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Słowo od doradcy

W ostatnim okresie panuje istna „biegunka legislacyjna”. Parlament lawinowo 
uchwala ustawy, a rząd przyjmuje inne akty prawne oraz projekty przeróżnych 
nowelizacji.

W bieżącym numerze zwracamy uwagę m.in., że 1 lipca 2018 r. ruszył JPK na 
żądanie, jak też mechanizm podzielonej płatności.

Doradcy podatkowi domagają się przyznania im większych kompetencji, ale także 
podwyższenia poprzeczki w dostępie do tego zawodu.

Warto przeczytać też o procedowanym przekształceniu użytkowania wieczyste-
go we własność oraz o dopłatach do czynszów najmu.

Można już ubiegać się o 300 zł – świadczenie „dobry start” na każde uczące się 
dziecko.

Szykuje się także niższy ZUS dla najmniejszych firm oraz ustawa o sukcesji firm, 
a także nowe regulacje w zakresie gospodarki odpadami. 

Nowelizacje przepisów zakładają ponadto np. efektywniejsze wykorzystanie 
OZE oraz zmiany ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Zapraszamy do lektury!

Twój Doradca Podatkowy

16 – Wpłata podatku od nieruchomości 
i podatku leśnego za lipiec – osoby prawne, 
jednostki organizacyjne oraz spółki 
nieposiadające osobowości prawnej.

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

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 czerwiec.

20 – Wpłata ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych za czerwiec. 

20 – Wpłata na PFRON za czerwiec.

25 – Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.

25 – Złożenie informacji podsumowującej.

25 – JPK_VAT za czerwiec. 

Terminy – lipiec
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Mniej biurokracji w podatkach, niższe podatki dla biznesu 
i inwestycji, bardziej przyjazne przepisy oraz wzrost 
bezpieczeństwa podatników – to kluczowe uproszczenia, nad 
którymi pracuje Ministerstwo Finansów (MF). Zmiany są zgodne 
z filozofią 3xP, czyli stworzeniem systemu podatkowego 
przejrzystego, prostego i przyjaznego dla podatników, w tym 
przedsiębiorców. Docelowo zamierzamy zlikwidować podatkową 
niepewność, bardziej dokuczliwą od obowiązków podatkowych – 
zapowiada minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa pracują nad szeregiem propo-

zycji regulacyjnych, które mają nie tylko ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej, 

ale również inne sprawy podatkowe codziennego życia:

1. Mniej biurokratycznych obowiązków podatkowych

Twój e-PIT

To znaczące ułatwienie w przekazywaniu PIT do urzędu skarbowego. Dla wielu podat-

ników będzie to w praktyce oznaczać, że obowiązek rozliczenia PIT od 2019 r. przejdzie 

na administrację skarbową. Jeśli bowiem pracujemy na umowę o pracę, to i tak nasz 

pracodawca informuje urząd skarbowy o uzyskanych dochodach, zapłaconym podatku 

itp. Nie trzeba zatem wymagać od podatnika dodatkowego zaangażowania, skoro mogą 

sobie z tym poradzić niemal automatycz-

nie systemy informatyczne.

Rezygnacja z deklaracji VAT

MF przewiduje również rezygnację z dekla-

racji VAT od 2019 r. (możliwą dzięki otrzy-

mywaniu danych z JPK_VAT) i zmniejszenie 

obowiązków informacyjnych dla przedsię-

biorców. Pozwoli to na zmniejszenie kosz-

3xP w praktyce – kolejne 
uproszczenia podatkowe

tów i realizację w praktyce założeń Konstytucji Biznesu, zgodnie z którą administracja 

nie będzie pozyskiwać od podatników danych, które są zawarte w innych formularzach.

Mniej biurokracji dla przedsiębiorców i samorządów

Zmiany obejmą też m.in. odbiurokratyzowanie obowiązków sprawozdawczych w sa-

morządach lub ujednolicenie formularzy w podatkach lokalnych, co docenią m.in. fir-

my posiadające nieruchomości na terenie więcej niż jednej gminy i wypełniające różne 

wzory dotyczące tych samych podatków, obowiązujące w różnych gminach. Likwidacja 

zbędnych regulacji obejmie też samorządy.

Jedno PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych)

Umożliwi to podatnikom dokonującym wielu jednorodnych czynności cywilnoprawnych 

składanie zbiorczej deklaracji za cały miesiąc w miejsce wielu deklaracji składanych do 

tej pory od poszczególnych czynności (np. w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego 

działalność kupna-sprzedaży).

2. Niższe podatki dla biznesu i inwestycji

9% stawka CIT

Obniżka CIT jest zgodna z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego. Będą nią 

objęte małe firmy, stanowiące grupę ok. 90% wszystkich podatników CIT.

Samochód osobowy w firmie – wyższy limit odpisu

Resort finansów proponuje podwyższenie z 20 tys. euro do 150 tys. zł limitu wartości 

samochodu osobowego, do którego odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów 

uzyskania przychodów.

Koszt kapitału własnego

MF zamierza wprowadzić możliwość obniżenia przychodu o hipotetyczny (faktycznie 

nieponiesiony) koszt odsetkowy. Łączna kwota kosztów z tego tytułu będzie jednak 

limitowana.

Konwersja długu na kapitał

Resort finansów zamierza wprowadzić możliwość uwzględnienia wartości zadłużenia 

(w tym pożyczki) w kosztach uzyskania przychodów z tytułu wniesienia takiego zobo-

wiązania tytułem wkładu do spółki. Aby skorzystać z takiego rozwiązania, musi dojść do 

faktycznego otrzymania pożyczki.

PROJEKTY

https://krdp.pl/aktualnosciall.php/3/5495
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Ulga „Innovation Box"

Dzięki niej wzrośnie zatrudnienie w obszarze B+R w przedsiębiorstwach i zwiększy się 

świadomość przedsiębiorstw w zakresie praw własności intelektualnej jako potencjal-

nych źródeł przychodów. MF zakłada wzrost liczby zgłoszeń patentowych i patentów, 

szczególnie europejskich i międzynarodowych, przez polskie podmioty zainteresowane 

ich komercyjnym wykorzystaniem.

Ulga miałaby polegać na preferencyj-

nym opodatkowaniu (np. obniżoną staw-

ką podatkową) kwalifikowanego dochodu, 

wyodrębnionego z całości dochodu podat-

nika, uzyskiwanego ze składników własno-

ści intelektualnej chronionych przez m.in. 

patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, 

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego 

czy prawo autorskie. Warunkiem koniecz-

nym dla skorzystania z projektowanej pre-

ferencji byłby wymóg prowadzenia przez 

podatnika działalności badawczo-rozwo-

jowej związanej z wytworzeniem, rozwo-

jem lub ulepszaniem składnika własności 

intelektualnej.

Jednorazowe rozliczenie straty

Resort finansów wprowadzi rozwiązania pozwalające na jednorazowe rozliczenie całości 

poniesionej straty, jeżeli nie przekracza ona 5 mln zł w jednym roku podatkowym.

Sukcesja firm a podatki

MF planuje zwolnić z podatku od spadków i darowizn nabycie przedsiębiorstw jed-

noosobowych w związku ze śmiercią przedsiębiorcy. Zwolnienie dotyczy nabywców, 

którzy podejmą się kontynuowania prowadzenia firmy przez co najmniej 2 lata. Ma to 

zachęcać potencjalnych nabywców do podejmowania decyzji o kontynuacji prowadzenia 

działalności zmarłego przedsiębiorcy (dając im wymierną korzyść finansową). Z punktu 

widzenia gospodarki rozwiązanie to stwarza szansę zachowania istniejących miejsc pracy.

Mały podatnik

Resort finansów zamierza podwyższyć próg „małego podatnika" w PIT i CIT do 2 mln 

euro rocznej wartości sprzedaży. Dzięki temu większa liczba przedsiębiorców skorzysta 

Resort finansów  
zamierza podwyższyć 
próg „małego podatnika"  
w PIT i CIT do 2 mln euro 
rocznej wartości sprzeda-
ży. Dzięki temu większa 
liczba przedsiębiorców 
skorzysta cytat z bardziej 
korzystnych zasad amor-
tyzacji, rozliczeń kwartal-
nych czy – w wypadku CIT 
– niższej stawki podatku.

z bardziej korzystnych zasad amortyzacji, rozliczeń kwartalnych czy – w wypadku CIT – 

niższej stawki podatku.

MF przewiduje również możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wynagrodze-

nia za pracę współpracującego małżonka oraz małoletnich dzieci podatnika.

3. Prostsze, przyjaźniejsze przepisy

Nowa matryca stawek VAT

Resort finansów pracuje nad uporządkowaniem obecnej sytuacji, która powoduje kłopo-

ty interpretacyjne oraz generuje absurdalne sytuacje związane z przyporządkowaniem 

poszczególnych towarów do właściwych stawek. Nowa matryca w żadnym razie nie ma 

celu fiskalnego. Dzięki zmianom podatnicy będą mieli większą pewność co do stoso-

wania przepisów podatkowych. To bez wątpienia ograniczy liczbę sporów w zakresie 

stosowania właściwych stawek VAT.

Odpłatne zbycie odziedziczonej nieruchomości

Pięcioletni termin, po którym dom lub mieszkanie może być sprzedane bez podatku, 

u spadkobiercy liczony będzie od momentu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę 

(obecnie jest on liczony od nabycia przez spadkobiercę). Koszty nabycia czy wytworzenia 

nieruchomości przez spadkodawcę będą również kosztem u spadkobiercy. Podobnie 

kosztem u spadkobiercy będą także długi i ciężary spadkowe, w tym roszczenia o za-

chowek.
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Ulga mieszkaniowa

Resort finansów proponuje wydłużenie do 3 lat okresu, w jakim ma nastąpić wydatkowanie 

na nabycie – również to ostateczne – własności innego mieszkania czy domu celem sko-

rzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Obecnie termin ten wynosi 2 lata. MF chce także roz-

szerzyć katalog wydatków na cele mieszkaniowe, żeby znalazły się w nim także wydatki na 

przebudowę lub remont lokalu, które podatnik poniesie zanim stanie się jego właścicielem.

Interpretacje ogólne

Organizacje branżowe będą mogły składać wnioski o wydanie interpretacji ogólnych 

w przypadku nowych przepisów podatkowych. Wnioski będą mogły składać izby gospodar-

cze oraz organizacje pracodawców w zakresie przepisów, które weszły w życie w okresie 

12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Dzięki zmianie przedsiębiorcy, składając wniosek 

o wydanie interpretacji ogólnej, nie będą musieli wykazywać przesłanki niejednolitego 

stosowania prawa (byłoby to niemożliwe w przypadku nowych przepisów).

4. Bezpieczny podatnik

Ordynacja podatkowa

Resort finansów pracuje nad nową ordynacją podatkową, która zapewni szerszą ochronę 

podatnika i zmieni w prawie relację na linii fiskus – podatnik.

Chodzi o większą transparentność i zwięzłość nowych przepisów ordynacji. MF kończy 

prace nad sformułowaniem dodatkowych oczekiwań, które wychodzą naprzeciw postu-

latom progospodarczym i proprzedsiębiorczym. Resort finansów zakłada, że projekt 

zostanie uzupełniony o te elementy i wniesiony do Sejmu do końca roku.

Skrócenie terminu w „uldze na złe długi" w VAT

MF planuje skrócić ze 150 do 120 dni termin ulgi, która umożliwia wierzycielowi zasto-

sowanie przepisów dotyczących „ulgi na złe długi".

Pozwoli to na zmniejszenie podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu 

dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku niezapłaco-

nych wierzytelności (które nie zostały także zbyte), od których terminu płatności upły-

nęło już 120 dni. Wpłynie to pozytywnie na jego kondycję finansową dzięki uwolnieniu 

(wcześniej) dodatkowych środków finansowych. Również po stronie dłużnika nastąpi 

skrócenie terminu ze 150 do 120 dni na obowiązkową korektę odliczonej kwoty podatku 

wynikającej z faktury, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z tej faktury. 

Będzie to stanowić mobilizację do spłaty wierzytelności, co w ostatecznym rozrachunku 

przełoży się na zmniejszenie zatorów płatniczych w obrocie gospodarczym.

Źródło: www.mf.gov.pl

1 lipca 2018 r. wszedł w życie dobrowolny mechanizm podzielonej 
płatności dla przedsiębiorców. Jego celem jest zwiększenie 
bezpieczeństwa transakcji realizowanych przez przedsiębiorców 
i dalsze uszczelnianie systemu VAT.   

Ministerstwo Finansów wraz z Krajową Administracją Skarbową uruchomiło kampanię 

edukacyjną Bezpieczna transakcja we współpracy z partnerami społecznymi i instytu-

cjami państwowymi.

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) to narzędzie, które zwiększy bezpieczeń-

stwo przedsiębiorców oraz pomoże uszczelnić system podatkowy. Istotą mechanizmu 

jest podział płatności za nabyty towar lub usługę: kwota netto wynikająca z faktury 

jest płacona na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, np. 

gotówką, natomiast kwota VAT jest płacona na dedykowany rachunek VAT.

Korzyści dla przedsiębiorcy

– „Realizujemy kolejne etapy strategii uszczelniania systemu VAT. Regularnie wprowadza-

my nowe narzędzia w tym zakresie, a już od 1 lipca będzie można stosować mechanizm 

Mechanizm podzielonej 
płatności w praktyce

PORADY
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podzielonej płatności. Jest on o tyle istot-

ny, że utrudnia powstawanie nadużyć już 

na etapie transakcji. Tym samym zmniejsza 

ryzyko znikania podatników wraz z zapłaco-

nym im przez kontrahentów, a nieodprowa-

dzonym jeszcze podatkiem VAT" – wskazał 

wiceminister finansów Paweł Gruza.

MPP oznacza konkretne korzyści dla przedsiębiorcy. Najważniejsze to bezpieczeństwo 

i pewność obrotu. Zapłata w podzielonej płatności będzie bowiem jedną z podstawowych 

przesłanek, świadczących o zachowaniu należytej staranności. Jeżeli nabywca będzie 

mieć wątpliwości co do uczciwości swojego kontrahenta lub co do okoliczności transakcji, 

będzie mógł zastosować MPP. Dzięki temu znacznie zwiększy prawdopodobieństwo, że 

organy podatkowe zaakceptują jego prawo do obniżenia naliczonego podatku. Dodatko-

we korzyści to w szczególności zwrot różnicy podatku na rachunek VAT w przyspieszonym 

terminie 25 dni, zniesienie solidarnej odpowiedzialności oraz brak sankcji w VAT.

Zabezpieczenie przed karuzelą podatkową

– „Priorytetem Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej pozostaje sku-

teczna walka z przestępczością gospodarczą i oszustwami podatkowymi oraz ochrona 

legalnego biznesu i wsparcie uczciwych podatników" – wskazał wiceminister finansów, 

zastępca szefa KAS Paweł Cybulski.

„Dlatego uruchamiamy ogólnopolską kampanię edukacyjną Bezpieczna transakcja 

adresowaną do przedsiębiorców, która uzupełni i wesprze nasze działania legislacyjne 

w tym zakresie" – dodał wiceminister.

Wykorzystywanie mechanizmów konstrukcji podatku VAT do uzyskania niezgodnych z 

prawem korzyści dotyka wszystkie branże w Polsce. Postulaty wzmocnienia ochrony wa-

runków prowadzenia biznesu, szczególnie w obrocie VAT, kierowane były do resortu finan-

sów ze strony różnych organizacji branżowych i instytucji zrzeszających przedsiębiorców.

Co to jest MPP?

W mechanizmie podzielonej płatności (MPP, ang. split payment) płatność za nabyty 

towar lub usługę odbywa się tak, że wartość sprzedaży netto wpłacasz jako nabywca 

na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozliczasz w inny sposób. Natomiast pozo-

stałą zapłatę, która odpowiada kwocie VAT, wpłacasz na specjalny rachunek bankowy 

dostawcy – rachunek VAT.

Środki na rachunku VAT 
wykorzystujesz do zapła-
ty VAT w rozliczeniach  
z kontrahentami i urzę-
dem skarbowym.

Środki na rachunku VAT wykorzystujesz do zapłaty VAT w rozliczeniach z kontrahen-

tami i urzędem skarbowym.

Mechanizm stosujesz wyłącznie do transakcji dokonywanych przelewem w złotych 

polskich na rzecz innych podatników VAT.

możesz też  
złożyć wniosek  
do naczelnika US 
o uwolnienie środków 
z rachunku VAT  
na Twój rachunek  
rozliczeniowy

US ma 60 dni  
na odpowiedź

Jak to działa?

 Wystawiasz fakturę na kwotę brutto. Przykład:  

1230 zł (netto 1000 zł + VAT 230 zł)

Kupując, Ty także użyj MPP

Kupujący decyduje, czy skorzysta z MPP

na Twój rachunek  
rozliczeniowy

     bank automatycznie dzieli płatność

netto 
na rachunek rozliczeniowy 
kontrahenta

VAT 
na rachunek VAT 
kontrahenta

otrzymujesz kwotę brutto  
na Twój rachunek rozliczeniowy

  otrzymujesz:

możesz 
wpłacić swój 
podatek VAT 

do US

na Twój bezpłatny  
rachunek VAT

TAK NIE

1000 zł

230 zł

który działa od  

1 lipca 2018

bank automatycznie podzieli Twoją płatność, wystarczy,  
że wybierzesz tzw. komunikat przelewu i wykonasz przelew

?

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI [MPP] 

możesz wykorzystać środki z rachunku VAT 
do zapłaty w MPP swojemu kontrahentowi   
— jako VAT za kupowany towar lub usługę
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https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/bezpieczna-transakcja-%E2%80%93-mechanizm-podzielonej-platnosci-w-praktyce?redirect=https%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.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/bezpieczna-transakcja/mechanizm-podzielonej-platnosci
https://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=d60dff6d-39d5-436d-8270-8d9c7c777417&groupId=766655
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Kogo dotyczy MPP?

MPP dotyczy wszystkich przedsiębiorców w Polsce, niezależnie od tego czy jesteś mi-

kroprzedsiębiorcą, małą, średnią czy dużą firmą. Wpływa też na sektor bankowy i spół-

dzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, księgowych i biura rachunkowe.

Kogo NIE dotyczy MPP?

Z MPP nie możesz skorzystać, jeśli jesteś:

• konsumentem (nieprowadzącym działalności gospodarczej),

• przedsiębiorcą, który otrzymuje faktury bez kwoty podatku VAT (np. od podat-

ników zwolnionych z VAT),

• przedsiębiorcą – w zakresie faktur objętych mechanizmem odwróconego obcią-

żenia VAT w branży budowlanej lub tzw. branżach wrażliwych, np. elektronika, 

stal, metale kolorowe.

Dobrowolność MPP?

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne. Oznacza to, że sam 

decydujesz, którą fakturę zapłacisz z zastosowaniem MPP, w jakiej części oraz wobec 

którego dostawcy (czyli mechanizm można stosować w sposób wybiórczy).

Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby postanowienia co do płatności w MPP 

lub bez MPP były regulowane w umowach między tobą i dostawcą (dostawca może nie 

wyrazić zgody na zapłatę mu w MPP).

Zapłata z MPP, rachunek VAT

Zapłata przy użyciu MPP będzie opierać się nadal na jednym przelewie do dostawcy za 

daną dostawę lub usługę. Rozdzielenie płatności następuje przez użycie specjalnego 

komunikatu przelewu, udostępnionego przez bank/SKOK. W komunikacie przelewu 

nabywca wskazuje:

• kwotę podatku VAT (lub część),

• kwotę sprzedaży brutto (lub część),

• numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,

• NIP dostawcy.

Nabywca nie musi znać numeru rachunku VAT dostawcy, gdyż na przelewie – tak jak 

dotychczas – będzie wskazywać rachunek rozliczeniowy dostawcy.

Bank/SKOK automatycznie otwiera jeden bezpłatny rachunek VAT do rachunków 

rozliczeniowych, które w nim posiadasz. Na twój wniosek bank/SKOK może otworzyć 

więcej rachunków VAT.

Z rachunku VAT możesz korzystać w ograniczonym zakresie. Istnieją dwie możliwości 

skorzystania z rachunku przy płaceniu:

• za usługi lub towary, gdzie kwotę podatku VAT można opłacić ze środków na 

rachunku VAT, na rachunek VAT kontrahenta,

• swoich zobowiązań podatkowych z tytułu VAT do urzędu skarbowego, niezależ-

nie od tego czy korzystasz z MPP czy nie.

Ważne: Zarówno sam rachunek VAT, jak i środki na nim zgromadzone cały czas należą 

do ciebie. Organy podatkowe nie będą dysponować środkami zgromadzonymi na 

rachunkach VAT, sprawują jednak nadzór nad ich uwolnieniem. Masz zatem dostęp 

do tych środków i możesz na bieżąco regulować swoje zobowiązania wobec kontra-

hentów, a twoja płynność finansowa nie jest zagrożona.

Przelew w podzielonej płatności nie jest możliwy na rachunek ROR

Ministerstwo Finansów przypomniało, że zapłata w mechanizmie podzielonej płat-

ności (MPP) jest możliwa wyłącznie na rachunek rozliczeniowy kontrahenta lub ra-

chunek imienny w SKOK, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodar-

czą. Tylko do takich rachunków bank/SKOK prowadzi rachunek VAT, czyli rachunek 

przeznaczony dla rozliczeń w mechanizmie podzielonej płatności.

W związku z tym, jeżeli nabywca towaru lub usługi dokonuje przelewu w podzielonej 

płatności na rachunek wskazany przez kontrahenta i ten rachunek jest rachunkiem typu 

ROR, wówczas taki przelew zostanie odrzucony, a płatność nie zostanie zrealizowana.

Zwrot różnicy podatku na rachunek VAT

Aby otrzymywać w przyspieszonym terminie – do 25 dni – zwrot różnicy podatku (tj. 

nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym) na rachunek VAT – zaznacz 

w deklaracji VAT, że chcesz zwrot na rachunek VAT i w jakiej kwocie.

A zatem – jeżeli w deklaracji podatkowej masz nadwyżkę podatku naliczonego nad 

należnym – możesz:

• złożyć wniosek o zwrot tej różnicy na rachunek VAT w terminie do 25 dni lub

• wykazać tę różnicę do zwrotu w standardowym terminie 60 dni.

Ważne: 25-dniowy termin zwrotu nie może być przedłużony.
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Uwolnienie środków z rachunku VAT

Na rachunku VAT w niektórych sytuacjach mogą nagromadzić się środki finansowe. 

Jeżeli nie będziesz mógł wykorzystać ich do zapłaty za fakturę dostawcy lub do rozli-

czenia z urzędem skarbowym, wówczas możesz złożyć wniosek do urzędu skarbowego 

o uwolnienie tych środków, tj. przekazanie na rachunek rozliczeniowy.

Urząd na podjęcie decyzji ma 60 dni. 

Może odmówić wydania zgody jedynie w 

sytuacji, gdy posiadasz zaległości w VAT 

(do wysokości tej zaległości) lub gdy za-

chodzi uzasadniona obawa, że zobowiąza-

nia podatkowe z tytułu VAT nie zostaną 

wykonane. W takiej sytuacji wydaje decy-

zję, od której możesz się odwołać. W przy-

padku zgody otrzymasz postanowienie, 

zaś bank/SKOK prowadzący rachunek VAT 

przedsiębiorcy dostaje informację o wyda-

nym postanowieniu, na podstawie której 

niezwłocznie przeleje środki z rachunku 

VAT na rachunek rozliczeniowy.

Pamiętaj, że to ty sam zdecydujesz, jaką kwotę przekażesz na swój rachunek rozli-

czeniowy. Ważne jest również to, że złożenie wniosku do urzędu skarbowego nie bę-

dzie blokować możliwości wykorzystywania środków zgromadzonych na rachunku VAT 

w czasie, w którym naczelnik urzędu skarbowego będzie rozpatrywać twój wniosek. 

Jeżeli po złożeniu wniosku o przekazanie środków zechcesz zapłacić kontrahentom 

faktury w MPP lub zapłacić VAT do urzędu skarbowego, możesz to zrobić. Bank/SKOK 

przeleje wówczas kwotę do wysokości posiadanych środków na rachunku VAT na dzień 

otrzymania informacji o postanowieniu naczelnika urzędu skarbowego.

Kiedy zostaje wprowadzony MPP?

1 lipca 2018 r. Przy tym liczy się data dokonania płatności, co oznacza, że w MPP można 

uregulować fakturę wystawioną przed 1 lipca 2018 r.

Pobierz prezentację o mechanizmie podzielonej płatności

Pytania i odpowiedzi dot. MPP

Podstawa prawna: art. 108 a-d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (Dz.U. z 2018, poz. 62 i 1075).

Rozszerzenie kompetencji doradców podatkowych na sprawy 
karnoskarbowe, z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz przed 
sądami rejestrowymi, prawo składania skarg konstytucyjnych, 
prawo występowania przed sądami w stroju urzędowym (toga), 
wprowadzenie 2-letniej aplikacji i zmiany zasad przeprowadzania 
egzaminu oraz zapoczątkowanie nowej instytucji kontroli 
doradczej, która wprowadza dodatkowe przywileje dla 
podatników – to najważniejsze ze zmian, jakie zakłada rewolucyjny 
projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym, opracowany 
przez Krajową Radę Doradców Podatkowych, skierowany do 
Ministerstwa Finansów.

Najważniejsze z zaproponowanych przez KRDP zmian obejmują:

• rozszerzenie kompetencji doradców podatkowych o sprawy karnoskarbowe, 

z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz przed sądami rejestrowymi, a ponadto 

prawo składania skarg konstytucyjnych, 

• zapoczątkowanie nowej instytucji kontroli doradczej, która wprowadza dodat-

kowe przywileje dla podatników, 

• prawo występowania przed sądami w stroju urzędowym (toga), 

• wprowadzenie 2-letniej aplikacji i zmiany zasad przeprowadzania egzaminu, 

• wzmocnienie orzecznictwa dyscyplinarnego, w tym rozszerzenie katalogu kar 

o kary pieniężne. 

Zwrócić uwagę warto na propozycję wprowadzenia instytucji „kontroli doradczej”. 

Polegałaby ona na wprowadzeniu zapisu, zgodnie, z którym czynności doradztwa po-

datkowego obejmowałyby również kwalifikowaną, okresową weryfikację poprawności 

wywiązywania się przez podatników i płatników z obowiązków wynikających z przepisów 

prawa podatkowego wskazanych w art. 119zzk § 2 Ordynacji podatkowej.

Doradcy podatkowi będący specjalistami w dziedzinie podatków jako jedyni posiadają 

kompetencje do przeprowadzania kontroli doradczej na zlecenie podatników i płatników 

mającej na celu weryfikację spełnienia ciążących na nich obowiązków.

Doradcy podatkowi 
z większymi 
kompetencjami?

PROJEKTY

MPP zostaje wprowadzony 
1 lipca 2018 r. Przy tym 
liczy się data dokonania 
płatności, co oznacza, że 
w MPP można uregulować 
fakturę wystawioną przed 
1 lipca 2018 r

https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=53003ca9-27f9-4cc0-ba06-dad48f2716c6&groupId=764034
https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/bezpieczna-transakcja/pytania-i-odpowiedzi
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Przeprowadzenie kontroli doradczej kończyłoby się sporządzeniem przez podmioty 

uprawnione do jej dokonywania sprawozdania z takiej kontroli, które powinno zawierać 

opinię w zakresie prawidłowości procedur podatnika czy płatnika mających zapewnić 

prawidłową realizację w badanym okresie obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego.

Podatnikom i płatnikom, którzy zlecili przeprowadzenie kontroli doradczej, w związku 

z którą otrzymali sprawozdanie z kontroli bez raportu rekomendacji, przysługiwały-

by określone uprawnienia.

KRDP proponuje, aby minister właściwy do spraw finansów publicznych określił 

w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Doradców Podatkowych, 

szczegółowe zasady przeprowadzenia kontroli doradczej.

Projekt zakłada także przyznanie doradcom podatkowym uprawnienia do sporzą-

dzania i wnoszenia skarg konstytucyjnych oraz zażaleń na postanowienia o odmowie 

nadania skardze konstytucyjnej dalszego biegu, a także reprezentowanie skarżącego 

w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach wymienionych w art. 

2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym. 

Kolejne propozycje zakładają możliwość reprezentowania w określonym zakresie 

w postępowaniach przed organami i sądami w sprawach określonych przepisami 

ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz w postępowaniach przed sądami rejestrowy-

mi, zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym. W sprawach karnych skarbo-

wych doradca podatkowy będzie mógł występować jako pełnomocnik posiłkowy, obok 

radcy prawnego bądź adwokata. 

Krajowa Rada Doradców Podatkowych dostrzega fakt, że przekazanie doradcom 

podatkowym uprawnienia do profesjonalnej reprezentacji przed sądami powszechnymi – 

w wybranych zakresach przewidzianych w Ustawie – wiąże się ze zmianami w sposobie 

kształcenia przyszłych doradców podatkowych oraz ich egzaminowania. Dlatego KRDP 

zakłada w projekcie, że doradcy podatkowi w toku postępowania kwalifikacyjnego 

będą musieli wykazać się znajomością m. in. przepisów postępowania cywilnego 

i karnego, niezbędną do działania w tego rodzaju sprawach. 

W związku z wprowadzeniem nowych uprawnień dla doradców przewidziano w pro-

jekcie, na wzór innych zawodów prawniczych, wprowadzenie dla kandydatów na dorad-

ców podatkowych, zamiast dotychczasowej praktyki, obowiązku odbycia dwuletniej 

aplikacji doradztwa podatkowego. Jej celem ma być przygotowanie aplikanta do na-

leżytego i samodzielnego wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

W projekcie przewidziano wiele wyłączeń od wymogu odbycia aplikacji doradcy po-

datkowego, m.in. w stosunku do doktorów nauk prawnych oraz nauk ekonomicznych 

w zakresie prawa finansowego lub finansów. 

Dla podniesienia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych przewidziano 

także zmianę formy egzaminu na doradcę podatkowego. KRDP proponuje, by egzamin 

składał się z 3 części. Pierwsza obejmowałaby test z wszystkich zakresów wskazanych 

w art. 20 ust. 1 ustawy, w tym dodane części dotyczące postępowania cywilnego w za-

kresie mającym zastosowanie do postępowań w zakresie ubezpieczeń społecznych i po-

stępowań przed sądami rejestrowymi oraz postępowania karnego w zakresie mającym 

zastosowanie w sprawach karnych skarbowych.

Druga część egzaminu objęłaby przygotowanie opinii podatkowej w oparciu o akta 

lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu. Z kolei trzecia 

część polegałaby na rozwiązaniu zadania z zakresu prawa administracyjnego, polega-

jącego na przygotowaniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi 

kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w przypadku uznania, że brak jest 

podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej o niezasadności wnoszenia 

skargi w oparciu o akta bądź przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby 

egzaminu.

Doradcy podatkowi jako profesjonalni pełnomocnicy wykonujący zawód zaufania 

publicznego zostaną zobowiązani do używania stroju urzędowego (togi) podczas udziału 

w rozprawach sądowych. 

Pliki do pobrania:

• Projekt ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych 

innych ustaw

• Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym 

oraz niektórych innych ustaw

• Prezentacja projekt ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz 

niektorych innych ustaw

https://krdp.pl/aktualnosciall.php/10/5516
https://krdp.pl/aktualnosciall.php/10/5529
https://krdp.pl/aktualnosciall.php/10/5521
https://krdp.pl/aktualnosciall.php/10/5518
https://krdp.pl/files/newsall/5516(1).pdf
https://krdp.pl/files/newsall/5516(1).pdf
https://krdp.pl/files/newsall/5516(2).pdf
https://krdp.pl/files/newsall/5516(2).pdf
https://krdp.pl/files/newsall/5516(3).pdf
https://krdp.pl/files/newsall/5516(3).pdf
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Należyta staranność w VAT to wskazanie najważniejszych 
okoliczności, które będą brać pod uwagę urzędnicy skarbowi 
w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT. 
Została przedstawiona w formie dokumentu „Metodyka w zakresie 
oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów 
w transakcjach krajowych".    

Ma zastosowanie do nabywców towarów w obrocie krajowym, którzy nie dokonali oszu-

stwa w zakresie VAT oraz nie wiedzieli, że transakcja, w wyniku której nabyli towar, służy 

oszustwu w zakresie VAT.

To jednocześnie „drogowskaz" dla przedsiębiorców. Podjęcie przez podatnika działań 

wskazanych w Metodyce istotnie zwiększa prawdopodobieństwo dochowania przez 

niego należytej staranności i otrzymania zwrotu VAT.

Na Portalu Podatkowym przedstawiono przykładowe działania, których podjęcie 

pomoże ci zweryfikować okoliczności związane z transakcją i dochować należytej sta-

ranności przy podejmowaniu decyzji o jej zawarciu z kontrahentem (przedsiębiorcą – 

sprzedawcą, dostawcą towaru).

Metodyka to zbiór wskazówek pomocnych urzędnikom skarbowym w ocenie do-

chowania należytej staranności w VAT przez przedsiębiorców. To jednocześnie „drogo-

wskaz" dla przedsiębiorców, który wskazuje im w jaki sposób mogą dochować należytej 

staranności. Ma zastosowanie do nabywców towarów w obrocie krajowym, którzy nie 

dokonali oszustwa w VAT i nie wiedzieli, że transakcja, w wyniku której nabyli towar, 

służy oszustwu w zakresie VAT. Stosowanie się do metodyki zwiększa bezpieczeństwo 

w obrocie gospodarczym, ponieważ ułatwia rzetelną weryfikację kontrahentów bizne-

sowych i zwraca uwagę na okoliczności w jakich przebiega transakcja. Jest szczególnie 

przydatna przedsiębiorcom, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie biznesu i z wie-

loma okolicznościami mogą mieć do czynienia po raz pierwszy.

W ocenie Ministerstwa Finansów jest zbyt wcześnie na przedstawienie dokumentu 

adresowanego bezpośrednio do podatników (w postaci objaśnień podatkowych). Me-

todyka daje wszystkim czas na ocenę jej działania w praktyce. Będzie aktualizowana 

m.in. pod kątem zmian w przepisach prawa albo gdyby na taką konieczność wskazywała 

praktyka życia gospodarczego.

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi 
podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, 
będą mieć obowiązek przekazywania struktur JPK na żądanie 
organów podatkowych. Dotyczy to postępowania podatkowego, 
czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli 
celno-skarbowej. Do przekazania JPK przedsiębiorcy będą 
mogli wykorzystać bezpłatne narzędzia udostępnione przez 
Ministerstwo Finansów.    

JPK na żądanie KAS

Od 1 lipca wszyscy podatnicy, w tym mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi po-

datkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują struktury 

JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności 

sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej. Do 30 czerwca 2018 r. 

obowiązek ten dotyczy wyłącznie dużych przedsiębiorców.

– „JPK na żądanie to korzyść dla administracji skarbowej i dla podatników. Przekaza-

nie danych JPK znacząco przyśpieszy prowadzone postępowania kontrolne, pozwoli 

uniknąć wizyty w urzędzie lub przyjmowania kontrolujących w siedzibie firmy. Kontrole 

będą bardziej obiektywne i przejrzyste dla podatników. Kontrolowany i kontrolujący 

zyskają większą pewność dotyczącą materiałów wykorzystywanych w trakcie czynności 

sprawdzających i kontrolnych" – mówi wiceminister finansów, zastępca szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej (KAS) Paweł Cybulski.

– „Data 1 lipca 2018 r. jest warta odno-

towania. Od tego momentu większość 

podatników będzie przekazywała dane 

w  toku kontroli w formie plików JPK. 

Dzięki możliwości pozyskiwania danych 

w formie plików JPK zmieniamy oblicze 

kontroli dotyczących podatków. Wprowa-

dzamy nowe technologie, które pozwolą 

zautomatyzować proces kontroli. Chcemy 

Jak dochować należytej 
staranności?

1 lipca 2018 r. rusza JPK 
na żądanie

PORADY AKTUALNOŚCI

Od 1 lipca 2018 r.  
większość podatników 
będzie przekazywała 
dane w  toku kontroli  
w formie plików JPK.

https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/bezpieczna-transakcja/nalezyta-starannosc
https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/bezpieczna-transakcja/nalezyta-starannosc
https://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=e23e0925-709a-4f9f-a624-e727e1ce8a32&groupId=764034
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szybciej i niższym kosztem dla podatnika realizować zadania" – dodaje dyrektor Depar-

tamentu Nadzoru nad Kontrolami MF Przemysław Krawczyk.

KAS może żądać JPK od podatnika, a także od kontrahenta, jeżeli prowadzi on księgi 

podatkowe w formie elektronicznej.

Sposoby przekazania JPK na żądanie

– „Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatne narzędzia, dzięki którym przedsiębiorca 

może przekazać JPK na żądanie: aplikację Klient JPK 2.0 do generowania i wysyłania 

JPK oraz aplikację e-mikrofirma w zakresie faktur (struktury JPK_FA). Przedsiębiorcy 

nie powinni mieć problemów z udostępnieniem organowi podatkowemu JPK na żą-

danie. System informatyczny Ministerstwa Finansów jest przygotowany na przyjęcie 

dodatkowych plików JPK. Ponadto MF opracowało i wykonało aplikację dla urzędników 

KAS, która jest wykorzystywana do weryfikacji i potwierdzania prawidłowości plików 

JPK przekazywanych na żądanie organu podatkowego" – poinformował wiceminister 

finansów Paweł Cybulski. 

Szczegółowe informacje na temat JPK na żądanie wraz z broszurami MF zostały opu-

blikowane w Portalu Podatkowym.

Trwają konsultacje podatkowe w sprawie wprowadzenia zmian 
legislacyjnych w zakresie rozliczania VAT.   

Uproszczenia w VAT mają m.in. ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, 

w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. 

Ministerstwo Finansów – uwzględniając postulaty podatników dotyczące koniecz-

ności uproszczenia przepisów regulujących opodatkowanie VAT – planuje opracowanie 

listy zmian w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług. Mają one 

wspierać rozwój polskiej gospodarki.

Konsultacje podatkowe 
ws. uproszczeń 
w rozliczaniu VAT

AKTUALNOŚCI

Ministerstwo Finansów zaprasza do udziału w konsultacjach wszystkich zainteresowanych.

Propozycje wraz z uzasadnieniem można przesyłać do 30 lipca br. na adres: konsul-

tacje.uproszczenieVAT@mf.gov.pl

Przejdź do zawiadomienia o rozpoczęciu konsultacji

Obowiązująca ustawa ma już 20 lat i nie nadąża za światowymi 
i unijnymi standardami w prawie podatkowym. Nowe przepisy 
mają dać poczucie bezpieczeństwa i pewności podatnikom oraz 
zapewnić sprawność i skuteczność administracji skarbowej.

Nowa Ordynacja Podatkowa (NOP) będzie oparta o przyjazne i przejrzyste regulacje 

dostosowane do rozwoju gospodarczego i technologicznego.

Ministerstwo Finansów zmodyfikowało projekt Nowej Ordynacji Podatkowej przy-

gotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego. Proponowane 

przepisy wpisują się w filozofię 3xP, będąc podstawą do przejrzystego, prostego i przy-

jaznego systemu podatkowego. NOP zapewni też większą ochronę podatnika.

– „Traktujemy ten projekt jako solidny fundament, dzięki któremu budujemy stabilność 

przepisów podatkowych. Jestem przekonana, że Nowa Ordynacja Podatkowa (NOP) jest 

właśnie taką podstawą: wytrzymałą i dobrze wykonaną. Z inicjatywy MF w projekcie pojawi-

ły się rozwiązania, które wzmocnią pozycję podatnika. Są to Rzecznik Praw Podatnika, Cen-

trum Kompetencyjne Podatków Lokalnych, decyzje i postępowania cząstkowe oraz zasada 

racjonalnego stosowania prawa" – powiedziała minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

Ochrona praw podatnika, skuteczna administracja skarbowa

NOP to ok. 20 nowych rozwiązań, które służą ochronie praw podatnika w jego rela-

cjach z organami podatkowymi. Dlatego – aby zwiększyć skuteczność oraz efektywność 

Nowa Ordynacja 
Podatkowa – 
przejrzystość, prostota, 
przyjazność

PROJEKTY

https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/1-lipca-2018-r-rusza-jpk-na-zadanie?redirect=https%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.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/jpk-na-zadanie
mailto:konsultacje.uproszczenieVAT%40mf.gov.pl?subject=
mailto:konsultacje.uproszczenieVAT%40mf.gov.pl?subject=
https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/konsultacje-podatkowe/-/asset_publisher/M1vU/content/zawiadomienie-o-konsultacjach-podatkowych-zmiany-w-ustawie-vat-z-29-czerwca-2018-r?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Fkonsultacje-podatkowe%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_
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wymiaru i poboru podatków – przebudowano wiele obecnie funkcjonujących regulacji 

oraz powołano do życia nowe.

„Z perspektywy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) bardzo ważne są regulacje, 

które stanowią nowe otwarcie w relacjach urząd – podatnik. Zawarte w projekcie pro-

pozycje rozwiązywania spraw podatkowych poprzez umowę podatkową, mediację czy 

konsultację skutków podatkowych transakcji są oczekiwane przez podatników i urzęd-

ników. Takie niewładcze formy działania administracji skarbowej mogą być skutecznie 

stosowane w procedurach podatkowych. KAS uczestniczyła w opiniowaniu projekto-

wanych regulacji i zapewniam, że jest gotowa do udziału w dalszych pracach nad Nową 

Ordynacją Podatkową" – podkreślił wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji 

Skarbowej Marian Banaś.

NOP to odpowiedź na potrzebę zmian przepisów obowiązujących od 20 lat, które 

nie nadążają za światowymi i unijnymi standardami w prawie podatkowym. Na koniecz-

ność „ewolucji" w Ordynacji podatkowej zwracali uwagę eksperci, doradcy podatkowi, 

przedstawiciele środowiska akademickiego oraz sędziowie.

– „To ewolucja a nie rewolucja. Mamy kilkadziesiąt nowych rozwiązań, ale nie rezy-

gnujemy ze starych – sprawdzonych, które dobrze funkcjonują. Eksperci Komisji Kody-

fikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego spędzili bardzo wiele czasu na dyskusjach do-

tyczących zarówno ogólnych jak i szczegółowych kwestii, które powinny tworzyć Nową 

Ordynację Podatkową. Analizowaliśmy też rozwiązania w innych krajach. Ta kilkuletnia 

praca pozwoliła nam nabrać całkowitego przekonania, że bezwzględnie konieczne jest 

przywrócenie zaufania w kontaktach organów podatkowych i podatników. Ważnym 

elementem jest również zmniejszenie kosztów postępowania podatkowego. W taką 

właśnie stronę idą przedstawione przez nas propozycje. Cieszę się, że Ministerstwo 

Finansów podążając naszym kierunkiem myślenia poszło krok dalej umieszczając w pro-

jekcie nowe rozwiązania – powiedział przewodniczący KKOPP prof. dr hab. Leonard Etel.

System otwarty na podatnika

NOP to zupełnie nowe podejście w relacji urząd-podatnik. Otwartość zagwarantują 

niewładcze formy działania organów podatkowych, czyli takie, gdzie urzędy nie wykorzy-

stują instrumentów administracyjnych w stosunkach z podatnikiem (wezwanie, decyzja), 

tylko wspierają go w realizowaniu obowiązków podatkowych. Są to:

• mediacja podatkowa – procedura rozwiązywania sporów z udziałem osoby trze-

ciej (mediatora z listy prowadzonej przez MF),

• umowy między podatnikiem a organem podatkowym – dokumentowane proto-

kołem. Organ podatkowy będzie zobowiązany do odzwierciedlenia uzgodnień 

w późniejszej decyzji podatkowej,

• procedura konsultacyjna – inaczej nazywana kontrolą na zamówienie. Podatnik 

niepewny co do poprawności dokonanych rozliczeń podatkowych będzie mógł 

zwrócić się do organu podatkowego o skontrolowanie przez organ określonej 

transakcji,

• umowa o współdziałanie, tzw. Cooperative compliance – podatnik zobowią-

zuje się do ujawnienia organowi podatkowemu wszelkich istotnych informacji 

na temat swojej działalności oraz zgłaszania wszelkich zagadnień potencjalnie 

spornych, a organ udziela odpowiedzi na pytania podatnika.
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Rzecznik Praw Podatnika

Zadaniem długo oczekiwanej instytucji będzie szeroko rozumiana ochrona praw po-

datnika. Będzie on monitorować i  analizować problemy związane z tworzeniem i sto-

sowaniem prawa podatkowego, a także proponować nowe rozwiązania ustawowe 

i opiniować projekty aktów normatywnych z zakresu prawa podatkowego pod kątem 

ochrony praw podatnika.

Centrum Kompetencyjne Podatków Lokalnych

System wsparcia organów podatkowych będzie pomocny w szczególności w zakresie 

zmian prawa, praktycznych problemów identyfikowanych w zakresie podatków lokal-

nych oraz bieżącego orzecznictwa i praktyki. Zadanie to będzie wykonywać Krajowa 

Informacja Skarbowa, wchodząca w skład Krajowej Administracji Skarbowej.

Centrum będzie też świadczyć wsparcie informacyjne oraz pomoc w załatwieniu 

spraw indywidualnych. Realizacja takich spraw będzie się odbywać wyłącznie na wniosek 

samorządowego organu podatkowego i bez wkraczania w jego kompetencje, prawa 

i obowiązki. Wzmocni to pozycję przede 

wszystkim mniejszych samorządowych 

organów podatkowych oraz ograniczy 

przypadki, w których np. w tożsamych lub 

podobnych sprawach były wydawane de-

cyzje wzajemnie sprzeczne.

Przyjazne i przejrzyste regulacje

Rozwiązania zawarte w NOP mają zmienić dotychczasową sytuację, gdy prawo podatko-

we postrzegano jako sformułowane w sposób niezrozumiały i niekiedy niesprawiedliwy. 

Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego oraz Ministerstwo Finansów 

dołożyły wszelkich starań, aby przepisy, których wszyscy będziemy użytkownikami, były 

napisane prostym językiem, w sposób czytelny i spójny. Nie będą wprowadzać nadmier-

nych obciążeń. NOP jest prosta i łatwa w użytkowaniu oraz dostosowana do rozwoju 

gospodarczego i technologicznego.

Pobierz prezentację

Źródło: www.finanse.mf.gov.pl

Nowe przepisy mają być 
napisane prostym języ-
kiem, w sposób czytelny  
i spójny.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. 
w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług 
określone zostały nowe wzory deklaracji w zakresie podatku od 
towarów i usług: VAT-7 (18), VAT-8 (9), VAT-9M (8) – które stosuje 
się począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r., a także VAT-7K (12) – 
który stosuje się, począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2018 r.    

Nowe przepisy weszły w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Straciło zaś moc rozporządzenie 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla 

podatku od towarów i usług.

Podobnie rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie 

wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek 

osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu określony został nowy wzór skróconej 

deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opo-

datkowanych w formie ryczałtu – VAT-12(4).

Nowe wzory deklaracji 
VAT-7, VAT-7K, VAT-8, 
VAT-9M

WZORY PISM

https://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=d9d82d11-11dc-4cd2-a95c-d27d1e78d322&groupId=764034
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/856/D2018000085601.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/837/D2018000083701.pdf
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Celem ustawy jest wprowadzenie zmian m.in. w: rozliczaniu 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
nabytych w drodze spadku lub darowizny, zwolnieniu od PIT 
uczestników gier urządzanych i prowadzonych przez uprawnione 
podmioty, katalogu dziedzin w odniesieniu do których można 
zastosować 50% kosztów uzyskania przychodów.

Najnowsza nowelizacja wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodo-

wym od osób prawnych oraz ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym po-

datku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiany 

w dominującej części modyfikują regulacje, które obowiązują od 1 stycznia 2018 r., na 

podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku docho-

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

ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne. 

Nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie przepisów: 

• dotyczących tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych (minimalnego podat-

ku od przychodów z budynków); 

• określających zasady opodatkowania wygranych w grach hazardowych; 

• określających uprawnienie do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów; 

ulga podatkowa dla twórców (możliwość odliczenia 50% kosztów uzyskania przy-

chodów) będzie odnosić się także do działalności twórczej w obszarach: inżynierii 

budowlanej, tłumaczeń, gier komputerowych oraz działalności naukowej i  pracy 

dydaktycznej prowadzonej na uczelni;

• normujących zasady zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych 

od nabytych w drodze darowizny oraz spadku środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy ich nabycie było zwolnione z po-

datku od spadków i darowizn; w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku przewidziano powrót 

do zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r., a w wypadku środków trwa-

Nowelizacja w podatkach 
dochodowych

ZMIANY 
PRAWNE

łych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych nabytych w drodze da-

rowizny wprowadzono możliwość 

kontynuacji amortyzacji;

• dotyczących zasad opodatkowa-

nia podatkiem dochodowym od 

osób fizycznych dochodów uzy-

skiwanych ze zbycia akcji nabytych 

w ramach tzw. programów moty-

wacyjnych. 

Ponadto ustawa wprowadza przepisy 

statuujące zwolnienia obejmujące:

• kwoty umorzonego zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkanio-

wym, dokonanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych 

kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji 

bankom wypłaconych premii gwarancyjnych; 

• świadczenia z tytułu pomocy przyznanej na podstawie ustawy o świadku koron-

nym, ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, a także inne 

świadczenia o podobnym charakterze. 

Na mocy senackich poprawek do nowelizacji: 

• doprecyzowano zasady opodatkowania budynków w wypadku ich zbycia albo 

oddania do używania na podstawie umowy leasingu poprzez określenie, że 

przychód w danym miesiącu będzie wykazywany wyłącznie u podatnika, który 

posiadał ten środek trwały w swojej ewidencji pierwszego dnia danego miesiąca;

• wyłączono z opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym te budynki, 

które oddano do używania w niewielkiej części; 

• przesunięto na 1 stycznia 2019 r. termin wejścia w życie regulacji dotyczącej 

wykazywania przez podatników obciążonych podatkiem minimalnym w zeznaniu 

rocznym również danych odnoszonych się do poszczególnych elementów tego 

podatku. 

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczał-

towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów 

modyfikujących regulacje dotyczące podatku od nieruchomości komercyjnych, które 

wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2291
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5378/1058/1/podatek_dochodowy.rtf
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INTERPRETACJE

W interpretacji ogólnej nr DD5.8201.07.2018 Ministra Finansów 
z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie obowiązków płatnika z tytułu 
wypłat odsetek/dyskonta z listów zastawnych wyjaśniono 
wątpliwość związaną z pytaniem, czy jeśli osoba fizyczna w Polsce 
(polski rezydent podatkowy) nabędzie list zastawny, pomimo 
ograniczeń przedstawionych w prospekcie emisyjnym, w którym 
rzeczone listy zastawne co do zasady mają być emitowane tylko 
dla nierezydentów polskich, to czy na emitencie – polskim banku 
hipotecznym nie będą ciążyły obowiązki płatnika z tytułu wypłat 
odsetek/dyskonta z tychże listów zastawnych.

W interpretacji wskazano, że w sytuacji, gdy listy zastawne będą zapisywane na rachun-

kach papierów wartościowych lub innych ewidencjach i rejestrach prowadzonych przez 

podmioty mające siedzibę zagranicą na emitencie nie będą ciążyły obowiązki płatnika.

Minister Finansów wyjaśnił dodatkowo, iż w stanie faktycznym objętym niniejszą 

interpretacją podatnicy będący polskimi rezydentami, uzyskujący dochody z listów za-

stawnych zobligowani są do rozliczenia tych dochodów w zeznaniu podatkowym skła-

danym za rok uzyskania dochodów.

Obowiązki płatnika 
z tytułu wypłat odsetek /
dyskonta z listów 
zastawnych

Rządowy projekt ustawy określa zasady opodatkowania gruntów 
(głównie leśnych), przez które przebiega infrastruktura liniowa 
służąca do przesyłania albo dystrybucji płynów, pary, gazów lub 
energii elektrycznej oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

Dokument został przygotowany przez Ministerstwo Energii. Zgodnie z zaproponowaną 

regulacją, umieszczenie tej infrastruktury na terenie, który nie należy do przedsiębior-

stwa, nie będzie wpływać na sposób opodatkowania tego gruntu. 

Propozycje ME dotyczące 
podatków gruntowych 
pozwolą zapobiec 
wzrostowi cen energii?

PROJEKTY

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy 
z Ministerstwem Finansów uruchomiło internetową usługę 
umożliwiającą złożenie wniosku oraz uzyskanie zaświadczenia 
o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzającego stan zaległości 
za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl.  

Zaświadczenie 
o niezaleganiu w podatkach 
przez biznes.gov.pl

AKTUALNOŚCI

13 czerwca 2018 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów 
dotyczące Rejestru Należności Publicznoprawnych.

Rejestr Należności 
Publicznoprawnych 

ZMIANY 
PRAWNE

W RNP będzie można sprawdzić dane m.in. osób fizycznych i prawnych, które zalegają z za-

płatą należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzy-

cielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego. Chodzi 

o należności wraz z odsetkami niezapłacone w terminie w kwocie co najmniej 5.000 zł.

https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6265407/Dz.+Urz.+Min.+Fin.+z+dnia+5+kwietnia+2018+r.+-+poz.+36+-
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=8A66FC091747CC90C12582B90054AE16
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-rolnym-ustawy-o-podatkach-i.html
https://www.gov.pl/energia/propozycje-me-dotyczace-podatkow-gruntowych-pozwola-zapobiec-wzrostowi-cen-energii
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001124
https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty-prawne/-/asset_publisher/qqR2/content/organ-wyznaczony-do-prowadzenia-rejestru-naleznosci-publicznoprawnych-%E2%80%93-rozporzadzenie-mf?redirect=https%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.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/rejestr-naleznosci-publicznoprawnych-rnp?redirect=https%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.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty-prawne/-/asset_publisher/qqR2/content/rejestr-naleznosci-publicznoprawnych-%E2%80%93-rozporzadzenie-mf?redirect=https%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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Pierwszy obowiązek przekazania informacji o uzgodnieniach 
transgranicznych będzie dotyczyć uzgodnień wprowadzanych od 
25 czerwca 2018 r.

W praktyce informacje będą przekazywać głównie np. doradcy podatkowi, radcy prawni 

i pracownicy instytucji finansowych, którzy zajmują się wdrażaniem takich uzgodnień.

Opublikowana 5 czerwca 2018 r. dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. 

zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany 

informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgod-

nień transgranicznych (dalej: dyrektywa) przewiduje obowiązek raportowania uzgodnień 

transgranicznych, m.in. w przypadku których dokonano pierwszej czynności służącej ich 

wdrożeniu w okresie między dniem wejścia w życie dyrektywy, tj. 25 czerwcem 2018 r., 

a datą rozpoczęcia jej stosowania, tj. 1 lipca 2020 r. Dyrektywa nakłada na państwa człon-

kowskie obowiązek implementowania jej postanowień do 31 grudnia 2019 r.

Raportowanie informacji 
o uzgodnieniach 
transgranicznych

ZMIANY 
PRAWNE

Zaświadczenie z urzędu skarbowego 

można uzyskać drogą elektroniczną – 

bez konieczności wizyty w urzędzie i od-

bierania dokumentu w wersji papierowej.

Dzięki nowej usłudze przedsiębiorca 

może złożyć wniosek na tzw. piśmie ogól-

nym, korzystając z serwisu biznes.gov.pl. 

Wniosek zostanie przesłany na skrzynkę 

podawczą urzędu skarbowego na platfor-

mie ePUAP. Urząd skarbowy wyda zaświadczenie w formie dokumentu elektroniczne-

go, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Opis usługi dotyczącej zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzających 

stan zaległości znajduje się w serwisie biznes.gov.pl.

PROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

22 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji 
Europejskiej nr 2018/886 (PDF 413 KB) nakładające dodatkowe 
cła na import określonych towarów pochodzących ze Stanów 
Zjednoczonych Ameryki.  

Dodatkowe cła 
w imporcie z USA

Od 22 czerwca 2018 r. dodatkowe cła objęły towary określone w załączniku I do ww. 

rozporządzenia, w wysokości określonej w tym załączniku. 

W stosunku do towarów określonych w załączniku II do ww. rozporządzenia – dodat-

kowe cła w wysokości określonej w tym załączniku, będą obowiązywały:

• od 1 czerwca 2021 r., lub

• od piątego dnia następującego po dniu wydania przez Organ Rozstrzygania Spo-

rów WTO orzeczenia, że środki ochronne Stanów Zjednoczonych są niezgodne 

z odpowiednimi postanowieniami Porozumienia WTO, lub przekazaniu powia-

domienia temu organowi o orzeczeniu o tej treści, jeżeli nastąpi to wcześniej. 

W ostatnim przypadku Komisja Europejska opublikuje w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej zawiadomienie wskazujące datę wydania takiego orzeczenia 

lub przekazania powiadomienia o takim orzeczeniu.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.139.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2018:139:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.139.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2018:139:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.139.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2018:139:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.139.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2018:139:TOC
https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/raportowanie-informacji-o-uzgodnieniach-transgranicznych?redirect=https%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.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/uzyskaj-zaswiadczenie-o-niezaleganiu-w-podatkach-przez-biznes-gov-pl?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fkrajowa-administracja-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_
http://biznes.gov.pl
http://www.mpit.gov.pl/media/58627/USAdodatkowecla.pdf
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/dodatkowe-cla-w-imporcie-z-usa/
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PROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

1 czerwca Prezydent podpisał ustawę, która zmienia sposób, w jaki 
państwo wspiera inwestycje. Ustawa likwiduje preferencje dla 
wydzielonych specjalnych stref ekonomicznych i zmienia całą 
Polskę w strefę ekonomiczną. 

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji 

wprowadza nowy mechanizm udzielania 

przedsiębiorcom wsparcia w podejmo-

waniu nowych inwestycji na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, który w za-

łożeniu ma uzupełnić rozwiązania funk-

cjonujące w oparciu o przepisy ustawy 

o specjalnych strefach ekonomicznych. 

Podstawowym celem ustawy jest zachę-

cenie przedsiębiorców do inwestowania 

na terenie całego kraju.

Wsparcie na realizację nowej inwestycji będzie udzielane w formie zwolnienia od po-

datku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku 

dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. Wsparcie nie może być udzielone w sytuacji lokalizacji inwestycji na ob-

szarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin, z wyjątkiem inwestycji 

dotyczących tych złóż. Decyzja o wsparciu będzie wydawana na wniosek przedsiębiorcy 

ubiegającego się o wsparcie przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na czas 

oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat.

Inwestycje z sektora nowoczesnych usług dla biznesu będą oceniane odrębnie od 

projektów przemysłowych. Na preferencje mogą liczyć przedsięwzięcia, które spełniają 

określone kryteria, na przykład: powstaną na obszarze miast średnich tracących funk-

cje społeczno-gospodarcze, zakładają współpracę z jednostkami naukowymi i pozwolą 

zatrudnić absolwentów.

Inwestycyjne 
preferencje

By móc skutecznie ścigać nieuczciwe firmy, Ministerstwo 
Sprawiedliwości przygotowało projekt nowej ustawy 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, która umożliwi 
wyciągnięcie surowych konsekwencji karnych za przestępstwa 
i powodowanie szkód.

Zlikwidowany zostanie wymóg uprzedniego prawomocnego skazania osoby fizycznej 

jako warunku odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Do wytoczenia sprawy np. 

nieuczciwej spółce wystarczy prokuratorskie ustalenie, że doszło w niej do popełnienia 

przestępstwa. Kwestia osobistej odpowiedzialności karnej konkretnej osoby będzie 

rozstrzygana przez sąd niezależnie od postępowania w sprawie nałożenia kary finan-

sowej na podmiot zbiorowy, ale z założenia – w ramach jednego procesu. 

W sprawach odpowiedzialności pod-

miotów zbiorowych prowadzone będzie 

postępowanie przygotowawcze (teraz 

niestosowane). Co do zasady będzie ono 

przebiegać łącznie z postępowaniem prze-

ciwko osobie podejrzanej o przestępstwo.

Wysokość kary pieniężnej zostanie pod-

niesiona do granic od 30 tys. do 30 mln zł. 

Trwają analizy, czy progu tego nie pod-

nieść nawet do 50 mln zł. Kara nie będzie 

zawierać odniesienia do osiągniętego przychodu. Tym samym możliwe stanie się orze-

kanie kary pieniężnej wobec podmiotu, który ma majątek, a nie wykazuje przychodu.

Wprowadzona zostanie możliwość umorzenia postępowania, jeżeli nawet najniższa 

z możliwych kar byłaby zbyt surowa za pojedyncze przewinienie.

Zmianie ulegnie właściwość sądu. W sprawach odpowiedzialności podmiotów zbio-

rowych właściwy będzie sąd rozpoznający sprawę karną przeciwko osobie podejrzanej 

o przestępstwo. Usprawni to postępowanie i obieg materiałów procesowych. 

Firmy poniosą 
odpowiedzialność za 
przestępstwa i szkody

PORADYPROJEKTY

Zlikwidowany zostanie  
wymóg uprzedniego  
prawomocnego skazania 
osoby fizycznej jako  
warunku odpowiedzialno-
ści podmiotu zbiorowego.

http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/06/01/informacja_w_sprawie_ust_o_wspieraniu_nowych_inwestycji.rtf
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/polska-jedna-strefa-ekonomiczna/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=A6735D3E5F587B20C1258241005A53AD
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/jakie-wsparcie-od-rzadu-dla-przedsiebiorcow-rozmowy-z-sadeckim-biznesem/
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/ustawa-o-specjalnych-strefach-ekonomicznych-podpisana-przez-prezydenta/
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,11059,firmy-poniosa-odpowiedzialnosc-za-przestepstwa-i.html
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Konsumencie, zawarłeś umowę przez internet ze sprzedawcą 
z Polski lub innego kraju UE i chcesz złożyć skargę? Sprzedawco, 
chcesz szybko i bez wysokich kosztów rozwiązać spór z klientem? 
Skorzystajcie ze specjalnej platformy ODR (ang. Online Dispute 
Resolution), którą obsługuje Komisja Europejska – radzi UOKiK.

Konsumencie, platforma ODR to portal internetowy, dzięki któremu możesz bez wychodze-

nia z domu rozwiązać spór z e-sprzedawcą z Polski lub innego kraju Unii Europejskiej, Norwe-

gii, Islandii lub Liechtensteinu. Platforma jest łatwa w obsłudze, twoim zadaniem jest jedynie 

wypełnienie formularza w języku polskim. Wejdź na https://ec.europa.eu/consumers/odr/

main/?event=main.home.show, opisz swój problem, załącz dokumenty i złóż skargę. Twoją 

sprawę poprowadzi niezależny podmiot uprawniony do rozwiązywania sporów.

E-sprzedawco, pamiętaj, że na twojej stronie internetowej musi znaleźć się link do 

platformy ODR prowadzonej przez Komisję Europejską oraz twój adres e-mail, za po-

średnictwem którego można się z tobą kontaktować – nawet wtedy, gdy nie zgadzasz się 

na rozwiązanie sporu tą drogą. O tym, jak możesz zarejestrować się na platformie ODR, 

czytaj w poradniku Komisji.

Trwa kampania Komisji Europejskiej promująca portal wśród e-sprzedawców. Komisja 

Europejska sprawdzała, czy e-sklepy zamieszczają linki do platformy ODR. Zrobiło tak 

30 proc. spośród 20 tys. sprawdzonych stron w całej UE. Badanie trwało od 1 czerwca 

do 15 lipca 2017 r. 34 proc. badanych stron internetowych polskich przedsiębiorców 

zawierało wymagany link. W Niemczech było to aż 66 proc., w Austrii 47 proc., w Danii 

44 proc., na Słowacji 37 proc.

Polska dołączyła do platformy ODR w momencie opublikowania pierwszego podmiotu 

uprawnionego z Polski, czyli 23 marca 2017 r. Obecnie na portalu jest dziewięć podmiotów 

z Polski: Arbiter Bankowy, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Rzecznik Finansowy, 

Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie, Rzecznik Praw Pasażera przy Preze-

sie Urzędu Transportu Kolejowego, Inspekcja Handlowa, Sąd Polubowny przy Komisji 

Nadzoru Finansowego, Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji 

Energetyki, Izba Gospodarki Elektronicznej.

Czytaj o polubownym rozwiązywaniu sporów.

Jak rozwiązać spór 
przez internet?

PORADY

Jeśli chodzi o inwestycje w sektorze przedsiębiorstw w I kw. 
2018 roku, to w skali całej gospodarki, nakłady inwestycyjne 
z wynikiem +8,1% osiągnęły najwyższe kwartalne tempo wzrostu 
od początku 2015 r. w ujęciu rocznym.    

Coraz większym wkładem we wzrost wykazuje się sektor przedsiębiorstw, który w samym 

tylko IV kw. ubiegłego roku odnotował nominalnie ponad 10-proc. przyrost inwestycji 

r/r. W I kw. 2018 r. inwestycje przedsiębiorstw wzrosły w ujęciu rocznym o ponad 6%. Co 

istotne, wzrost wydatków majątkowych przedsiębiorstw obejmuje wszystkie podstawowe 

kategorie tj. zarówno maszyny i urządzenia, budynki i budowle jak i środki transportu. 

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w maju 2018 roku 

była o 5,4 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku. Po uwzględ-

nieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w maju wzrosła o 7,4 proc. w po-

równaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku.

Jeżeli chodzi o handel zagraniczny Polski po 4 miesiącach 2018 r., to według wstęp-

nych danych GUS, eksport towarów z Polski osiągnął 70 mld EUR, co oznacza wzrost o 5% 

(r/r), a import 70,7 mld EUR, czyli zwiększył się o 7,9%. Deficyt obrotów towarowych 

wyniósł 0,7 mld EUR wobec nadwyżki 1,1 mld EUR przed rokiem.

Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych (inflacja) w maju 2018 roku 

wzrosły o 0,2 proc. w porównaniu z kwietniem br. W porównaniu z majem 2017 roku 

ceny wzrosły o 1,7 proc. Dane są zbliżone do oczekiwań MPiT formułowanych przed 

miesiącem.

Stopa bezrobocia w maju br. spadła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,2 pkt. 

proc. – do 6,1% – wynika z szacunków MRPiPS. Spadek – od 0,2 do 0,6 pkt. proc. – odno-

towano we wszystkich województwach.

3,8% – tyle w maju br. według Eurostatu wyniosła stopa bezrobocia w Polsce. W Unii 

Europejskiej osiągnęła poziom 7,0% – to spadek o 0,7 pkt. proc w stosunku maja 2017 r. 

Polska utrzymuje się w europejskiej czołówce krajów z najniższym bezrobociem.

3,8% – tyle zaś w kwietniu br. według Eurostatu wyniosła stopa bezrobocia w Polsce. 

W Unii Europejskiej osiągnęła poziom 7,1%. Polska utrzymuje się w europejskiej czo-

łówce krajów z najniższym bezrobociem.

Kilka wskaźników 
gospodarczychWSKAŹNIKI 

I STAWKI

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14460
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.register
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15836-2017-INIT/pl/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15836-2017-INIT/pl/pdf
http://polubowne.uokik.gov.pl/files/143/komunikat-platforma-odr-uokik-20171222.docx
http://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/inwestycje-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-i-kw-2018-roku/
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/produkcja-sprzedana-przemyslu-w-maju-2018-roku-komentarz-mpit/
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/handel-zagraniczny-polski-po-4-miesiacach-2018-r/
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/inflacja-w-maju-2018-roku-komentarz-mpit/
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,9993,6-1-wynioslo-bezrobocie-w-maju.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,10069,eurostat-bezrobocie-w-polsce-3-8.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,9988,eurostat-bezrobocie-w-polsce-3-8.html
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Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach 
płatniczych oraz niektórych innych ustaw ma na celu 
dostosowanie krajowych regulacji dotyczących sposobu 
świadczenia usług płatniczych do postanowień dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 
25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku 
wewnętrznego, zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/
WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz 
uchylającej dyrektywę 2007/64/WE.

Nowelizacją tą zmienione zostały regulacje ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 

płatniczych, jak też wprowadzone zostały m.in. zmiany w:

• art. 60 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 2 ustawy 

zmieniającej).

Zmiana jest związana z wprowadzeniem małej instytucji płatniczej do katalogu do-

stawców usług płatniczych, co wprowadza konieczność dodania w treści przepisów 

po wyrazach „instytucji płatniczej" wyrazów „w małej instytucji płatniczej". Ponadto, 

w związku z wdrożeniem art. 62 ust. 4 dyrektywy PSD2, mówiącego o ustanowieniu prze-

pisów zapewniających, żeby „odbiorca nie żądał opłat za korzystanie z instrumentów 

płatniczych, w przypadku których opłaty interchange są regulowane na mocy rozdziału 

II rozporządzenia (UE) 2015/751, ani za te usługi płatnicze, do których zastosowanie 

ma rozporządzenie (UE) nr 260/2012", uchylono w art. 60 § 2a–§ 2c OP w związku ze 

zniesieniem tej opłaty.

• w art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 

2017 r. o zmianie ustawy o podatku 

od towarów i usług oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 

62) – art. 10 ustawy zmieniającej.

Zmiany weszły w życie z dniem 20 czerw-

ca 2018 r. 

Mała instytucja płatnicza

PORADYPROJEKTYPROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE PROJEKTY

ZMIANY 
PRAWNE

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych 
innych ustaw ma na celu wzmocnienie systemu nadzoru nad 
wytwarzaniem produktów leczniczych i obrotem nimi, ograniczenie 
wywozu leków za granicę w celu zwiększenia ich dostępności dla 
pacjentów w Polsce oraz lepszy dostęp do nowych terapii lekowych.  

Ponadto wprowadza zmiany w przedmiocie m.in. zakazu prowadzenia przez jednego 

przedsiębiorcę kilku rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie której może on 

nabywać produkty lecznicze.

14 czerwca weszła zaś w życie ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania 

drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. W jej ramach monito-

rowaniem przewozu zostały objęte produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które znajdują się w wykazie 

produktów zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ograniczenie wywozu 
leków za granicę

Zmiany są związane  
z wprowadzeniem małej 
instytucji płatniczej do 
katalogu dostawców usług 
płatniczych.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1075/D2018000107501.pdf
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/05/28/1_o_uslugach_platniczych.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2225
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2386
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2156
https://www.gov.pl/zdrowie/nowe-regulacje-ktore-wzmocnia-kontrole-przewozu-produktow
https://www.gov.pl/zdrowie/nowe-regulacje-ktore-wzmocnia-kontrole-przewozu-produktow
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/34/1/2_drogowy_przewoz_towarow.rtf
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Poprawa jakości zamówień publicznych, zwiększenie ich 
konkurencyjności i innowacyjności oraz wykorzystanie ich jako 
ważnego elementu polityki rozwojowej kraju – to główne cele 
koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych przygotowanej 
przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we 
współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych.   

Proponowane zmiany mają stanowić ramy dla wydajnego dysponowania pieniędzmi pu-

blicznymi. Ich celem jest także poprawa jakości procesów zamówień publicznych oraz zwięk-

szenie ilości zamówień realizujących strategiczne cele państwa (społecznych, innowacyj-

nych, zielonych). Ważnym elementem jest także zwiększenie udziału w zamówieniach firm 

z sektora MŚP m.in. poprzez uczynienie procedur bardziej przyjaznymi dla przedsiębiorców. 

Plany reformy systemu 
zamówień publicznych

PORADYPROJEKTY

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 maja 2018 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych w egzekucji należności pieniężnych do rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych 
wprowadzony został § 1 po pkt 3 pkt 3a oraz po załączniku nr 3 do 
rozporządzenia dodany został załącznik nr 3a.  

Nowe przepisy weszły w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Nowe wzory dokumentów 
stosowanych w egzekucji 
należności pieniężnych

WZORY PISM

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych oraz niektórych innych ustaw dotyczy powołania 
Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Celem funduszu będzie m.in. finansowanie 

rozbudowy infrastruktury umożliwiającej 

stosowanie paliw alternatywnych, tj. bio-

komponentów, biopaliw ciekłych, innych 

paliw odnawialnych, energii elektrycz-

nej, wodoru, sprężonego gazu ziemnego 

(CNG) i skroplonego gazu ziemnego (LNG) 

w transporcie, przy jednoczesnym wpły-

wie na zmniejszenie stosowania oleju na-

pędowego i benzyn silnikowych.

Nowelizacja zakłada też wprowadzenie 

opłaty emisyjnej (80 zł od każdego 1 tys. 

l paliwa), z której finansowane mają być 

projekty związane m.in. z rozwojem elek-

tromobilności w Polsce. Środki z opłaty 

w  85% mają trafić do Narodowego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, a w 15% – do FNT. 

Ustawa pozwoli także na tworzenie 

przez samorządy w miastach stref czy-

stego transportu, do których ograniczony 

wjazd będą miały pojazdy z tradycyjnym 

napędem silnikowym. Opłata za wjazd 

do strefy czystego transportu, pobierana 

w godzinach 9–17, nie będzie mogła być 

wyższa niż 2,50 zł za godzinę. 

Powstanie Fundusz 
Niskoemisyjnego 
Transportu

PORADYPROJEKTYPROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/koncepcja-nowego-prawa-zamowien-publicznych
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/ruszaja-konsultacje-koncepcji-nowego-prawa-zamowien-publicznych/
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1004/D2018000100401.pdf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2411
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Adam Krzysztof Abramowicz został nowym Rzecznikiem Małych 
i Średnich Przedsiębiorców. Premier Mateusz Morawiecki powołał 
go na 6-letnią kadencję. Instytucja rzecznika jest jednym z filarów 
Konstytucji Biznesu i gwarantem jej prawidłowego wdrożenia. 
Rzecznik MŚP ma stać na straży praw przedsiębiorców, szczególnie 
tych z sektora MŚP.  

Kandydaturę Adama Abramowicza na Rzecznika MŚP zgłosiła minister Przedsiębiorczo-

ści i Technologii Jadwiga Emilewicz. Wcześniej uzyskał on pozytywne opinie od 4 repre-

zentatywnych organizacji pracodawców – Związku Rzemiosła Polskiego, Konfederacji 

"Lewiatan", Związku Pracodawców Business Centre Club oraz Związek Przedsiębiorców 

i Pracodawców. 

„Adam Abramowicz ma wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu małych i śred-

nich firm. Co ważne, przez wiele lat prowadził też własną działalność gospodarczą. Je-

stem przekonana, że jako Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie realnym 

wsparciem dla polskich firm, zwłaszcza tych średnich i małych. Stanowią one ponad 

90 proc. prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i do tej pory nie miały de-

dykowanego rzecznika swoich interesów. Jednak podstawowym zadaniem rzecznika 

będzie wdrożenie Konstytucji Biznesu. Tak więc przed Adamem Abramowiczem wiele 

wyzwań i ogrom oczekiwań. Życzę mu powodzenia i liczę na dobrą i owocną współpra-

cę” – powiedziała Jadwiga Emilewicz.

Zadania Rzecznika

Rzecznik MŚP to gwarant wdrożenia zasad Konstytucji Biznesu, stojący na straży praw 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Ma czuwać nad posza-

nowaniem zasady wolności działalności gospodarczej, bezstronności i równego trakto-

wania oraz zasady uczciwej konkurencji. Rzecznik posiada kompetencje horyzontalne, 

dzięki którym będzie mógł podejmować działania o charakterze systemowym, dotyczące 

ogółu przedsiębiorców, takie jak żądanie wydania objaśnień prawnych do szczególnie 

skomplikowanych przepisów czy rozstrzygnięcia rozbieżności w orzecznictwie. Jed-

Premier powołał 
Rzecznika MŚP

AKTUALNOŚCI

nocześnie będzie mógł też interweniować 

w  sprawach konkretnych firm z sektora 

MŚP, np. przez przystąpienie do postępo-

wania administracyjnego, podatkowego 

albo wniesienie skargi do sądu administra-

cyjnego. Rzecznik będzie realizował swoje 

zadania przy pomocy biura.

„Działania systemowe będą dotyczyły 

wszystkich przedsiębiorców mikro, ma-

łych, średnich i dużych. Natomiast dzia-

łania interwencyjne rzecznika – typu 

przyłączenie się do postępowania admini-

stracyjnego czy złożenie odwołania – będą 

już podejmowane w interesie konkretnego przedsiębiorcy z sektora MŚP. Rzecznik 

będzie także opiniował akty prawne dotyczące działalności gospodarczej – tłumaczy 

minister Emilewicz.

Zadania Rzecznika MŚP to przede wszystkim:

• opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów mikro-, małych 

i średnich przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej;

• pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją;

• współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, których 

celem jest ochrona praw przedsiębiorców z sektora MŚP;

• działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie wykonywania działalności go-

spodarczej w Polsce, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa 

gospodarczego.

Rzecznik został wyposażony w kompetencje o charakterze interwencyjnym:

• żądanie od organów władzy publicznej złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji 

lub udostępnienia akt i dokumentów w sprawach konkretnych przedsiębiorców;

• możliwość wsparcia przedsiębiorców na etapie postępowań administracyjnych, 

a w razie potrzeby także wniesienia skargi do sądu administracyjnego;

• występowanie do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień 

prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności 

gospodarczej;

• w przypadku dostrzeżenia rozbieżność w stosowaniu prawa przez sądy, możli-

wość zwrócenia się o rozstrzygnięcie problemu do Naczelnego Sądu Administra-

cyjnego czy Sądu Najwyższego.  

Rzecznik MŚP to  
gwarant wdrożenia  
zasad Konstytucji Biznesu, 
stojący na straży praw 
mikroprzedsiębiorców oraz 
małych i średnich przedsię-
biorców.

http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/premier-powolal-adama-abramowicza-na-rzecznika-msp/
https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/id/5835923
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Projektowane przepisy pozwolą na walkę z nieprawidłowościami 
w tym sektorze.   

Zmiany mają spowodować lepszą kontrolę podmiotami zbierającymi, magazynującymi 

i przetwarzającymi odpady. Nowe regulacje wzmocnią także Inspekcję Ochrony Środowiska, 

pozwalając jej skuteczniej wykrywać i zwalczać nadużycia w tym zakresie.

Zaproponowane rozwiązania mają zabezpieczyć i uporządkować system gospodarki 

odpadami.

Przepisy z tzw. pakietu odpadowego, po uchwaleniu przez parlament i podpisie 

Prezydenta, mają wejść w życie 1 września br.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o planowanych zmianach.

Kliknij tutaj, aby pobrać prezentację na temat planowanych zmian. 

Proponowane regulacje 
w zakresie gospodarki 
odpadami

PORADYPROJEKTY

PROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

PROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby 
fizycznej reguluje zasady tymczasowego zarządzania 
przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym 
imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej 
z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.  

Nowe prawo zakłada, że po śmierci właściciela przedsiębiorstwa firma będzie mogła 

zachować pracowników, NIP i ciągłość rozliczeń podatkowych, możliwe będzie wyko-

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz 
niektórych innych ustaw dotyczy zapewnienia pełnej zgodności 
przepisów ustawy z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, do 
czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej 
w procedurze notyfikacyjnej – Polski system wspierania rozwoju 
OZE oraz zwolnienia dla użytkowników energochłonnych.  

Nowe rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających 

w obszarze energetyki odnawialnej.

Ustawa o sukcesji firm

Efektywniejsze 
wykorzystanie OZE

nywanie koncesji czy zezwoleń uzyskanych przez przedsiębiorcę, a także zawartych 

przez niego kontraktów handlowych. Nowe przepisy dadzą przedsiębiorcom możliwość 

łatwego powołania tzw. zarządcy sukcesyjnego, który przejmie prowadzenie firmy po 

śmierci właściciela.

Ustawa przewiduje też „mechanizm awaryjny” – powołanie zarządcy sukcesyjnego 

przez spadkobierców lub małżonka przedsiębiorcy. Może to nastąpić w terminie 2 mie-

sięcy od śmierci. Zarządca sukcesyjny będzie mógł prowadzić firmę aż do działu spadku, 

maksymalnie 2 lata. Sąd w szczególnych przypadkach będzie miał możliwość przedłu-

żenia zarządu sukcesyjnego na okres do 5 lat. To czas, w którym można przeprowadzić 

wszystkie formalności spadkowe i podjąć decyzję co do dalszych losów firmy. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=1DB328C784159C0BC12582B40050A9D1
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/informacja-o-serii-pozarow-na-skladowiskach-odpadow-i-wysypiskach-smieci.html
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/nowe-regulacje-w-zakresie-gospodarki-odpadami-skierowane-do-sejmu/
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/walka-z-patologiami-w-gospodarce-odpadami/
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-mateusz-morawiecki-o-zmianach-legislacyjnych-w-zakresie-gospodarki.html
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/walka-z-patologiami-w-gospodarce-odpadami/
https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/2018/Czerwiec_2018/Zmiany_legislacyjne_w_gospodarce_odpadami.pdf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2293
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/sejm-uchwalil-ustawe-o-sukcesji-firm/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2412
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/06/29/informacja_o_zmianie_ustawy_o_odnawialnych_zrodlach_energii.rtf
https://www.gov.pl/energia/prezydent-podpisal-ustawe-pozwalajaca-na-efektywniejsze-wykorzystanie-odnawialnych-zrodel-energii
https://www.gov.pl/energia/prezydent-podpisal-ustawe-pozwalajaca-na-efektywniejsze-wykorzystanie-odnawialnych-zrodel-energii
https://www.gov.pl/energia/nowelizacja-ustawy-o-oze-w-sejmie
https://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,507,1.html
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Ustawa o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru 
rynku oraz niektórych innych ustaw ma na celu wypełnienie 
obowiązku ustanowienia przepisów dotyczących sankcji za 
naruszanie przez podmioty gospodarcze przepisów rozporządzeń 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/424, (UE) 2016/425, 
(UE) 2016/426 przez państwa członkowskie. 

Nowelizacja dokonuje m.in. zmiany zasad 

postępowania w sprawie administracyjnych 

kar pieniężnych przewidzianych w ustawie 

o systemach oceny zgodności i nadzoru 

rynku. Wprowadza też obecnie możliwość 

nałożenia administracyjnych kar pienięż-

nych również na dystrybutorów udostęp-

niających wyroby na rynku bez dopełnienia 

obowiązków wskazanych w ustawie.

WSA w Warszawie oddalił skargi w przedmiocie wpisu nazw domen 
do Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych 
Niezgodnie z Ustawą o Grach Hazardowych. 

W dniach 13, 19 i 21 czerwca 2018 r. ogłoszone zostały przez Wojewódzki Sąd Admi-

nistracyjny w Warszawie wyroki w sprawach dotyczących wpisów do Rejestru domen 

służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych1.

Wymogi dla urządzeń

Zakazane domeny
ORZECZENIA

WSA w Warszawie oddalił skargi zagranicznych podmiotów działających w branży 

hazardowej (hazard w sieci Internet) na decyzje Ministra Rozwoju i Finansów w przed-

miocie wpisu do Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie 

z ustawą o grach hazardowych.

W ustnych motywach uzasadnienia WSA podkreślił, iż ustawodawca miał prawo ure-

gulować kwestię nielegalnego hazardu w sieci Internet i wprowadzić przepis art. 15f 

do ustawy o grach hazardowych. Zaznaczono również, że zmiany przepisów ustawy 

o grach hazardowych zostały przez Komisję UE notyfikowane, a zatem ustawa nie jest 

niezgodna z prawem wspólnotowym.

Ponadto Sąd, powołując się na przepis art. 3 ustawy o grach hazardowych, stwierdził, 

że podmiot nielegitymujący się właściwą koncesją, zezwoleniem, czy też który nie do-

konał zgłoszenia, nie jest uprawniony do urządzania gier hazardowych również w sieci 

Internet, a oferując tego typu gry narusza prawo.

Tym samym WSA podzielił stanowisko i argumentację podniesioną przez organ w za-

skarżonych decyzjach i odpowiedziach na skargi.

1. Wyrok z dnia 13 czerwca 2018 r. o sygn. akt V SA/Wa 1888/17, wyroki z dnia 19 czerwca 2018 r. 
o sygn. akt V SA/Wa 1321/17, V SA/Wa 1731/17, V SA/Wa 1772/17 oraz V SA/Wa 54/18, wyrok z dnia 
21 czerwca 2018 r. o sygn. akt V SA/Wa 1266/17.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2376
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/06/29/1/ocena_zgodnosci_i_nadzoru_rynku.rtf
https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/oddalenie-przez-wsa-w-warszawie-skarg-w-przedmiocie-wpisu-nazw-domen-do-rejestru-domen-sluzacych-do-oferowania-gier-hazardowych-niezgodnie-z-ustawa-o-grach-hazardowych?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fkrajowa-administracja-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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Jak pracować w upale?

Gdy słupek rtęci pnie się coraz wyżej, wydajność pracy może maleć. 
Jak temu zapobiec? Wskazówki znajdziemy w przepisach prawa 
pracy. Pamiętajmy – w czasie upałów na pracodawcy spoczywają 
dodatkowe obowiązki.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca ma obowiązek organizowania pracy 

w sposób zmniejszający jej uciążliwość. Dotyczy to także pracy wykonywanej w trakcie 

upałów. Warto widzieć, że największą efektywność i wydajność pracy osiąga się przy 

temperaturze w granicach 17-20 stopni.

Wysokość temperatury

Jakkolwiek istniejące regulacje nakładają  na pracodawcę obowiązek zapewnienia w po-

mieszczeniach odpowiedniej temperatury, wymiany powietrza oraz zabezpieczenia 

przed wilgocią oraz niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, to jednak – 

co do zasady – nie określają maksymalnej temperatury powietrza, w jakiej praca może 

być wykonywana w pomieszczeniach. Mówią jedynie o temperaturze minimalnej – ta 

PROJEKTY

Co nowego dla 
niepełnosprawnych?

Od 1 lipca osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
mogą skorzystać poza kolejnością: ze świadczeń medycznych 
udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej 
opiece specjalistycznej), ze świadczeń medycznych w szpitalach, 
z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach i ze świadczeń 
rehabilitacji leczniczej – bezlimitowo, zgodnie ze wskazaniami 
medycznymi. 

Świadczeń opieki zdrowotnej udziela się im poza kolejnością przyjęć wynikającą z pro-

wadzonej listy oczekujących.

Zwiększone dofinansowanie WTZ przewiduje przyjęte 26 czerwca 2018 r. przez Radę 

Ministrów rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazy-

wania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samo-

rządom wojewódzkim i powiatowym

PFRON uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym 

w wyniku żywiołu”.

Poza tym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nowy 

program „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Konwencja ONZ o prawach osób nie-

pełnosprawnych została przyjęta przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjedno-

czonych 13 grudnia 2006 r. Wraz z ratyfiko-

waniem dokumentu 6 września 2012 r. Pol-

ska zobowiązała się identyfikować i znosić 

bariery, które dotychczas uniemożliwiały 

osobom z niepełnosprawnościami pełne 

uczestnictwo w życiu społecznym i oby-

watelskim. Wypracowane zostały właśnie rekomendacje prawne i pozaprawne służące 

wdrożeniu Konwencji, które w kwietniu 2018 roku zostały przyjęte przez Komitet ds. 

Umowy Partnerstwa.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczęło zaś prace nad założeniami do horyzon-

talnej ustawy o dostępności.

ZMIANY 
PRAWNEPROJEKTYPROJEKTYAKTUALNOŚCI

Świadczeń opieki  
zdrowotnej udziela się 
osobom ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności 
poza kolejnością przyjęć 
wynikającą z prowadzonej 
listy oczekujących.

Od 1 grudnia tylko 
e-zwolnienia

E-zwolnienia jako jedyna forma zaświadczeń o niezdolności do pracy 
zaczną obowiązywać od 1 grudnia br. 

Do tego czasu jest możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich o niezdolności do 

pracy zarówno w wersji tradycyjnej – papierowej, jak i nowej – elektronicznej.

ZMIANY 
PRAWNE

PORADY

http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/rehabilitacja-osob-ze-znacznym-stopniem-niepelnosprawnosci,328.html
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/34/1/informacja_w_sprawie_ustawy_o_wsparciu_niepelnosprawnych.rtf
https://www.gov.pl/zdrowie/ulatwienia-dla-osob-ze-znacznym-stopniem-niepelnosprawnosci12
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,9929,senat-o-projektach-dla-niepelnosprawnych.html
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-nfz-o-rehabilitacji-osob-ze-znacznym-stopniem-niepelnosprawnosci/
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,10054,rehabilitacja-osob-ze-znacznym-stopniem-niepelnosprawnosci.html
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zwiekszone-dofinansowanie-wtz/
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,10022,wiecej-pieniedzy-dla-wtz.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,10047,wieksze-dofinansowanie-wtz.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/rozporzadzenie-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-algorytmu-przekazywan-0.html
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-uruchomil-program-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu/
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-uruchomil-program-zajecia-klubowe-w-wtz/
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,10058,zajecia-klubowe-w-wtz.html
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/wiecej-pieniedzy-na-wsparcie-osob-z-niepelnosprawnoscia/
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/rekomendacje-dotyczace-praw-osob-niepelnosprawnych/
http://www.miir.gov.pl/media/57785/rekomendacje.pdf
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/ministerstwo-inwestycji-i-rozwoju-rozpoczyna-prace-nad-zalozeniami-do-horyzontalnej-ustawy-o-dostepnosci/
http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/obowiazkowe-e-zla-od-1-grudnia-2018-r_/1639461
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D6D8C952B745B142C125827A0039A70C
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,9955,senat-e-zwolnienia-od-1-grudnia.html
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/06/01/informacja_w_sprawie_ustawy_zmieniajacej_ustawe_o_zmianie_ustawy_o_swiadczeniach_pienieznych_z_ubezpieczenia_spolecznego_.rtf
http://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/-/publisher/details/1/elektroniczne-zaswiadczenia-lekarskie-e-zla-informacja-dla-platnikow/200801
http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/e-zla-w-europie/1610117
http://www.zus.pl/ezla
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nie może być niższa niż 14 stopni Celsjusza, 

a w pomieszczeniach biurowych i takich, 

w których wykonywana jest lekka praca 

fizyczna, 18 stopni Celsjusza.

Większa ochrona młodocianych

O ile – jak wspomniano – w odniesieniu 

do większości pracowników maksymalna 

temperatura, w jakiej może być wykony-

wana praca w pomieszczeniach, nie zosta-

ła określona, o tyle takie uregulowanie 

wprowadzono w stosunku do pracowni-

ków młodocianych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 roku 

w  sprawie wykazu prac wzbronionych 

i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, pracownicy z tej grupy nie 

mogą pracować w pomieszczeniach, w którym temperatura przekracza 30 stopni Cel-

sjusza, a wilgotność względna powietrza – 65%.

Klimatyzacja i zimne napoje

Zmniejszenie związanych z upałami uciążliwości pracy w pomieszczeniach jest możliwe 

między innymi dzięki wentylacji i klimatyzacji. Stosowanie takich rozwiązań zwalnia 

pracodawcę z obowiązku zapewnienia napojów pracownikom wykonującym pracę w po-

mieszczeniach zamkniętych, o ile temperatura w takich pomieszczeniach nie przekracza 

28 stopni Celsjusza. W razie, gdy w pomieszczeniu temperatura wynosi co najmniej 

29 stopni, pracodawca musi zapewnić napoje. W takiej sytuacji nie ma znaczenia to, czy 

stanowisko pracy jest wyposażone w klimatyzację czy też nie.

W odniesieniu do osób pracujących na otwartej powierzchni obowiązek zapewnienia 

napojów przez pracodawcę ma miejsce wtedy, gdy temperatura przekracza 25 stopni. 

W tym przypadku napoje muszą być wzbogacone o sole mineralne i witaminy. Niezależ-

nie od tego, czy praca jest wykonywana w pomieszczeniu czy na otwartej powierzchni, 

napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej. Co ważne, 

nierespektowanie przez pracodawcę tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone 

karą grzywny od 1 do 30 tys. złotych.

Skrócenie czasu pracy

Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracodawca może w upalne dni wprowadzić do-

datkowe przerwy albo pozwolić pracownikowi na wcześniejsze wyjście z pracy. Warto 

przy tym pamiętać, że zależy to wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. Jednocześnie 

nie może to powodować obniżenia wynagrodzenia pracownika.

Przerwy regeneracyjne

W ostatnich latach rośnie popularność oferowanych przez niektórych pracodawców 

tzw. przerw regeneracyjnych w pokojach relaksu.

Źródło: www.mpips.gov.pl.

Mały ZUS dla 
małych firm

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 
obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych 
wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę 
przewiduje obniżenie składek ZUS dla małych firm.

Dzięki planowanym zmianom osoby pro-

wadzące jednoosobową działalność go-

spodarczą, których przeciętne miesięczne 

przychody nie przekraczają 2,5-krotności 

minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. 

to 5.250 zł), będą mogły płacić obniżone, 

proporcjonalne do przychodu składki na 

ubezpieczenia społeczne.

PROJEKTY

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=97F64E585235ABF5C12582B900588BE3
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/maly-zus-dla-malych-firm-rzad-na-tak/
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-celu-obnizenia-skladek-na.html
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Płaca minimalna w górę

2.220 złotych – tyle zgodnie z propozycją rządu może wynieść 
minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku. To o 5,7% 
i jednocześnie o 120 złotych więcej niż obecnie.  

Od stycznia z 13,70 do 14,50 zł miałaby też wzrosnąć minimalna stawka godzinowa 

dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych. Taką propozycję rząd 

przedstawił do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego.

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

Refundacja składek 
i dofinansowanie do 
wynagrodzeń w świetle 
nowelizacji ustawy o 
rehabilitacji

6 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji, Fundusz 

refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, pod warunkiem opłacenia tych składek 

w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku. W myśl art. 16 ww. ustawy zmieniającej wa-

runek opłacenia składek w brzmieniu nadanym tą ustawą stosuje się od dnia 1 lipca 2016 r.

Ponadto w przypadku rozstrzygnięć wydawanych przez Prezesa Zarządu PFRON za-

stąpiono dotychczasowy środek zaskarżenia, tj. odwołanie do ministra właściwego do 

ZMIANY 
PRAWNE

spraw zabezpieczenia społecznego, innym 

środkiem przewidzianym w przepisach 

k.p.a., tj. wnioskiem o ponowne rozpa-

trzenie sprawy. Zmiana ta jest korzystna 

z punktu widzenia adresata prawa, gdyż 

skróci czas prowadzonych postępowań 

administracyjnych. Należy jednocześnie 

wskazać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli stronie przysługuje 

prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o ponowne roz-

patrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego 

prawa. Oznacza to, że strona postępowania w przypadku wydania decyzji w pierwszej 

instancji przez Prezesa Zarządu PFRON będzie miała możliwość złożenia skargi na tę 

decyzję bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego, co znacznie skróci 

proces postępowania administracyjnego.

W ramach omawianego II etapu programu „Za życiem” wprowadzono również np. 

możliwość korzystania z elastycznych form zatrudnienia, w tym z ruchomych godzin 

pracy (także pracy przerywanej) i telepracy (praca w domu) na wniosek wiążący pra-

codawcę. Z uprawnienia tego będą mogli skorzystać także pracownicy opiekujący się 

dorosłymi dziećmi (powyżej 18 roku życia). Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca 

co do zasady nie będzie mógł odmówić takich form zatrudnienia. 

Pracodawca będzie mógł odmówić uwzględnienia wiążącego wniosku o elastyczne 

zatrudnienie tylko wtedy, gdy nie będzie on możliwy do spełnienia ze względu na or-

ganizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. 

Jakie prawa ma tata?

Ojcostwo wiąże się nie tylko z obowiązkami, ale również z pewnymi 
przywilejami. Z okazji Dnia Ojca przypominamy, jakie uprawnienia 
przysługują mężczyznom wychowującym dzieci.  

Do najważniejszych uprawnień przysługujących mężczyznom wychowującym dzie-

ci należą m.in.: urlop ojcowski, zwolnienie od pracy z tytułu urodzenia dziecka, urlop 

PROJEKTYPORADY

W ramach II etapu  
programu „Za życiem” 
wprowadzono np. możli-
wość korzystania z ela-
stycznych form zatrudnie-
nia.

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/prawo-pracy/art,10017,placa-minimalna-w-gore.html
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001076
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/05/25/inf._ws._ustawy_o_zmianie_ustawy_o_rehabilitacji_zawodowej_i_spolecznej_oraz_zatrudnianiu_osob_niepelnosprawnych.rtf
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/refundacja-skladek-i-dofinansowanie-do-wynagrodzen-w-swietle-nowelizacji-ustawy-o-rehabilitacji-o/
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,9930,sejm-przyjal-2-pakiet-za-zyciem.html
https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty-prawne/-/asset_publisher/qqR2/content/zmiana-ustawy-pit-1?redirect=https%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.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,9954,senat-za-ii-etapem-programu-za-zyciem.html
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rodzicielski, urlop wychowawczy, możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy, zwolnienie 

od pracy z tytułu wychowywania dziecka do lat 14.

To jednak nie wszystko. W grę wchodzi również prawo do części urlopu macierzyń-

skiego bądź urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego czy chociażby zakaz zatrud-

niania ojca opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia bez jego 

zgody w godzinach nadliczbowych, tzw. przerywanym systemie czasu pracy oraz dele-

gowania poza stałe miejsce pracy.

Przeczytaj więcej na stronie resortu rodziny.

6 miesięcy „ulgi na start”

Jak liczyć okres 6 miesięcy w ramach korzystania z „ulgi na start”?  

Można skorzystać z „ulgi na start”, czyli przez 6 miesięcy kalendarzowych nie płacić 

składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli:

• podejmie się działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po co naj-

mniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zakończenia 

działalności gospodarczej,

• nie będzie się wykonywać dla byłego pracodawcy tego, co robił o się dla niego 

jako pracownik, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym.

ODPOWIEDZI

W okresie korzystania z „ulgi na start” podlega się obowiązkowo ubezpieczeniu 

zdrowotnemu. Opłaca się więc składki tylko na to ubezpieczenie.

Z „ulgi na start” można korzystać maksymalnie przez 6 miesięcy kalendarzowych od 

podjęcia działalności gospodarczej. Jeżeli ktoś rozpocznie działalność pierwszego dnia 

miesiąca, to uwzględnia ten miesiąc jako pierwszy z 6 miesięcy korzystania z ulgi. Jeśli 

natomiast rozpocznie działalność w trakcie miesiąca, to okres ulgi liczy od kolejnego 

miesiąca kalendarzowego.

Przykład:

Pan Jan rozpoczął działalność gospodarczą od 7 maja 2018 r. Spełnił on warunki do 

skorzystania z ulgi na start. 6 miesięcy, za które nie będzie opłacał składek na ubezpie-

czenia społeczne, upłynie 30 listopada 2018 r.

Nie da się przedłużyć ulgi na start, jeśli się zawiesi działalność w czasie korzystania 

z tej ulgi.

Przykład:

Pani Janina rozpoczęła działalność gospodarczą 4 maja 2018 r. Spełniła ona warunki 

do skorzystania z ulgi na start. Jednakże od 1 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. za-

wiesiła działalność. Po jej wznowieniu będzie ona mogła korzystać z ulgi jeszcze przez 

4 miesiące kalendarzowe.

Uproszczenie procedury 
dot. zezwoleń na 
pracę cudzoziemca 
w wybranych zawodach

28 czerwca 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie 
określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest 
wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania 
zezwoleń na pracę cudzoziemców.  

Zmiana rozporządzenia upraszcza procedurę wydawania zezwoleń na pracę w przy-

padkach podejmowania prac w zawodach określonych w załączniku do rozporządzenia. 

ZMIANY 
PRAWNE

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,10044,jakie-prawa-ma-tata.html
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001264
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Wykaz zawodów obejmuje 289 zawo-

dów (283 zawody ujęte w 32 grupach ele-

mentarnych i 6 pojedynczych zawodów).

Uproszczenie procedury polega na 

tym, że w przypadku zawodów ujętych 

w wykazie wojewoda wydaje zezwole-

nie na pracę bez konieczności przed-

stawienia informacji starosty, o której 

mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (tj. informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia po-

trzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o nega-

tywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy).

Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca br., ale nowe przepisy będą miały zastosowanie 

także do wcześniej wszczętych i jeszcze niezakończonych postępowań prowadzonych 

przez wojewodów w sprawach wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

zwolnienie to stosowane będzie także w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

Wyższa renta socjalna

Celem ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie 
socjalnej jest podniesienie wysokości renty socjalnej do kwoty 
najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie 
renta socjalna wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy).   

Prawo do podwyższonej renty socjalnej w kwocie 1.029,80 zł przysługuje od 1 czerwca 

2018 r., z tym że do końca sierpnia renty będą wypłacane w dotychczasowej wysokości, 

a we wrześniu 2018 r. ma nastąpić wyrównanie. Ponowne ustalenie wysokości rent 

socjalnych dokonane będzie z urzędu. 

Konsekwencją podniesienia kwoty renty socjalnej będzie podniesienie związanego 

z nią świadczenia przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. 

ZMIANY 
PRAWNE

Zmiana rozporządzenia 
upraszcza procedurę 
wydawania zezwoleń na 
pracę w przypadkach  
podejmowania prac  
w zawodach określonych 
w załączniku. 

Zasada zaokrąglania 
podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia 
społeczne za niepełny 
miesiąc

Kiedy możesz pomniejszyć najniższą podstawę wymiaru składek?

• Gdy w trakcie miesiąca rozpoczniesz bądź zakończysz wykonywanie działalności, 

czyli będziesz objęty ubezpieczeniami społecznymi przez część miesiąca.

• Gdy w trakcie miesiąca chorowałeś i spełniasz warunki do przyznania zasiłku.

Jak powinieneś obliczyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 

za niepełny miesiąc?

Gdy będziesz opłacał składki na ubezpieczenia społeczne za część miesiąca, możesz 

proporcjonalnie pomniejszyć tylko najniższą podstawę wymiaru składek.

1. Podziel kwotę najniższej podstawy wymiaru składek przez liczbę dni kalenda-

rzowych danego miesiąca, a następnie pomnóż przez liczbę dni, w których pod-

legałeś ubezpieczeniom.

2. Nie zaokrąglaj wyniku, jaki otrzymasz (bez względu na liczbę miejsc po przecinku 

po podzieleniu) liczbę tę pomnóż w takiej postaci, w jakiej została wyliczona.

3. Dopiero po jej pomnożeniu zaokrąglij podstawę wymiaru składek do pełnych 

groszy (z uwzględnieniem trzeciego miejsca po przecinku):

• w górę – jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 0,5 gr.

• w dół – jeżeli końcówka jest niższa od 0,5 gr.

Przykład 1

Pani Maria prowadzi działalność od 3 lat. W marcu 2018 r. przez 24 dni prowadziła dzia-

łalność, a przez 7 dostawała zasiłek chorobowy. Najniższą podstawę wymiaru składek 

oblicza następująco:

• 2665,80 : 31 (liczba dni miesiąca) = 85,9935483871

• 85,9935483871 × 24 (liczba dni podlegania ubezpieczeniom) = 2063,8451612903 

≈ 2063,85

PROJEKTYPORADY

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,10070,uproszczenie-procedury-dot-zezwolen-na-prace-cudzoziemca-w-wybranych-zawodach.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=BB74815B7A0C86A1C125827C004F4CBD
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/34/1/informacja_w_sprawie_ustawy_o_rencie_socjalnej.rtf
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,9932,senat-za-wyzsza-renta-socjalna-i-wsparciem-osob-niepelnosprawnych.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,9925,sejm-podniosl-rente-socjalna.html
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Po zaokrągleniu najniższa podstawa 

wymiaru składek za część marca wynosi 

2063,85 zł.

Przykład 2

Pan Marek rozpoczął działalność 16 maja 

2018 r. Opłaca składki na ubezpieczenia 

społeczne na tzw. preferencyjnych zasa-

dach, od podstawy 630 zł. Podstawę wy-

miaru składek za maj powinien obliczyć 

następująco:

• 630 : 31 (liczba dni miesiąca) = 

20,3225806452 zł

• 20,3225806452 × 16 (liczba dni 

podlegania ubezpieczeniom) = 

325,1612903226 zł ≈ 325,16 zł

Po zaokrągleniu najniższa podstawa wy-

miaru składek za część maja wynosi 325,16 zł.

Jeżeli kwota najniższej podstawy wymiaru składek za część miesiąca jest niższa:

• nie więcej niż o 0,5 gr. od podstawy wymiaru obliczonej według podanej zasady – 

uznajemy, że została ona wykazana prawidłowo w dokumentach rozliczeniowych 

płatnika;

• o więcej niż 0,5 gr. od podstawy wymiaru obliczonej według podanej wyżej za-

sady – złóż dokumenty korygujące.

Co z podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne?

Nie możesz pomniejszać podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Musisz 

opłacić pełną składkę także wtedy, gdy byłeś objęty tym ubezpieczeniem przez część 

miesiąca albo miałeś prawo do zasiłku.

Podstawa prawna:

Art. 18 ust. 9 i ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.)

Art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-

sowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.)

Źródło: www.zus.pl 

Zmiany w pracowniczych 
programach 
emerytalnych

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o pracowniczych 
programach emerytalnych ma na celu dostosowanie przepisów 
prawa polskiego do uregulowań dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 2014/50 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności 
pracowników między państwami członkowskimi dzięki łatwiejszemu 
nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur.   

Nowelizacja wprowadza maksymalny okres oczekiwania na nabycie prawa do przystąpie-

nia do dodatkowego programu emerytalnego – umowa zakładowa nie może przewidy-

wać dłuższego niż 3 lata stażu pracy uprawniającego do uczestnictwa w pracowniczym 

programie emerytalnym. 

Ustawa dodatkowo rozszerza obowiązki informacyjne pracodawców prowadzących 

pracownicze programy emerytalne względem uczestników programu, byłych pracowni-

ków oraz osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych przez uczestnika 

programu w przypadku jego śmierci w celu dostarczenia zindywidualizowanej informacji. 

Określony został termin (na wniosek niezwłocznie), formę (na piśmie), postać (papie-

rowa lub elektroniczna) i częstotliwość (nie częściej niż raz w roku) przekazywania tej 

informacji oraz dokładnie doprecyzowano, co powinna ona zawierać.

Nowelizacja ponadto zobowiązuje zarządzających pracowniczymi programami eme-

rytalnymi do niezwłocznego przekazywania pracodawcom prowadzącym te programy, 

na ich wniosek, informacji dotyczących wartości środków zgromadzonych na rachunku 

pracownika (aktywnego uczestnika lub byłego pracownika).

Ustawa ustanawia okres przejściowy dla dostosowania umów zakładowych, zawar-

tych dotychczas, które przewidują dłuższy niż 3 lata staż pracy u danego pracodawcy, po-

zwalający na udział w programie emerytalnym (do dnia 31 grudnia 2018 r.) i wprowadza 

wymóg zgłoszenia do organu nadzoru informacji o wymaganych zmianach w programie 

emerytalnym (w ciągu 30 dni od dokonania tej zmiany).

ZMIANY 
PRAWNE

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=61859F1F2C2BEFBCC1258267003AF7DC
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/35/1/informacja_ws._ustawy_z_dnia_10_maja_2018_r._o_zmianie_ustawy_o_pracowniczych_programach_emerytalnych.rtf
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gram zakłada, że w ramach programu termomodernizacji zostanie poddanych ponad 

3 mln domów.

W przypadku istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach progra-

mu finansowana będzie m.in. wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem 

na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub  biomasa), systemy ogrzewania elek-

trycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła. Dodatkowo zakres przedsięwzię-

cia może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii 

cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Natomiast w nowo budowanych budynkach mieszkalnych dofinansowanie obejmie 

zakup i montaż: węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elek-

trycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności 

lub będące współwłaścicielami budynku.

103 mld zł na poprawę 
jakości powietrza 
w Polsce

Porozumienie w sprawie realizacji programu priorytetowego 
„Czyste Powietrze” zostało podpisane pomiędzy Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 
a 16 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska (WFOŚiGW) 
i Bankiem Ochrony Środowiska. Jego celem  jest podjęcie 
działań umożliwiających poprawę efektywności energetycznej 
i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery 
przez istniejące lub nowo budowane jednorodzinne budynki 
mieszkalne. 

Program będzie realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet opiewa na 103 mld zło-

tych, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrot-

nych 39,7 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczane w szczególności na termomodernizację 

i wymianę źródeł ciepła.

Tym samym właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90% 

dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Maksymalne 

koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. Pro-

Zmiany w egzekucji 
alimentów?

Elektroniczny przepływ informacji w sprawie dłużników 
alimentacyjnych między służbami i  instytucjami a komornikami 
sądowymi oraz sankcje za nielegalne zatrudnienie oraz 
aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych – te i inne 
zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń 
alimentacyjnych.  

Projekt resortu rodziny zakłada np., iż w przypadku, gdy dłużnicy jako przyczynę niewy-

wiązywania się  ze  swoich obowiązków alimentacyjnych, będą podawać brak zatrudnie-

nia, jako instrument służący aktywizacji zawodowej będą mogły zostać wykorzystane 

roboty publiczne.

Ponadto m.in. zostanie rozszerzona odpowiedzialność materialna nieuczciwych praco-

dawców, którzy będą zatrudniać dłużników alimentacyjnych „na czarno” albo wypłacać im 

wynagrodzenie „pod stołem”.

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/szkolenie-dla-ekspertow-programu-czyste-powietrze/
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/szkolenie-dla-ekspertow-programu-czyste-powietrze/
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/103-mld-zl-na-poprawe-jakosci-powietrza-w-polsce/
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-mateusz-morawiecki-na-realizacje-programu-zwiazanego-z-ochrona.html
https://www.gov.pl/energia/minister-tchorzewski-na-uroczystosci-podpisania-porozumienia-dotyczacego-realizacji-programu-czyste-powietrze
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,10011,zmiany-w-egzekucji-alimentow.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9964,skuteczniejsza-egzekucja-alimentow.html
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Będą dopłaty do 
czynszów?

Rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu 
wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania 
ma pomóc rozwiązać problem braku mieszkań dla osób, których 
dochody są zbyt wysokie, by ubiegać się o mieszkania gminne 
i jednocześnie zbyt niskie, aby mogły zaciągnąć kredyt na zakup 
własnego mieszkania.

Rząd szacuje, że adresatami projektu może 

być ok. 40 proc. społeczeństwa. Są to szcze-

gólnie ludzie młodzi, rozpoczynający karie-

rę zawodową, których zarobki są relatywnie 

niewielkie, a formy zatrudnienia (umowy 

cywilnoprawne lub o pracę na czas określo-

ny). W przyszłości mogą to być rozwiązania 

optymalne także dla osób starszych, które – 

wzorem rozwiązań występujących w krajach 

zachodnich – powinny być zainteresowane 

mieszkaniami na wynajem połączonymi z do-

datkowymi usługami opiekuńczymi.

Dopłaty do czynszów będą adresowane do gospodarstw domowych o określonym 

poziomie dochodów. Wysokość dopłat ma zależeć od kosztów budownictwa mieszka-

niowego na danym terenie oraz powierzchni mieszkania (ograniczonej z kolei liczbą 

członków gospodarstwa domowego: im liczniejsze gospodarstwo domowe tym wyższe 

dopłaty). Dopłaty będą przyznawane na okres dziewięciu lat, a kryteria dochodowe będą 

co roku weryfikowane. Wskazane kryterium to średni miesięczny dochód gospodarstwa 

domowego nie przekraczający 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku go-

spodarstw jednoosobowych. W przypadku pozostałych gospodarstw domowych 60 proc. 

będzie zwiększane o 30 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodar-

stwie domowym. Projektowane rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

PROJEKTY

Rząd szacuje, że  
adresatami projektu  
może być ok. 40 proc.  
społeczeństwa,  
a szczególnie ludzie  
młodzi.

Burza? Nawałnica? 
Dostaniesz SMS z 
ostrzeżeniem!

Startuje pilotaż systemu ostrzegania SMS-ami przed zagrożeniami.

Dzięki podpisanemu porozumieniu między MC, MSWiA, RCB oraz przedstawicielami 

operatorów, informacja o zagrożeniu już teraz dotrze do wszystkich mieszkańców 

zagrożonego województwa.

AKTUALNOŚCI

Nowy europejski system 
podróży w celu poprawy 
kontroli granicznych

Nowy Europejski System Informacji i Zezwoleń na Podróż (ETIAS) 
wzmocni kontrole na granicach UE. Obywatele państw trzecich 
zwolnieni z obowiązku wizowego będą musieli złożyć wniosek 
o zezwolenie na podróż przed przyjazdem do UE. System aplikacji 
został zaprojektowany tak, aby był szybki, skuteczny i łatwy 
w realizacji.

Oczekuje się, że w 2020 r. UE odwiedzi 39 milionów podróżnych z ponad 60 krajów 

w ruchu bezwizowym. Nowy system powinien objąć tych przyjezdnych. Nazywa się on 

ETIAS: Europejski System Informacji o Podróży i Zezwoleń na Podróż. Obywatele za-

graniczni spoza UE, którzy chcą przyjechać do krajów UE, będą musieli złożyć wniosek 

o zezwolenie na podróż jeszcze przed przyjazdem. To będzie łatwy proces, przez który 

muszą oni przejść: wystarczy rejestracja online, którą można wykonać przed podróżą do 

Unii Europejskiej. Oto jak ma działać ETIAS: podróżni wypełniają formularz online i płacą 

7 euro.Dla osób poniżej 18 lat i powyżej 70 lat proces będzie bezpłatny. Aplikacja jest 

AKTUALNOŚCI

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6B9D5F164A4AD8C9C12582AC004C01F7
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-pomocy-panstwa-w-ponoszeniu-wydatkow-mieszkaniowych-w.html
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/rzad-przyjal-mieszkanie-na-start/
https://www.gov.pl/cyfryzacja/burza-nawalnica-dostaniesz-sms-z-ostrzezeniem
https://www.europarltv.europa.eu/pl/programme/eu-affairs/a-new-european-travel-system-to-improve-border-controls
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Będzie CPK

Nowelizacja powrotna 
ustawy o IPN

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie 
Komunikacyjnym określa zasady i warunki przygotowania, 
finansowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy 
Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz infrastruktury 
mu towarzyszącej, w tym również zasady i warunki rezerwacji 
terenu, wydania decyzji lokalizacyjnej oraz nabywania 
nieruchomości, a także organów właściwych w tych sprawach.

Ponadto ustawa przewiduje umocowanie pełnomocnika rządu ds. CPK oraz ustroju 

korporacyjnego spółek realizujących inwestycje.

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary uchyla artykuł przewidujący odpowiedzialność 
karną za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu 
odpowiedzialności m.in. za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej.

W ocenie rządu, który w trybie pilnym wniósł projekt do Sejmu, bardziej efektywnym 

sposobem ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego bę-

dzie wykorzystanie narzędzi cywilnoprawnych.

ZMIANY 
PRAWNE

ZMIANY 
PRAWNE

przetwarzana automatycznie. System przegląda dane osobowe, dokumenty podróży 

i odpowiedzi na podstawowe pytania takie jak adres docelowy i informacje kontaktowe. 

Następnie wniosek jest sprawdzany w bazach danych bezpieczeństwa. Jeśli dana oso-

ba stwarza ryzyko migracji lub epidemii, albo stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, 

może otrzymać odmowę wjazdu. Zgoda ETIAS powinny obowiązywać przez okres do 

3 lat. Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa i zabezpieczenie naszych obywa-

teli. Taka kontrola jeszcze przed podróżą nie powinna przysporzyć kłopotów podróżnym, 

lecz raczej oszczędzi ich czas, a przede wszystkim prowadzi do bezpieczniejszej Europy.

Kiedy pojedziesz bez 
dowodu rejestracyjnego?

Minister cyfryzacji podpisał komunikat, dzięki któremu od 
1 października kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą dowodu 
rejestracyjnego pojazdu i polisy OC.

Dopiero od 1 października 2018 roku podróż samochodem bez dowodu rejestracyjnego 

i potwierdzenia posiadania polisy OC nie będzie karana mandatem. Nie będzie więc 

potrzeby, by się martwić, jeśli wyjedziemy z domu i nagle okaże się, że dokumenty 

auta zostawiliśmy w domu. 

Na odejście od karania za brak dowodu rejestracyjnego przy kontroli drogowej 

pozwala nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

AKTUALNOŚCI

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2473
https://mi.gov.pl/2-514324a4ec938-1798387-p_6.htm
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/35/1/informacjaw_sprawie_ustawy_z_dnia_10_maja_2018_r._o_centralnym_porcie_komunikacyjnym.rtf
https://mi.gov.pl/2-514324a4ec938-1798414-p_4.htm
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/35/1/informacja_w_sprawie_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_ipn.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=461D497205DA18D8C12582B900222F22
https://www.gov.pl/cyfryzacja/od-1-pazdziernika-pojedziesz-bez-dowodu-rejestracyjnego
https://www.gov.pl/cyfryzacja/kierowcy-nadal-powinni-wozic-ze-soba-dowod-rejestracyjny-pojazdu
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/05/15/informacja_ws__ustawy_o_zmianie_ustawy__prawo_o_ruchu_drogowym_oraz_niektorych_innych_ustaw.rtf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000957
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Pomoc dla 
poszkodowanych 
przez wichurę

„Przed wakacjami – 
co warto wiedzieć?”

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie 
gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach 
domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu 
gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej 
sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych 
potrzeb bytowych.

Kwota zasiłku do 6 tysięcy zł.

Podstawą do wypłaty jest przeprowadzony wywiad środowiskowy (tylko cześć VII kwe-

stionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego).

Wypłaty świadczenia dokonuje właściwy terytorialnie ośrodek pomocy społecznej.

Pomoc na remont budynku / lokalu mieszkalnego

Kwota zasiłku wynosi do 20 tysięcy złotych (w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

kwota zasiłku może być wyższa niż 20 tysięcy złotych, ale nie wyższa niż 100 tysięcy 

złotych).

Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na 

to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych.

Pomoc na odbudowę budynku / lokalu mieszkalnego

Kwota zasiłku nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych.

Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na 

to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych oraz zasiłku w wysokości 20 tysięcy 

złotych lub wyższej.

Niezbędna jest decyzja o nakazie rozbiórki oraz oszacowanie szkody przez osobę 

posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Już po raz dziewiąty 53 instytucje wspólnie przypominają 
konsumentom, o czym pamiętać w czasie urlopu.

Nowe prawa podróżnych

UOKiK radzi, jak po 1 lipca zmieniają się zasady reklamacji, kiedy biuro podróży może 

podnieść cenę i co zrobić, gdy bankrutuje. 

1 lipca wchodzą bowiem w życie nowe przepisy dotyczące imprez turystycznych 

i usług powiązanych (do umów podpisanych przed tą datą stosuje się dotychczaso-

we zasady). Dzięki nim konsumenci z całej Unii Europejskiej będą chronieni na takim 

samym poziomie. Nowa ustawa uwzględnia też możliwości, jakie daje internet – m.in. 

kupowanie on-line pakietów usług turystycznych, czyli np. lotu i hotelu. Zmienią się 

PORADY

PORADY

Inne możliwe formy pomocy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej

Są to:

1. udzielenie niezbędnego schronienia, posiłku, ubrania;

2. praca socjalna;

3. poradnictwo specjalistyczne;

4. wsparcia w formie interwencji kryzysowej;

5. pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia.

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej właści-

wym ze względu na miejsce zamieszkania. Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej 

budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy fi-

nansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla 

rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących 

znamiona klęsk żywiołowych są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji.

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14468
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002361/U/D20172361Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002361/U/D20172361Lj.pdf
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=13271
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=13271
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,10041,pomoc-dla-poszkodowanych-przez-wichure.html
http://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/usuwanie-skutkow-klesk/14346,Usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych-obowiazujace-dokumenty.html
http://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/usuwanie-skutkow-klesk/14346,Usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych-obowiazujace-dokumenty.html
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też trochę zasady reklamacji wyjazdów, 

podwyższania cen wycieczki czy rozwiąza-

nia umowy. Podróżni zyskają więcej praw 

w przypadku niewypłacalności organiza-

tora wypoczynku.

Cena wzrasta o ponad 8 proc.? Możesz 

odstąpić od umowy

Według nowych przepisów, jeśli organiza-

tor wyjazdu podniesie cenę o więcej niż 

8 proc., możesz odstąpić od umowy i nie 

poniesiesz żadnych kosztów. Co więcej, 

gdy biuro podróży zastrzegło w umowie, 

że wycieczka może podrożeć, jeśli np. 

wzrosną ceny paliwa, to w odwrotnej sy-

tuacji musi obniżyć cenę imprezy.

Nie zmienia się, że organizator wyjazdu 

może podnieść cenę najpóźniej na trzy tygodnie przed wyjazdem. Nadal ma do tego 

prawo tylko w trzech przypadkach:

• gdy podrożeje transport, np. z powodu podwyżek cen paliwa,

• gdy wzrosną podatki lub opłaty od usług turystycznych, np. lotniskowe,

• gdy wzrosną kursy walut.

Możliwość podwyżki ceny organizator musi wpisać do umowy, inaczej nie może jej 

zmienić.

Rezygnujesz, bo wybuchł wulkan? Nie płacisz odstępnego

Nowością jest także, że będziesz mógł bez konsekwencji odstąpić od umowy, gdy wystą-

pią nadzwyczajne okoliczności w miejscu wyjazdu, np. panuje tam epidemia, wybuchnie 

wulkan, jest zagrożenie terroryzmem. W takim przypadku organizator zwróci ci wpła-

cone pieniądze w ciągu 14 dni.

Tak jak do tej pory nie poniesiesz kosztów rezygnacji także wtedy, gdy biuro podróży 

zmieni główne warunki imprezy, np. jej miejsce, czas trwania czy rodzaj środka transpor-

tu. Gdy jednak wprowadzi do programu imprezy nieznaczne zmiany i zastrzegł sobie do 

tego prawo w umowie, takiego prawa nie masz.

Ponadto nowe przepisy dają możliwości odstąpienia w ciągu 14 dni od umowy za-

wartej poza lokalem firmy np. u ciebie w domu, ale tylko gdy nie było to wynikiem 

twojej wcześniejszej inicjatywy. Oznacza to, że nie będziesz mógł zrezygnować bez 

ponoszenia konsekwencji, np. jeśli wcześniej zadzwoniłeś do biura podróży i zaprosiłeś 

agenta do siebie.

Możesz rozwiązać umowę także w innych sytuacjach, np. z powodów osobistych. 

Wtedy jednak musisz się liczyć z tym, że biuro podróży potrąci sobie uzasadnioną opła-

tę za odstąpienie. Zgodnie z nowymi przepisami może wpisać do umowy, ile ta opłata 

wyniesie w zależności od czasu, w jakim odstąpisz od umowy. Na żądanie klienta orga-

nizator musi przedstawić uzasadnienie wysokości tych opłat.

Za mało uczestników? Są terminy, w jakich biuro musi cię zawiadomić

Biuro podróży tak jak dotychczas może zastrzec w umowie, że impreza się nie odbędzie, 

jeśli zgłosi się zbyt mało uczestników. Do tej pory organizator sam określał w umowie, 

do kiedy może ją odwołać. Nowe przepisy wskazują konkretne terminy, w jakich naj-

później może to zrobić:

• 20 dni przed imprezą, która trwa ponad 6 dni,

• 7 dni przed imprezą, która trwa 2-6 dni,

• 48 godzin przed imprezą, która jest krótsza niż 2 dni.

Biuro podróży zwraca wtedy turystom wszystkie wpłaty w ciągu 14 dni, ale nie płaci 

im odszkodowania.

Jesteś niezadowolony? Masz 3 lata na dochodzenie roszczeń

Do tej pory mogłeś złożyć reklamację w ciągu 30 dni po zakończeniu wycieczki. Po 

1 lipca ten termin znika. Zastrzeżenia do jakości usług powinieneś zgłosić jak najszyb-

ciej – najlepiej jeszcze w trakcie wyjazdu. Dzięki temu, organizator będzie miał szansę 

usunąć nieprawidłowości. Jednak swoich praw będziesz mógł dochodzić przez 3 lata – 

dopiero wtedy twoje roszczenia się przedawnią. W praktyce oznacza to, że reklamację 

możesz złożyć nawet po 2 latach i 11 miesiącach, jeśli jednak wcześniej nie zgłaszałeś 

problemów – będzie to brane pod uwagę przy ustalaniu ewentualnej obniżki ceny czy 

rekompensaty.

Nowością jest to, że od 1 lipca rekla-

mację możesz złożyć nie tylko u organi-

zatora wyjazdu, ale także u agenta, który 

sprzedał ci wycieczkę. Tak jak dotychczas 

możesz się domagać obniżenia ceny oraz 

odszkodowania lub zadośćuczynienia za 

poniesione szkody lub krzywdy.

Jest także minus zmian. Do tej pory 

przedsiębiorca musiał odpowiedzieć na 

Jeśli organizator wyjazdu 
podniesie cenę o więcej niż 
8 proc., możesz odstąpić 
od umowy i nie poniesiesz 
żadnych kosztów.
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reklamację w ciągu 30 dni. Jeśli tego nie zrobił, oznaczało to, że uznał ją za uzasadnio-

ną. Nowe przepisy tej kwestii nie regulują.

Biuro podróży bankrutuje? Możesz kontynuować urlop

Podróżni zyskają też więcej praw w przypadku niewypłacalności biura podróży. Do tej 

pory mogli liczyć na pokrycie kosztów powrotu do kraju i zwrot wpłaconych, ale nie-

wykorzystanych kwot. Po 1 lipca jeśli biuro upadnie, turyści będą mogli kontynuować 

wypoczynek, tak jak było to przewidziane w umowie.

Co jeszcze warto wiedzieć przed wakacjami?

Już po raz dziewiąty w ramach wspólnej akcji „Przed wakacjami – co warto wiedzieć?”, 

53 instytucje przygotowały porady pomocne dla osób, które planują urlop.

• Jak zaoszczędzić czas przed wyjazdem, załatwiając formalności on-line – Mini-

sterstwo Cyfryzacji

• Co legalnie można przewieźć przez granicę, jak jest opodatkowana wakacyjna 

praca, dlaczego warto brać paragon – Ministerstwo Finansów

• Korzystaj z narzędzi konsularnych MSZ i podróżuj bezpieczniej – Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych

• Praktyczne kompendium wiedzy na temat wakacyjnych zniżek i rabatów dla 

rodzin 3+ – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

• Odpoczywaj na wsi, korzystaj z agroturystyki – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

• Poradnik bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz baza, w której spraw-

dzisz organizatora wyjazdu – Ministerstwo Edukacji Narodowej

• Jedziesz za granicę? Sprawdź, jakich pamiątek nie kupować, aby nie narazić się 

na kłopoty – Ministerstwo Środowiska

• Spokojne i bezpieczne wakacje dzięki Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjne-

mu – Ministerstwo Sportu i Turystyki

• Co warto wiedzieć przed zakupem ubezpieczenia na wakacyjny wyjazd, a także 

na co uważać, korzystając z karty bankowej za granicą – Rzecznik Finansowy

• Jak korzystać z aplikacji, by nasz telefon lub smartwatch był pomocnym przyja-

cielem, a nie szpiegiem – Urząd Ochrony Danych Osobowych

• Jaki prowiant zabrać na plażę, a jaki na wędrówkę? Czym i w jakich ilościach się 

chłodzić w upały? – Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej Instytutu Żywności 

i Żywienia

• Produkty ekologiczne, regionalne i tradycyjne – Główny Inspektorat Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

• Jak znaleźć właściwy pociąg, 

gdzie kupić bilet, jak sprawdzić 

promocje czy ulgi? Porady dla 

niepełnosprawnych, rodziców, 

rowerzystów – Urząd Transportu 

Kolejowego

• Ważne informacje dla pływaków, 

żeglarzy, kajakarzy i wioślarzy. Co 

zrobić, gdy widzimy, że ktoś tonie? – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

• Jak postępować w czasie burzy i upałów, a także jak się bezpiecznie opalać? – 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

• Zasady bezpieczeństwa w górach. Jak wędrować po Tatrach? – Tatrzański Park 

Narodowy

• Co konsument energii i gazu powinien wiedzieć przed wyjazdem na urlop? – 

Urząd Regulacji Energetyki

• Dowiedz się, jakie numery alarmowe warto znać oraz jak uniknąć wysokich opłat 

podczas letniego odpoczynku – Urząd Komunikacji Elektronicznej

• Jak sobie poradzić, gdy pojawiają się problemy ze strony linii lotniczej, hotelu lub 

firmy wynajmującej auta? – Europejskie Centrum Konsumenckie Polska

• Zadbaj o to, aby zdjęcia i filmy z wakacyjnych przygód nie wpędziły cię w kłopo-

ty – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

• Bezpieczna wyprawa do lasu: co ze sobą zabrać, jak się zabezpieczyć przed klesz-

czami, jak znaleźć drogę powrotną, najlepsze leśne aplikacje – Lasy Państwowe

• Jak dobrze przygotować się do podróży za granicę i sprawnie przejść odprawę 

graniczną – Straż Graniczna

• Podróże ze zwierzętami, przywóz zagranicznej żywności na własny użytek – Głów-

ny Inspektorat Weterynarii

• Co zrobić, gdy nasz lekarz rodzinny przebywa na urlopie oraz wiele innych prak-

tycznych porad dotyczących profilaktyki czy ubezpieczenia zdrowotnego – Rzecz-

nik Praw Pacjenta

• Jak się leczyć podczas urlopu w kraju i za granicą – Narodowy Fundusz Zdrowia

• Hotel, schronisko, pensjonat -   zapoznaj się z zasadami postępowania w przy-

padku pożaru – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

• Jak zabezpieczyć mieszkanie przed wyjazdem, jakich zasad przestrzegać w gó-

rach, nad wodą i podczas wykonywania prac polowych – Komenda Główna Policji

• Jak bezpiecznie podróżować rowerem, samochodem, motocyklem, pieszo – In-

stytut Transportu Samochodowego

https://www.gov.pl/cyfryzacja/jak-znalezc-wiecej-czasu-przed-wakacjami-korzystaj-z-urzedow-online
https://www.gov.pl/cyfryzacja/jak-znalezc-wiecej-czasu-przed-wakacjami-korzystaj-z-urzedow-online
https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/dzialalnosc-edukacyjna/przewodnik-wakacyjny
https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/aktualnosci/wiadomosci/przed_wakacjami___co_warto_wiedziec__
https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/aktualnosci/wiadomosci/przed_wakacjami___co_warto_wiedziec__
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,10023,wakacje-tansze-z-karta-duzej-rodziny.html
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Przed-wakacjami-co-warto-wiedziec
https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_men_lato_2018.pdf
https://wypoczynek.men.gov.pl/
https://wypoczynek.men.gov.pl/
https://men.gov.pl/strony/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow.html
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec-klopotliwe-pamiatki-z-wakacji/
https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7822,Turysto-co-warto-wiedziec-przed-wakacjami.html
https://www.rf.gov.pl/sprawy-biezace/Raport_Rzecznika_Finansowego_o_ubezpieczeniach_turystycznych___22816
https://www.rf.gov.pl/sprawy-biezace/Placisz_karta_za_granica__Uwazaj_na_wielokrotne_przewalutowanie___22633
https://uodo.gov.pl/173/353
https://ncez.pl/abc-zywienia/zasady-zdrowego-zywienia/przed-wakacjami-----co-warto-wiedziec-
https://ncez.pl/abc-zywienia/zasady-zdrowego-zywienia/przed-wakacjami-----co-warto-wiedziec-
http://ijhars.gov.pl/index.php/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec.html
http://ijhars.gov.pl/index.php/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec.html
https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/14249,Poradnik-przed-wakacjami-co-warto-wiedziec.html
https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/14249,Poradnik-przed-wakacjami-co-warto-wiedziec.html
http://zgwopr.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=245:przed-wakacjami-co-warto-wiedzie-
http://www.imgw.pl/2018/06/13/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec/
http://tpn.pl/nowosci/przed-sezonem-garsc-informacji
http://tpn.pl/nowosci/przed-sezonem-garsc-informacji
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7579,Co-konsument-energii-i-gazu-powinien-wiedziec-przed-wyjazdem-na-urlop.html
http://cik.uke.gov.pl/news/wakacje-co-warto-wiedziec,40.html
https://konsument.gov.pl/aktualnosci/dlugi-weekend-male-wakacje-duzy-problem/
http://www.akademia.nask.pl/publikacje
https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec
http://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/6641,Przed-wakacjami-co-warto-wiedziec.html?sid=154ee0c1a52459f2bba66f689d59865b
https://www.wetgiw.gov.pl/publikacje/informacje-dla-podroznych
https://www.wetgiw.gov.pl/publikacje/informacje-dla-podroznych
http://www.rpp.gov.pl/wpp_2018.pdf
http://www.rpp.gov.pl/wpp_2018.pdf
http://nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/wyjezdzasz-na-wakacje-co-warto-wiedziec,7158.html
http://www.straz.gov.pl/porady/Bezpieczna_ewkuacja_bezpieczne_wakacje
http://policja.pl/pol/aktualnosci/160123,Przed-wakacjami-co-warto-wiedziec.html?sid=07940689d8807d1be9d7dbb07dfb21d0
https://www.its.waw.pl/10269,pl,Przed-wakacjami-co-warto-wiedziec.html
https://www.its.waw.pl/10269,pl,Przed-wakacjami-co-warto-wiedziec.html
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• 10 zasad bezpiecznej podróży koleją - Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

• Jak zaplanować wyjazd, by ominęły cię nieprzyjemne sytuacje? Porady dotyczą-

ce bezpieczeństwa, zdrowia, bagażu, przydatne telefony – Polska Organizacja 

Turystyczna

• O prawach pasażerów transportu lotniczego w sytuacji opóźnionego/odwołane-

go lotu oraz odmowy przyjęcia na pokład samolotu – Urząd Lotnictwa Cywilnego

• Ważne informacje dla kierowców: sprawdź, gdzie są utrudnienia drogowe i gdzie 

można odpocząć podczas jazdy – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

• O czym należy pamiętać podczas urlopu na Mazurach – Mazurski Park Krajobrazowy

• Bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji – Rzecznik Praw Dziecka

• Jak skutecznie przygotować się do wyjazdu na wakacje: za granicę, nad wodę, do 

miasta czy na pieszą wędrówkę – Główny Inspektorat Sanitarny

• Zobacz, jakie masz prawa, gdy spóźnia się samolot – Stowarzyszenie Praw Pasa-

żerów „Przyjazne Latanie”

W akcji biorą także udział Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej: Biały-

stok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, 

Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław.

Przekształcenie 
użytkowania wieczystego 
we własność

Rozwiązania 
usprawniające 
realizację inwestycji 
mieszkaniowych

Idą wielkie zmiany dla 2,5 mln mieszkańców – przekształcenie 
użytkowania wieczystego, reliktu PRL, we własność to jedna 
z istotniejszych propozycji legislacyjnych rządu.  

Koniec użytkowania wieczystego w budownictwie mieszkaniowym zapowiedziano na 

1 stycznia 2019 r. Tego dnia z mocy prawa użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi zostanie przekształcone z mocy prawa w prawo własności na rzecz 

dotychczasowych użytkowników wieczystych. Projektowane rozwiązania obejmą ponad 

2,5 mln obywateli (użytkowników wieczystych zamieszkujących w budynkach mieszkalnych 

położonych na gruntach publicznych, będących własnością Skarbu Państwa i samorządu 

terytorialnego). Według proponowanych przepisów, zamiast obecnych rocznych opłat za 

użytkowanie, wieczyste przyszli właściciele gruntów będą płacić generalnie roczne opłaty 

przekształceniowe – przez 20 lat od dnia przekształcenia. Opłaty te mają być przewidywalne, 

w odróżnieniu od często gwałtownie rosnących opłat za użytkowanie wieczyste.

Rządowy projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu 
i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 
towarzyszących przewiduje rozwiązania usprawniające 
i skracające prowadzenie procesu inwestycyjnego w odniesieniu 
do inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących.

PROJEKTY

PROJEKTY

Przełomowe zmiany 
w Systemie Dozoru 
Elektronicznego

Ministerstwo Sprawiedliwości było gotowe na wejście w życie 
nowych rozwiązań prawnych, które zwiększają ochronę ofiar 
przestępstw i umożliwiają precyzyjne monitorowanie groźnych 
sprawców.

Działający pod nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwości System Dozoru Elektronicznego 

(SDE) został wyposażony w urządzenia, dzięki którym stał się jednym z najnowocześniej-

szych takich systemów na świecie.

AKTUALNOŚCI

http://www.kgsok.pl/kronika-wydarzen/pelna-tresc/article/10-zasad-bezpiecznej-podrozy/
https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/wiadomosci-z-pot/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec
https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/wiadomosci-z-pot/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec
http://www.ulc.gov.pl/pl/publikacje/wiadomosci/4411-prawa-pasazerow-w-transporcie-lotniczym-ulotka-2
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/29668/Przed-wakacjami-co-warto-wiedziec?
http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/mazurski/aktualnosci-przed_wakacjami_-_co_warto_wiedziec.html
http://brpd.gov.pl/aktualnosci/wakacje2018
https://gis.gov.pl/wypoczynek/najwazniejszy-informacje-kiedy-jedziesz-na-wakacje/
http://przyjaznelatanie.pl/opozniony-lot-domagaj-sie-swoich-praw/
http://przyjaznelatanie.pl/opozniony-lot-domagaj-sie-swoich-praw/
http://www.bialystok.wiih.gov.pl/uslugi-turystyczne-wedlug-nowych-zasad/
http://www.bialystok.wiih.gov.pl/uslugi-turystyczne-wedlug-nowych-zasad/
http://www.wiih.com.pl/index.php/aktualnosci/10-dla-konsumenta/komunikaty-uokik/172-przed-wakacjami-co-warto-wiedziec
http://ihgd.pl/?p=809
http://www.ihgorzow.ires.pl/26950/26950/art14198.html
http://www.katowice.wiih.gov.pl/
http://wiihkielce.pl/konsumenci/bezpieczne-wakacje-2018
http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/wakacje
https://ihlublin.pl/aktualnosci/335-przed-wakacjami-co-warto-wiedziec-6.html
http://www.wiih.lodz.pl/?p=3418
http://ih.olsztyn.pl/index.php/2018/06/19/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec/
http://opole.wiih.gov.pl/inspektorat/114-wakacje2018
http://poznan.wiih.gov.pl/index.php/aktualnosci/kampanie/
http://www.wiih.rzeszow.pl/24089/24089/
https://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/aktualnosci/pokaz/135_przed_wakacjami_-_co_warto_wiedziec
http://wiih.org.pl/index.php?id=121&id2=136
https://wiih.ibip.wroc.pl/public/?id=112373
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-mateusz-morawiecki-zwracamy-polakom-wlasnosc.html
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/koniec-uzytkowania-wieczystego-na-gruntach-mieszkaniowych/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=CE80406F35C597CCC12582B9005771D1
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/uzytkowanie-wieczyste-gruntow-wykorzystywane-na-cele-mieszkaniowe-bedzie-przeksztalcone-we-wlasnosc/
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-przeksztalceniu-prawa-uzytkowania-wieczystego-gruntow.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-ulatwieniach-w-przygotowaniu-i-realizacji-inwestycji.html
http://ułatwieniach
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2290
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/05/22/informacja_w_sprawie_ustawy_z_dnia_12_kwietnia_2018_o_zmianie_ustawy__kodeks_karny_wykonawczy_oraz_ustawy_o_sluzbie_wieziennej.rtf
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,11158,bezpieczenstwo-ofiar-przestepstw---przelomowe.html
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Projekt nie wyłącza możliwości stosowania dotychczasowych procedur w stosunku do in-

westycji mieszkaniowych.

Ułatwienia będą służyć wszystkim inwestorom budowlanym z jednoczesnym zapew-

nieniem wprowadzanych ustawą standardów.

Okres przygotowania inwestycji w budownictwie mieszkaniowym skrócony będzie 

do niezbędnego minimum.

Samorządy łatwiej 
zatrudnią dziennych 
opiekunów

Otwarty i konkurencyjny nabór zamiast zbiurokratyzowanych 
i czasochłonnych konkursów na podstawie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie – taki sposób wyboru 
dziennych opiekunów przez jednostki samorządu terytorialnego 
i instytucje publiczne przewiduje projekt nowelizacji ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Dzienni opiekunowie są jedną z form sprawowania opieki nad dziećmi, przewidzianą na 

gruncie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Do zadań dziennego opiekuna należy 

w szczególności zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków 

domowych, zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, 

a także prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

Odejście od dotychczasowego trybu zatrudniania dziennych opiekunów zakłada 

projekt przygotowany przez resort rodziny. Dzięki zmianie obowiązujących przepisów 

konkursy ofert zastąpią otwarte i konkurencyjne nabory, które pozwolą na sprawniejszy 

i szybszy wybór dziennych opiekunów. W praktyce przy ich wyłanianiu będą stosowa-

ne zasady analogiczne jak przy wyborze pracowników samorządowych na stanowiska 

urzędnicze.

Zastąpienie skomplikowanych i czasochłonnych konkursów ofert łatwiejszymi do 

przeprowadzenia naborami może przełożyć się na większe zainteresowanie samorządów 

i instytucji publicznych zatrudnianiem dziennych opiekunów.

PROJEKTY

300 zł – świadczenie 
„dobry start” dla 
każdego uczącego się 
dziecka

Świadczenie „dobry start” to 300 złotych jednorazowego 
wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na 

każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadcze-

nie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warun-

ków realizacji rządowego programu „Dobry start” zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Świadczenie „dobry start” przysługuje 

raz w roku na rozpoczynające rok szkolny 

dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzie-

ci niepełnosprawne uczące się w szkole 

otrzymają je do ukończenia 24. roku życia. 

Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na 

wsparcie niezależnie od posiadanego do-

chodu. Wsparciem zostaną objęte dzieci 

wychowujące się zarówno w rodzinach, jak 

i te przebywające w pieczy zastępczej.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, 

opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających 

w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub 

dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, 

które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

1 lipca ruszyło również przyjmowanie wniosków online o 500+ na nowy okres 

świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej 

formy wsparcia, jak i tych, które chcą dopiero dołączyć do rządowego programu „Ro-

dzina 500+”. Im wcześniej złożymy wniosek, tym szybciej otrzymamy świadczenie 500+. 

PORADY

Świadczenie „dobry start” 
przysługuje raz w roku na 
rozpoczynające rok szkolny 
dzieci do ukończenia 20. 
roku życia. Dzieci niepełno-
sprawne uczące się w szkole 
otrzymają je do ukończenia 
24. roku życia.

http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/rzad-przyjal-rozwiazania-usprawniajace-realizacje-inwestycji-mieszkaniowych/
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/specustawa-mieszkaniowa-przyjeta-przez-staly-komitet-rady-ministrow/
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,10024,samorzady-latwiej-zatrudnia-dziennych-opiekunow.html
https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-mateusz-morawiecki-o-korzysciach-programu-dobry-start.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,11062,10040,odpowiadamy-na-pytania-o-dobry-start.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,11062,10040,odpowiadamy-na-pytania-o-dobry-start.html
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii08ax4rnbAhVJKFAKHZVRD68QFghAMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.dziennikustaw.gov.pl%2FDU%2F2018%2F1061&usg=AOvVaw1dIJWqVFeGdRnG3PevB0q7
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/dobry-start/art,10009,inwestujemy-w-edukacje-dzieci.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9987,dobry-start-dla-ucznia.html
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rzadowy-program-dobry-start-inauguracja-kampanii-informacyjnej.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,11062,10000,wnioski-o-dobry-start-juz-od-lipca.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,11062,10056,ruszylo-przyjmowanie-wnioskow-o-swiadczenie-dobry-start.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,10060,wnioski-o-swiadczenia-dla-rodzin-online-juz-od-1-lipca.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,11062,10015,swiadczenie-dobry-start-w-pieczy-zastepczej.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,11062,10067,jak-zlozyc-wniosek-o-dobry-start.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,11062,10065,uwazaj-by-dobry-start-nie-padl-lupem-oszustow.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,11062,10012,swiadczenie-dobry-start-infolinie-w-regionach.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,10061,zawnioskuj-o-500-na-nowy-okres-swiadczeniowy.html
http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/wniosek-o-swiadczenie-z-programu-rodzina-500-na-pue-zus-od-1-lipca/1681154
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Symbolika Wojsk Obrony 
Terytorialnej

Ustawa o zmianie ustawy 
o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora 

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o znakach Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu uzupełnienie 
symboliki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej o znaki właściwe 
dla wojsk obrony terytorialnej.

Zgodnie z nowelizacją do katalogu Znaków Sił Zbrojnych dodano orła wojsk obrony 

terytorialnej i flagę wojsk obrony terytorialnej.

Nowelizacja zakłada obniżenie uposażenia posła i senatora o 20%.

Będzie ono wynosiło 80% wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego 

na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat. Wysokość diety parlamen-

tarnej pozostanie bez zmian(25% wynagrodzenia podsekretarza stanu).

Inny projekt zmian do ww. ustawy, 

przyjęty już przez Sejm, zakłada zaś nało-

żenie na posłów i senatorów obowiązku 

należytego zachowania odpowiadającego 

pełnionej funkcji nie tylko na sali posie-

dzeń, ale także w innych miejscach, w któ-

rych przebywają parlamentarzyści.

ZMIANY 
PRAWNE

ZMIANY 
PRAWNE

„Szlaban na ryzyko!” – 
żółte naklejki na 
przejściach i przejazdach 
kolejowych

Ubezpieczenia 
komunikacyjne – 
raport UOKiK

W ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Szlaban na 
ryzyko!” PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oznakowały blisko 14 tys. 
przejazdów kolejowych żółtymi naklejkami z indywidualnymi 
numerami identyfikacyjnymi.

Oznakowanie skrzyżowań umożliwia 

precyzyjne określenie miejsca zdarze-

nia i podjęcie natychmiastowych działań 

w przypadku awarii auta lub innych zda-

rzeń losowych.

W ostatnich latach kierowcy odczuli znaczną podwyżkę 
ubezpieczeń OC i AC.

UOKiK przeprowadził badanie rynku, w którym analizował, czy mogło to być spowodo-

wane zmową cenową.

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2387
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/06/19/informacja_o_ustawie_o_zmianie_ustawy_o_znakach_sil_zbrojnych.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=0EF761783EA56207C1258275004BF773
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5378/1058/1/o_wykonywaniu_mandatu_posla_i_senatora.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=25FCC74DA381BA43C12582870040B2F5
http://„Szlaban%20na%20ryzyko!”%20–%20żółte%20naklejki%20na%20przejściach%20i%20przejazdach%20kolejowych
https://www.uokik.gov.pl/komentarze_wyjasnienia_i_stanowiska.php?news_id=14487
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Wakacje tańsze z Kartą 
Dużej Rodziny

Wakacje to czas odpoczynku nie tylko dla dzieci, ale i całych 
rodzin. Letni relaks wiąże się z różnymi wydatkami. Można je 
jednak znacząco obniżyć dzięki Karcie Dużej Rodziny, która od 
początku roku jest dostępna również w wersji elektronicznej.

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ 

zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają 

m.in. możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych 

czy księgarni na terenie całego kraju. Rodziny wielodzietne mogą korzystać z tańszych 

biletów wstępu m.in. do: teatrów, muzeów i parków krajobrazowych, a także z tańszych 

karnetów na basen i siłownię. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp 

do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

AKTUALNOŚCI

Zmiana ustawy 
o kierujących pojazdami

Nowelizacja wprowadza możliwość pociągnięcia do 
odpowiedzialności karnej osób, które ubiegając się o prawo jazdy 
lub o pozwolenie na kierowanie tramwajem złożyły nieprawdziwe 
oświadczenia dotyczące m.in: cofnięcia im uprawnień do 
kierowania pojazdem, orzeczenia wobec nich zakazu prowadzenia 
pojazdów mechanicznych czy zatrzymania prawa jazdy.

Zmiana jest realizacją petycji, która wpłynęła do Sejmu.

ZMIANY 
PRAWNE

Zmiany w Prawie 
oświatowym

Celem nowelizacji Prawa oświatowego jest doprecyzowanie 
regulacji dotyczących udziału przedstawicieli związków 
zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora 
szkoły oraz utajnienie głosowań rady pedagogicznej w sytuacji, 
gdy głosowanie dotyczy spraw osób pełniących stanowiska 
kierownicze w szkole.

Stąd ustawa precyzuje regulacje dotyczące wyboru dyrektora szkoły lub placówki w za-

kresie udziału przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursowej. Ponadto 

ustawa wprowadza zmianę w zakresie uchwał rady pedagogicznej podejmowanych 

w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub pla-

cówce, lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska. 

Z kolei inny projekt nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe skierowany został dopiero 

do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Zmiany w klasyfikacji za-

wodów, finansowaniu szkół zawodowych, praktycznej nauki zawodu w tym kształceniu 

młodocianych, we współpracy szkół z pracodawcami, egzaminach zawodowych, awansie 

zawodowym uwzględniającym nauczycieli polonijnych – to najważniejsze obszary ujęte 

w zaproponowanej nowelizacji.

ZMIANY 
PRAWNE

Razem realizujemy 
marzenia

Wywiad z założycielami „Fundacji Ludzi z Pasją”.

Olga Stefko – prezes fundacji – pasjonatka haftu, rękodzieła artystycznego i tańca

Mieczysław Stefko – wiceprezes fundacji – pasjonat nurkowania, kajaków i wszelkich innych 

sportów wodnych, a także rowerów. 

AKTUALNOŚCI

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,10023,wakacje-tansze-z-karta-duzej-rodziny.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2295
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/06/19/informacja_ws._ustawy_o_zmianie_ustawy_o_kierujacych_pojazdami.rtf
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/06/29/1/prawo_oswiatowe.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2413
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/projekt-nowelizacji-ustawy-prawo-oswiatowe-skierowany-do-konsultacji-spolecznych-i-uzgodnien-miedzyresortowych.html
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313102/katalog/12518250#12518250
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problemów związanych z niewystarczającą liczbą możliwości rozwoju potencjału i pasji 

dzieci z terenów wiejskich oraz niewielką liczbą alternatywnych możliwości twórczego 

spędzenia czasu rodzinom z terenów wiejskich podczas wakacji, jak również brakiem 

integracji wśród mieszkańców lokalnej społeczności.

Sytuacja bowiem wygląda tak, że np. gmina Łubowo, na terenie której zlokalizowana 

jest siedziba fundacji, posiada 21 wsi. Rybitwy – nasze sołectwo, będące wsią graniczną, 

odgrodzone są od pozostałych jeziorem Lednica. Zajmują w gminie 8 miejsce pod wzglę-

dem liczebności mieszkańców (102 osoby), natomiast 7 uwzględniając liczbę dzieci w 

wieku 6 – 13 lat [dane z ewidencji ludności gminy Łubowo, 2017]. Jako jedyne w gminie 

nie posiadają świetlicy wiejskiej. Brak jest tam animatorów, którzy podjęliby działania 

tworzące platformę porozumienia. W pozostałych wsiach problem również występuje, 

choć w mniejszej skali.

Oprócz ukrytego bezrobocia, występuje tak zwane zjawisko wykluczenia odnoszące 

się do całych rodzin, a wiążące się bezpośrednio z poziomem wykształcenia, aktywnością 

zawodową i zamożnością rodziców. Warunki tam występujące powodują pogłębianie się 

Tymczasem istnieje w środowisku zapotrzebowanie na wspólne działania skierowane 

na rozwijanie aktywności i pasji wśród dzieci i młodzieży. Wyodrębniono również grupę 

wyraźnie defawozryzowaną w środowisku lokalnym. Stanowiły ją kobiety doświadcza-

jące wykluczenia na różnych płaszczyznach życia społecznego. W związku z tym do nich 

właśnie głównie i ich rodzin skierowane zostały liczne działania. 

4. Jakie plany na wakacje?

Jednym z nich są organizowane co roku na przełomie lipca i sierpnia półkolonie letnie 

pod nazwą „Wakacyjna Wyspa Przygód”. W dzieciach, poprzez zabawę, można bowiem 

zasiać ziarno ciekawości świata, wyobraźni i pasji. Przyprowadzający ich na zajęcia lub 

odbierający rodzice, poprzez wspólne przebywanie i rozmowę, mają możliwość uczynie-

nia pierwszych kroków na drodze wzajemnego poznania i akceptacji. Znaczące będzie 

również zaangażowanie rodziców w ramach działań wolontariackich przy organizowaniu 

ognisk podsumowujących oba turnusy półkolonii letnich. Pomoże to umocnić i rozwinąć 

wzajemny dialog przy realizacji kolejnych, wspólnych działań w przyszłości.

5. Czy fundacje także potrzebują korzystać z pomocy doradców podatkowych?

Pewnie, że potrzebują! Realizujemy i rozliczamy w związku z tym liczne projekty finan-

sowane ze źródeł krajowych i unijnych. Niektóre sięgają ponad 50.000 zł. Zawsze chtnie 

podejmujemy współprace także z partnerami biznesowymi.

ludziezpasja.org.pl, KRS: 0000543637

1. Po co powstała "Fundacja Ludzi z Pasją"?

Misją organizacji jest pomaganie w realizowaniu ludzkich pasji. Na główny cel składają się 

m.in. inicjowanie, wspieranie i promocja rozwoju działalności kulturalnej, oświatowej i eko-

nomiczno-społecznej oraz integracji mieszkańców terenów objętych działalnością Fundacji. 

2. Jakie i czyje pasje pozwala realizować fundacja?

Grupami docelowymi są ludzie w różnych przedziałach wiekowych, w tym dzieci, mło-

dzież, osoby 40+ i seniorzy, którym współpraca z fundacją umożliwia realizację marzeń 

i pasji oraz rozwój osobisty. Rodzaje podejmowanych działań, wspierane z funduszy 

publicznych i prywatnych to:

• półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży,

• festiwale słuchowisk (realizacja pasji radiowo – teatralnych),

• zajęcia sportowe: rajdy rowerowe, terenowe zabawy tematyczne, zumba,

• karaoke – realizacja pasji wokalnych połączona z integracją lokalnej społeczności,

• wystawy prac plastycznych zaprzyjaźnionych twórców i rękodzielników,

• wydanie gier edukacyjnych „Król Chłopów” o Maksymilianie Jackowskim  i “Pę-

dzące cyfry” – rebusy matematyczne.

Fundacja ma wielu przyjaciół i partnerów, z którymi wspólnie realizuje różne działania, 

a w tym m.in. z:

• LGD „Trakt Piastów” działającą na terenie 9 gmin woj. wielkopolskiego przy or-

ganizacji i przeprowadzeniu m.in. Kongresu Kobiet, Dnia Latawca, Dnia Rodziny,

• Stowarzyszeniem „Kasztelania Ostrowska”, Stowarzyszeniem Kobiet Kreatyw-

nych „Na Maxa”, Stowarzyszeniem Rozwoju Sołectwa Lednogóra, Stowarzysze-

niem Miłośników Kultury Średniowiecznej, Drużyną Najemną Wici,

• radą sołecką wsi Rybitw, Lednogóry, Latalic, Imielenka, Czerlejna,

• Hufcem ZHP Poznań-Jeżyce,

• gminną Jednostką Straży Pożarnej 

w Gnieźnie,

• podmiotami gospodarczymi 

z gmin Łubowo i Poznań (piekarnie, 

cukiernie, restauracje),

• Teatrem Nowym i Polskim w Po-

znaniu, Radiem AFERA. 

3. Czym może się pochwalić fundacja?

W ramach swojej działalności fundacja 

podjęła próbę niwelowania następujących 

http://ludziezpasja.org.pl
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WYNAGRODZENIE ZA CZYNNOŚCI DORADCY 
PODATKOWEGO W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI 
ADMINISTRACYJNYMI w sprawach obowiązków podatkowych 
i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej 
z tymi obowiązkami stanowiące podstawę do zasądzania przez sąd 
kosztów zastępstwa prawnego

Wynagrodzenie za czynności doradcy podatkowego ustala umowa 
z Klientem.

Natomiast zasądzając wynagrodzenie doradcy podatkowego, sąd bie-
rze pod uwagę niezbędny nakład pracy doradcy podatkowego, a także 
charakter sprawy i wkład pracy doradcy podatkowego w przyczynienie 
się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.

Podstawę zasądzenia wynagrodzenia doradcy stanowią następu-
jące kwoty:

I. kwota wynagrodzenia doradcy podatkowego w postępowaniu 
przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji:
1. w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia jest należ-

ność pieniężna, przy wartości przedmiotu sprawy:
a. do 500 zł – 60 zł,
b. powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł,
c. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł,
d. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł,
e. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł,
f. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł,
g. powyżej 200 000 zł – 7200 zł;

2. w pozostałych sprawach – 240 zł.
II. wynagrodzenie doradcy podatkowego w postępowaniu przed 

sądem administracyjnym w drugiej instancji:
1. za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział 

w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – 75% 
kwoty wynagrodzenia określonego w ww. pkt I, a jeżeli w dru-
giej instancji nie prowadził sprawy ten sam doradca podatko-
wy – 100% tej kwoty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł; 

2. za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporzą-
dzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej 

– 50% kwoty wynagrodzenia określonego w pkt I, a jeśli w dru-
giej instancji nie prowadził sprawy ten sam doradca podatkowy 

– 75% tej kwoty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
3. za udział w rozprawie przed NSA – 50% kwoty wynagrodzenia 

określonego w ww. pkt I, a jeżeli w drugiej instancji nie prowa-
dził sprawy ten sam doradca podatkowy, nie sporządził i nie 
wniósł kasacji – 75% tej kwoty, w obu przypadkach nie mniej 
niż 120 zł;

4. w postępowaniu zażaleniowym – 120 zł.
Zasądzone wynagrodzenie doradcy nie może być wyższe niż 6-krot-

na ww. kwota ani nie może przekraczać wartości przedmiotu sprawy.
Natomiast koszty pomocy prawnej udzielonej przez doradcę po-

datkowego z urzędu ponosi Skarb Państwa. Koszty nieopłaconej – 
przez żadną ze stron – pomocy prawnej udzielonej przez doradcę po-
datkowego ustanowionego z urzędu ponoszone przez Skarb Państwa 
obejmują:

1. opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% kwot wynagrodzenia 
wskazanego wyżej w pkt I i II (opłatę tę sąd podwyższa o stawkę 
podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czyn-
ności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą 
w dniu orzekania o tej opłacie) oraz

2. niezbędne, udokumentowane wydatki doradcy podatkowego. 
Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powi-

nien zawierać oświadczenie, że 
opłaty nie zostały zapłacone w ca-
łości lub w części.

W sprawie, w której kosztami 
postępowania został obciążony 
przeciwnik strony korzystającej 
z pomocy prawnej udzielonej przez 
doradcę podatkowego ustano-
wionego z urzędu, ww. koszty sąd 
przyznaje po wykazaniu bezsku-
teczności ich egzekucji.


	Button 6: 
	Page 2: 
	Page 31: 
	Page 42: 
	Page 53: 
	Page 64: 
	Page 75: 
	Page 86: 
	Page 97: 
	Page 108: 
	Page 119: 
	Page 1210: 
	Page 1311: 
	Page 1412: 
	Page 1513: 
	Page 4114: 

	Button 3: 
	Page 2: 
	Page 31: 
	Page 42: 
	Page 53: 
	Page 64: 
	Page 75: 
	Page 86: 
	Page 97: 
	Page 108: 
	Page 119: 
	Page 1210: 
	Page 1311: 
	Page 1412: 
	Page 1513: 
	Page 4114: 

	Button 5: 
	Page 3: 
	Page 41: 
	Page 52: 
	Page 63: 
	Page 74: 
	Page 85: 
	Page 96: 
	Page 107: 
	Page 118: 
	Page 129: 
	Page 1310: 
	Page 1411: 
	Page 1512: 
	Page 1613: 
	Page 4114: 

	Button 2: 
	Page 3: 
	Page 41: 
	Page 52: 
	Page 63: 
	Page 74: 
	Page 85: 
	Page 96: 
	Page 107: 
	Page 118: 
	Page 129: 
	Page 1310: 
	Page 1411: 
	Page 1512: 
	Page 1613: 
	Page 4114: 

	Button 16: 
	Button 18: 
	Page 16: 
	Page 171: 
	Page 182: 
	Page 193: 
	Page 204: 
	Page 215: 
	Page 226: 
	Page 237: 

	Button 20: 
	Page 16: 
	Page 171: 
	Page 182: 
	Page 193: 
	Page 204: 
	Page 215: 
	Page 226: 
	Page 237: 

	Button 17: 
	Page 17: 
	Page 181: 
	Page 192: 
	Page 203: 
	Page 214: 
	Page 225: 
	Page 236: 

	Button 19: 
	Page 17: 
	Page 181: 
	Page 192: 
	Page 203: 
	Page 214: 
	Page 225: 
	Page 236: 

	Button 7: 
	Page 24: 
	Page 251: 
	Page 262: 
	Page 273: 
	Page 284: 
	Page 295: 

	Button 8: 
	Page 24: 
	Page 251: 
	Page 262: 
	Page 273: 
	Page 284: 
	Page 295: 

	Button 9: 
	Page 24: 
	Page 251: 
	Page 262: 
	Page 273: 
	Page 284: 
	Page 295: 

	Button 10: 
	Page 24: 
	Page 251: 
	Page 262: 
	Page 273: 
	Page 284: 
	Page 295: 

	Button 11: 
	Page 30: 
	Page 311: 
	Page 322: 
	Page 333: 
	Page 344: 
	Page 355: 
	Page 366: 
	Page 377: 
	Page 388: 
	Page 399: 
	Page 4010: 

	Button 12: 
	Page 30: 
	Page 311: 
	Page 322: 
	Page 333: 
	Page 344: 
	Page 355: 
	Page 366: 
	Page 377: 
	Page 388: 
	Page 399: 
	Page 4010: 

	Button 13: 
	Page 30: 
	Page 311: 
	Page 322: 
	Page 333: 
	Page 344: 
	Page 355: 
	Page 366: 
	Page 377: 
	Page 388: 
	Page 399: 
	Page 4010: 

	Button 14: 
	Page 30: 
	Page 311: 
	Page 322: 
	Page 333: 
	Page 344: 
	Page 355: 
	Page 366: 
	Page 377: 
	Page 388: 
	Page 399: 
	Page 4010: 



