisy wzmacniające polski 
system ochrony konkurencji i konsumen-
tów. Nowe rozwiązania upraszczają i skra-
cają niektóre obowiązujące procedury, 
dotyczące kontroli koncentracji. Obecnie 
obowiązujące przepisy nie są wystarczają-
co skuteczne w zwalczaniu karteli, które 
stanowią najpoważniejsze naruszenia 
konkurencji.

Na mocy nowelizacji przedsiębiorca 
sam będzie mógł się zwrócić do urzędu 
ochrony Konkurencji i Konsumentów 
o dobrowolne poddanie się karze w po-
stępowaniu antymonopolowym i liczyć na 
jej 10-proc. obniżkę. 

Ponadto ustawa wprowadza odpo-
wiedzialność nie tylko firm, ale też ich 
szefów za ograniczanie konkurencji na rynku. Maksymalna kara pieniężna dla osób 
fizycznych będzie wynosić 2 mln zł. Prawo do nakładania na „osobę zarządzającą” kary 
za dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorstwo zasad konkurencji będzie miał 
prezes UOKiK. 

Będzie on także mógł wydawać postanowienia ostrzegające klientów przed re-
klamami wprowadzającymi w błąd jeszcze w toku postępowania antymonopolowego. 
Przedsiębiorca to postanowienie będzie mógł zaskarżyć, jednak to nie wstrzyma jego 
wykonania do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. 

Nowelizacja ma również uprościć i skrócić procedury dotyczące połączeń 
firm. Wprowadzi dwuetapową procedurę rozpatrywania przez UOKiK wniosków 

parlament skończył prace nad ustawą o zmianie ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego.

zmiAny 
prawne

reforma ochrony 
konkurencji 
i konsumentów

informatyzacja administracji
11 maja 2014 r. weszły w życie ważne zmiany w ustawie 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne, Kodeksie postępowania administracyjnego oraz 
w ustawie ordynacja podatkowa. Mają one ułatwić realizację spraw 
drogą elektroniczną i komunikację obywateli z urzędami.

ułatwienie obywatelom i administracji korespondencji drogą 
elektroniczną.

W przypadku korespondencji drogą elektroniczną obowiązuje – tak jak w korespondencji 
papierowej – zasada dwóch awiz (zawiadomień). Jeśli więc obywatel wybierze drogę 
elektroniczną, to dostanie zawiadomienie, że odpowiedź czeka w elektronicznej skrzynce 
podawczej urzędu. Jeśli jej nie odbierze, nie trzeba będzie jej wysyłać tradycyjną pocztą 
(tak jak wymaga tego prawo obowiązujące do 11 maja). Obywatel otrzyma po prostu 
powtórne elektroniczne zawiadomienie. Po upływie 14 dni od wysłania pierwszego 

zawiadomienia przesyłka będzie uznawana 
za doręczoną, a obywatel będzie mógł się 
z nią zapoznać nawet po tym terminie (co 
nie jest możliwe w przypadku papierowej 
korespondencji awizowanej przez pocztę).

Uwaga! Już sam fakt wysłania pisma 
(podania) na ESP urzędu rozpocznie ko-
munikację obywatela z urzędem drogą 
elektroniczną. Nie będzie już wymagane 
uzyskiwanie dodatkowej zgody na  ten 
rodzaj komunikacji obywatela z urzędem.

Już sam fakt wysłania 
pisma (podania) na 
eSp urzędu rozpocznie 
komunikację obywatela 
z urzędem drogą
elektroniczną. 

w przypadku skomplikowanych koncentracji oraz skraca czas trwania postępowań 
w sprawie tzw. prostych koncentracji. W sprawach, które nie będą budzić wątpliwości, 
Urząd będzie miał jeden miesiąc na rozpatrzenie wniosku. Do tej pory były to 2 miesią-
ce. Sprawy, które mogą wywołać skutki rynkowe, mają być rozpatrywane 4 miesiące. 
Kontroli nie będą podlegać koncentracje dotyczące połączenia przedsiębiorców 
osiągających na terytorium Polski niewielki obrót – do 10 mln euro.   ■

■  FirMA  FirMA  ■

http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11016&news_page=1
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,276,1.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=18D00ABB425C3C21C1257BE3003A2CDD
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000183
http://mac.gov.pl/aktualnosci/e-korespondencja-z-urzedem-latwiejsza-wchodza-w-zycie-nowe-przepisy-ustawy-o
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droga elektroniczna nie oznacza (w większości przypadków) 
komunikowania się mailem.

Korespondencja do urzędu powinna być odpowiednio uwierzytelniona (tożsamość 
piszącego ma być potwierdzona – np. podpisem potwierdzonym profilem zaufa-

nym albo bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym kwalifikowanym certyfikatem), 
a składający pismo musi otrzymać dowód, 
że dokument dotarł do urzędu.

Nowa ustawa ułatwia więc załatwianie 
spraw poprzez składanie pism w postaci 
elektronicznej za pośrednictwem ESP 
(a nie przez wysyłanie maila).

obywatelowi łatwiej będzie złożyć 
e-pismo

Urzędy dzięki nowej ustawie mają udo-
stępnić   elektroniczne skrzynki podawcze 
– ESP (miejsca do przyjmowania e-ko-
respondencji) – jeżeli jeszcze tego nie 
zrobiły. Ta zmiana może spowodować, 
że więcej korespondencji trafi do urzędu 
drogą elektroniczną.

Urzędy będą miały obowiązek prze-
kazać Ministrowi Administracji i Cyfryzacji informacje o adresie ESP, a minister 
udostępni listę adresów na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej 
ePUAP. Ułatwi to kontakt z urzędami.

Zwiększenie liczby e-usług udostępnianych dla obywateli

Usługi, które można załatwić drogą elektroniczną, mają być udostępniane na ePUAP. 
Oznacza to, że trzeba będzie przygotować nie tylko wzór dokumentu elektronicz-
nego, ale także działający formularz i opis usługi.  

Zmiana ta powinna sprawić, że obywatele będą częściej korzystali z drogi elek-
tronicznej w załatwianiu spraw.

Możliwość poprawnego uwierzytelnienia się

Dlatego nowa ustawa pozwala na rozszerzanie sieć miejsc, gdzie będzie można 
potwierdzić profil zaufany ePUAP – m.in. o placówki Poczty Polskiej i banki.

Profil zaufany ePUAP jest bezpłatny i w wielu przypadkach jest wystarczającą 
formą uwierzytelnienia się w kontaktach z administracją.  ■

Źródło: http://mac.gov.pl

■  FirMA  FirMA  ■

http://mac.gov.pl/aktualnosci/nowe-przepisy-w-ustawie-o-informatyzacji-jak-zmieniaja-prace-administracji
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kadry i ubezpieczenia  ■■  kadry i ubezpieczenia

Z jakich urlopów mogą korzystać rodzice?
 
 ▪ podstawowy urlop macierzyński – 20 tygodni od dnia porodu. Pierwsze 

14 tygodni zarezerwowane jest wyłącznie dla matki. Pozostałe 6 tygodni 
rodzice mogą podzielić między sobą. Wniosek o urlop macierzyński należy 
złożyć co najmniej 14 dni przed przewidzianą datą porodu.

 ▪ dodatkowy urlop macierzyński – 6 tygodni, z których może skorzystać 
zarówno mama, jak i ojciec dziecka.

 ▪ urlop rodzicielski – 26 tygodni. Cały okres urlopu można podzielić na trzy 
części, z których na przemian może skorzystać zarówno tata, jak i mama 
dziecka (np. 10 tygodni – mama, 10 tygodni tata i 6 tygodni znów mama).

 ▪ bezpłatny urlop wychowawczy – do 36 miesięcy. Każdy pracownik zatrud-
niony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego na opiekę 
nad dzieckiem. Urlop wychowawczy może trwać do trzech lat, ale nie dłużej 
niż do ukończenia przez dziecko pięciu lat. Może być wykorzystany przez 
rodziców w 5 częściach. 

Uwaga! Mama może również przed porodem wykorzystać urlop macierzyński. 
Nie może to być jednak więcej niż 6 tygodni. W takim wypadku po narodzinach 
dziecka przysługuje jej już tylko 14 tygodni urlopu.

Kiedy złożyć wniosek o urlop macierzyński?

Wniosek trzeba przedstawić pracodawcy co najmniej 14 dni po porodzie. Jeśli 
jedynie mama będzie korzystała z urlopu macierzyńskiego, należy zaznaczyć, 
że ojciec zrzeka się tego uprawnienia. Podstawowy 20-tygodniowy urlop ma-
cierzyński jest obowiązkowy – nie można z niego zrezygnować.

17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla 
rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 
52 tygodni. Resort pracy odpowiedział na najczęściej zadawane 
pytania na ten temat.

odpowiedzi

urlopy dla rodziców: 
co warto wiedzieć?

Jeżeli trudno na samym początku ustalić 
długość urlopu, wtedy można skorzystać 
z gwarantowanych 20 tygodni, a potem 
wydłużyć ten czas. Wniosek o wydłuże-
nie urlopu należy złożyć u pracodawcy 
najpóźniej na 14 dni przed zakończe-
niem urlopu macierzyńskiego. Trzeba 
pamiętać o pilnowaniu terminów, aby 
urlop nie przepadł.
 
Kto może pobierać zasiłek w czasie 

urlopu dla rodziców?

Zasiłek przysługuje wszystkim matkom, 
które w momencie porodu miały opła-
coną składkę chorobową. Do tej grupy 
zalicza się także kobiety zatrudnione na umowę zlecenie (pod warunkiem, że 
same opłacają składkę chorobową) oraz prowadzące firmy.

rodzice mogą sami zdecydować, w jakiej wysokości chcą dostawać zasiłek. 
Mają 3 możliwości: 
 ▪ 100% zasiłku przez pierwsze pół roku, a 60% przez kolejne pół;
 ▪ 80% zasiłku pobieranego przez cały rok;
 ▪ 100% zasiłku, jeśli matka decyduje się wyłącznie na urlop macierzyński 

(podstawowy i dodatkowy) bez urlopu rodzicielskiego.
 

czy można pracować na urlopie macierzyńskim?

Tak, ale jedynie na pół etatu i dopiero po pierwszych 14 tygodniach podstawo-
wego urlopu macierzyńskiego. Wniosek trzeba złożyć u pracodawcy co najmniej 
14 dni przed rozpoczęciem pracy. Dokument powinien zawierać wymiar czasu 
pracy oraz okres, przez który chcemy łączyć korzystanie z urlopu z wykonywa-
niem pracy. Pracodawca powinien przychylić się do takiego wniosku, chyba że 
nie będzie to możliwe ze względu na rodzaj wykonywanej pracy. W tym czasie 
dostaniemy połowę zasiłku.
 

czy można przerwać urlop macierzyński i wrócić do pracy, 
gdy dziecko jest w szpitalu?

Gdy dziecko wymaga opieki szpitalnej, możesz przerwać urlop macierzyński 
i wrócić do pracy, jeżeli wykorzystałaś co najmniej 8 tygodni urlopu. Aby praco-

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,6755,rodzicielskie-maja-rok.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/mija-rok-od-wprowadzenia-rocznych-urlopow-rodzicielskich-skorzystalo-128-tys.html
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dawca mógł uwzględnić wniosek, trzeba 
przedstawić zaświadczenia ze szpitala. 
Na urlop możemy ponownie wrócić, gdy 
dziecko opuści szpital.
 

Jakie wsparcie może otrzymać 
bezrobotna kobieta w ciąży?

Jeżeli kobieta pobiera zasiłek dla bez-
robotnych, może liczyć na wydłużenie okresu otrzymywania tego świadczenia 
o czas, w którym otrzymywałaby zasiłek macierzyński. Jeżeli w okresie ciąży, aż 
do porodu, nie pobiera zasiłku dla bezrobotnych (i w tym okresie nie znajdzie 
pracy) – nie otrzyma świadczenia. Może jednak korzystać z opieki zdrowotnej 
oraz może zgłosić swoje dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego.
 

Jaki urlop przysługuje tacie dziecka?

Niezależnie od urlopów, z których ojciec tata może korzystać wymiennie z mamą, 
przysługują mu także: 
 ▪ urlop ojcowski – 2 tygodnie (liczone łącznie z sobotą i niedzielą) i przysłu-

guje każdemu mężczyźnie, który został ojcem. Wniosek o urlop należy złożyć
 ▪ u pracodawcy najpóźniej siedem dni przed jego rozpoczęciem. Ojciec musi 

wykorzystać urlop ojcowski zanim dziecko skończy rok.
 ▪ bezpłatny urlop wychowawczy – maks. 3 lata – każdy tata ma prawo pójść 

na taki urlop. Po zakończeniu opieki ojciec musi mieć zagwarantowany 
powrót do pracy na takie samo (bądź zbliżone) stanowisko, jak wcześniej.

 ▪ urlop na opiekę nad dzieckiem – 2 dni – ojcu przysługują dwa dni w każdym 
roku kalendarzowym na opiekę nad dzieckiem. Ten urlop można wykorzy-
stywać do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

 
dodatkowe wsparcie dla rodzin

 
Jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza 539 zł netto na osobę, to przysłu-
gują zasiłki na dziecko:
 ▪ do 5. roku życia – 77 zł/mies.
 ▪ powyżej 5. roku życia, aż do ukończenia 18 lat – 106 zł/mies.
 ▪ powyżej 18. roku życia do ukończenia 24 lat – 115 zł/mies.

 
do zasiłku rodzinnego przysługują różnego rodzaju dodatki:
 ▪ za urodzenie dziecka – jednorazowo 1000 zł;

■  kadry i ubezpieczenia kadry i ubezpieczenia  ■

wniosek o urlop 
macierzyński trzeba 
przedstawić pracodawcy 
co najmniej 14 dni po 
porodzie.

 ▪ na opiekę nad dzieckiem – 400 zł/mies. (z dodatku można skorzystać wy-
łącznie w okresie trwania urlopu wychowawczego);

 ▪ na samotne wychowywanie dziecka – 170 zł/mies. (niepełnosprawnego 
– 250 zł/mies.);

 ▪ na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego – do 5. roku 
życia – 60 zł/mies., powyżej 5. roku życia – 80 zł/mies.;

 ▪ na rozpoczęcie roku szkolnego – 100 zł przyznawane raz do roku;
 ▪ na podjęcie przez dziecko nauki w szkole – 90 zł/mies. (jeżeli szkoła znaj-

duje się w innej miejscowości);
 ▪ na wydatki związane z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła 

– 50zł/mies.;
 ▪ na wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 80 zł/mies.

 
Becikowe

Rodzice mogą dostać 1000 zł, jeżeli ich dochody nie przekraczają 1922 zł netto 
na osobę w rodzinie. O becikowe może ubiegać się matka, ojciec bądź opieku-
nowie prawni dziecka. Wniosek o jego przyznanie należy złożyć w miejskich 
i gminnych ośrodkach pomocy społecznej. Na złożenie wniosku rodzice mają 
12 miesięcy od narodzin dziecka.
 

ulgi podatkowe

Rodzicom przysługuje ulga podatkowa. 
Aby z niej skorzystać, ich łączny dochód 
nie może przekraczać 112 tys. złotych. 
Jeżeli rodzić samotnie wychowuje nie-
pełnoletnie dziecko, kwota ta również 
wynosi 112 tys. zł rocznie. Gdy rodzice 
nie są małżeństwem, a jedno z nich nie 
przekroczy 56 tys. zł dochodu, też może 
skorzystać z ulgi.  

Kwota ulgi podatkowej:
 ▪ na jedno dziecko – 92,67 zł/mies. 

(w skali rocznej jest to kwota 112,04 zł)
 ▪ na drugie dziecko – 92,67 zł/mies.
 ▪ na trzecie dziecko – 139,01 zł/mies.
 ▪ na czwarte dziecko – 185,34 zł/mies.  ■

Źródło: www.mpips.gov.pl

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/urlopy-ojcowskie-coraz-popularniejsze-do-kwietnia-skorzystalo-blisko-40-tys.html
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■  kadry i ubezpieczenia kadry i ubezpieczenia  ■

płaca minimalna: 1750 zł?

Zmiany w podstawowej opiece 
zdrowotnej

rząd proponuje wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku do 1750 zł 
z obecnych 1680 zł. oznacza to podniesienie wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę o 4,3% w stosunku do 2014 r. w kontekście 
płacy minimalnej pojawia się wiele pytań: kto ustala jej wysokość, od 
czego zależy i na co wpływa, co oznacza jej wzrost i jak to wygląda 
w innych krajach unii europejskiej? Nowe przepisy rozszerzają możliwości udzielania świadczeń zdro-

wotnych w podstawowej opiece zdrowotnej (poZ) przez lekarzy ze 
specjalizacją i stopnia z medycyny ogólnej, jak też ze specjalizacją 
i lub ii stopnia albo tytułem specjalisty w dziedzinie chorób we-
wnętrznych lub pediatrii. 

płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić 
pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy mini-
malnej jest naruszeniem praw pracowniczych. Wyjątek stanowi wynagrodzenie osób 
rozpoczynających pracę – w pierwszym roku nie może być ono niższe niż 80% płacy 
minimalnej. W 2015 ma to być 1.400 zł brutto. 

Odpowiedzi na inne najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie MPiPS.  ■ W ciągu 3 lat od rozpoczęcia udzielania 
świadczeń w POZ lekarze ci będą musieli 
ukończyć kurs z medycyny rodzinnej, or-
ganizowany przez Centrum Medycznego 
Kształcenia Podyplomowego.

Ponadto nowelizacja wprowadza 
wybór świadczeniodawcy w zakresie 
POZ, aby złożona przez pacjenta deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej 
nie traciła ważności w przypadku zmiany miejsca pracy przez te osoby. W praktyce 
pacjent będzie nadal wybierał lekarza, pielęgniarkę i położną, ale będzie to jednocze-
śnie wybór świadczeniodawcy, u którego taka osoba pracuje. W roku kalendarzowym 
będzie można 3 razy, a nie 2 jak dotąd, bezpłatnie zmienić wybór. Kolejne zmiany 
będą bezpłatne tylko, jeśli pacjent zmieni miejsce zamieszkania lub dotychczasowy 
świadczeniodawca, lekarz, pielęgniarka lub położna przestaną udzielać świadczeń.

Nowelizacja ma też ułatwić dostęp do lekarzy specjalistów dla dzieci do 1. roku 
życia w przypadku stwierdzenia u nich nieprawidłowego wyniku badań przesiewo-
wych, mających na celu wykrycie wad wrodzonych. W takich sytuacjach dziecko 
będzie kierowane od razu do lekarza specjalisty, bez wystawiania przez lekarza POZ 
skierowania do poradni specjalistycznej.

Znowelizowane przepisy weszły w życie 15 czerwca 2014 r., z wyjątkiem przepisu 
nakładającego na Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego obowiązek 
przygotowania programu kursu w ciągu 12  miesięcy. Wszedł on w życie 15 maja 2014 r.

Ukazały się też nowe wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielę-
gniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.  ■

zmiAny 
prawne

czas pracy osoby 
niepełnosprawnej

ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizuje wyrok trybu-
nału Konstytucyjnego, który do 10 lipca 2014 r. wyznaczył termin 
na wejście w życie nowych przepisów.

W 2012 r. wydłużono czas pracy osób niepełnosprawnych z 7 do 8 godzin dziennie. 
Pracownicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogli ko-
rzystać ze skróconych norm czasu pracy tylko na wniosek lekarza. W czerwcu 2013 r. 
TK zakwestionował przepis uzależniający stosowanie skróconego wymiaru czasu 
pracy od uzyskania zaświadczenia od lekarza. Trybunał wskazał, że przepis ten jest 
sprzeczny z konstytucją, m.in. dlatego, że nie przewiduje żadnej procedury odwo-
ławczej w razie odmowy wystawienia zaświadczenia o konieczności zastosowania 
skróconej normy czasu pracy.

Nowelizacja przywraca stan sprzed 2012 r., kiedy to 7-godzinny czas pracy dla 
osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności obowiązywał 
z mocy prawa, bez wymogu uzyskiwania zaświadczeń lekarskich. Zgodnie z nowymi 

w roku kalendarzowym 
będzie można 3 razy, a nie 
2 jak dotąd, bezpłatnie 
zmienić wybór lekarza,
pielęgniarki lub położnej.

przepisami czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym i umiarkowanym 
nie będzie mógł przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu.  ■

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5536,6744,placa-minimalna-1750-zl.html
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2014/04/30/informacja_dot.__ustawy_o_swiadczeniach_opieki_zdrowotnej_finansowanych_ze_srodkow_publicznych.rtf
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-poz-nowelizacja-ustawy-podpisana-przez-prezydenta
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000619
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/nowe-wzory-deklaracji-wyboru-swiadczeniodawcy,-lekarza,-pielegniarki-i-poloznej-podstawowej-opieki-zdrowotnej
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=E654E0CD2911ED89C1257CEC003AFD25
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2014/06/20/informacja_dot__ustawy_o_zm__o_rehabilitacji_osob_niepelnosprawnych.rtf
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■  kadry i ubezpieczenia kadry i ubezpieczenia  ■

Głównym celem proponowanych zmian 
jest skuteczne i szybkie leczenie oraz 
wyjęcie spod zwykłego trybu leczenia 
pacjentów onkologicznych. Dla pacjen-
tów z chorobami nowotworowymi będzie 
utworzona odrębna lista. Każdy pacjent 
otrzyma kartę diagnostyki i leczenia on-
kologicznego. Zawarte w niej informacje 
będą dostępne dla lekarzy prowadzą-
cych terapię, która odbywa się nierzadko 
w różnych ośrodkach. Dzięki karcie 
wszystkie informacje o przebiegu lecze-
nia będą dostępne w jednym miejscu.

Zwiększy się rola lekarza pierwsze-
go kontaktu w leczeniu pacjentów z no-
wotworami. Pacjent będzie zgłaszał się 
do swojego lekarza POZ, który określi, 
czy konieczna jest wizyta u specjalisty 
oraz zleci wykonanie niezbędnych badań 
w ramach diagnostyki podstawowej. 
W przypadku podejrzenia nowotworu zło-
śliwego – skieruje pacjenta do onkologa 
lub innego specjalisty, np. pulmonologa.

Korzystnym dla pacjentów rozwiązaniem jest możliwość wypisania recepty przez 
lekarza bez konieczności osobistego badania pacjenta. Lekarz, znając z dokumentacji 
medycznej stan zdrowia pacjenta, będzie mógł wypisać receptę na lek kontynuujący 
leczenie, a co ważne, receptę będzie mogła odebrać osoba upoważniona przez pacjenta.

przepisy antykolejkowe 
w ochronie zdrowia

Znów zmiany w wykazie 
leków refundowanych

Krótsze kolejki do lekarzy, lepsze procedury leczenia pacjentów 
z chorobami nowotworowymi to elementy przyjętego przez rząd 
tzw. pakietu kolejkowego.

resort zdrowia przygotował zmiany w wykazie leków refundowa-
nych, które wejdą w życie 1 lipca 2014 r.

projekty

Poprawi się dostęp pacjentów do świad-
czeń poprzez zmienione zasady prowa-
dzenia list oczekujących i zawierania 
umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej. Wprowadzono również 
rozwiązania poprawiające efektyw-
ność wydawania środków publicznych 
na ochronę zdrowia. Chodzi o wycenę świadczeń zdrowotnych opartą o rzeczywiste 
i uzasadnione dane o kosztach świadczeń czy określenie standardu prowadzenia 
rachunku kosztów.

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki  zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw nie zmienia ani wykazu świadczeń 
wysokospecjalistycznych, ani wysokości środków finansowych. 

Drugi przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy daje pielęgniarkom i położ-
nym uprawnienia do samodzielnego udzielania – w określonym zakresie – świadczeń 
diagnostycznych i leczniczych. Prawo zlecania niektórych badań i uprawnienia do 
wystawiania recept na określone leki będą miały pielęgniarki i położne posiadające 
wyższe wykształcenie i ukończone odpowiednie kursy. Takie uprawnienia posiadają 
pielęgniarki i położne w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym 
w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji, Danii.   ■

AktuAlności

Na jego stronie dostępny jest projekt ob-
wieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie 
wykazu refundowanych leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
na dzień 1 lipca 2014 r.    ■

dla pacjentów 
z chorobami 
nowotworowymi będzie 
utworzona odrębna lista.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-swiadczeniach-opieki-zdrowotnej-5.html
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/rada-ministrow-przyjela-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-swiadczeniach-opieki-zdrowotnej-finansowanych-ze-srodkow-publicznych-oraz-niektorych-innych-ustaw,-przedlozony-przez-ministra-zdrowia.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/krotsze-kolejki-do-lekarzy-lepsze-procedury-leczenia-pacjentow-z-chorobami.html
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/rada-ministrow-przyjela-projekty-ustaw-w-ramach-pakietu-kolejkowego-i-onkologicznego
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=C7AA04A9F48F494AC1257D010024CEB6
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/komunikat-rzecznika-prasowego-ministra-zdrowia-ws.-procedur-wysokospecjalistycznych
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=05637832BA5EF36CC1257D010024CEB1
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zawodach-pielegniarki-i-poloznej-oraz.html
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/rada-ministrow-przyjela-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zawodach-pielegniarki-i-poloznej-oraz-niektorych-innych-ustaw,-przedlozony-przez-ministra-zdrowia.
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/projekt-zmian-w-wykazie-lekow-refundowanych,-ktory-wejdzie-w-zycie-1-lipca-2014-r.
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■  serwis doMowy

Równocześnie są już procedowane projekty poselskie w tej sprawie. 
Surowe kary mają być jednym ze sposobów na poprawę bezpieczeństwa na 

drogach. Jednak, jak mawia prof. Jan Widacki, nie tyle surowość kary odstrasza 
od przestępstwa, co jej szybkość i nieuchronność.

odebranie prawa jazdy

Zgodnie z rządowym projektem kierowcy, który pierwszy raz prowadził w stanie 
nietrzeźwości, sąd ma obowiązkowo odbierać prawo jazdy na okres od 3 do 
15 lat. Jeśli będzie prowadził nietrzeźwy po raz drugi – utraci prawo jazdy całkowicie.

Pijany kierowca, który spowoduje wypadek śmiertelny lub osoba poszkodowa-
na zostanie na trwałe kaleką – dożywotnio straci prawo jazdy. W każdym z tych 
przypadków sąd będzie mógł orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości.

projekty

proponowana przez rząd nowelizacja Kodeksu karnego zawiera 
np. przepisy dotyczące pijanych kierowców. przewidziano w niej 
zaostrzenie kar za prowadzenie pod wpływem alkoholu. 

Aby na drogach było 
bezpieczniej…

Kary pieniężne

Sąd ma także obowiązkowo orzekać 
świadczenie pieniężne wysokości co 
najmniej 5 tys. zł wobec skazanego za 
jazdę w stanie nietrzeźwości po raz 
pierwszy i 10 tys. zł – wobec skazanego 
po raz drugi za prowadzenie w stanie 
nietrzeźwości. W sytuacji spowodowania 
wypadku przez nietrzeźwego kierowcę, 
którego następstwem będzie śmierć 
innej osoby lub trwałe kalectwo, sąd 
ma orzekać nawiązkę w wysokości co 
najmniej 10 tys. zł. Prowadzenie pojazdu 
bez uprawnień, wcześniej utraconych, 
będzie przestępstwem.

Blokada alkoholowa 
w samochodzie

Według proponowanych przepisów kie-
rowca skazany za prowadzenie pojazdu 
w stanie nietrzeźwości, jeśli zechce 
uzyskać utracone uprawnienia, będzie 
musiał obowiązkowo wyposażyć samochód w blokadę alkoholową. Uniemożliwi ona 
włączenie silnika, gdy poziom alkoholu w powietrzu wydychanym przekroczy 0,1 mg 
alkoholu w 1 dm3. Posiadanie blokady będzie obowiązkowe przez 3 lata. Informacja 
o tym, że dany kierowca może prowadzić pojazd tylko z blokadą, będzie zamieszczana 
w jego prawie jazdy w formie kodu.

inne rozwiązania dla poprawy bezpieczeństwa na drogach

Zgodnie z projektem za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w stosunku 
do obowiązującego limitu, prawo jazdy ma być zatrzymywane na 3 miesiące. 
Będzie to uznane za „rażące przekroczenie prędkości”. Gdy prędkość zostanie 
przekroczona poniżej wskazanego progu, będą stosowane dotychczasowe sankcje. 

Za przewóz większej liczby osób niż przewidują to przepisy np. w busach, prawo 
jazdy może być zatrzymane na 3 miesiące. Rozwiązanie to nie będzie dotyczyć 
pojazdów komunikacji miejskiej, w której są miejsca stające, a kierowca nie ma 
możliwości kontrolowania liczby pasażerów. 

interpretAcje

Podkreśliła prawo obywateli do prywatności i brak podstaw prawnych do żądania 
przez sądy cywilne i komorników danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną.

prezes uKe zajęła stanowisko w sprawie udostępniania danych 
osobowych objętych tajemnicą telekomunikacyjną w sprawach 
cywilnych.

w obronie tajemnicy 
telekomunikacyjnej

serwis doMowy   ■

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6112,rzad-przyjal-pakiet-propozycji-umozliwiajacych.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/surowsze-kary-dla-nietrzezwych-kierowcow.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-karny-oraz-niektorych-innych-ustaw-2.html
https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12081,-Bedziemy-odbierac-prawa-jazdy-kierowcom-ktorzy-stwarzaja-zagrozenie-Bartlomiej-.html
http://www.uke.gov.pl/prezes-uke-staje-w-obronie-tajemnicy-telekomunikacyjnej-14012
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parlament skończył prace nad nowelizacją ustawy prawo 
geodezyjne i kartograficzne. ustawa wykonuje wyrok trybunału 
Konstytucyjnego z 2013 r., kwestionujący upoważnienie 
do określenia w rozporządzeniu, a nie w ustawie, opłat za 
czynności związane m.in. z prowadzeniem państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. 

zmiAny 
prawne

prawo geodezyjne 
i kartograficzne do 
poprawki

■  serwis doMowy

rządowy projekt przewiduje nałożenie obowiązku lokowania 
wolnych środków, w formie depozytu u Ministra Finansów, 
na instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje 
kultury, polską Akademię Nauk (i tworzone przez pAN jednostki 
organizacyjne), samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 
(dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny 
organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna), 
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Będą zmiany w ustawie 
o finansach publicznych

Wymienione podmioty w bieżącej działalności nie wykorzystują części wolnych środków 
i lokują je na kontach bankowych. Pod koniec 2012 r. było to ok. 3,5 mld zł. Jednocześnie 
państwo, aby finansować potrzeby pożyczkowe budżetu, sprzedaje na rynku skarbowe 
papiery wartościowe. Na ich zakup banki przeznaczają środki pochodzące m.in. z de-
pozytów, jakie przejęły od jednostek sektora finansów publicznych. Taka sytuacja jest 
nieefektywna z punktu widzenia zarządzania i gospodarowania środkami publicznymi 
i powoduje niepotrzebne koszty po stronie budżetu państwa.

W wyniku wszystkich planowanych zmian potrzeby pożyczkowe budżetu państwa 
w 2015 r., czyli od wejścia znowelizowanych przepisów w życie, powinny obniżyć się 
o ok. 4,5 mld zł, a docelowo o ok. 5,5 mld zł.  ■

Nowelizacja wprowadza zmiany m.in. w zasadach pobierania tych opłat i wprost określa 
ich wysokość w załączniku do ustawy. 

Ponadto ustawa przewiduje nieodpłatny dostęp do wszystkich zbiorów danych 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci elektronicznej, pod 
warunkiem, że będą one wykorzystane do celów edukacyjnych, badawczych, rozwojowych 
lub ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego 
przez służby specjalne. 

Nowelizacja zmienia też przepisy regulujące odpowiedzialność dyscyplinarną geo-
detów, wprowadzając m.in. dwuinstancyjny tryb postępowania dyscyplinarnego oraz 
instytucję rzecznika dyscyplinarnego.  ■

Od 16 czerwca br. w całej Polsce rodziny z minimum trójką dzieci mogą składać wnioski 
o przyznanie Karty Dużej Rodziny. 

Dokładny wykaz zniżek znajduje się na stronie rodzina.gov.pl i będzie na bieżąco 
aktualizowany.   ■

AktuAlności

tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy 
komunikacją publiczną, a nawet wakacje – na to mogą liczyć rodziny 
wielodzietne dzięki Karcie dużej rodziny. 

Karta dużej rodziny 

Jeżeli kierowca, pomimo zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące, będzie prowadził 
pojazd bez tego dokumentu, to okres zatrzymania prawa jazdy zostanie automa-
tycznie przedłużony do 6 miesięcy. Jeśli w „okresie przedłużenia” znowu będzie 
prowadził pojazd – to karą będzie cofnięcie mu uprawnień do kierowania pojazdami.

Cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami będzie następowało w razie 
popełnienia w ciągu 2 lat od wydania prawa jazdy 3 wykroczeń przeciwko bez-
pieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu 
w komunikacji.

Zachowane zostaną przepisy, na podstawie których uprawnienie do kierowania 
pojazdami będą tracili kierowcy za naruszenie przepisów ruchu drogowego (po 
przekroczeniu 20 punktów karnych), którego dopuścili się w okresie pierwszego 
roku posiadania prawa jazdy.  ■

serwis doMowy   ■

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=39E4D8E9DB45CFF7C1257CD1003D677D
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/zmiany-w-ustawie-o-finansach-publicznych.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-finansach-publicznych-oraz-niektorych-1.html
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/172114
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,6748,karta-duzej-rodziny-pytania-i-odpowiedzi.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,6747,karta-duzej-rodziny-od-dzisiaj-w-calej-polsce.html
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta/inne/art,662,apel-o-wsparcie-dla-samorzadow-w-realizacji-kart-duzej-rodziny.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,6746,znizki-rodzinne-na-start.html
https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12086,Poprawa-bezpieczenstwa-w-ruchu-drogowym.html
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■  serwis doMowy serwis doMowy   ■

W szkołach podstawowych ustawa ma być wdrażana stopniowo, tj. w roku szkol-
nym 2014/2015 podręcznik trafi do uczniów klas I, w 2015/2016 do uczniów klas II, 
a w 2016/2017 do uczniów klas III. 
Nowe przepisy wprowadzają zasadę kolegialnego wyboru podręcznika lub innego 
materiału edukacyjnego przez zespół nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia 
edukacyjne, a na wyższych etapach edukacji – przez zespoły nauczycieli prowadzących 
zajęcia z poszczególnych przedmiotów. Ponadto przepisy określają procedurę ustalania 
zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiałów ćwiczeniowych 
stosowanych w danej szkole.

Tymczasem do 7 lipca 2014 r. trwają konsultacje społeczne drugiej części 
„Naszego Elementarza”, darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów. Każdy 
zainteresowany może je przesłać wykorzystując formularz umieszczony na stronie 
www.naszelementarz.men.gov.pl.  ■

Będzie szybciej, pewniej i bardziej ekologicznie. Coraz więcej osób korzysta z komunikacji 
drogą elektroniczną. Dzięki nowym przepisom będziemy mogli wybrać, z jakiej formy 
komunikacji korzystać podczas postępowania reklamacjnego. Co jeszcze się zmieniło 
i jakie to daje korzyści? Oto szczegóły.

wybór formy odpowiedzi na reklamację
 
Od teraz będzie należał do abonenta.  Podczas składania reklamacji do dostawcy 
usługi telekomunikacyjnej sami będziemy mogli wybrać w jakiej formie ma nam zostać 
udzielona odpowiedź (na piśmie czy drogą elektroniczną). Dotychczas usługodawca był 
zobowiązany do udzielenia odpowiedzi „na papierze”.

Jeśli nie dokonamy wyboru, odpowiedź dotrze do nas tą drogą, którą złożyliśmy 
reklamację. Tym samym kontakt z usługodawcą będzie dopasowany do naszych pre-
ferencji, a nie narzucany przez regulacje prawne.

Będzie szybciej i pewniej
 
Korzystając z korespondencji e-mail lub elektronicznego biura obsługi abonenta, 
w krótszym czasie (niż tradycyjną pocztą) uzyskamy odpowiedź na wniesioną reklamację. 
Po odpowiedź o odrzuceniu reklamacji nie będziemy już musieli iść na pocztę. Co więcej, 
jeśli odpowiedź usługodawcy do nas nie dotarła, będziemy mogli zażądać ponownego 
wysłania odpowiedzi, jej kopii lub duplikatu.

Kto skorzysta z nowych zasad
 
Dzięki zmienionym przepisom skorzystają zarówno abonenci jak i przedsiębiorcy tele-
komunikacyjni, którzy będą mogli zaoszczędzić na obsłudze korespondencji papierowej 
i listach poleconych. Postępowanie reklamacyjne będzie też przebiegało sprawniej.

Nowe przepisy weszły w życie 8 czerwca. Z je je rozporządzenie Ministra Admini-
stracji i Cyfryzacji dotyczące zasad składania i rozpatrywania reklamacji usług teleko-
munikacyjnych.  ■

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty ma na celu umożliwienie 
uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, innych materiałów 
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. 

wybór formy kontaktu z firmą telekomunikacyjną i krótszy czas 
oczekiwania na odpowiedź dzięki e-korespondencji. Nowe przepisy już 
obowiązują. Skorzystać ć na nich ma nich mają abonenci i przedsiębiorcy.

Nadchodzą darmowe 
podręczniki

Nowe zasady reklamacji usług 
telekomunikacyjnych

porady

ruszyła 5. edycja akcji poradnikowej mówiącej, o czym należy 
pamiętać, wybierając się na urlop. 

„przed wakacjami 
– co warto wiedzieć?“

Bierze w niej udział 35 polskich instytucji, które poruszają zagadnienia ściśle związane 
z ich działalnością:
 ▪ porady prawne dla turystów – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 ▪ bezpieczeństwo dziecka podczas wakacji – Rzecznik Praw Dziecka,
 ▪ wypoczynek dziecka na koloniach lub obozie – Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 ▪ letnia edycja akcji Bezpieczna Woda – Ministerstwo Sportu i Turystyki,

http://www.men.gov.pl/index.php/1192-prezydent-podpisal
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2014/06/18/informacja_dot__ustawy_o_zm__ustawy_o_systemie_oswiaty.rtf
http://www.men.gov.pl/index.php/1220-druga-czesc-naszego-elementarza-opublikowana
http://naszelementarz.men.gov.pl
http://www.uke.gov.pl/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-24-lutego-2014-r-w-sprawie-reklamacji-uslugi-telekomunikacyjnej-13973
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/nowe-zasady-reklamacji-uslug-telekomunikacyjnych.html
http://mac.gov.pl/aktualnosci/nowe-zasady-reklamacji-uslug-telekomunikacyjnych
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6588FB3E1F5BFE75C1257CC2003B531D
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/akcja-przed-wakacjami-co-warto-wiedziec.html
http://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11063
http://www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=2862
http://www.men.gov.pl/index.php/dla-rodzicow/aktualnosci/1160-przed-wakacjami-co-warto-wiedziec
http://www.msport.gov.pl/aktualnosci-turystyka/2906-Akcja-informacyjno-edukacyjna-Bezpieczna-Woda-
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■  serwis doMowy

Aż 70% z nas uważa, że polska jest krajem, w którym żyje się 
bezpiecznie – wynika z badania centrum Badania opinii publicznej 
prze przeprowadzonego w kwietniu. 

wskAźniki 
i stAwki

polska jest 
bezpiecznym krajem

Przekonanie to umocniło się w ciągu ostat-
niego roku – odsetek deklarujących, że 
Polska jest krajem bezpiecznym, wzrósł 
o 6 punktów procentowych (z 64%do 70%). 
Dla porównania w 1993 r. zaledwie 26%. 
Polaków uważało, że nasz kraj jest bez-
pieczny, a 10 lat temu odsetek ten wynosił 
33%.

Od kilku lat na stabilnym i bardzo 
wysokim poziomie – najwyższym od końca 
lat osiemdziesiątych – utrzymują się oceny 
poziomu bezpieczeństwa w miejscu za-
mieszkania. Obecnie dziewięciu na dzie-
sięciu ankietowanych (90%) deklaruje, 
że czuje się bezpiecznie w swojej okolicy. 
10 lat temu ten odsetek wynosił. 75%.  ■

Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności:
1. obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem;
2. zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem 

przedsiębiorstwa;
3. zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od 

umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa;
4. zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług 

finansowych.  ■

w nowej ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, 
która zacznie obowiązywać za pół roku, na końcu znajduje się wzór 
pouczenia o odstąpieniu od umowy oraz wzór formularza odstąpienia 
od umowy, jakie przedsiębiorcy przed zawarciem umowy na 
odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa powinni udostępniać 
klientom. 

Konsument 
poinformowany 
o prawie odstąpieniawzory pism

 ▪ kąpieliska w Polsce – Główny Inspektorat Sanitarny,
 ▪ jak sprawdzić, czy autobus jest sprawny technicznie – Komenda Główna Policji,
 ▪ jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie turystyczne – Rzecznik Ubezpieczonych,
 ▪ numery alarmowe i społeczne na terenie całej Unii Europejskiej – Urząd Komunikacji 

Elektronicznej,
 ▪ wakacyjne podróże samolotem – Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Coraz więcej osób na wakacje wyjeżdża za granicę. Udany wyjazd w dużej mierze zależy 
od dobrego przygotowania i świadomości zagrożeń. Pomocne w tym będą następujące 
źródła internetowe:
 ▪ zakładka „Bezpieczne wakacje” na portalu MSZ,
 ▪ poradnik „Polak za Granicą” oraz jego mobilna wersję iPolak,
 ▪ ostrzeżenia dla podróżujących zamieszczane na stronie głównej MSZ oraz stronach 

poszczególnych placówek,
 ▪ system rejestracji podróży e-konsulat,
 ▪ konto @PolakZaGranica w serwisie społecznościowym Twitter.

Zachęcamy do odwiedzania stron internetowych instytucji biorących udział w akcji.
Zanim udamy się w podróż za granicę, w różne strony świata,  warto też dowiedzieć się, 
jakie obowiązują przepisy celne i dewizowe. Często chcemy zabrać towary, które będzie-
my spożywać albo używać podczas pobytu, a wracając do kraju – zechcemy przywieźć 
upominki. Musimy więc wiedzieć, jakie towary mogą znaleźć się w bagażu podróżnego, 
a jakie są niedozwolone i jakie są ograniczenia. Powinniśmy też wiedzieć, jakie należy 
spełnić warunki, aby zabrać ze sobą w podróż pieska czy kotka lub innego zwierzaka 
domowego. Dlatego Służba Celna przedstawia podstawowe informacje na ten temat.

Na stronie MF można się również dowiedzieć:
 ▪ na temat pracy sezonowej młodzieży i ulgi rodzinnej; 
 ▪ paragonu na wakacjach;
 ▪ czy podejmując prace w wakacje małoletnie dziecko musi zapłacić podatek;
 ▪ czy należy płacić podatek, pracując przy zbiorze owoców sezonowych czy runa leśnego;
 ▪ czy pracując podczas wakacji za granicą trzeba zapłacić podatek w Polsce.  ■

https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12082,CBOS-Wiekszosc-z-nas-uwaza-ze-Polska-jest-bezpiecznym-krajem.html
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6077,ustawa-o-prawach-konsumenta-ostatecznie-uchwalona.html
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/47/1/prawa_konsumenta.rtf
http://www.google.com/url?url=http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2076_u.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=SHipU5v0Merd4QSzkoCACg&ved=0CBYQFjAA&usg=AFQjCNG-UPr3Td9-hvk9DS4KKKJzWQiw9A
http://sk.gis.gov.pl/?go=content&id=7
http://www.policja.pl/
http://www.rzu.gov.pl/porady-sezonowe/Ubezpieczenia_turystyczne__482
http://www.uke.gov.pl/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec-13965
http://www.uke.gov.pl/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec-13965
http://www.ulc.gov.pl/pl/107-aktualnosci/wiadomosci/3260-wakacyjne-podroze-samolotem-poradnik-dla-pasazerow
http://www.msz.gov.pl/wakacje
http://poradnik.poland.gov.pl/
http://www.msz.gov.pl/pl/ipolak
http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/
https://secure.e-konsulat.gov.pl/Podroze/OpiekaKonsularna.aspx
http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec-2?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fsluzba-celna%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2UWl%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_2UWl_
http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec-1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fadministracja-podatkowa%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_Mmg5__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_
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Kilka zasad współpracy 
z doradcą podatkowym
Korzystając z usług biura podatkowego, już nie będziesz musiał 
stać w kolejce w urzędzie skarbowym, śledzić na bieżąco zmian 
w przepisach podatkowych, pilnować terminów, martwić się 
o prawidłowość dokumentów składanych w urzędzie skarbowym 
czy stresować się kontrolami podatkowymi. Jednak warto 
pamiętać, że współpraca i bieżący kontakt z prowadzącymi 
twoją firmę pracownikami kancelarii są ważne.

1. współpracuj. prowadzenie obsługi prawno-podatkowej firmy nie jest 
czynnością jednostronną wykonywaną tylko przez doradcę podatkowego. 
Jeśli nie masz czasu – wyznacz pełnomocnika do kontaktów z kancelarią. 
Zastanów się i szczegółowo określ kompetencje pełnomocnika m.in. to, 
w jakim zakresie będzie mógł prowadzić rozmowy z doradcą podatkowym. 
Można również ustalić, że to pracownik kancelarii będzie odbierał doku-
menty z Twojej firmy. Podczas wizyty w kancelarii można skonsultować 
pewne decyzje, uzyskać poradę, oszacować ryzyko określonego działania. 
Informuj doradcę o wszelkich sprawach dotyczących Twojej firmy, a także 
o otrzymanych pismach czy wezwaniach. Pozwól, by to doradca decydował 
o ich ważności dla Twoich rozliczeń.

2. Nie bój się pytać. Jeśli nie jesteś czegoś pewien lub zwyczajnie czegoś nie 
rozumiesz lub nie wiesz, pytaj. Doradca ma Cię wspierać w prowadzeniu 
firmy. Pamiętaj, że czasem lepiej „pozawracać mu głowę” błahostką, aniżeli 
nie przekazać ważnej, choć pozornie nieistotnej informacji. 

3. terminowo dostarczaj wszystkie dokumenty do kancelarii. Tylko wtedy 
doradca będzie mógł w odpowiednim czasie zareagować czy skorygować 
niektóre rozwiązania, a przez to zaoszczędzić Twoje pieniądze. Terminy 
urzędów skarbowych są nieprzekraczalne, a ich niedotrzymanie wiąże się 
z sankcjami dla podatnika. Faktury i dokumenty, które dostarczasz do 

kancelarii powinny być prawidłowo opisane (np. nabywając środek trwały, 
powinieneś zaznaczyć, gdzie on użytkowany, w jakim celu itp.). 

4. Konsultuj z doradcą wszystkie ważne decyzje czy inwestycje związane 
z kosztami, przed przystąpieniem do realizacji umów. Doradca wskaże 
najkorzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia podatkowego i podpowie, 
jaki wariant wybrać (termin rozpoczęcia inwestycji, decyzje kredytowe, 
zakupy leasingowe, remont, modernizacja). 

5. Zapytaj o ubezpieczenie oc doradcy podatkowego. Jeśli poniesiesz szkodę 
na skutek niewłaściwej interpretacji lub błędu doradcy podatkowego, można 
odzyskać pieniądze od towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym doradca 
zawarł umowę ubezpieczenia. Każdy doradca podatkowy podlega obowiąz-
kowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzo-
ne przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Niezależnie od 
odpowiedzialności cywilnej doradcy podatkowi ponoszą odpowiedzialność 
dyscyplinarną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków 
zawodowych oraz za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej. ■
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