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elektroniczny serwis klientów kancelarii

Terminy – maj

Słowo od doradcy
W maju wypada wyjątkowo dużo wolnych dni. Pozwoli to naładować baterie
do życia i pracy.
W bieżącym numerze przedstawiono krytyczne Stanowisko Stowarzyszenia
Podatników w Polsce do wprowadzania nowego podatku – pod nazwą daniny
solidarnościowej, która odbije się niekorzystnie na kondycji gospodarki.
Ponadto zwracamy uwagę na to, że niedługo zostaną wprowadzone tzw. kasy
fiskalne on-line oraz ubezpieczenia społeczne dla pracowników sezonowych. Od
25 maja wszystkie instytucje i firmy muszą stosować RODO. Z końcem kwietnia
weszła w życie część przepisów Konstytucji Biznesu.
Resort finansów poinformował o kosztach uzyskania przychodów związanych
z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw, a także o finale konsultacji społecznych ws. należytej staranności.
Poza tym przygotowano projekt przewidujący tzw. mały ZUS dla małych firm
oraz propozycję tzw. specustawy mieszkaniowej.
W związku z przyspieszeniem zmian legislacyjnych warto więc zapoznać się
z tym numerem.

10
10
15
15
15
21

Twój Doradca Podatkowy

21

– Wpłata składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP za
kwiecień – osoby fizyczne opłacające składki
wyłącznie za siebie.
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– Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień.
– Wpłata II raty podatku od nieruchomości,
podatku leśnego i podatku rolnego – osoby
fizyczne.
– Wpłata podatku od nieruchomości i podatku
leśnego za maj oraz II raty podatku rolnego –
osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz
spółki nieposiadające osobowości prawnej.
– Wpłata składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP
i FGŚP za kwiecień – pozostali niepubliczni
płatnicy składek.
– Wpłata zaliczki na podatek dochodowy
od osób prawnych i od podatkowej grupy
kapitałowej.
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25

– Wpłata kwot pobranych zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych
od pracowników zatrudnionych na umowę
o pracę oraz z tytułu umów zlecenia
i o dzieło wypłaconych w poprzednim
miesiącu.
– Wpłata przez płatników, o których mowa
w art. 41 ustawy o p.d.o.f., pobranych
zaliczek na podatek dochodowy lub
zryczałtowanego podatku dochodowego
za kwiecień.
– Wpłata ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za kwiecień.
– Wpłata na PFRON za kwiecień.
– Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.
– Złożenie informacji podsumowującej.
– JPK_VAT za kwiecień.

– Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych od dochodów osiągniętych
z działalności gospodarczej (w tym
liniowego) oraz z umów najmu i dzierżawy.
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Danina solidarnościowa –
nowe obciążenie
podatników
STOWARZYSZENIE
PODATNIKÓW W POLSCE

Stowarzyszenie Podatników w Polsce, będące członkiem
Europejskiego Stowarzyszenia Podatników (Taxpayers Association
of Europe – TAE), wyraża krytyczne stanowisko w odniesieniu do
nowego obciążenia podatkowego, określanego mianem daniny
solidarnościowej. Wyższe podatki ograniczają przedsiębiorczość
i chęć pracy, ograniczają narodowy potencjał gospodarczy,
a w konsekwencji powodują zmniejszenie tempa rozwoju
gospodarczego.
Ministerstwo Finansów zapowiedziało, iż planuje podjęcie prac dot. wprowadzenia dodatkowej daniny obciążającej osoby najlepiej zarabiające. Zebrane w ten sposób środki mają
docelowo stanowić wparcie materialne opiekunów osób niepełnosprawnych.
Na chwilę obecną nie jest do końca jasne, kto konkretnie będzie obciążony dodatkową
daniną. Jak wyliczyła "Rzeczpospolita", obciążonych nim mogłoby być co najmniej 46 tysięcy najlepiej zarabiających podatników. Płaciliby oni od 13 tys. do 113 tys. zł rocznie.
W ten sposób ma być utworzony specjalny fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych.
Tymczasem 22 kwietnia br. do tego pomysłu krytycznie odnieśli się sami rodzice, podkreślając że nie można zabierać pieniędzy bogatym, aby dać je biednym.
Propozycja nowej daniny publicznej stoi w sprzeczności z wcześniejszymi deklaracjami klasy politycznej co do zmian mających poprawić życie polskich przedsiębiorców.
Zgodnie z zapowiedziami, powinien nastąpić nagły rozwój gospodarki i wykorzystanie
szansy w globalnej rewolucji przemysłowej, a także Polska powinna w niektórych
obszarach gospodarki światowej powinna objąć rolę lidera.
Niezależnie od ww. propozycji, faktem jest, iż osoby osiągające najwyższe dochody
już dzisiaj ponoszą wyższe obciążenia fiskalne, chociażby poprzez zlikwidowanie
kwoty wolnej od podatku oraz nieelastyczny system skali podatkowej podatku dochodowego od osób fizycznych.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Ponadto dla osób najlepiej zarabiających najprawdopodobniej w 2019 roku zostanie zniesiony limit składek ZUS. Zwiększy
to w sposób znaczący koszty zatrudnienia
najlepiej opłacanych specjalistów.
Zwiększenie dochodów budżetowych
realizowane jest poprzez „uszczelnianie
systemu podatkowego” (zwłaszcza VAT)
oraz poprzez – napędzaną zwiększonymi
obciążeniami publicznymi – rosnącą inflację, przy utrzymywanych na niskim poziomie stopach procentowych NBP.
Wydaje się, iż dalsze, konsekwentne uszczelnianie systemu podatku VAT w sposób
bezsporny powinno doprowadzić do sytuacji, w której zwiększone wpływy budżetowe
bezproblemowo pokryją wydatki związane ze wparciem materialnym opiekunów osób
niepełnosprawnych.
Zwiększenie obciążeń nie służy gospodarce, a w rezultacie przyniesie później trwałe zubożenie całego polskiego społeczeństwa w porównaniu do innych państw, które rozsądnie
wykorzystują swoje szanse rozwojowe i narodowe potencjały.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami, na jakich funkcjonują gospodarki wolnorynkowe,
kiedy stopa opodatkowania rośnie, rosną też wpływy do budżetu – ale tylko do pewnego
poziomu. Przy dalszym zwiększaniu obciążeń podatkowych – wpływy budżetowe maleją.
Tak więc w wielu przypadkach zwiększenie obciążeń fiskalnych podatników spowoduje
w ogólności zmniejszenie wpływów budżetowych z nich ściąganych.
Natomiast przy stałych, a nawet zmniejszających się stawkach podatkowych można osiągać coraz większe wpływy budżetowe, jeżeli gospodarka wykazuje odpowiednio wysokie
tempo wzrostu. Aby zrównoważyć finanse publiczne, należy ograniczać przede wszystkim
wydatki na administrację oraz likwidować bariery i ograniczenia dla przedsiębiorców, żeby
mogli oni się bogacić i płacić więcej do budżetu.
Niezależnie od powyższego Stowarzyszenie Podatników w Polsce bezapelacyjnie
popiera dążenia opiekunów osób niepełnosprawnych do przyznania im odpowiednich
świadczeń socjalnych oraz udzielenia wszelkiej pomocy, którą państwo powinno zapewnić potrzebującym obywatelom.
W związku z pojawieniem się pomysłu nałożenia nowej daniny „solidarnościowej”
Stowarzyszenie Podatników w Polsce apeluje do osób pośrednio lub bezpośrednio
odpowiedzialnych za kreowanie polityki budżetowej państwa o rozważenie innych
możliwości zwiększenia wpływów z danin już istniejących (m.in. zaprezentowanych
w niniejszym opracowaniu).
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Niedługo kasy fiskalne
on-line

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz ustawy Prawo o miarach zakłada, że wprowadzony
zostanie nowy rodzaj kas rejestrujących (kas on-line), które
będą wyposażone w funkcję umożliwiającą przekazywanie –
w sposób automatyczny i bezpośredni – danych do szefa Krajowej
Administracji Skarbowej (szef KAS).
Proces wymiany kas rejestrujących starego typu na kasy on-line będzie rozłożony w czasie, przy czym niektóre branże, w których wykryto największe nadużycia, objęte zostaną
obowiązkiem stosowania tylko kas on-line. Rozwiązanie to zwiększy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz przyczyni się do uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie
podatku VAT.

INTERPRETACJE

Koszty uzyskania
przychodów związanych
z nabyciem niektórych
rodzajów usług i praw

Ministerstwo Finansów przedstawiło wyjaśnienie dotyczące nowych
przepisów art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343, ze zm.),
które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. na mocy ustawy z dnia
27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 2175).

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Art. 15e zawiera regulacje ograniczające wysokość możliwych do zaliczenia w roku
podatkowym do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych bezpośrednio
lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, wynikających z:
•
usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym
charakterze,
•
wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do
korzystania z praw lub wartości,
Art. 15e zawiera regulacje
o których mowa w art. 16b ust. 1
ograniczające wysokość
pkt 4–7 ustawy o podatku dochomożliwych do zaliczenia
dowym od osób prawnych,
w roku podatkowym
•
przeniesienia ryzyka niewypłacaldo kosztów uzyskania
ności dłużnika z tytułu pożyczek,
przychodów niektórych
innych niż udzielonych przez banki
wydatków ponoszonych
bezpośrednio lub pośredi spółdzielcze kasy oszczędnościonio na rzecz podmiotów
wo-kredytowe, w tym w ramach
powiązanych.
zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym
charakterze.
Wynikające z przepisów ograniczenie w zaliczaniu wskazanych kosztów do kosztów
uzyskania przychodów oparte jest o limit 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek
nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku
podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych i odsetek.
Powyższy mechanizm nie dotyczy kosztów usług, opłat i należności, których suma
w roku podatkowym nie przekracza kwoty 3 mln zł, oraz wymienionych w art. 15e ust.
11 tytułów, w szczególności kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub
nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi.
Szczegółowe omówienie nowych przepisów w załączonych plikach (pdf):
•
Ograniczenie wysokości kosztów nabycia niektórych rodzajów usług i praw (art.
15e ustawy o CIT);
•
Kategoria usług objętych art.15e ust.1;
•
Kategorie uslug nieobjetych zakresem art. 15e;
•
Koszty usług bezpośrednio związanych z nabyciem towaru usługi art. 15e ust. 11.
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Finał konsultacji
społecznych ws.
należytej staranności

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa
(KAS) we współpracy ze stroną społeczną wypracowały wskazówki
pomocne urzędnikom skarbowym w ocenie dochowania należytej
staranności w VAT przez przedsiębiorców.
Najważniejsze okoliczności, którymi będą się kierować urzędnicy skarbowi, prezentuje „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych" (Metodyka). Dokument przedstawiono 25 kwietnia
2018 r. w Ministerstwie Finansów (MF) na spotkaniu kończącym ten etap konsultacji
podatkowych, prowadzonych ze stroną społeczną.
W spotkaniu z przedstawicielami przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w konsultacjach
podatkowych dot. przesłanek należytej staranności w VAT, wzięli udział minister finansów
prof. Teresa Czerwińska, wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej
(KAS) Marian Banaś oraz wiceminister finansów Paweł Gruza.
Spotkanie zakończyło trwające od września 2017 r. konsultacje. Ministerstwo Finansów zaprezentowało efekt tego etapu prowadzonych prac – dokument pt. „Metodyka

w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych" (dalej: „Metodyka"). Podstawę do opracowania „Metodyki" stanowiły
ustalenia Zespołu Roboczego, w skład którego weszło 12 podmiotów reprezentujących
stronę społeczną oraz przedstawiciele MF i KAS. Dokument – w warstwie merytorycznej,
przykładów, struktury – uwzględnia wspólny dorobek strony społecznej oraz MF.
„Prezentowaną „Metodykę" kieruję do Krajowej Administracji Skarbowej. Jest to zbiór
wskazówek pomocnych urzędnikom skarbowym w ocenie dochowania należytej staranności w VAT przez przedsiębiorców. Dokument powstał we współpracy ze stroną społeczną.
To także swoisty „drogowskaz" dla przedsiębiorców, wskazujący czym w ocenie należytej
staranności kierują się urzędnicy" – powiedziała prof. Teresa Czerwińska.
„Metodyka" ma zastosowanie do nabywców towarów w obrocie krajowym, którzy (I) nie
dokonali oszustwa w zakresie podatku VAT oraz (II) nie wiedzieli, że transakcja, w wyniku
której nabyli towar, służy oszustwu w zakresie VAT. Określa ona najistotniejsze okoliczności,
które powinny być brane pod uwagę przez organy podatkowe w postępowaniach podatkowych przy ocenie dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych udokumentowanych fakturą z wykazaną kwotą podatku od towarów
i usług i co do zasady przy ocenie transakcji z bezpośrednim kontrahentem podatnika.
Podstawowe cele „Metodyki" to:
•
wprowadzić wspólne dla całej KAS wskazówki oceny dochowania przez podatnika
należytej staranności;
•
określić rekomendacje dla KAS w zakresie tego, co należy badać w pierwszej kolejności, uwzględniając te działania, które w praktyce może realnie wykonać podatnik,
aby rzetelnie zweryfikować swoich kontrahentów;
•
zwiększyć pewność obrotu krajowego i przejrzystość działań KAS.
W praktyce oznacza to, że organy podatkowe powinny ocenić, czy podatnik należycie
zweryfikował swojego kontrahenta, czyli dostawcę towaru i okoliczności transakcji z nim
zawieranej. Jeżeli podatnik podejmie działania wskazane w „Metodyce" to istotnie zwiększa się prawdopodobieństwo dochowania przez niego należytej staranności. Dopiero
jeżeli zignoruje obiektywne okoliczności, wskazujące na to, że transakcja może mieć na
celu naruszenie prawa lub oszustwo, powinno mu zostać zakwestionowane prawo do
odliczenia podatku naliczonego.
Należyta staranność – wspólne osiągnięcie urzędników i przedsiębiorców
Spotkanie było okazją do podziękowania przedsiębiorcom za współpracę i zaangażowanie
w powstanie dokumentu oraz podkreślenia, jak ważne – również w przyszłości – są dla resortu finansów rozwiązania wypracowane na drodze dialogu społecznego. Minister Teresa
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Czerwińska podkreśliła że „Metodyka" jest
tylko jednym z rozwiązań wdrażanych obecNajważniejsze okoliczności, którymi będą
nie przez Minsterstwo Finansów.
się kierować urzędnicy
„Metodykę" należy analizować w kontekskarbowi, prezentuje
ście pozostałych rozwiązań zaproponowa„Metodyka w zakresie
nych w ostatnim czasie przez Ministerstwo
oceny dochowania
Finansów i KAS. Są to m.in. Jednolity Plik
należytej staranności
Kontrolny czy STIR. W aspekcie należytej
przez nabywców tostaranności szczególnie ważny będzie wdrawarów w transakcjach
żany właśnie mechanizm podzielonej płatkrajowych".
ności – powiedziała prof. Teresa Czerwińska.
„Kluczowy cel KAS to zapewnienie nowoczesnego i przyjaznego wykonywania obowiązków podatkowych i efektywnego poboru
podatków. Dbamy też o efektywną realizację przepisów unijnych w zakresie zwalczania
oszustw i ewentualnych nadużyć w VAT. W kolejnych latach kontynuujemy uszczelnianie
systemu podatkowego, ale towarzyszyć temu będzie systematyczne podnoszenie jakości
i przewidywalności obsługi podatników" – zapewnił szef KAS Marian Banaś.
Na spotkaniu podkreślono, że „Metodyka" jest narzędziem mającym ułatwić organom
podatkowym ocenę dochowania należytej staranności przez podatników, nie ma natomiast statusu objaśnień podatkowych, o których mowa w art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
„W naszej ocenie jest zbyt wcześnie na przedstawienie dokumentu adresowanego bezpośrednio do podatników. Przygotowana „Metodyka" daje nam wszystkim czas na ocenę
jej działania w praktyce" – wyjaśnił wiceminister Paweł Gruza.

Rebranding a PIT
INTERPRETACJE

Szef KAS wydał dla podatników podatku dochodowego od osób
fizycznych informację dotyczącą wycofania znaku towarowego
z działalności spółki osobowej.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej sprawując nadzór nad systemem stosowania
przepisów o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania analizuje bowiem między innymi
wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, przekazywane przez
Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Dotyczy to wniosków, w których elementy opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego uzasadniają przypuszczenie, że mogłyby
one być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem przepisów klauzuli przeciwko
unikaniu opodatkowania. W przypadku uznania, iż przedstawiany we wniosku schemat
działania mógłby skutkować wszczęciem postępowania „klauzulowego" ze względu na
występowanie przesłanki sztuczności działania, nakierowanego głównie na osiągnięcie
korzyści podatkowej sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, Szef KAS wydaje opinię, która może być podstawą do odmowy
wydania przez Dyrektora KIS interpretacji indywidualnej.

Metodyka będzie na bieżąco uaktualniana
Mimo, że głównym odbiorcą tego dokumentu są urzędnicy skarbowi, nie traci on z oczu
perspektywy podatników. Będzie aktualizowany m.in. pod kątem zmian w przepisach prawa, dostosowania jego treści do aktualnych potrzeb KAS albo gdyby na taką konieczność
wskazywała praktyka życia gospodarczego.
Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych
Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych
Prezentacja – metodyka dochowania należytej staranności przez nabywców towarów
w transakcjach krajowych
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Stosowanie ustawy o STIR
INTERPRETACJE

AKTUALNOŚCI

Resort finansów opublikował objaśnienie podatkowe z 6 kwietnia
2018 r. dot. stosowania ustawy o STIR.
STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze.
Zob. Stosowanie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do
wyłudzeń skarbowych

PORADY

Ustalanie opłat za
zmniejszenie naturalnej
retencji terenowej

PGW Wody Polskie opublikowało materiał pomocniczy dla
gmin w sprawie ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji
terenowej.
Zgodnie bowiem z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 i 2180), opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie
naturalnej retencji terenowej (dalej jako: „opłata za zmniejszenie retencji” ) na skutek
wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji
przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie
czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
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Forum Cen
Transferowych

Forum Cen Transferowych, zorganizowane przez Departament
Cen Transferowych i Wycen Ministerstwa Finansów, odbyło się
12 kwietnia 2018 r.
Wszystkie pytania oraz uwagi zgłaszane
przez uczestników Forum zostaną wnikliwie
przeanalizowane.
Zobacz prezentację, która była wyświetlana podczas Forum.
Więcej na temat cen transferowych.

PORADY

cytat

Opodatkowanie
kryptowalut

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, iż na jego stronach został
przedstawiony aktualny stan dotyczący opodatkowania
kryptowalut wynikający z aktualnie obowiązujących ustaw
podatkowych. Nie jest to jednak docelowy sposób opodatkowania
tej sfery.
Resort wskazał, że pracuje nad zaproponowaniem innej bardziej dogodnej formy opodatkowania kryptowalut – i, pod wpływem protestów, nieco wycofuje się ze swego rygorystycznego stanowiska dot. opodatkowanie obrotu walutami wirtualnymi.
Materiał MF ma za podstawę:
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1.

ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj.
Dz.U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.);
2. ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1150) .
Tymczasem zmieniają się inne przepisy dot. m.in. kryptowalut. Podmioty, które świadczą usługi wymiany waluty wirtualnej (w tym kryptowaluty), będą zawiadamiać Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) o podejrzanych transakcjach. Tak wynika
z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

INTERPRETACJE

Obowiązki płatnika
z tytułu wypłat
odsetek  /dyskonta
z listów zastawnych

ODPOWIEDZI

Odpłatne zbycie
nieruchomości

Czy zwolniony z opodatkowania będzie dochód uzyskany w 2018 r.
ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2016 r., wchodzącego do
majątku odrębnego podatnika, jeśli podatnik cały przychód ze
sprzedaży mieszkania przeznaczy na zakup nowego mieszkania
do majątku wspólnego małżonków?
Wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania, które wchodziło do majątku odrębnego podatnika, na zakup innego mieszkania w ramach wspólnoty majątkowej
małżeńskiej, jest wydatkiem na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, co powoduje, że dochód w całości może być zwolniony
z opodatkowania. – Tak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm).

Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie obowiązków
płatnika z tytułu wypłat odsetek  /dyskonta z listów zastawnych.
Ta interpretacja ogólna z 4 kwietnia 2018 r., nr DD5.8201.07.2018, dotyczy:
•
art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie statuującym obowiązki
płatnika, osoby prawnej – banku
hipotecznego emitenta listów zastawnych w związku z art. 26 ust.
2c pkt 1 ww. ustawy,
•
art. 41 ust. 4 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych
w zakresie statuującym instytucję
płatnika.
Interpretację opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 5 kwietnia 2018 r. pod poz. 36.
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Od 25 maja trzeba
stosować RODO

Dnia 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do
Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie
o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).
Nowe przepisy nakładają szereg obowiązków na administratorów danych. Przykładowo
RODO przewiduje, że administratorzy danych oraz podmioty przetwarzające mają obowiązek prowadzenia odpowiednio rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.
Art. 30 RODO wskazuje ich obligatoryjne składniki, niemniej przepis ten może budzić
wątpliwości co do znaczenia poszczególnych użytych w jego treści pojęć oraz sposobu
wykonania tego obowiązku.
Za niewypełnianie obowiązków przewidzianych w RODO grożą surowe kary finansowe.
Więcej informacji na stronach GIODO.
Zob. też:
•
Przewodnik po RODO dla małych i średnich przedsiębiorców

ZMIANY
PROJEKTY
PRAWNE

Administracja bliżej
przedsiębiorcy

Większość pakietu Konstytucji Biznesu wchodzi w życie 30 kwietnia
br. To pakiet pięciu ustaw, które zmienią polską rzeczywistość
biznesową, ułatwiając współpracę administracji z przedsiębiorcami.
Najważniejszym z elementów Konstytucji jest Prawo przedsiębiorców, które zastępuje
nowelizowaną ok. 90 razy ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. Kolejnymi aktami prawnymi są: ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawa
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla
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Przedsiębiorcy, ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców
oraz inne ustawy dotyczące działalności
gospodarczej, ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Zmiany w CEIDG obejmują np.:
•
umożliwienie udostępniania w CEIDG rejestru pełnomocnictw i prokury,
•
wprowadzenie zasady automatycznego wznowienia wykonywania działalności po
upływie okresu zawieszenia,
•
zniesienie limitu czasowego dla zawieszenia działalności wynoszącego 24 miesiące
i wprowadzenie możliwości jej zawieszenia na czas nieoznaczony.
Ustawy te wprowadzają też np. zmiany w ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu
zdrowotnym osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności po raz pierwszy bądź po
długiej przerwie, czyli „ulgę na start”.

ZMIANY
PROJEKTY
PRAWNE

Kwestia tzw. „błędnych
przelewów” rozwiązana

Celem nowelizacji ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych
innych ustaw jest zmiana przepisów regulujących problematykę
transakcji płatniczych wykonanych z użyciem nieprawidłowego
unikatowego identyfikatora, którym najczęściej jest błędny numer
rachunku odbiorcy przelewu.
Dzięki nowym przepisom, dostawcy usług płatniczych, tj. przede wszystkim banki, będą
mieć skuteczne narzędzia prawne, umożliwiające udzielenie klientom pomocy w odzyskaniu od odbiorcy przelewu błędnie przelanych środków finansowych.
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Niezwykle istotnym rozwiązaniem wprowadzanym w ustawie jest konstrukcja, zgodnie
z którą, w przypadku odmowy dobrowolnego zwrotu błędnie przelanych środków, w określonym w ustawie terminie, dostawca usług płatniczych będzie mógł udostępnić klientowi
dane osobowe odbiorcy przelewu umożliwiające skierowanie sprawy na drogę sądową.

PROJEKTY
PORADY

Szybciej dojdzie do
przedawnienia roszczeń

Nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw
przewiduje np. wprowadzenie krótszego, ogólnego terminu
przedawnienia roszczeń.
Przyjęte już przez Sejm zmiany mają skłonić wierzycieli do szybszego inicjowania postępowań, przyczyniając się do stabilności i pewności obrotu prawnego.

ZMIANY
PROJEKTY
PRAWNE

Zmiany w zasadach
zarządzania mieniem
państwowym

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o z dnia 1 marca
2018 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem
państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych
uprawnieniach pracowników oraz ustawy o komercjalizacji
i niektórych uprawnieniach pracowników ma na celu zmianę zasad
dokonywania wyboru przedstawicieli pracowników w radach
nadzorczych spółek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.
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W związku z tym, wprowadza zmiany
w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
Osoby wybrane przez pracowników do organu nadwskazujące, iż osoby wybrane przez prazorczego będą zwolnione
cowników do organu nadzorczego będą
z niektórych wymogów.
zwolnione z wymogu posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem
Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wymogu posiadania wykształcenia wyższego czy wymogu zdania egzaminu dla kandydata na członka rady nadzorczej. Ponadto,
wobec osób wybranych przez pracowników do organu nadzorczego nie będzie obowiązywał zakaz pozostawania w stosunku pracy czy świadczenia usług na podstawie innego
stosunku prawnego odnośnie spółki, w której mają być one powołane do rady nadzorczej
oraz jej spółek zależnych. Przyjęto również, iż pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej
organizacji związkowej nie stanowi wykonywania zajęć uniemożliwiających bycie członkiem rady nadzorczej spółki.
Konsekwentnie, w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych
uprawnieniach pracowników zostały wprowadzone zmiany mające na celu rozszerzenie
udziału pracowników przy wyborze i odwoływaniu członków rad nadzorczych spółek
powstałych w wyniku komercjalizacji i działających w ramach grupy kapitałowej jako
jednostki dominujące. Ustawa wprowadza zasadę, iż uprawnienia pracownicze dotyczące
wyboru i odwoływania przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej spółki będącej
jednostką dominującą będą przysługiwały również pracownikom jej spółek zależnych.
Przepisy przejściowe ustawy przewidują, że spółki, które w dniu jej wejścia w życie
wchodzą w skład grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i niektórych
uprawnieniach pracowników i są zobowiązane do stosowania nowych regulacji dotyczących określenia grup pracowników uprawnionych do wyboru i odwołania przedstawicieli
pracowników w radzie nadzorczej, mają obowiązek dokonania zmian w swoich statutach
i innych aktach wewnętrznych w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
Ponadto nowe regulacje dotyczące określenia grup pracowników uprawnionych do
wyboru i odwołania przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej stosuje się
po raz pierwszy po dokonaniu ww. zmian
w statutach i innych aktach wewnętrznych
spółek, które w dniu wejścia w życie ustawy
wchodzą w skład grupy kapitałowej.
Ustawa wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
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Wymóg niekaralności
w sektorze finansowym

Sejm uchwalił już ustawę określającą zasady pozyskiwania
informacji o niekaralności osób ubiegających się i zatrudnionych
na niektórych stanowiskach w podmiotach sektora finansowego
na terenie RP, bez względu na formę zatrudnienia.
Zgodnie z ustawą stworzone zostaną podstawy umożliwiające ochronę własności podmiotów sektora finansowego oraz ich klientów, dzięki czemu wzrośnie bezpieczeństwo
obrotu. Pracodawca będący podmiotem sektora finansowego będzie miał prawo żądać
od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od osoby zatrudnionej na określonych
w projekcie stanowiskach pracy podania informacji nt. ewentualnego skazania prawomocnym wyrokiem za określone przestępstwa.

PROJEKTY
PORADY

Projekt ustawy dot.
jednego loginu

Rada Ministrów przyjęła tzw. ustawę węzłową (projekt ustawy
o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej oraz niektórych innych ustaw).
Przewiduje ona wprowadzenie jednego,
spójnego loginu  /  identyfikatora, który docelowo umożliwi korzystanie ze wszystkich
cyfrowych usług administracji rządowej. Co
ważne, wprowadzono również regulacje,
które będą stanowiły podstawę prawną do
funkcjonowania publicznej aplikacji mobilnej – „mDokumenty”.
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WSKAŹNIKI
I STAWKI

Rząd przyjął aktualizację
Programu konwergencji

„Program konwergencji. Aktualizacja 2018” przewiduje ograniczenie
deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do 0,7 proc.
PKB w 2021 r. i jednoczesny spadek długu sektora do 46% PKB.
Program stanowi główną część Wieloletniego Planu Finansowego
Państwa na lata 2018-2021, który przedstawia priorytety polityki
rządu i ich wpływ na finanse publiczne.
Założenia makroekonomiczne
W 2017 r. tempo wzrostu PKB przyspieszyło do 4,6% i było najwyższe od 2011 r. Głównym
czynnikiem wzrostu pozostał popyt krajowy. Perspektywy polskiej gospodarki pozostają
dobre. W 2018 r. istotnym czynnikiem wzrostu będą inwestycje, zwłaszcza publiczne.
Jednak konsumpcja prywatna, wspierana optymistycznymi oczekiwaniami polskich konsumentów i dobrą sytuacją na rynku pracy, pozostanie głównym źródłem wzrostu. W latach
2018-2019 PKB wzrośnie realnie po 3,8% r/r, a w 2020-21 odpowiednio o 3,7% i 3,6%.
Przewiduje się, że w 2018 r. stopa bezrobocia spadnie do 4,2% z 4,9% zanotowanych
w roku poprzednim, a w 2019 r. wyniesie 3,9%. Przy utrzymaniu założonych trendów na
rynku pracy, w długim horyzoncie prognozy stopa bezrobocia może zmniejszyć się nawet
do 3,3%. Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy będzie sprzyjać wzrostowi wynagrodzeń
w sektorze rynkowym.
Zgodnie z Programem oczekuje się, że ceny żywności oraz surowców energetycznych
ustabilizują się, natomiast nastąpi wzrost inflacji bazowej napędzany głównie wysokim
tempem wzrostu wynagrodzeń. W rezultacie tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych powoli będzie się zbliżać do celu inflacyjnego i osiągnie 2,5% w latach 2020-2021.
Finanse publiczne
Jednym z najważniejszych celów rządu jest utrzymanie stabilności finansów publicznych
przy wspieraniu inkluzywnego wzrostu gospodarczego (czyli takiego, z którego wszyscy
korzystają). Zapewni to prowadzenie polityki budżetowej zgodnej ze stabilizującą regułą
wydatkową.
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Przy założeniu pełnego wykorzystania limitów wydatkowych prognozowany deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych zostanie ograniczony do 0,7% PKB w 2021 r.
Jednocześnie relacja długu do PKB według definicji UE będzie się stopniowo obniżać aż
do 46,0% na koniec 2021 r.
Polska podlega wymogom części prewencyjnej Paktu Stabilności i Wzrostu, która zobowiązuje państwa członkowskie UE do osiągnięcia w określonym tempie tzw. średniookresowego celu budżetowego (MTO; dla Polski deficyt strukturalny w wysokości 1% PKB).
Dostosowanie na ścieżce do MTO za okres 2016-2017 było zgodne z wymogami Paktu
Stabilności i Wzrostu. Prognozowana ścieżka wyniku strukturalnego w latach 2018-2021
(coroczna redukcja o 0,5 pkt. proc. PKB) jest spójna z wymogami dochodzenia do MTO.
Przedstawiona w Programie prognoza
ścieżki fiskalnej ma ostrożny charakter. Po
pierwsze, w okresie 2018-2021 zakłada
Zgodnie z Programem oczekuje się, że ceny żywności
pełną realizację limitów wydatków budżeoraz surowców energetycztu państwa, które wynikają ze stabilizującej
nych ustabilizują się.
reguły wydatkowej, podczas gdy niewykonanie wydatków budżetu państwa w 2017
r. wyniosło 0,4% PKB, a w latach 2011-2017
średnio 0,6% PKB. Po drugie, w prognozie długu publicznego założono stały kurs walutowy.
Po trzecie, dla potrzeb przedstawionej w Programie ścieżki fiskalnej przyjęto konserwatywne założenia makroekonomiczne, zbliżone do ścieżki równowagi średniookresowej.
Tabela. Wynik i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2018-21
w % PKB

2018

2019

2020

2021

Wynik nominalny

-2,1

-1,5

-1,1

-0,7

Wynik strukturalny

-2,8

-2,3

-1,8

-1,3

Dług sektora

50,4

50,4

48,7

46,0

Działania na rzecz uszczelnienia systemu podatkowego
Od 2016 r., kiedy wprowadzono szereg reform systemu podatkowego, nastąpił silny
wzrost dochodów podatkowych. W 2017 r. wyniosły one 21,0% PKB, co oznacza wzrost
o 0,4 pkt. proc. w porównaniu z 2016 r. Dzięki działaniom uszczelniającym system podatkowy do budżetu ściągnięto z podatku VAT, w ujęciu kasowym, 30 mld zł więcej niż w 2016 r.
W okresie dwóch lat przyrost poziomu dochodów z VAT wyniósł w ujęciu kasowym łącznie
33,7 mld zł. W 2017 r. zaobserwowano również silny przyrost wpływów z podatku CIT,
który znacząco przewyższył nominalne tempo wzrostu gospodarczego.
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Zgodnie z metodologią Komisji Europejskiej dotyczącej szacowania luki w VAT, w 2017 r.
luka podatkowa uległa zauważalnemu ograniczeniu (o 6,0 pkt. proc.), choć wciąż wynosiła
ok. 25 mld zł, tj. ok. 14,0% potencjalnych wpływów. W 2017 r. poprawa dochodów z VAT,
dzięki lepszemu przestrzeganiu przez podatników obowiązujących regulacji (tzw. compliance effect), wyniosła 10,8 mld zł, a w okresie 2016-2017 łącznie 17,4 mld zł. Potwierdza
to, że wprowadzone instrumenty dotyczące walki z praktykami o charakterze przestępczym w podatku VAT oraz inne działania uszczelniające system podatkowy przyniosły
wymierne efekty.

PROJEKTY
PORADY

Projekt ustawy
o tachografach

W Sejmie jest rządowy projekt ustawy o tachografach, który ma
podnieść poziom bezpieczeństwa w przewozach drogowych, dzięki
wprowadzeniu nowych wymagań odnośnie do serwisowania
tachografów, a także ograniczenie ryzyka ich niewłaściwego
wykorzystania poprzez określenie nowych warunków prowadzenia
działalności w zakresie instalacji, napraw i sprawdzeń tachografów.
Podobny cel ma też zaproponowany
w ustawie zakaz reklamowania i sprzedaży
urządzeń, przedmiotów i oprogramowania
służącego manipulowaniu tachografami.
Podstawowym celem proponowanych
przepisów jest dostosowanie prawa polskiego do postanowień rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych
odnoszących się do transportu drogowego.
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Zmiany dot. upraw
roślin GMO

Oprócz tego, nowelizacja wymaga przygotowania dokumentacji, która potwierdzi,
że uprawa GMO nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Należy również
uzyskać opinię akceptującą zamiar uprawy, którą wydaje rada gmina, rada powiatu
i sejmik województwa.

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o mikroorganizmach
i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych
ustaw wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Podstawowym celem ustawy jest dokonanie wdrożenia do polskiego porządku prawnego
art. 31 ust. 3 lit. b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającą dyrektywę Rady 90/220/EWG1. Rzeczpospolita Polska powinna była dokonać wdrożenia dyrektywy, w tym wypełnić obowiązek wynikający z jej art.
31 ust. 3 lit. b (kwestia zgłaszania, rejestracji i informowania społeczeństwa o uprawach
genetycznie zmodyfikowanych) z chwilą akcesji do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r.
Rozwiązania zawarte w ustawie zostały opracowane stosownie do uwag Komisji
Europejskiej, zgłoszonych w przekazanej Rzeczypospolitej Polskiej uzasadnionej opinii,
wystosowanej na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dotyczącej naruszenia zobowiązania wynikającego z art. 31 ust. 3 lit. b dyrektywy 2001/18/
WE oraz zapewnia wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 2 października 2014 r. w sprawie C–478/13. Mając na uwadze wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, ustawa zawiera przepisy regulujące kwestie prowadzenia upraw
roślin genetycznie zmodyfikowanych, które dotyczą:
1) ustanowienia w krajowym porządku prawnym obowiązku powiadomienia
właściwych polskich władz o lokalizacji upraw GMO zgodnie z częścią C dyrektywy 2001/18/WE;
2) ustanowienia obowiązku zgłoszenia lokalizacji upraw GMO;
3) sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o lokalizacji upraw GMO.
Nowelizacja zakłada np., że aby wpisać uprawę GMO do rejestru, trzeba będzie
mieć zgodę wszystkich właścicieli nieruchomości położonych w promieniu 30 km
od granic zewnętrznych działki, na której planuje się uprawę GMO.

1. Dz.Urz. WE L 106 z 17.04.2001, str. 1, Dz.Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1, Dz.Urz. UE L 268
z 18.10.2003, str. 24 – Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 77, Dz. Urz. UE L 81
z 20.03.2008, str. 45, Dz.Urz. UE L 68 z 13.03.2015, str. 1.
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Projekt ustawy dot.
cyberbezpieczeństwa

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o krajowym systemie
cyberbezpieczeństwa oraz projekt o zmianie ustawy o usługach
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa ma umożliwić zbudowanie systemu,
który zapewni cyberbezpieczeństwo na poziomie krajowym, w tym niezakłócone świadczenie usług kluczowych z punktu widzenia państwa i gospodarki oraz usług cyfrowych –
przez osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych
służących do świadczenia tych usług. W ramach tej struktury ma także działać system
efektywnego reagowania na incydenty (będzie kompletny, transparenty i kompleksowy)
zakładający włączenie w ten proces wszystkich zainteresowanych podmiotów.
Podjęte działania mają spowodować, że Polska w sposób bardziej skoordynowany
będzie przeciwdziałać zagrożeniom płynącym z cyberprzestrzeni.
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Miniportal e-Zamówień –
wersja testowa najpóźniej
w sierpniu 2018 r.

By umożliwić przedsiębiorcom elektroniczne składanie ofert
i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w zgodzie
z wymogami określonymi przez dyrektywy UE, uruchomiony
zostanie Miniportal e-Zamówień. Ma on zabezpieczyć właściwy tok
postępowań na wypadek, gdyby do 18.10.2018 r. opóźniło się pełne
wdrożenie centralnej Platformy e-Zamówień i portali e-usług.
Miniportal będzie rozwiązaniem ogólnodostępnym, uniwersalnym i nieodpłatnym, szczególnie przydatnym zamawiającym, którzy nie posiadają własnych narzędzi informatycznych do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Dzięki wdrożeniu tego
rozwiązania, wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, będą mogli
składać do zamawiających w sposób bezpieczny, przede wszystkim oferty, jak również
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oferty wstępne.
Rozwiązanie oparte będzie na efektywnym wykorzystaniu narzędzi elektronicznych
i publicznych usług funkcjonujących w państwowych zasobach, tj. Biuletynu Zamówień
Publicznych i usług e-PUAP.
Wersja testowa rozwiązania powstanie nie później niż w sierpniu 2018 r. Od dnia 1 października 2018 r. będą z niej mogli korzystać wszyscy zamawiający. Miniportal e-Zamówień
będzie funkcjonować do momentu pełnego wdrożenia modelu docelowego.
Na mocy trójstronnego porozumienia MPiT (dawniej MR), UZP i MC zobowiązane są do
wdrożenia centralnej Platformy e-Zamówień w ramach realizacji projektu budowy elektronicznych zamówień publicznych. Urząd Zamówień Publicznych opracował koncepcję
budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych w zakresie merytorycznych
aspektów związanych z potrzebami uczestników rynku zamówień publicznych. Wspólnie
z MPiT udziela merytorycznego wsparcia Ministerstwu Cyfryzacji, które jest odpowiedzialne za prowadzenie projektu i zbudowanie platformy e-Zamówień – w szczególności za
przygotowanie i przeprowadzenie postępowania oraz udzielenie zamówienia publicznego
na budowę i wdrożenie platformy elektronicznych zamówień publicznych.
Jednocześnie Urząd Zamówień Publicznych wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii opracowuje projekt regulacji prawnych, zgodnych z dyrektywą UE.
Dzięki nim nastąpi przesunięcie w czasie elektronizacji zamówień w zakresie postępowań
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o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów UE. Projektowane zmiany zakładają przesunięcie obowiązku wprowadzenia w tych postępowaniach komunikacji
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej do końca 2019 r., tj. do czasu pełnego
wdrożenia modelu docelowego zakładającego istnienie centralnej Platformy e-Zamówień,
z którą zintegrowane są portale e-usług.
Rozwiązanie to:
•
zwiększa szanse na lepsze przygotowanie się wykonawców, w szczególności z sektora MŚP, do elektronizacji zamówień, w tym dysponowania przez nich kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
•
zapewnia lepsze szanse dla mniejszych zamawiających na przygotowanie się do
wdrożenia elektronicznych narzędzi do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
•
zdywersyfikuje zagrożenia zmniejszenia ilości ofert składanych w postępowaniach/unieważnienia postępowań z powodu braku ważnych ofert, ze względu na
brak podpisu elektronicznego po stronie mniejszych wykonawców.
Urząd Zamówień Publicznych będzie prowadził działania informacyjno-edukacyjne
w obszarze elektronizacji zamówień publicznych. W tym celu na stronie internetowej
Urzędu www.uzp.gov.pl zamieszczono specjalną zakładkę poświęconą e-zamówieniom,
gdzie na bieżąco publikowane są informacje pozwalające na pozyskanie wiedzy na temat
elektronizacji zamówień, w tym również postępu prac nad wdrożeniem Platformy e-Zamówienia oraz innych działań dostosowawczych.
Działa również specjalny adres mailowy ezamowienia@uzp.gov.pl, na który można
kierować zapytania dotyczące elektronizacji zamówień publicznych.

PROJEKTY
PORADY

Projekt ustawy
o produktach
kosmetycznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący nadzoru nad
produktami kosmetycznymi. Proponowane przepisy mają zapewnić
wysoki poziom bezpieczeństwa konsumentów. Państwowa Inspekcja
Sanitarna oraz Inspekcja Handlowa otrzymają narzędzia, które zwiększą
skuteczność nadzoru nad produktami kosmetycznymi.
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Trwają konsultacje
z przedsiębiorcami ws.
zatorów płatniczych

Zatory płatnicze to poważny problem działających w Polsce firm.
Zetknęło się z nim 80-90 proc. przedsiębiorców.

Najważniejsze z proponowanych zmian to:
•
obowiązek zgłaszania zakładów wytwarzających kosmetyki do wykazu prowadzonego przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
•
stworzenie systemu informowania o niepożądanych działaniach kosmetyków
(Systemu Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych
Użyciem Produktów Kosmetycznych).
•
wskazanie organów, które będą mogły korzystać z informacji umieszczonych przez
przedsiębiorców w unijnej bazie notyfikacji produktów kosmetycznych, prowadzonej przez Komisję Europejską. W bazie tej zgłaszane są również tzw. receptury
ramowe kosmetyków, których znajomość jest konieczna w przypadku podjęcia
właściwego leczenia. Zaproponowano, aby minister zdrowia ustalił w rozporządzeniu ośrodek uprawniony do udzielania stosownych informacji lekarzom w wyżej
określonych sytuacjach.
•
że minister zdrowia ustali w rozporządzeniu metody badań (oznaczeń) potrzebnych
do kontroli bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.
Nowe rozwiązania mają dostosować polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej przez
określenie obowiązków producentów i dystrybutorów kosmetyków oraz kompetencji organów związanych z egzekwowaniem wymagań, wynikających z unijnego rozporządzenia
dotyczącego produktów kosmetycznych. Chodzi np. o prawidłowość składu, oznakowanie
i dokumentację potwierdzającą bezpieczeństwo produktu. Nałożyło ono obowiązek monitorowania przestrzegania zasad dobrej praktyki produkcji produktów kosmetycznych.
Zaproponowano, aby nowe przepisy weszły w życie 1 czerwca 2018 r., ale wyznaczono
dwa dodatkowe 9-miesięczne terminy przejściowe – dla zgłoszenia już działających zakładów wytwarzających kosmetyki oraz dla ewentualnego przetłumaczenia dokumentacji,
którą muszą posiadać te zakłady i udostępniać m.in. na żądanie organu nadzoru.
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Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii chce wypracować rozwiązania, które
sprawią, że skala tego negatywnego zjawiska będzie ograniczona – poprzez konsultacje
z przedsiębiorcami. Co ważne, to na ich uwagach będą opierały się propozycje regulacji
prawnych wysuniętych przez MPiT. Konsultacje potrwają 30 dni.
Zator płatniczy to sytuacja, w której jeden kontrahent nie wypłaca drugiemu pieniędzy
w terminie za wykonanie usługi bądź dostarczenie towaru. Często czas oczekiwania na
zapłatę jest absurdalnie długi i wynosi nawet 120-180 dni. MPiT chce, by zatory płatnicze
przestały być codziennością polskich przedsiębiorców. Temu ma służyć przygotowanie
nowych regulacji prawnych, które powstaną przy ścisłej współpracy z firmami.
Jak zgłaszać propozycje?
Dziś oficjalnie ruszają konsultacje w tej sprawie. Każda osoba, która chce przekazać
Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii swoje uwagi, może to zrobić, przesyłając
je pocztą elektroniczną na adres zatory@mpit.gov.pl. Co ważne, wystarczy wpisać je
własnymi słowami w treść maila – bez żadnych formularzy czy skomplikowanych procedur. Eksperci MPiT przeanalizują każdą zgłoszoną propozycję rozwiązania problemu.
Wspomniany adres mailowy będzie aktywny przez 30 dni. Swoje propozycje można więc
przesyłać do 16 maja br.
Z czym warto się zapoznać?
MPiT przygotowało materiał, z którym warto zapoznać się przed wysłaniem maila. To
tzw. Zielona Księga (PDF 378 KB), czyli dokument, który w przystępnej formie prezentuje
obecny stan dot. zatorów płatniczych w Polsce. Omawia także rozwiązania, które stosują
inne kraje Unii Europejskiej, aby ograniczyć zatory płatnicze. Być może będą one dobrym
punktem wyjścia do debaty nad wprowadzeniem podobnych przepisów w Polsce.
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Polski rząd krytyczny
ws. tzw. podatku od
linków i obowiązku
filtrowania treści

Polski rząd przyjął bardzo krytyczne stanowisko wobec propozycji
brzmienia art. 11 i 13 ogólnego podejścia rady wobec dyrektywy
o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym.
Polskie stanowisko w tej kwestii od początku jest niezmienne.

ZMIANY
PROJEKTY
PRAWNE

Zmiany dla komorników
sądowych

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych zastąpi
obecnie obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach
sądowych i egzekucji. Kwestię kosztów komorniczych uregulowała
odrębna ustawa, uchwalona przez Sejm w dniu 28 lutego 2018 r.
Ustawa o komornikach sądowych wyraźnie
stwierdza, że komornik jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie
rejonowym. Czynności w postępowaniu
egzekucyjnym i zabezpieczającym komornik wykonywać ma osobiście, a zlecanie
wykonywania określonych czynności asesorowi będzie dopuszczalne jedynie w celu
przygotowania asesora do wykonywania
zawodu komornika.
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Nowe przepisy zwiększają uprawnienia oraz
ochronę pozycji procesowej dłużników.

Komornik, jako funkcjonariusz publiczny, korzysta ze szczególnej ochrony
prawnokarnej i podlega zasadom odpowiedzialności prawnokarnej właściwym
dla funkcjonariuszy publicznych. Jednocześnie ustawa powierza samorządowi
komorniczemu zadania w zakresie szkolenia komorników oraz sprawowania nad
nimi nadzoru korporacyjnego. Wzmacnia
również nadzór nad komornikami, określając trzy formy tego nadzoru: administracyjną, judykacyjną oraz korporacyjną.
Ustawa reguluje także zasady powoływania i odwoływania komorników, prowadzenia kancelarii komorniczej, asesury
oraz aplikacji komorniczej.
Nowe przepisy zwiększają uprawnienia
oraz ochronę pozycji procesowej dłużników. Wprowadzono m.in. obowiązek doręczania urzędowego formularza skargi przy pierwszej czynności egzekucyjnej. Według
szacunków Ministerstwa Sprawiedliwości, 80% skarg na czynności komorników jest
nieuwzględniana z powodu braków formalnych. Wynika to w dużej mierze z niskiej świadomości prawnej obywateli. Komornik, przystępując do egzekucji, wręczy dłużnikowi
nie tylko informację o przysługujących mu prawach, lecz również formularz skargi na
czynności komornika. Ponadto, ustawa wprowadza obowiązek nagrywania przebiegu
niektórych czynności egzekucyjnych, w tym możliwość nagrywania przebiegu licytacji
nieruchomości.
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych nowelizuje osiemnaście
ustaw. Najważniejsze zmiany obejmują przepisy egzekucyjne Kodeksu postępowania
cywilnego oraz ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Wskutek nowelizacji powstanie możliwość tworzenia w sądach rejonowych wydziałów
egzekucyjnych (do rozpoznawania m.in. spraw o nadawanie klauzul wykonalności tytułom egzekucyjnym oraz spraw ze skarg na czynności komornika sądowego).
Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. (analogicznie jak ustawa z dnia
28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych), z wyjątkiem przepisu określającego tryb
powoływania komorników przez Ministra Sprawiedliwości (art. 12 ust. 1), który wejdzie
w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.
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WSKAŹNIKI
I STAWKI

Kilka wskaźników
gospodarczych

6,6% – tyle wyniosło bezrobocie w marcu br. To spadek o 0,2 pkt.
proc. w porównaniu z lutym. W ubiegłym roku stopa bezrobocia
była o 1,4 pkt. proc. wyższa i wynosiła 8%.
4,4% – tyle w lutym br. według Eurostatu wyniosła stopa bezrobocia w Polsce. Podobnie
w marcu. W Unii Europejskiej osiągnęła poziom 7,1 %. Polska utrzymuje się w europejskiej
czołówce krajów z najniższym bezrobociem.
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu br. wyniosło 6 mln
205,3 tys. osób. To o 3,7% więcej niż przed rokiem. Na tym jednak nie koniec. Wzrosło
też przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto. Wyniosło ono 4886,56 zł. Było więc
wyższe o 6,7% niż rok temu.
Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych (czyli inflacja) w marcu
2018 roku spadły o 0,1 proc. w porównaniu z lutym br. W porównaniu z marcem 2017 roku
ceny wzrosły o 1,3 proc.
Jeśli chodzi o handel zagraniczny Polski w okresie styczeń-luty 2018 roku (wg wstępnych danych GUS z 13 kwietnia 2018 roku), to w okresie pierwszych dwóch miesięcy
2018 roku eksport towarów z Polski wzrósł o 6 proc., do blisko 33,6 mld EUR, a import
o 9,5 proc., do ok. 34,4 mld EUR. W rezultacie odnotowaliśmy deficyt w wysokości 0,86 mld
EUR wobec nadwyżki 0,22 mld EUR przed rokiem.
Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w marcu 2018 roku
była o 1,8 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku. Wynik jest
zbliżony do oczekiwań MPiT formułowanych przed miesiącem. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w marcu wzrosła o 5,1 proc. w porównaniu
z analogicznym miesiącem 2017 roku.
Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2018 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2018 r. wyniosło: dochody 88,5 mld zł, tj. 24,9 % wydatki
85,3 mld zł, tj. 21,5 % nadwyżka 3,1 mld zł
W 2017 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 1,7 proc. PKB.
W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w marcu 2018 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych: kapitał – równowartość 24,7 mln EUR
(104,2 mln PLN), odsetki – równowartość 188,0 mln EUR (795,3 mln PLN).
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ZMIANY
PROJEKTY
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Usprawnienia w ustawie
Prawo wodne

Nowelizacja ustawy Prawo wodne w zakresie wydawania zgód
i orzeczeń wodno-prawnych weszła w życie 26 kwietnia br.
Zgodnie z nią, do spraw wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2018 roku
dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (wydanie bądź zmiana decyzji) stosować
należy wcześniejsze przepisy.
W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej trwają zaś prace nad
kolejnym usprawnieniem Prawa wodnego. Stosowanie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. –
Prawo wodne, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r., wykazało bowiem konieczność
rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności w zakresie wydawania
zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych, gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz stosowaniem nowego systemu opłat za usługi wodne.

AKTUALNOŚCI

Ponad tysiąc firm
założonych przez
bankowość elektroniczną

Przygotowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii we współpracy z bankami nowa usługa cieszy się
dużym zainteresowaniem. Już na początku kwietnia ponad tysiąc
przedsiębiorców skorzystało z możliwości rejestracji firmy za
pomocą bankowości elektronicznej. Jest to pierwsze tego rodzaju
rozwiązanie na polskim rynku.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować firmę za pośrednictwem bankowości elektronicznej, mogą to obecnie zrobić w PKO BP i mBanku. Rejestracja odbywa się w formie
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elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Cała procedura zajmuje kilka minut,
a dokumenty podpisuje się Profilem Zaufanym. Usługa skierowana jest do przedsiębiorców, którzy rejestrują działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
– "Usługa została uruchomiona w styczniu 2018 roku. Mogą do niej przystąpićwszystkie
banki działające na polskim rynku. Ilość założonych przez bankowość elektroniczną firm
świadczy o tym, jak duża było zapotrzebowania na takie rozwiązanie. Jest ono kolejnym
z wielu działań, które przygotowaliśmy dla przedsiębiorców i które znacząco ułatwi im
prowadzenie swoich biznesów" – stwierdził wiceminister przedsiębiorczości i technologii
Tadeusz Kościński.
Jak zarejestrować firmę przez bank?
Wystarczy wypełnić jeden wniosek, aby
Wystarczy wypełnić jeden
zarejestrować działalność gospodarczą
wniosek, aby zarejestrować
i jednocześnie otworzyć rachunek firmodziałalność gospodarczą
wy w banku. Bank dostarcza narzędzia niei jednocześnie otworzyć razbędne do rejestracji działalności gospochunek firmowy w banku.
darczej, takie jak: dostęp do bankowości
elektronicznej, formularz rejestracji firmy
oraz Profil Zaufany, dzięki któremu można zatwierdzić wniosek i który pozwoli załatwiać
w przyszłości inne sprawy związane z prowadzeniem firmy.
Przedsiębiorca, który rejestruje firmę z wykorzystaniem bankowości elektronicznej,
może liczyć na wsparcie na każdym etapie składania wniosku. Banki uruchomiły w tym
celu specjalne infolinie. Ponadto, przedsiębiorca otrzymuje na adres e-mail informacje
o kolejnych etapach wypełniania wniosku oraz wiadomości z CEIDG.
Czas potrzebny do zarejestrowania działalności oraz otrzymania przez przedsiębiorcę
numerów NIP i REGON nie powinien przekraczać jednego dnia roboczego.
Po założeniu działalności przedsiębiorca będzie mógł korzystać również z innych udogodnień z zakresu e-administracji, m.in. dostępu do PUE ZUS, zgłoszenia zbioru danych
osobowych do GIODO, rejestracji kasy fiskalnej, dostępu do Portalu Podatkowego, zmiany
danych firmy w CEIDG, zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej.
Usługa zakładania działalności gospodarczej przez bankowość elektroniczną jest
elementem współfinansowanego z Programu Polska Cyfrowa projektu pn. „Rozwój
pojedynczego punktu kontaktowego trzeciej generacji”. Fundusze pochodzą z Programu
Polska Cyfrowa.
Więcej informacji
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Agencja Standard
and Poor's podniosła
perspektywę ratingu
Polski do poziomu
pozytywnego

13 kwietnia 2018 r. agencja ratingowa Standard & Poor's ogłosiła
decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie
BBB+/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań
w walucie zagranicznej oraz A-/A-2 odpowiednio dla długoi krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Jednocześnie
agencja podniosła perspektywę ratingu ze stabilnej na pozytywną.
Standard&Poor's, podnosząc perspektywę ratingu, wskazuje na zwiększone prawdopodobieństwo podniesienia ratingu Polski w ciągu najbliższych 24 miesięcy. Jest to już druga
decyzja agencji o podniesieniu perspektywy ratingu Polski w ostatnim czasie.
„Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję agencji ratingowej S&P o podwyższeniu perspektywy ratingu do poziomu pozytywnego. Czekamy na kolejny naturalny krok ze strony
agencji jakim będzie podniesienie samego ratingu. Cieszy fakt, iż agencja S&P dostrzega
pozytywne zmiany jakie się dokonują w Polsce, zarówno w sferze gospodarczej, jak i fiskalnej. Nasze osiągnięcia w zakresie uszczelnienia systemu podatkowego są bezsprzeczne.
2017 rok zakończył się bardzo niskim poziomem deficytu budżetowego. Ten pozytywny
trend utrzymuje się również w tym roku. W ubiegłym roku także po raz pierwszy dług
publiczny spadł w ujęciu nominalnym (nie licząc oczywiście zmian w OFE w 2014 r.). To
wszystko nie mogło zostać niezauważone nawet przez najbardziej krytyczną w stosunku
do nas agencję ratingową."- mówi minister finansów Teresa Czerwińska.
Agencja S&P, w komunikacie prasowym uzasadniającym swoją decyzję, jako czynniki
przemawiające za podwyższeniem perspektywy ratingu wskazuje na wyższy i zrównoważony wzrost gospodarczy, który korzystnie wpływa na sytuację fiskalną (prognozy
wzrostu PKB na 2018 r. zostały podniesione z 3,8% do 4,5%). Zmiana perspektywy jest
także wynikiem pewności agencji co do pozytywnego wpływu uszczelnienia systemu
podatkowego na dochody budżetowe. Ograniczeniem dla ratingu jest wg agencji m.in.
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rosnący, ale w umiarkowanym tempie, PKB na mieszkańca, wysoki poziom zobowiązań
zagranicznych netto w gospodarce oraz negatywna sytuacja demograficzna. Jednocześnie
agencja zauważa, że rosnące płace nie mają decydującego wpływu na konkurencyjność
polskiego rynku pracy.
Podniesienie oceny ratingowej Polski wg agencji możliwe jest w przypadku utrzymania
wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, który jednocześnie nie wpłynie negatywnie
na finansowanie zagraniczne netto. Rating może zostać podniesiony także w przypadku
kontynuacji spadkowego trendu wskaźnika długu publicznego do PKB lub podjęcia działań łagodzących skutki budżetowe zmniejszającej się liczby osób aktywnych zawodowo.
Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku znacznie wolniejszego
tempa wzrostu gospodarczego, pogarszającej się sytuacji fiskalnej lub nieodpowiedniej
polityki monetarnej prowadzącej do przegrzania gospodarki. Rating może zostać także
obniżony na skutek działań instytucji państwowych negatywnie wpływających na sytuację
finansów publicznych lub problemów w finansowaniu zagranicznym, w tym w zakresie
środków unijnych.
Agencja w swoim komunikacie wyraźnie zauważa bardzo dobrą sytuację gospodarczą
i fiskalną, jednakże, póki co nie znajduje to odzwierciedlenia w samej ocenie ratingowej,
w szczególności w podkategorii dotyczącej sytuacji ekonomicznej, której ocena pozostaje
niezmieniona pomimo wyników gospodarczych przewyższających zdecydowanie wcześniejsze prognozy agencji. Jest to jeden z elementów metodologii przyznawania ratingu
przez agencję Standard&Poor's, z którym nie do końca się zgadzamy.
Komunikat w angielskiej wersji językowej (press release in EN version).

PROJEKTY
PORADY

Nowelizacja ustawy
o OZE w Sejmie

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach
energii (OZE) oraz niektórych innych ustaw był przedmiotem obrad
Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa. Propozycję tę prezentował
wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Nowe regulacje pozwolą
m.in. na efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
i wypełnienie zobowiązań międzynarodowych.
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– „Nasze propozycje rozwiązują problem funkcjonowania małych wytwórców OZE poprzez
zaplanowanie wsparcia realizacji przedsięwzięć w wybranych technologiach, jak również
umożliwi to zrealizowanie istotnych potrzeb z punktu widzenia ochrony środowiska i gospodarki, takich jak poprawa bilansu wodnego, minimalizacja kosztów zewnętrznych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej, utylizacja odpadów oraz rozwój generacji
rozproszonej” – powiedział wiceminister Grzegorz Tobiszowski, który referował projekt
ustawy na posiedzeniu Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.
Celem projektu jest przede wszystkim zapewnienie pełnej zgodności przepisów ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2017 r. poz. 1148, z późn.
zm.) z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, do czego strona polska zobowiązała
się wobec Komisji Europejskiej w procedurze notyfikacyjnej oraz dostosowanie przepisów
do wymogów unijnych.
Nowelizacja ustawy jest odpowiedzią na
oczekiwania przedsiębiorców działających
w obszarze energetyki odnawialnej. Pozwoli zrealizować cele zawarte w dokumentach
strategicznych kraju, takich jak Strategia
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR),
Krajowy plan działania w zakresie energii
ze źródeł odnawialnych (KPD) oraz Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 (PEP
2030). Umożliwi również realizację udziału
energii z OZE w końcowym zużyciu energii
brutto na poziomie 15%, zgodnie z przyjętym zobowiązaniem międzynarodowym.
Ponadto dokument wprowadza szereg zmian w wybranych definicjach ustawy. Katalog definicji został rozszerzony
o m.in. biomasę pochodzenia rolniczego,
biowęgiel, toryfikat i stałą cenę zakupu.
Zmodyfikowano także definicję spółdzielni energetycznej i hybrydowej instalacji
odnawialnego źródła energii. Ustawa
wprowadza także definicję i nowe zasady
modernizacji. Przewiduje też nową regułę
kumulacji pomocy publicznej, która została uzupełniona o uwagi składane przez
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partnerów społecznych oraz resortowych i dostosowana do wytycznych przekazanych
przez Komisję Europejską. Zaproponowana reguła umożliwia wypłacenie wytwórcom różnicy pomiędzy ceną zaoferowaną w aukcji a średnią ceną energii elektrycznej, stanowiąc
tzw. pomoc operacyjną na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.
Nowe przepisy modyfikują tzw. „koszyki aukcyjne”, których nowy podział w wyższym
stopniu uwzględni specyfikę konkurencyjności technologii odnawialnych źródeł energii.
Przyjęcie nowych regulacji wpłynie na zwiększenie konkurencyjności składanych ofert, co
znajdzie bezpośrednie odzwierciedlenie w obniżeniu kosztów działania systemu wsparcia.
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa postanowiła powołać podkomisję w składzie 11 posłów. Prace w podkomisji rozpoczną się w najbliższym czasie.

PROJEKTY
PORADY

Pomoc dla zadłużonych
gospodarstw rolnych

– „Na wniosek organizacji rolniczych i rolników, przez ostatnie pół
roku pracowaliśmy nad projektem ustawy pozwalającej na udzielenie
pomocy rolnikom, którzy nie mogą regulować swoich zobowiązań” –
poinformował minister Krzysztof Jurgiel.
Szef resortu rolnictwa przedstawił główne założenia projektu ustawy, który jest już po
konsultacjach i wkrótce zostanie przedłożony Radzie Ministrów.
Proponowane są cztery formy pomocy zadłużonym gospodarstwom rolnym:
1. udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłat do
oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych w celu restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się
w trudnej sytuacji ekonomicznej,
2. udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pożyczek na
spłatę zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące
się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
3. udzielanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych,
4. przejęcie zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
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– Oczekiwana przez rolników ustawa powinna być uchwalona w czerwcu bieżącego
roku – podkreślił minister Krzysztof Jurgiel.
W projekcie ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne takie formy pomocy proponuje się producentom rolnym, którzy prowadzą
działalność rolniczą przez okres co najmniej trzech lat przed dniem utraty zdolności do
obsługi zadłużenia.
Formy pomocy polegające na udzielaniu dopłat do oprocentowania bankowych kredytów na restrukturyzację zadłużenia oraz udzielanie pożyczek na spłatę zadłużenia będzie
warunkowane przedstawieniem przez wnioskodawcę, tj. podmiot prowadzący gospodarstwo rolne planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego zaakceptpwanego przez
właściwy na miejsce położenia gospodarstwa rolnego wojewódzki ośrodek doradztwa
rolniczego. W planie gospodarstwa rolnego określona będzie niezbędna kwota kredytu
lub pożyczki niezbędna do odzyskania płynności finansowej umożliwiająca zapewnienie
długotrwałej zdolności gospodarstwa rolnego do konkurowania na rynku rolnym.
W przypadku decyzji podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne o przekazaniu
użytków rolnych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w zamian za przejęcie
zadłużenia gospodarstwa rolnego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dotychczasowy właściciel gospodarstwa rolnego będzie mógł korzystać z prawa pierwszeństwa do:
•
dzierżawy przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości rolnych,
•
do zakupu przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości rolnych w okresie nie krótszym niż po upływie pięciu lat od dnia przejęcia nieruchomości rolnych do przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Krajowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego przez okres 20 lat nie będzie mógł sprzedać przejętych nieruchomości rolnych od zadłużonego producenta rolnego, z wyjątkiem
sprzedaży na rzecz tego producenta rolnego, na jego wniosek.
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Powołanie Polskiej
Izby Handlowej
w Waszyngtonie

W dalszym rozwijaniu wymiany handlowej ma pomóc powołana
właśnie Polska Izba Handlowa w Stanach Zjednoczonych. Jej
siedzibą będzie Waszyngton, a szefem Christopher Jamroz,
urodzony w Polsce biznesmen mieszkający w USA.
Zadaniem Izby będzie promowanie i umacnianie współpracy gospodarczej między Polską
a Stanami Zjednoczonymi, m.in. poprzez ułatwianie wymiany handlowej oraz inwestycji
między amerykańskimi firmami oraz prywatnym i publicznym sektorem w Polsce. Będzie również pełniła rolę partnera amerykańskich przedsiębiorstw uruchamiających lub
rozwijających swoją działalność na polskim rynku. Izba będzie aktywnie współpracować
z polskim rządem oraz wieloma amerykańskimi i polskimi organizacjami handlowymi.

PROJEKTY
PORADY

Zmiany ustawy
o nawozach i nawożeniu?

Rozwój biogazowni rolniczych oraz potrzeba wprowadzenia
przepisów ułatwiających nawozowe zagospodarowanie produktów
pofermentacyjnych powstających w procesie fermentacji metanowej
z surowców rolniczych, produktów ubocznych, odpadów oraz
pozostałości z produkcji rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego –
to przyczyny rozpoczęcia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prac
nad zmianą ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.
Nowelizacja wynika również z potrzeby skutecznej realizacji celów określonych w dokumencie pn. Kierunki budowy biogazowni rolniczych na lata 2010–2020, opracowanego
przez Ministra Gospodarki we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Co nowego na kolei?
ZMIANY
PROJEKTY
PRAWNE

Parlament przyjął już nowelizację ustawy o komercjalizacji
i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje
Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym.
Nowe przepisy mają na celu ułatwienie funkcjonowania kolei i usunięcie barier przez
uzupełnienie i doprecyzowanie przepisów dotyczących m.in . budowy tuneli kolejowych
oraz działalności kolei turystycznych i historycznych.
Z kolei nowelizacja ustawy o systemie
monitorowania drogowego przewozu
towarów oraz niektórych innych ustaw
Np. nowelizacja ustawy
ma na celu objęcie systemem monitoroo systemie monitorowawania kolejowych przewozów towarów
nia drogowego przewozu
tzw. wrażliwych (paliwa silnikowe i ich potowarów oraz niektórych
chodne, w tym biodiesel; dodatki do painnych ustaw ma na celu
liw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie
objęcie systemem moalkoholu etylowego; rozcieńczalniki i roznitorowania kolejowych
puszczalniki; alkohol etylowy częściowo
przewozów towarów tzw.
wrażliwych.
i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy).
Poszerzenie obowiązującej ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu
towarów o nadzór nad przewozami kolejowymi i produktami leczniczymi ma prowadzić do uszczelnienia systemu podatkowego,
a tym samym do zwiększenia wpływów budżetowych. Te regulacje czekają jeszcze na
ostateczne przyjęcie przez Sejm.
Natomiast zmiany w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym dostosowują polskie
regulacje do przepisów unijnych regulujących otwarcie rynku krajowych usług kolejowego
transportu pasażerskiego, zawartych w rozporządzeniu PE i Rady (UE) 2016/2338.
23 marca 2018 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie ustalania
stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego. Rozporządzenie to reguluje zasady
wnoszenia i rozpatrywania reklamacji w transporcie kolejowo-drogowym.
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ZMIANY
PROJEKTY
PRAWNE

Ratyfikacja Poprawki
dauhańskiej do
Protokołu z Kioto

Ustawodawca wyraził zgodę na ratyfikację przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Poprawki dauhańskiej do Protokołu
z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r.,
sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.
System współpracy międzynarodowej w sprawach zmian klimatu oparty jest na Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 1992 r. oraz Protokole z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
z 1997 r. Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu określa
cele i ustanawia ogólne zasady współpracy. Protokół z Kioto natomiast, konkretyzuje
działania w zakresie ograniczenia i redukcji emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym obejmującym lata 2008-2012. W związku z brakiem globalnego porozumienia
klimatycznego, po zakończeniu pierwszego okresu rozliczeniowego powstała potrzeba
wyznaczenia celów redukcji emisji na kolejne lata.
Przyjęta w drodze konsensusu Poprawka dauhańska do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzona
w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. ustanawia drugi okres rozliczeniowy, trwający od
dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Poprawka dauhańska wyznacza
prawnie wiążące zobowiązania dotyczące redukcji emisji dla Stron Protokołu z Kioto wymienionych w Załączniku B oraz wprowadza dalsze zmiany do tekstu Protokołu
z Kioto związane z implementacją drugiego okresu rozliczeniowego. Rzeczpospolita
Polska wraz z pozostałymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Unią Europejską przyjęła Poprawkę dauhańską i zgodziła się na zmiany w Załączniku B do
Protokołu z Kioto, w tym przyjęła na siebie również nowy cel redukcyjny w drugim
okresie rozliczeniowym.
Celami związania Poprawką dauhańską do Protokołu z Kioto są:
1) kontynuacja uczestnictwa w systemie Protokołu z Kioto;
2) umożliwienie Unii Europejskiej przystąpienia do Poprawki dauhańskiej (w związku z mieszanym charakterem umowy oraz decyzją o wspólnym wypełnianiu

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

3)

zobowiązań przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie, niezbędna jest
ratyfikacja poprawki dauhańskiej zarówno przez Unię Europejską, jak i każde
z jej państw członkowskich);
rozwój globalnego procesu współpracy wielostronnej na rzecz ochrony klimatu.

PROJEKTY
PORADY

STOP przekraczaniu
norm pozostałości
środków ochrony roślin
w żywności

Ochrona roślin jest istotnym elementem produkcji roślinnej.
Uzyskanie oczekiwanej wysokości i jakości plonu jest bowiem możliwe
wyłącznie poprzez zapewnienie odpowiedniej kondycji i zdrowotności
roślin. Niestety chemiczna ochrona roślin często niesie ze sobą
ryzyko dla bezpieczeństwa człowieka oraz dla środowiska.
Troska o zdrowie konsumentów wymaga, by płody rolne były bezwzględnie wolne od przekroczeń najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin. Spełnienie
powyższych wymagań jest przy tym warunkiem utrzymania wysokiej pozycji polskiej żywności na wspólnym rynku Unii Europejskiej oraz skutecznej ekspansji na rynki państw trzecich.
Jeśli jesteś producentem:
1) stosuj zasady integrowanej ochrony roślin:
•
prowadź stałą lustrację plantacji,
•
prawidłowo identyfikuj agrofagi
i uwzględniaj progi ekonomicznej
szkodliwości,
•
wykorzystuj dostępne metody niechemiczne,
•
ograniczaj stosowanie środków
ochrony roślin do niezbędnego
minimum,
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•
•

stosuj wyłącznie legalne środki dopuszczone do stosowania w danej uprawie,
w pierwszej kolejności wybieraj środki, które nie pozostawiają pozostałości lub
o szybkim tempie zanikania substancji czynnej,
•
przestrzegaj ustalonych dawek, terminów stosowania i okresów karencji,
•
prowadź ewidencję zabiegów;
2) korzystaj z profesjonalnego niezależnego doradztwa przy doborze środków
ochrony roślin, wykorzystuj metodyki i programy ochrony roślin zamieszczone
na Platformie Sygnalizacji Agrofagów (www.agrofagi.com.pl);
3) przestrzegaj obowiązku szkolenia i uzyskaj odpowiednie zaświadczenie aktualne
na czas wykonywania zabiegów;
4) wykorzystuj przebadany i skalibrowany sprzęt do stosowania środków ochrony
roślin;
5) kupuj środki ochrony roślin wyłącznie w zarejestrowanych punktach obrotu
i przechowuj dowody ich zakupu;
6) zapobiegaj znoszeniu środków na uprawy sąsiednie; pamiętaj, że sąsiad ma prawo żądać informacji o planowanych zabiegach z użyciem środków ochrony roślin;
7) nieprawidłowości przy obrocie i stosowaniu środków ochrony roślin zgłaszaj
Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
8) pamiętaj, że odpowiadasz za bezpieczeństwo żywności wprowadzanej do obrotu;
9) zapewnij identyfikowalność każdej partii żywności (traceability) – ułatwi to ewentualny proces wycofywania tylko tych produktów, które nie spełniają wymagań.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Jeśli jesteś dystrybutorem:
Produkty nie1) kupuj płody rolne od wiarygodspełniające norm
nych dostawców;
dotyczących pozo2) pamiętaj, że w ramach systemów
stałości środków
kontroli wewnętrznej możesz
ochrony roślin nie
podejmować różne działania np.
mogą być wprowakontrolować dostawców, zlecać
dzane do obrotu
wykonanie badań na obecność poani jako żywność,
zostałości środków ochrony roślin
ani jako pasza dla
zwierząt, z których
w żywności kwalifikowanym própozyskuje się mięso
bobiorcom i akredytowanym laboi inne produkty żywratoriom. Kupując towar możesz
nościowe.
również żądać od dostawcy dostarczenia wyników takich badań.
Ewentualne niezgodności zgłaszaj
Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
3) zapewnij identyfikowalność każdej partii żywności (traceability). Ułatwi to ewentualny proces wycofywania tylko tych produktów, które nie spełniają wymagań;
4) żywność, która nie spełnia wymagań prawa żywnościowego, nie powinna znajdować się w obrocie. O stwierdzeniu niezgodności oraz o podjętych działaniach
przez przedsiębiorcę (tj. wycofanie, wstrzymanie obrotu etc.) należy poinformować terenowe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Produkty niespełniające norm dotyczących pozostałości środków ochrony roślin
nie mogą być wprowadzane do obrotu ani
jako żywność, ani jako pasza dla zwierząt,
z których pozyskuje się mięso i inne produkty żywnościowe.
Podmioty odpowiedzialne za naruszenie przepisów podlegają sankcjom karnym
i administracyjnym.
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ZMIANY
PRAWNE

Umowa i ubezpieczenie
dla pracowników
sezonowych

Parlament uchwalił ustawę, która wprowadza nowy rodzaj umowy
cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla
pracowników sezonowych.
Nowe regulacje określają w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników nowy rodzaj
umowy cywilnoprawnej o pomocy przy zbiorach. Przewiduje się także zmiany w zakresie
ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych, odnoszące się
do pomocników rolnika.
Zawarte w ustawie rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników korzystających ze wsparcia innych osób przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół
i roślin zielarskich
Podstawą świadczenia pomocy przy zbiorach będzie nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez rolnika (prowadzącego gospodarstwo rolne) z osobą pomagającą
przy zbiorach (pomocnikiem rolnika), zwany umową o pomocy przy zbiorach.
Nowy rodzaj umowy zapewni dostęp do ochrony zdrowia i ubezpieczenia wypadkowego dla pomocnika, przy jednoczesnym minimum obciążeń administracyjno-fiskalnych
dla rolnika.
Rolnik będzie opłacał składki: zdrowotną i na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie za pracownika sezonowego (za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca). W zamian pomocnik będzie miał prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez
niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach oraz dostęp do ochrony
zdrowia. Składki na ubezpieczenie zdrowotne rolnik będzie opłacał za pomocnika w wysokości takiej, jaka jest przewidziana za domowników rolników prowadzących działalność
wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Natomiast pracownik, zwany
w ustawie „pomocnikiem rolnika”, będzie musiał rozliczyć się z podatku od osiągniętych
dochodów w kraju, którego jest obywatelem.
Dotychczas w sytuacjach wymagających wsparcia przy zbiorach nagminnie stosowane
były umowy o dzieło, które nie zabezpieczają osób przy nich pracujących i nie przystają
do charakteru prowadzonej pracy.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Umowa o pomocy przy zbiorach będzie stosowana do czynności obejmujących:
•
zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich;
•
usuwanie zbędnych części roślin;
•
klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw,
tytoniu, ziół i roślin zielarskich lub wykonywanie innych czynności mających na
celu przygotowanie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich do
transportu, przechowywania lub sprzedaży;
•
wykonywanie innych czynności związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości
plonów.
Umowa o pomocy przy zbiorach (na odpłatne wykonywanie tych prac) będzie zawierana na okres nie dłuższy niż 180 dni w ciągu roku kalendarzowego. Rolnik będzie zgłaszał
pomocników do ubezpieczenia w ciągu 7 dni od rozpoczęcia świadczenia pracy.

PROJEKTY

Mały ZUS dla
małych firm?

Oszczędności dla przedsiębiorców, więcej firm, poprawa ich
rentowności i lepsze perspektywy rozwoju – to spodziewane
efekty ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia
składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych
wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.
Taki projekt skierowany został do konsultacji publicznych.
Co zmienia ustawa?
Obecnie przedsiębiorcy niezależnie od wielkości przychodu płacą taką samą składkę ZUS.
Dzięki planowanym zmianom osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia ( w 2018 r. to 5250 zł), będą mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne. Oszczędności przedsiębiorcy
będą zależeć zatem od jego rocznych przychodów.
Jak bardzo „mały ZUS” poprawi sytuację najmniejszych firm najłatwiej zobrazować na
konkretnym przykładzie. Przedsiębiorca, którego miesięczne przychody wynoszą tyle, ile
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minimalne wynagrodzenie, obecnie odprowadza co miesiąc do ZUS – 1232,16 zł., czyli
ponad połowę swojego przychodu. Po zmianach składka ZUS przedsiębiorcy wyniosłaby
niecałe 660 zł.
Oszczędności dla firm, korzyści dla gospodarki
Ze zmian wynikających z ustawy skorzysta prawie 200 tys. małych firm. Wiele z nich działa
w mniejszych miastach i powiatach z ciągle jeszcze stosunkowo wysokim poziomem bezrobocia. Obniżenie składki ZUS poprawi ich rentowność i perspektywy rozwoju. Obecnie
prawie 60 tys. przedsiębiorców rocznie wypada z systemu zabezpieczenia społecznego
właśnie z powodu nieosiągnięcia odpowiedniej skali lub rentowności biznesu. Dzięki niższym miesięcznym obciążeniom więcej z nich przetrwa próbę czasu i łatwiej będzie się
im rozwijać. To oznacza korzyści dla całego regionu. Planowane zmiany pomogą również
w ograniczeniu szarej strefy oraz pobudzą aktywność zawodową i przedsiębiorczość.
Zgodnie z szacunkami korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych wyniosą
ok. 1,5 mld zł w skali roku. Wyliczenia te uwzględniają wyłącznie mierzalne skutki, jak
stymulacja popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego. Nie wzięto w nich pod uwagę np.
korzyści wynikających z ograniczenia szarej strefy.
MpiT chce, aby przedsiębiorcy, których przychody w 2018 r. nie przekroczą średniomiesięcznie 5.250 zł, mogli już od 1 stycznia 2019 r. skorzystać z nowych regulacji.
Projekt ustawy został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji

PROJEKTY

Nowelizacja
pracowniczych
programów
emerytalnych?

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych
programach emerytalnych, przygotowany, przez ministra rodziny,
pracy i polityki społecznej, ma dostosować polskie prawo do unijnej
dyrektywy, która ma ułatwić korzystanie z prawa do swobodnego
przemieszczania się pracowników między państwami UE.
Chodzi m.in. o:
•
określenie maksymalnego okresu oczekiwania na nabycie prawa do przystąpienia
do dodatkowego programu emerytalnego;
•
rozszerzenie obowiązków informacyjnych pracodawców prowadzących pracownicze programy emerytalne względem ich członków;
•
przekazywanie informacji przez zarządzających pracowniczymi programami emerytalnymi pracodawcom prowadzącym takie programy.

Renta socjalna w górę
PROJEKTY

39,2% – o tyle wzrośnie renta socjalna od 2015 roku. Rada
Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie
socjalnej. Dzięki temu renta socjalna od 1 czerwca br. wyniesie
1029,80 zł brutto. Podwyżka jest realizacją jednego z postanowień
porozumienia zawartego przez rząd i część środowisk osób
niepełnosprawnych.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI
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Z myślą o poprawie sytuacji osób z niepełnosprawnościami od 1 marca 2017 roku rząd
podwyższył rentę socjalną z 741,35 do 840 zł. To nienotowany wcześniej, 13-procentowy
wzrost renty socjalnej, którym nie może wykazać się żaden poprzedni rząd. Wraz z tegoroczną waloryzacją rent i emerytur renta socjalna wzrosła do 865,03 zł. Tak wysokiego
wzrostu świadczeń nie było od 5 lat. Na tym jednak nie koniec.
Realizacja porozumienia z osobami niepełnosprawnymi
Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej zakłada
podwyższenie od 1 czerwca 2018 roku renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu
całkowitej niezdolności do pracy. Dzięki temu renta socjalna wyniesie 1029,80 zł brutto
(878,12 zł netto). Obecnie jest to 865,03 zł brutto (745,18 zł netto). Oznacza to wzrost
na poziomie ponad 19%.
Podwyżka renty socjalnej jest realizacją jednego z postanowień porozumienia w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych, które 24 kwietnia br. zawarli strona rządowa
i przedstawiciele części środowiska osób niepełnosprawnych.

Podwyższenie renty socjalnej przełoży się więc na wzrost wydatków budżetowych – w skali miesiąca o ok. 45 mln zł, a w skali roku o 540 mln zł.
Wypłaty z wyrównaniem
Nowe przepisy wejdą w życie z 1 września br. z mocą obowiązującą od 1 czerwca br.
W praktyce oznacza to, że renta socjalna w podwyższonej wysokości będzie wypłacana
od 1 września br. z trzymiesięcznym wyrównaniem.

AKTUALNOŚCI
PROJEKTY

Rząd dostosowuje
edukację do potrzeb
rynku pracy

Dla kogo renta socjalna?
Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu
naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia lub
w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo
w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
Celem renty socjalnej jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do
świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy. Renta socjalna przeznaczona jest
dla osób, które w większości nigdy nie osiągają samodzielności życiowej, w wieku dorosłym zamieszkują z rodzicami lub też przebywają wiele lat w instytucjonalnych formach
opieki, takich jak domy pomocy społecznej. Świadczenie to jest wyrazem szczególnej
troski państwa o osoby nieposiadające zdolności do jakiejkolwiek pracy.

System Rad ds. Kompetencji ma za zadanie działania na
rzecz dopasowania umiejętności pracowników do potrzeb
przedsiębiorców.

Renta socjalna w liczbach
Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę socjalną pobiera 280 tys.
osób (stan na marzec br.). Renty socjalne są
finansowane w całości z budżetu państwa.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Wyższa renta socjalna
będzie wypłacana od
1 września br. z trzymiesięcznym wyrównaniem.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazuje bowiem na konieczność ścisłej
współpracy szkolnictwa z gospodarką – m.in. poprzez włączenie do systemu kształcenia
praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach czy aktywny udział przemysłu w przygoto-
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waniu programów nauczania. Istotną rolę w konstruowaniu modelu współpracy szkolnictwa z przedsiębiorcami odgrywać będzie system rad ds. kompetencji.
System składa się z trzech elementów: Sektorowych Rad ds. Kompetencji, Rady Programowej oraz Bilansu Kapitału Ludzkiego czyli badania dopasowania kompetencyjnego
podaży i popytu na rynku pracy.

Przepisy w sprawie recept
ZMIANY
PRAWNE

W dniu 18 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca
2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem
e-recepty oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept.
W związku z powyższym, Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że do końca 2018 r.
realizacja recept może następować na dotychczasowych zasadach.
W świetle art. 10 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty, do dnia 31 grudnia 2018 r. apteki gromadzą i przekazują informacje do
oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na dotychczasowych zasadach.
W związku z powyższym, zakres danych niezbędnych do otaksowania recepty w postaci
papierowej, wskazanych w § 7 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept,
powinien być zbieżny z dotychczas uzyskiwanymi danymi w procesie otaksowania recept.
Jednocześnie § 18 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie recept zawiera przepisy przejściowe odnoszące się do
realizacji recept, co do których uzasadnienie do rozporządzenia wskazuje, że do dnia
16 października 2018 r. jedynie „otaksowanie recept w postaci papierowej posiadających unikalny numer identyfikujący receptę
i realizowanych przez aptekę podłączoną
do Platformy P1 będzie następowało przez
wystawienie Dokumentu Realizacji Recepty,
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natomiast w pozostałych przypadkach – na dotychczasowych zasadach" .Natomiast „od
dnia 17 października 2018 r. otaksowanie recept w postaci papierowej realizowanych przez
aptekę podłączoną do Platformy P1 będzie następowało przez wystawienie Dokumentu
Realizacji Recepty, a w braku ww. podłączenia również na zasadach dotychczasowych”.
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że docelowo otaksowanie recepty polegać będzie na wytworzeniu Dokumentu Realizacji Recepty dla każdej pozycji na recepcie (§ 7 ust.
3 rozporządzenia). Dokument Realizacji Recepty to dokument elektroniczny wytworzony
w wyniku elektronicznego otaksowania recepty (§ 2 pkt 1). W przypadkach wskazanych
w ww. przepisach przejściowych, otaksowanie recepty dokonywane będzie przez czytelne
naniesienie danych na dotychczasowych zasadach. W konsekwencji, pełen zakres danych
wskazanych w §7 ust. 5 i 6 rozporządzenia dotyczy wyłącznie elektronicznego Dokumentu
Realizacji Recepty, gdyż tylko dla tego dokumentu właściwy jest ten zakres danych.
W połowie kwietnia wszystkie 7 testów integracji systemów do wystawiania e-recepty
wypadło pozytywnie.
Mimo że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie
wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych utraciło moc, w aptece
ogólnodostępnej dalej można nabyć produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego na podstawie zapotrzebowania
podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Aby jednak to zrobić, trzeba uzupełnić
dotychczasowy wzór zapotrzebowania – wyjaśnił resort zdrowia.

PROJEKTY

Wkrótce ustawa
o Państwowym
Ratownictwie
Medycznym

Sejm zmienił ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Zmiany zakładają m.in. przejęcie przez Ministra Zdrowia zadań
w zakresie utrzymania i obsługi technicznej Systemu Wspomagania
Dowodzenia (SWD) Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM),
dotychczas realizowanego przez ministra właściwego do spraw
administracji publicznej.
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Przyjęte rozwiązania są zbieżne z postulatami zgłaszanymi przez środowisko ratowników medycznych.
Nowelizacja ustawy o PRM zawiera dwie
podstawowe zmiany odnoszące się do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Dotyczą one:
•
wprowadzenia możliwości zawierania
umów na zadania zespołów ratownictwa medycznego z podmiotami
z większościowym udziałem kapitału
publicznego (tzw. „upublicznienie systemu PRM”),
•
przejęcia przez ministra zdrowia od MSWiA Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego, będącego narzędziem teleinformatycznym do obsługi zgłoszeń alarmowych.
Przyjęta mała nowelizacja ustawy o PRM niesie wiele zmian oczekiwanych przez środowisko ratownictwa medycznego:
•
uregulowanie obszaru odnoszącego się do dyspozytorni i dyspozytorów medycznych, w tym przejęcie dyspozytorni medycznych przez wojewodów,
•
zapewnienie dostępu do wsparcia
psychologicznego dla dyspozytorów medycznych,
Nowelizacja przewidu•
doprecyzowanie możliwości wykoje m.in. upublicznienie
nywania zawodu przez ratownika
systemu PRM.
medycznego w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej, a także w Policji oraz w Służbie
Ochrony Państwa ,
•
rozszerzenie o kardiologię i neurologię katalogu specjalizacji lekarskich, które
umożliwią uzyskanie statusu lekarza systemu PRM,
•
wprowadzenie możliwości pełnienia funkcji wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych i pielęgniarki systemu,
•
powołanie Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, którego głównym celem będzie realizacja zadań związanych z Systemem Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, monitorowania systemu
PRM oraz indywidualnego rozwoju zawodowego dyspozytorów medycznych.
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Zmiany dot. IOWISZ
PROJEKTY

Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych wprowadzają nowe zasady stosowane
w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze
Zdrowia (IOWISZ).
Zgodnie z ustawą, zwiększona zostanie liczba podmiotów, które będą się mogły ubiegać
o opinię celowości inwestycji. Nowe rozwiązania przewidują, że uzyskanie niektórych
dotacji ze środków budżetu państwa na zakup sprzętu lub remonty będzie wymagało
uzyskania pozytywnej opinii o celowości inwestycji. Zmiany obejmą także procedurę
składania i oceny wniosków inwestycyjnych. Jednostki, które będą chciały wystąpić
o opinię o celowości inwestycji, będą musiały dostarczyć szerszy zakres informacji na
temat planowanego przedsięwzięcia. Będzie to dotyczyć sytuacji, gdy inwestycja obejmuje więcej niż jedną dziedzinę medycyny.

ZMIANY
PRAWNE

Nowe zasady doskonalenia
kwalifikacji zawodowych
przez rzeczoznawców
majątkowych

28 kwietnia 2018 r. weszły w życie przepisy wykonawcze
określające zasady stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych
przez rzeczoznawców majątkowych. Nowe rozporządzenie
określa sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez
rzeczoznawców majątkowych, sposoby dokumentowania tego
obowiązku i sposób oceny spełnienia tego obowiązku.
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Sposoby doskonalenia
•

ukończenie organizowanych przez
organizacje zawodowe rzeczoLiczba punktów
znawców majątkowych warsztatów,
możliwych do uzyskaw trakcie których:
nia za poszczególne
ÌÌ co najmniej 80 proc. czasu
działania znajduje się
kształcenia stanowią zajęcia
w rozporządzeniu.
praktyczne,
ÌÌ zajęcia wykonywane są pod
nadzorem rzeczoznawcy majątkowego posiadającego doświadczenie w zakresie tematyki, której dotyczy warsztat,
•
ukończenie studiów wyższych, studiów trzeciego stopnia, studiów podyplomowych, szkoleń lub kursów,
•
udział w konferencjach lub sympozjach naukowych,
•
własne lub współautorskie publikacje książkowe,
•
własne lub współautorskie artykuły w czasopismach.
Wymagana tematyka doskonalenia to określanie wartości nieruchomości, a także
maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, lub sporządzanie opracowań
i ekspertyz, niestanowiących operatu szacunkowego, wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Sposoby dokumentowania
•

•

publikacja książek lub artykułów w czasopismach – oświadczenie rzeczoznawcy
majątkowego (szczegółowe warunki dotyczące oświadczeń znajdują się w rozporządzeniu),
w pozostałych przypadkach – dokument potwierdzający ukończenie lub udział
w danym sposobie doskonalenia.
Sposób oceny

W ciągu roku kalendarzowego rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do uzyskania
(warunki należy czytać łącznie):
•
co najmniej 12 punktów za doskonalenie kwalifikacji na sposoby wymienione
w rozporządzeniu,
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•

w tym co najmniej 6 punktów za
ukończenie warsztatów organizowanych przez organizacje zawodowe.

Pierwszy okres rozliczeniowy, trwający
od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do uzyskania (warunki należy czytać
łącznie):
•
co najmniej 8 punktów za doskonalenie kwalifikacji na sposoby wymienione w rozporządzeniu,
•
w tym co najmniej 4 punktów za
ukończenie warsztatów organizowanych przez organizacje zawodowe.
Działania zgodne z wymienionymi
w rozporządzeniu sposobami doskonalenia wykonane od 1 stycznia 2018 r. do
dnia wejścia w życie rozporządzenia będą
traktowane jako doskonalenie zawodowe
w rozumieniu przepisów ustawy i rozporządzenia. Liczba punktów możliwych do
uzyskania za poszczególne działania znajduje się w rozporządzeniu.
Podstawy prawne:
•
rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia
2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych
przez rzeczoznawców majątkowych,
•
art. 197a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
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PROJEKTY

Ułatwienie
realizacji inwestycji
mieszkaniowych

Zgoda na realizację inwestycji mieszkaniowej będzie zależała
od gminy – nie od wojewody. Na etapie wniosku inwestora
trzeba będzie przedstawić koncepcję inwestycji – założenia
urbanistyczne. To niektóre efekty konsultacji publicznych
projektu specustawy mieszkaniowej. Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju przedstawiło zmiany w projektowanych przepisach.
Specustawa ma przede wszystkim zwiększyć podaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe.
W dniu 27 kwietnia 2018 r., w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zorganizowana została debata dotycząca zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych uwag do
projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych
oraz inwestycji towarzyszących.
W spotkaniu wzięło udział około 50 osób reprezentujących instytucje, stowarzyszenia
i komitety.
Wiceminister Artur Soboń poinformował zebranych, że w trakcie konsultacji publicznych do projektu wpłynęło aż 1.000 uwag. Część z nich została uwzględniana przy tworzeniu drugiej wersji projektu, jednakże z uwagi na zbyt krótki okres czasu, wersja ta nie
została zaprezentowana na debacie. Jednakże Wiceminister zobowiązał się do jej udostępnienia po długim weekendzie. Wtedy ponownie mają odbyć się konsultacje publiczne oraz
debata dotycząca nowej wersji. Mimo braku nowego projektu, pan Artur Soboń przedstawił kilka – według Ministerstwa – najważniejszych zmian. Dotyczą one w szczególności:
•
przekazania władztwa decyzyjnego z rąk wojewodów w ręce gmin;
•
obowiązkowe konsultacje nad wnioskami o wyrażanie zgody na inwestycję bez
względu na fakt, czy dany teren jest przewidziany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czy nie;
•
przywrócenie konieczności uzyskiwania zgód (a nie tylko opinii) właściwych organów, w przypadku gdy obowiązujące przepisy tego wymagają;
•
decyzja o realizacji inwestycji mieszkaniowych wydawana tylko przez rady gminy (nie
jak było w pierwotnej wersji również przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta);
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zgodności inwestycji także ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
Specustawa ma przede
wszystkim zwiększyć podaż
•
uszczegółowienia przepisów dotygruntów pod budownictwo
czących konkursów urbanistyczno –
mieszkaniowe.
planistycznych;
•
zróżnicowania – w zależności od
wielkości miejscowości – standardów dostępu infrastruktury technicznej i społecznej jakie muszą spełniać tereny
przeznaczone pod realizację inwestycji mieszkaniowych;
•
obowiązywania ustawy – 10 lat.
Powyższe hasła pokazują, że niewielka część uwag, zgłoszonych m.in. przez Polski
Związek Działkowców, została uwzględniona.
Zapraszamy do obejrzenia transmisji z konferencji: www.miir.gov.pl/transmisja i zapoznania się z prezentacją zmian w ustawie o ułatwieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych.

ORZECZENIA

Internet jest
miejscem publicznym

Sąd Najwyższy 17 kwietnia 2018 r. (sygn. IV KK 296/17) podzielił
pogląd Rzecznika Praw Obywatelskich i uznał, że internet jest
miejscem publicznym.
Po rozpoznaniu kasacji Rzecznika wniesionej na niekorzyść lidera stowarzyszenia
„Duma i Nowoczesność” uchylił zaskarżone
postanowienie, którym umorzono postępowanie wobec obwinionego o umieszczanie w miejscu publicznym nieprzyzwoitych
napisów lub rysunków.
W 2016 r. stowarzyszenie „Duma i Nowoczesność” opublikowało na swojej stronie
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internetowej serię obrazków z nieprzyzwoitymi i obraźliwymi napisami stylizowanymi na
znaki zakazu (np. zakaz pedałowania).
Sąd Najwyższy uznał, że internet jest miejscem publicznym w rozumieniu art. 141 kodeksu
wykroczeń, co skutkowało uchyleniem zaskarżonego postanowienia i przekazaniem sprawy
do ponownego rozpoznania przez Sąd Rejonowy.
Przyjął, że treści publikowane w internecie, choć fizycznie rzeczywiście znajdują się na
dyskach twardych, to jednak tworzą „pewną przestrzeń”, a jeśli są dostępne na stronie internetowej, na którą każdy, bez ograniczeń może wejść, to tym samym przestrzeń taką należy
uznać za miejsce publiczne.
SN zwrócił także uwagę, że nie każda strona internetowa może być traktowana jako przestrzeń publiczna. „Dostęp do niektórych treści wymaga na przykład zalogowania się i w takich
sytuacjach pojawić się może wątpliwość czy mówimy o przestrzeni publicznej” wyjaśniał
sędzia sprawozdawca.

PROJEKTY

Program reform
„Sprawiedliwość
i bezpieczeństwo”

Odstraszające kary dla złodziei i oszustów, walka z przestępstwami
finansowymi, bezwzględne ściganie lichwiarzy i nieuczciwych
windykatorów, ochrona praw pracowniczych, a także zaostrzenie kar
za najpoważniejsze przestępstwa, jak rozboje, gwałty i zabójstwa –
to najważniejsze cele kompleksowego pakietu reform pod
nazwą „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo”, które przygotowało
Ministerstwo Sprawiedliwości.
Bezpieczeństwo dla Polaków
Ma je zapewnić nie tylko walka z przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu. Znacznie
częstsze, a przez to bardziej dokuczliwe dla przeciętnych Polaków są przestępstwa
przeciwko ich mieniu, jak kradzieże, oszustwa czy naciąganie na pożyczki o lichwiarskim
oprocentowaniu. Większej skuteczności przepisów wymaga również walka z narusza-
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niem praw pracowniczych, a także ochrona zadłużonych oraz dzieci pozbawionych alimentów. Przygotowane zmiany to m.in.:
•
kary 15 dni więzienia – krótki pobyt w więzieniu ma być przestrogą na całe życie
dla osób, które tylko incydentalnie weszły w konflikt z prawem, a dziś dostają
wyroki w zawieszeniu;
• surowe kary dla drobnych złodziei – za kradzież zuchwałą, np. wyrwanie komuś
torebki na ulicy, ma grozić od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, podczas gdy dziś
sprawcy płacą zwykle tylko grzywny;
•
wyższe kary za kradzież kart płatniczych i włamania na konta internetowe – ma za to grozić kara, jak za kradzież z włamaniem, czyli od roku do 10 lat
więzienia (dziś – do 5 lat więzienia);
• ochrona przed piramidami finansowymi – w Kodeksie karnym pojawi się nowe
przestępstwo odnoszące się ściśle do funkcjonowania i tworzenia piramid finansowych. Pozwoli to ścigać założycieli piramid zanim zdążą oszukać ludzi;
• skuteczne ściganie lichwiarzy – nowe prawo wyraźnie zdefiniuje, które pożyczki
mają charakter lichwiarski i umożliwi skuteczne ściganie naciągaczy;
•
kary za cofanie liczników w autach – bezkarnym dotąd oszustom ma grozić od
3 miesięcy do 5 lat więzienia;
•
alimenty szybkie i bez kosztów – reforma prawa rodzinnego zakłada maksymalne uproszczenie formalności i przyznawanie w kilka dni alimentów natychmiastowych;
• ochrona pracowników – zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego mają ułatwić dochodzenie roszczeń i ułatwić karanie nieuczciwych pracodawców.
Poza przygotowanymi już zmianami planowane jest m.in. podjęcie prac nad nowymi
regulacjami, które powinny ułatwić walkę z nieuczciwymi sprzedawcami internetowymi
i pomóc w skutecznym zwalczaniu oszustw internetowych.
Bezwzględność wobec przestępców
Kary muszą być na tyle surowe, by skutecznie odstraszały przed popełnianiem przestępstw. Muszą być dolegliwe dla skazanych i dawać ofiarom poczucie zadośćuczynienia.
Proponowane zmiany to m.in.:
• surowsze kary za najcięższe przestępstwa, m.in. podwyższenie maksymalnej kary za rozbój – z 12 do 15 lat więzienia i za doprowadzenie do ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu – z 15 do 20 lat, a także za zabójstwo – do 30 lat więzienia
i dożywocie (dziś do 15 lat więzienia oraz 25 lat bądź dożywocie);
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•
•

•

surowsze kary za gwałt – do 25 lat, zamiast obecnych 15 lat, za gwałt za szczególnym okrucieństwem oraz do 20 lat (dziś do 15) za gwałt na dziecku;
nowa kara bezwzględnego dożywocia –oznacza brak możliwości warunkowego
zwolnienia z więzienia i ma być orzekana wobec sprawców, którzy są trwale niebezpieczni dla społeczeństwa;
kary elastyczne i adekwatne do winy – mają być orzekane w przedziale od 15 dni
do 30 lat więzienia oraz w wymiarze dożywocia, podczas gdy dziś prawo przewiduje kary od miesiąca do 15 lat pozbawienia wolności, osobną karę 25 lat więzienia
i dożywocie.

ZMIANY
PRAWNE

Będzie łatwiej
tworzyć gminny zasób
mieszkaniowy

1 maja br. wejdzie w życie część przepisów ustawy wprowadzającej
pakiet zmian ułatwiających tworzenie gminnego zasobu
mieszkaniowego.

Walka z aferzystami gospodarczymi
Zaostrzone kary dla oszustów VAT-owskich przyniosły nie tylko większe o dziesiątki miliardów przychody Skarbowi Państwa, ale też udowodniły, że surowe kary dają pożądany efekt.
Konsekwencją są propozycje kolejnych zmian:
•
wyższe kary za łapówki – przyjęcie korzyści majątkowej powyżej miliona złotych
będzie zagrożone karą od 3 do 20 lat pozbawienia wolności, podczas gdy dziś – od
2 do 12 lat;
• ściganie fałszerzy faktur – w przypadku fałszerstw na wielką skalę, a więc powyżej 10 milionów, mają być orzekane kary w przedziale od 5 do 25 lat więzienia
(dziś od 5 do 15 oraz 25 lat pozbawienia wolności);
•
walka z lewymi przetargami – gdy w przetargi są zaangażowane publiczne pieniądze – rządowe, samorządowe albo z Unii Europejskiej - prokuratura będzie
mogła podejmować działania z urzędu, a nie czekać na złożenie zawiadomienia.

Ustawa realizuje Narodowy Program Mieszkaniowy. Wprowadzi zmiany w zasadach
realizacji programu wsparcia budownictwa kierowanego do najmniej zamożnych,
w tym nowych form wspierających gminy w rozwoju budownictwa społecznego
czynszowego z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego. W ten sposób
znacznie poprawi dostępność mieszkań czynszowych.
– "Do tej pory w tym segmencie udało się zrealizować ok. 6 tys. mieszkań, a kolejnych
7,5 tys. znajduje się w trakcie realizacji. Przyjęta z inicjatywy rządu ustawa o wsparciu
dla samorządów realizujących inwestycje mieszkaniowe umożliwi przeznaczenie do
2025 r. na ten cel kwoty 6,2 mld zł, co pozwoli na zbudowanie 177 tys. nowych mieszkań
komunalnych" – stwierdził wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.
Najem socjalny
Ustawa wprowadza zmiany dotyczące zasad wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem. Umożliwią one gminom ubieganie się o dofinansowanie
tworzenia nowych lokali mieszkalnych bez dotychczasowego warunku wydzielenia
z gminnego zasobu odpowiedniej liczby lokali socjalnych. Ustawa modyfikuje zasady
wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem. Gminy będą mogły
wynająć lub podnająć każdy lokal spełniający wymogi ustawowe w ramach tzw. najmu
socjalnego, czyli umowy najmu lokalu nadającego się do zamieszkania ze względu na
wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka
gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku
jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.
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Nowe możliwości finansowania inwestycji mieszkaniowych
Zgodnie z ustawą, możliwe będzie bezzwrotne finansowe wsparcie udzielane gminom
i związkom międzygminnym współuczestniczącym w tworzeniu lokali przez innego inwestora. Finansowym wsparciem objęte mają być także remonty lub przebudowy noclegowni
i schronisk dla bezdomnych oraz przedsięwzięcia, w wyniku których powstaną ogrzewalnie. Umożliwiono jednoczesne finansowanie tych samych przedsięwzięć ze środków Unii
Europejskiej i udzielanie im wsparcia na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy.
Inwestor będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania pod warunkiem, że wsparcie nie
obejmie tych samych kosztów przedsięwzięcia, jakie finansowane są już ze środków unijnych. Bezzwrotne wsparcie finansowe będzie mogło być udzielane na tworzenie lokali
mieszkalnych na wynajem. Przeznaczone one będą dla osób uzyskujących dochody zbyt
niskie, by zaspokajać potrzeby mieszkaniowe w warunkach komercyjnych, a zarazem
zbyt wysokie, aby ubiegać się o lokal komunalny. Ustawa stanowi, że najemcy mieszkań
komunalnych będą zobowiązani do składania deklaracji o dochodach i majątku.
Kiedy zmiany wejdą w życie?
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali
socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz
niektórych innych ustaw ma wejść w życie z dniem 1 maja 2018 r. z wyjątkiem art. 1 pkt
15, w zakresie art. 12 ust. 2, oraz pkt 16 i 19, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Przepisy te dotyczą terminu przekazywania środków z budżetu państwa do funduszu dopłat
oraz sprawozdań składanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego odpowiednim ministrom
z wysokości przekazanych środków finansowych na realizację wsparcia budownictwa mieszkaniowego oraz finansowym wsparciu możliwym do udzielenia w związku z rozpatrywanymi
przez Bank wnioskami, a także określenia standardów odnoszących się do przestrzennego
kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego
budynku oraz lokalizacji przedsięwzięcia. Zmiany dotyczące ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy. – Kodeks
postępowania cywilnego, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawy o dodatkach mieszkaniowych wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu
tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych,
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego oraz niektórych innych ustaw została podpisana 10 kwietnia 2018 r.
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PROJEKTY
WZORY
PISM

Wzory wniosków
o pozwolenie na
budowę lub rozbiórkę
oraz zgłoszenie
budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego

Rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę określa wzory takich dokumentów.
Chodzi o:
1. wniosek o pozwolenie na budowę
Wzory mogą być elektronicznie
lub rozbiórkę (B-1), który stanowi
wypełniane przez inwestorów, co
załącznik nr 1 do rozporządzenia;
wiąże się możliwością zwiększania
2. zgłoszenie budowy lub przebudomiejsca na wpisanie poszczególnych
wy budynku mieszkalnego jednodanych oraz możliwością dodawania
rodzinnego (B-2), które stanowi
kolejnych pozycji w ramach poszczezałącznik nr 2 do rozporządzenia;
gólnych punktów, jeżeli inwestor
3. oświadczenie o posiadanym prapotrzebuje wpisać więcej danych.
wie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3), które stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4. informację uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę,
zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane (B-4), która stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5. decyzję o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (B-5), która stanowi załącznik
nr 5 do rozporządzenia.
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Zob. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy
i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę
lub rozbiórkę.
Wzory w formie edytowalnej:
1.

wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) – załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2. zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
(B-2) – załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane (B-3) – załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4. informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę,
zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane (B-4) – załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5. decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (B-5) – załącznik nr 5 do rozporządzenia.
Wzory mogą być elektronicznie wypełniane przez inwestorów, co wiąże się możliwością
zwiększania miejsca na wpisanie poszczególnych danych oraz możliwością dodawania
kolejnych pozycji w ramach poszczególnych punktów, jeżeli inwestor potrzebuje wpisać
więcej danych. Ważne jest, aby zachowana została struktura wzorów wniosków, co znaczy
że nie jest dopuszczalne zmienianie kolejności wpisania poszczególnych danych albo wpisywanie danych nie przewidzianych we wzorach. Miejsce na wpisanie dodatkowych danych,
np. danych pełnomocnika, zostało przewidziane we wzorze informacji uzupełniającej do
wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4), który stanowi załącznik nr 4 do
rozporządzenia.

•
•
•
•
•
•
•
•
2.
•
•
3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.

Opisowe informacje:
•

Przykłady wypełnienia poszczególnych wzorów:
1.
•
•

wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B1) dla inwestycji:
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
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rozbiórka budynku mieszkalnego,
rozbudowa szkoły,
rozbudowa szpitala,
rozbudowa hali magazynowej,
nadbudowa budynku mieszkalnego na nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej,
nadbudowa budynku mieszkalnego na nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej,
budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej,
rozbudowa drogi wojewódzkiej,
zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
(B2) dla inwestycji:
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane (B3) dla inwestorów:
osoba fizyczna,
mąż składający oświadczenie jako pełnomocnik żony,
osoba prawna,
szkoła gminna,
szpital miejski,
wspólnota mieszkaniowa,
właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej,
spółdzielnia mieszkaniowa,
osoba fizyczna posiadająca w zasobach spółdzielni mieszkaniowej prawo odrębnej
własności lokalu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę,
zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane (B4): uzupełnienie danych pełnomocnika inwestora.

•
•

informacja w kwestii reprezentacji osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej (tzw. ułomna osoba prawna),
informacja w kwestii pełnomocnictwa,
informacja o obowiązku wniesienia opłaty skarbowej.
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AKTUALNOŚCI

Bezpłatne podręczniki
i wyprawka dla uczniów
„Dobry start”

Uczniowie na dotychczasowych zasadach będą otrzymywali
podręczniki i ćwiczenia bezpłatnie. Są one finansowane z budżetu
państwa. W 2018 r. z budżetu przeznaczyliśmy na ten cel 404 mln zł.
Dodatkowo od sierpnia br. ruszy program wsparcia dla uczniów
„Dobry start”, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat.
Co roku, w sierpniu na każde uczące się dziecko rodzice otrzymają 300 zł na wyprawkę
dla ucznia. Program będzie powszechny. To rodzice zdecydują, na co wydać te pieniądze.
Jednym słowem darmowe podręczniki plus 300 zł na każde dziecko w szkole.
Wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej oraz w okresie przejściowym (w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019) uczący się w gimnazjach otrzymują bezpłatne
podręczniki lub materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jak również materiały ćwiczeniowe.

PROJEKTY

Ważne ułatwienia
dla kierowców?

Rada Ministrów przyjęła zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym
autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji. Wkrótce kierowcy nie będą
musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i poświadczenia
polisy OC. Zamiast tego policja sprawdzi wspomniane dane
w systemie informatycznym CEP (Centralna Ewidencja Pojazdów).
Już dziś znajdują się tam informacje zawarte w dowodzie
rejestracyjnym, a także dane o polisie oraz o badaniu technicznym.
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Obecnie kierowca, który nie posiada przy sobie wymaganych dokumentów podlega
karze grzywny do 250 zł lub karze nagany.
Po zmianach za brak prawa jazdy nadal będą grozić kary.
Udając się do stacji kontroli pojazdów, nadal trzeba mieć przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu, by uzyskać pieczątkę potwierdzającą przejście badania. Jest to niezbędne
podczas kontroli służb poza granicami kraju.
Ponadto zaproponowano optymalizację działań związanych z wdrożeniem systemu
CEPiK 2.0. Poszczególne rozwiązania będą wprowadzane w terminach ogłaszanych
w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Zapewni to stopniowe wprowadzanie nowych funkcji systemu.
Zaproponowano m.in.:
•
ujednolicenie danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK)
z zakresem danych o osobach i jednostkach uczestniczących w nabywaniu uprawnień do kierowania, gromadzonych w lokalnych ewidencjach i rejestrach przez
starostów, marszałków województw i wojewodów;
•
większą dostępność danych, m.in. przez wprowadzenie nowych możliwości pozyskiwania danych z Centralnej Ewidencji Kierowców do ponownego wykorzystania –
za pomocą interfejsów wymiany danych – nieodpłatnie;
•
wprowadzenie przepisów umożliwiających migrację danych o ośrodkach szkolenia,
jeśli chodzi o świadectwa kwalifikacji zawodowej.
Wprowadzane rozwiązania pozwolą na stopniowe uruchamianie kolejnych e-usług
dla obywateli (m.in. „sprawdź swoje uprawnienia”, „sprawdź uprawnienia kierowcy”,
„udostępnij swoje dane pracodawcy”).
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ZMIANY
PRAWNE

Weszła w życie ustawa
o zwiększeniu ochrony
prawnej zwierząt

Od 19 kwietnia 2018 r. obowiązują przepisy ustawy przygotowanej
przez Ministerstwo Sprawiedliwości w reakcji na liczne przypadki
znęcania się nad zwierzętami oraz szokujące przykłady
bestialskiego uśmiercania zwierząt.
Pakiet zmian w ustawie o ochronie zwierząt oraz w Kodeksie karnym pozwoli przeciwdziałać takim brutalnym zachowaniom.

Zmiany dot. Geoportalu

PROJEKTY

Będzie Centralny Port
Komunikacyjny

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Centralnym Porcie
Komunikacyjnym, przedłożony przez Pełnomocnika Rządu do spraw
Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa umożliwi powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz towarzyszących mu inwestycji tworzących spójny i efektywny system transportowy.
Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z listopada 2017 r., CPK ma powstać w Stanisławowie w gminie Baranów koło Grodziska Mazowieckiego. Budowa nowego portu jest
konieczna, aby zastąpić warszawskie Lotnisko Chopina, które nie może pełnić funkcji
dużego portu przesiadkowego. Przepustowość lotniska w Warszawie jest na wyczerpaniu i w związku z dynamicznie rosnącym ruchem lotniczym w regionie, w następnych
latach nie będzie w stanie go obsłużyć (w 2017 r. z tego lotniska skorzystało 15,72 mln
pasażerów, o 22 proc. więcej niż w 2016 r.

PROJEKTY

Posłowie zdecydowali o zmianie
ustawy o działach administracji
rządowej oraz ustawy o
infrastrukturze informacji
przestrzennej.
Nowelizacja dotyczy przeniesienia spraw
infrastruktury przestrzennej z działu informatyzacja do działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

ZMIANY
PRAWNE

Elektroniczna rejestracja
narodzin dziecka

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie
ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy –
Prawo o aktach stanu cywilnego m.in. wprowadza możliwość
zgłoszenia urodzenia dziecka w formie dokumentu elektronicznego.
Od 1 czerwca 2018 r. pozwala także na wydawanie w formie dokumentu elektronicznego: odpisu skróconego aktu urodzenia, powiadomienia o nadaniu numeru PESEL oraz
zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy.
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Ponadto w ustawie określono zasady udostępniania danych z rejestru stanu cywilnego określonym podmiotom tj. ABW, AW, CBA itp.

PROJEKTY

AKTUALNOŚCI

Pakt na rzecz
dostępności

Zainaugurowano jeden z 5 najważniejszych programów
zapowiedzianych przez premiera Mateusza Morawieckiego –
Dostępność+ 2018-2025.
Program Dostępność+ to postulat nowych
ram jakości życia, poprzez zapewnienie
obywatelom równych szans w osiąganiu
Program ma służyć
pozycji społecznej, możliwości samodzielpoprawie dostępności
nego funkcjonowania i udziału w różnych
przestrzeni publiczsferach życia. Jego celem jest podniesienie
nej, produktów i usług
jakości życia i zapewnienie niezależności
w aspekcie architektożycia wszystkich obywateli, w tym osób
nicznym, informacyjnym
starszych i osób z trwałymi lub czasowymi
i komunikacyjnym.
ograniczeniami. Służyć temu ma poprawa
dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym.
Ponadto 11 kwietnia 2018 w Monitorze Polskim pojawił się komunikat wprowadzający
w życie zaktualizowane Wytyczne w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans
kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020. Nowym elementem tego
dokumentu są standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020, dotyczące takich obszarów jak: cyfryzacja, transport, architektura, edukacja, szkolenia, informacja
i promocja. Celem tych standardów jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami
na równi z osobami pełnosprawnymi dostępu do korzystania z projektów i efektów Funduszy Europejskich.
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Ustawa wdrażająca
unijną dyrektywę
DODO – większe
bezpieczeństwo
oraz lepsza ochrona
prywatności obywateli

MSWiA przygotowało projekt ustawy, która wprowadzi przepisy
tzw. unijnej dyrektywy DODO. Regulacje te dotyczą przetwarzania
danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania,
wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla
bezpieczeństwa i porządku publicznego, prowadzenia postepowań
w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń
w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu.
Wejście w życie ustawy spowoduje, że dane osobowe będą chronione w jeszcze większym
stopniu, aniżeli wynika to z aktualnego stanu prawnego. Celem projektowanych regulacji
nie jest utworzenie nowych obszarów przetwarzania danych osobowych, tzn. zwiększenie
uprawnień służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli, a jedynie uporządkowanie obecnego systemu.
Ujednolicenie zasad zbierania, przetwarzania oraz usuwania danych osobowych na
potrzeby bezpieczeństwa państwa daje gwarancję, że państwo będzie mogło korzystać z tych danych wyłącznie w precyzyjnie uregulowanych sytuacjach oraz pod ścisłą
kontrolą niezależnego od rządu organu ochrony danych osobowych.
W związku z wejściem w życie unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych
osobowych (RODO) od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy w tym zakresie. Dodatkowo na podstawie tzw. unijnej dyrektywy policyjnej (dyrektywa DODO)
Polska – podobnie jak inne kraje unijne - jest zobowiązana wdrożyć przepisy dotyczące
przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Dlatego właśnie MSWiA przygotowało i przesłało do konsultacji projekt ustawy
w tym zakresie. Unijna dyrektywa, jako akt prawny, zobowiązuje państwa członkowskie
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do ustanowienia danego porządku prawnego – czyli przeniesienia założeń do aktów
prawnych poszczególnych państw. Pozwala jednak na uwzględnienie w przygotowywanych przepisach odmienności krajowych regulacji (przykładowo w Polsce istnieje
podział na przestępstwa i wykroczenia, którego nie posiada większość krajów europejskich).
Jednym z głównych założeń ustawy, którą MSWiA przesłało właśnie do konsultacji,
jest utrzymanie równowagi pomiędzy prawem osób do prywatności a koniecznością
zachowania poufności w przetwarzaniu danych podczas postępowań prowadzonych
przez m.in. Policję, Straż Graniczną i inne służby.
Projekt ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem przestępczości określa m.in. cele i zasady przetwarzania
danych osobowych oraz prawa osób, których te dane dotyczą. Zgodnie z projektem
ustawy dane osobowe będą mogły być przetwarzane m.in. w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępstw i wykroczeń (w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego) oraz prowadzenia postepowań w tych sprawach.
Osoby, których dane dotyczą, będą miały prawo do uzyskania informacji o tym, że
ich dane są przetwarzane. Będą one mogły poznać m.in. cel i rodzaj przetwarzanych
danych, a także uzyskać dostęp do swoich danych i wnosić o ich uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania lub usunięcie. Administrator danych (właściwy
organ, który samodzielnie lub wspólnie z innym organem lub organami ustala cele
i sposoby przetwarzania danych osobowych albo podmiot wskazany przez ustawę jako
administrator danych osobowych) będzie mógł jednak odmówić m.in. poinformowania
o fakcie przetwarzania danych czy usunięcia danych, jeśli przykładowo utrudni lub
uniemożliwi to zwalczanie przestępstw i wykroczeń lub prowadzenie postępowań, czy
zagrażać będzie bezpieczeństwu państwa.
Nadzór nad przetwarzaniem danych w ramach ustawy będzie sprawował Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych - będzie on miał m.in. możliwość monitorowania
przepisów ustawy, przeprowadzania kontroli przetwarzania danych osobowych i rozpatrywania zażaleń osób, których prawa zostały naruszone.
Według proponowanych przepisów, administratorzy danych będą musieli w określonych terminach dokonywać oceny, które z posiadanych przez nich danych są zbędne
(zbędne dane będą usuwane). Zgodnie z ustawą, administratorzy danych będą m.in.
mogli przetwarzać dane tylko w uzasadnionych celach, uaktualniać je i przetwarzać
w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych. Zostaną też zobowiązani
do opracowania polityki ochrony danych.
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Zmiany w sądownictwie
ZMIANY
PRAWNE

Na podpis Prezydenta doczekały się 3 ustawy dotyczące sądów
i Trybunału Konstytucyjnego.
Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału
Konstytucyjnego umożliwia publikację wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca,
11 sierpnia i 7 listopada 2016 r. (sygn. akt K 47/15, K 39/16 i K 44/16). Jak wskazano
w uzasadnieniu noweli, jej autorzy stoją na stanowisku, że „choć publikacja rozstrzygnięć
TK z 9 marca, 11 sierpnia i 7 listopada 2016 r., co do zasady, nie jest konieczna z punktu
widzenia polskiego prawa, to istnieją powody, dla których może to być pod pewnymi
warunkami pożądane”. „Rozwiązanie to powinno przyczynić się do zakończenia sporu
o TK i wzmocnienia jego pozycji ustrojowej, a także poprawy sytuacji Polski w sporze
z Komisją Europejską” – podkreślono.
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie
Najwyższym wprowadza zmiany o chaJedna z nowelizacji przerakterze doprecyzowującym, umożliwiawiduje np. 2-stopniową
jące sprawne stosowanie przewidzianych
procedurę konsultacji
w niej procedur. Nowelizacja m.in. ma na
przy odwoływaniu precelu zapewnienie realizacji zasady autozesów i wiceprezesów
nomii budżetowej Izby Dyscyplinarnej SN.
sądów.
Przewiduje, że prezes SN, kierujący Izbą
Dyscyplinarną, będzie samodzielnie – bez
udziału czy upoważnienia I prezesa SN – dysponował budżetem związanym z jej funkcjonowaniem. Nowela zawiera także regulację, mającą zagwarantować, że obsadzenie
stanowisk I prezesa SN lub prezesa SN nastąpi w trybie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Zgodnie z dotychczas obowiązującą ustawą o SN wybór ławników do tego sądu
Senat ma przeprowadzić w ciągu 3 miesięcy. W nowelizacji przewidziano w związku z tym
m.in. możliwość orzekania w okresie przejściowym przez ławników z Sądu Okręgowego
w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga nie tylko w sprawach dyscyplinarnych,
lecz także w sprawach skarg nadzwyczajnych. Ponadto zdecydowano, że ławników do SN
Senat ma wybierać w głosowaniu jawnym, a nie – jak przewiduje ustawa obecnie – tajnym.
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej
Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym przewiduje 2-stopniową procedurę
konsultacji przy odwoływaniu prezesów i wiceprezesów sądów. Zgodnie z nią minister sprawiedliwości najpierw zasięga opinii kolegium sądu, a jeżeli ta jest negatywna, zwraca się do
Krajowej Rady Sądownictwa. KRS będzie mogła odmówić zgody większością 2/3 głosów,
co będzie wiążące dla ministra. Nowelizacja zrównuje standardowy wiek przejścia w stan
spoczynku do 65 lat dla sędziów kobiet i mężczyzn, ale pozostawia kobietom możliwość
wyboru i wcześniejszego przejścia w stan spoczynku po ukończeniu 60 lat, niezależnie od
stażu pracy. Zgodnie z nowymi przepisami to KRS, a nie prezydent, będzie mogła wyrazić
zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego po ukończeniu przez niego 65. roku
życia. Decyzje Rady w tym zakresie mają być ostateczne. W noweli określono ponadto
zasady zwoływania pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa po zwolnieniu
stanowiska jej przewodniczącego. Zwoływać je będzie pierwszy prezes Sądu Najwyższego
na dzień przypadający nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia stanowiska przewodniczącego. Jeśli tego nie zrobi, posiedzenie będzie mógł zwołać najstarszy wiekiem
członek rady, będący sędzią lub sędzią w stanie spoczynku.

PROJEKTY
WZORY
PISM

Nowe wzory świadectw,
arkuszy ocen
i e-legitymacje

Wzory e-legitymacji, świadectw szkolnych i arkuszy ocen zawiera
podpisane 26 kwietnia br. rozporządzenie w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia, już od września 2018 r., szkoły będą mogły wydawać uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach – odpowiednio legitymacje szkolne oraz legitymacje przedszkolne w postaci papierowej (jak
dotychczas) lub e-legitymacji szkolnych lub e-legitymacji przedszkolnych.

Zmiany dla kierowców
PROJEKTY

Sejm przyjął 2 nowelizacje istotne dla kierowców.
Zmiany w Prawie o ruchu drogowym oraz
ustawie o kierujących pojazdami dostosowują system prawa do wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 11 października
2016 r. orzekającego, że zatrzymanie prawa jazdy kierowcy, który przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h
ze względu na stan wyższej konieczności
związanej z ratowaniem życia lub zdrowia
jest niezgodne z Konstytucją RP.
Z kolei nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami przesądza, że ograniczenia słuchu
nie są przeciwskazaniem zdrowotnym w możliwości zdobycia prawa jazdy w kategorii
C i C1 (tj. na samochody ciężarowe).

ZMIANY
PRAWNE

Sprawniejszy system
ratunkowy

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz
niektórych innych ustaw ma na celu poprawienie funkcjonowania
rynku telekomunikacyjnego oraz doprecyzowanie przepisów
odnoszących się do jego uczestników.
Nowelizacja wprowadza nowy system powiadamiania obywateli o zagrożeniach (np.
o huraganie lub powodzi), które mogą spowodować sytuację kryzysową na danym
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obszarze. Na telefony wszystkich abonentów przebywających na określonym terenie
zostanie wysłany krótki SMS z informacją o zagrożeniu.
Z kolei, po udanym pilotażu, numer alarmowy 997 będzie przeniesiony do CPR. Od
kwietnia do grudnia będzie trwał proces przełączania numeru alarmowego 997 do Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Numer 997 będzie nadal działał, zmieni się natomiast miejsce odbioru zgłoszenia. Dzięki temu, że informacja od razu trafi do operatów
numerów alarmowych w CPR, możliwe będzie jednoczesne powiadomienie o zdarzeniu
wszystkich właściwych służb.

TV dla niedowidzących

PROJEKTY

Zmiany dot. hipoteki
przymusowej

Dostosowaniu przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego
służą zmiany w ustawie Kodeks postępowania cywilnego, ustawie
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawie
o księgach wieczystych i hipotece.
Trybunał uznał za niezgodny z Konstytucją jeden z artykułów k.p.c. zakresie, w jakim
odnosi się do zabezpieczenia przez obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką
przymusową.

ZMIANY
PRAWNE

Dzięki nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji m.in. od 2024 r.
co najmniej połowa programów telewizyjnych będzie dostępna
dla osób niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących
oraz głuchoniewidomych.
Ustawa zobowiązuje bowiem nadawców programów telewizyjnych do zapewnienia dostępności programów dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i dysfunkcji narządu słuchu, przez wprowadzenie odpowiednich udogodnień, tak aby od 2024 r.
co najmniej 50% kwartalnego czasu nadawania programu posiadało takie udogodnienia.

ZMIANY
PRAWNE

Prawo łowieckie
znowelizowane

Nowelizacja ustawy – Prawo
łowieckie ma na celu wzmoc
nienie uprawnień właścicieli
lub użytkowników wieczystych
nieruchomości przy tworzeniu
obwodów łowieckich.
Ustawa zakłada m.in. możliwość wystąpienia – przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości objętej obwodem
łowieckim – do sądu z wnioskiem o ustanowienie na niej zakazu wykonywania polowania. Zmiany weszły w życie 1 kwietnia br.
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PROJEKTY

Zmiany w działalności
kulturalnej

ZMIANY
PRAWNE

Ustawa dla
represjonowanych

Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej zakłada rozszerzenie mecenatu państwa nad
działalnością kulturalną o ochronę dziedzictwa narodowego poza
granicami kraju.

Ustawa o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń
wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz
niepodległego bytu Państwa Polskiego weszła w życie
28 kwietnia br.

Zgodnie z ustawą sprawowany przez państwo mecenat, polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami, będzie obejmować inicjatywy nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

Ustawa przyznaje dzieciom matek pozbawionych wolności na podstawie uznanych za nieważne orzeczeń, urodzonym w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia lub których
matka w okresie ciąży przebywała w takich miejscach, uprawnienia do odszkodowania lub
zadośćuczynienia od Skarbu Państwa.

AKTUALNOŚCI

Dodatkowe
oznakowanie zwiększy
bezpieczeństwo na
przejazdach

Do końca maja 2018 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oznakują
14 tysięcy przejazdów kolejowo-drogowych naklejkami
zawierającymi indywidualny numer przejazdu oraz telefony
alarmowe.
W przypadku awarii auta na przejeździe, zgłoszenie na nr 112 indywidualnego numeru
przejazdu precyzyjnie określi miejsce, a kolejarze wstrzymają ruch pociągów.
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PROJEKTY

Rejestracja jachtów
prosta, szybka, tania
i przez Internet

12 kwietnia Sejm RP przyjął rządowy projekt ustawy o rejestracji
jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Ustawa
porządkuje i upraszcza obecne przepisy.
Obecnie istnieje 6 różnych rejestrów,
w których mogą być rejestrowane jachty
śródlądowe i morskie. Rejestry prowadzone są przez: Polski Związek Żeglarski (dwa rejestry – morski i śródlądowy),
Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, starostów, izby morskie
i urzędy morskie. Szczegółowe regulacje

Obowiązek rejestracji
będzie dotyczył wszystkich
jachtów i innych jednostek
pływających o długości co
najmniej 7,5 m lub o mocy
silnika co najmniej 15 kW.
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dotyczące obowiązku rejestracji, takie
jak parametry jednostek podlegających
obowiązkowej rejestracji oraz procedury
rejestracji, wymagane dokumenty i opłaty, są w każdym przypadku różne. Stan
ten jest niekorzystny zarówno dla właścicieli i armatorów (niespójny, nieprzejrzysty system, problemy w funkcjonowaniu
poszczególnych rejestrów jak np. długie
oczekiwanie na wydanie dokumentów rejestracyjnych), jak i dla administracji (brak
wiarygodnych informacji o flocie, brak
możliwości szybkiego potwierdzenia danych w sytuacjach kryzysowych, np. podczas prowadzenia akcji ratunkowej, brak
rejestru w formie elektronicznej).
Na mocy ustawy utworzony zostanie
jeden rejestr dla wszystkich jachtów i innych jednostek pływających o długości do
24 m, obejmujący jednostki śródlądowe
i morskie, żaglowe i motorowe, w tym
przeznaczone do połowu ryb, z pozostawieniem możliwości rejestracji w polskim
rejestrze okrętowym prowadzonym przez
izby morskie, co umożliwi ustanowienie
hipoteki morskiej.
Obowiązek rejestracji będzie dotyczył wszystkich jachtów i innych jednostek pływających o długości co najmniej 7,5 m lub o mocy silnika co najmniej 15 kW. Mniejsze
jednostki można będzie rejestrować na wniosek właściciela. Rejestracja będzie prosta,
szybka i tania. Aby zapewnić łatwy dostęp obywateli do punktów rejestracji, będzie jej
można dokonać w dowolnym starostwie, PZŻ lub PZMWiNW, a ponadto będzie istniała
możliwość składania wniosków drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-Puap).
Rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej i będzie zapewniał stały dostęp
do danych (24/7) dla służb ratowniczych, organów ścigania i administracji państwowej.
Dokument rejestracyjny będzie miał jeden wzór, będzie jednocześnie dowodem polskiej przynależności państwowej i dowodem własności jednostki. Będzie miał on prostą
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i wygodną formę plastikowej karty. Dokument będzie zawierał dane o podstawowych
parametrach jednostki pływającej oraz informacje niezbędne dla uprawiania bezpiecznej żeglugi na danej jednostce pływającej (tj. max. liczbę osób na pokładzie i max. siłę
wiatru i wysokość fali).
Pozostałe dane (w tym podawane dobrowolnie dla wygody odbiorców, jak np. numer
telefonu w sytuacjach alarmowych, numer silnika zaburtowego z tabliczki znamionowej) będą dostępne w elektronicznej bazie danych i można je będzie aktualizować na
wniosek właściciela za pośrednictwem e-Puap. Wprowadzone zostaną mechanizmy
utrudniające powtórną legalizację skradzionego sprzętu, poprzez obowiązek posiadania
oznakowania na kadłubie, zbieranie danych o numerze identyfikacyjnym, obowiązek
przedstawiania dokumentu potwierdzającego własność podczas rejestracji, czy obowiązek informowania o zbyciu.

PROJEKTY

Zmiany w pieczy
zastępczej?

Lepsza praca z rodziną, rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, lepsze
usamodzielnienie się wychowanków i mniejsza liczba adopcji
zagranicznych – to cztery główne kierunki propozycji zmian.
Większe wsparcie dla rodzin, rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej , ograniczenie umieszczania dzieci w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, przekazanie ministrowi rodziny całości zadań
związanych z adopcją międzynarodową
oraz zmiany w organizacji ośrodków adopcyjnych – takie rozwiązania przewiduje
projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej przygotowany przez resort rodziny.
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AKTUALNOŚCI

Karta Dużej Rodziny
jeszcze bardziej
atrakcyjna

Spółki Skarbu Państwa z myślą o rodzinach 3+
Dzięki podpisanym dziś umowom z czterema spółkami Skarbu Państwa bogata oferta dla
rodzin wielodzietnych zostanie poszerzona o interesujące propozycje rabatowe Grupy
Lotos S.A. i trzech nowych partnerów KDR: Grupy PZU, banku Pekao S.A. i PLL LOT.
Tańsze ubezpieczenia w Grupie PZU

Po wprowadzeniu Karty Dużej Rodziny w formie aplikacji
na urządzenia mobilne nadszedł czas na poszerzenie oferty
skierowanej do rodzin wielodzietnych. Do dotychczasowego
grona partnerów dołączają Grupa PZU, bank Pekao S.A. i PLL LOT,
a Grupa LOTOS S.A. rozszerza swoją ofertę dla dużych rodzin.
Karta Dużej Rodziny 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. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do
rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.
Szeroka oferta dla rodzin wielodzietnych
Do programu Karty Dużej Rodziny może dołączyć każda firma i instytucja niezależnie
od wielkości, sektora czy zasięgu działania. Wśród partnerów są zarówno ogólnopolskie
sieci, jak i mali lokalni przedsiębiorcy.
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Grupa PZU proponuje rodzinom atrakcyjne zniżki na produkty ubezpieczeniowe i usługi
medyczne oferowane przez należące do niej spółki. PZU zapewni 10% zniżki na nowe
ubezpieczenie mieszkaniowe PZU Dom i 10% na ubezpieczenie turystyczne PZU Wojażer.
PZU Życie gwarantuje natomiast powiększenie świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia na życie PZU Ja Plus aż o 30%, a PZU Zdrowie 20% zniżki na konsultacje lekarskie
oraz 10% na badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i czynnościowej
realizowane w placówkach własnych PZU Zdrowie oraz w placówkach spółek zależnych
PZU Zdrowie.
– „Rodzice z kilkorgiem dzieci to najlepsi na świecie menedżerowie, którzy potrafią
znakomicie gospodarować zarówno czasem jak i budżetem. Z całą pewnością zasługują
na nasz ogromny szacunek, ale również na pomoc gdzie tylko jest to możliwe. Cieszę się,
że możemy połączyć siły z należącym do PZU Bankiem Pekao i wspólnie wspierać polskie
rodziny wielodzietne. Traktujemy to jako obowiązek, ale przede wszystkim – ogromny
zaszczyt.” – powiedział Paweł Surówka, prezes PZU.
Zniżki Pekao S.A.
W ramach oferty dla posiadaczy Karty
Dużej Rodziny, Bank Pekao S.A. zaoferuje
od 1 czerwca br. kompleksową promocję
dot. większości produktów. Rodziny z KDR
zyskają między innymi zwrot 5% miesięcznie do 600 zł w 2 lata za rachunki domowe
opłacane z kont, w tym Konta Przekorzystnego. Pekao S.A. zaoferuje również tańsze
kredyty hipoteczne z obniżoną o 0,2 p.p.
marżą i prowizją ograniczoną do 1% oraz
Pożyczkę Przekorzystną z niską prowizją

Karta Dużej Rodziny to
system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin
3+ zarówno w instytucjach
publicznych, jak i w firmach
prywatnych.
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3% i oprocentowaniem7,77%. Ponadto wielodzietne rodziny korzystając z Elastycznej karty
kredytowej będą mogły dowolne transakcje dokonane kartą podzielić na 10 rat z oprocentowaniem 0%. Pekao uruchomi również specjalne rabaty do 20% na powrót do szkoły.
– Od ponad roku kiedy do Banku Pekao S.A. wrócił polski kapitał, większą uwagę poświęcamy sprawom ważnym dla kraju i zwykłych ludzi, a tym bez wątpienia jest wspieranie
rodzin wielodzietnych. Program Karta Dużej Rodziny powinien obejmować jak najszerszy
zakres usług i jesteśmy bardzo dumni, że przystępując do niego możemy przyczynić się
wymiernie i bezpośrednio do poprawy jakości życia polskich rodzin - powiedział Michał
Krupiński, prezes Banku Pekao S.A.

rych rabatów na paliwo (8 gr przy zakupie każdego litra paliwa LOTOS ON, LOTOS LPG
lub benzyny LOTOS 95 oraz 10 gr przy zakupie każdego litra paliwa premium LOTOS
Dynamic 98 lub LOTOS Dynamic Diesel). Sieć paliw marki LOTOS zapewnia ponadto
dużym rodzinom 20% rabat na produkty gastronomiczne oferty Cafe Punkt i usługi
myjni samochodowych.

LOT z Kartą Dużej Rodziny
Od dzisiaj posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą kupować bilety LOT-u ze zniżką. Korzyści są dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, pasażerom z rodzin wielodzietnych przysługuje 10-procentowa zniżka od taryfy biletowej. Po drugie, zyskują 50 proc. rabatu od
usług dodatkowych, np. opłat: za bagaż (w przypadku taryfy Saver), dodatkowy bagaż,
przewóz sprzętu sportowego, wybór miejsca w samolocie itd. Upusty są dostępne dla
uczestników programu KDR niezależnie od daty zakupu biletu LOT-u, daty podróży
i wybranego kierunku.
Żeby skorzystać ze zniżek, podczas zakupu na stronie www.lot.com pasażer powinien
zaznaczyć, że jest posiadaczem KDR, a następnie podać jej numer. Warunek skorzystania
z oferty jest taki, że na jednej rezerwacji podróżować powinno minimum dwóch pasażerów
(podróż w pojedynkę z upustami w ramach KDR jest niemożliwa). Zniżkę można łączyć
z innymi ofertami promocyjnymi LOT-u, np. z Szaloną Środą, ale nie z innymi promocjami
kodowymi.
– „LOT przeżywa obecnie okres dynamicznego rozwoju, zwiększając liczbę obsługiwanych kierunków, pozyskując nowe samoloty i poprawiając wyniki finansowe. Jesteśmy
dziś najszybciej rozwijającą się linią lotniczą w Europie. To dla nas ogromna satysfakcja, że
możemy wesprzeć program Karta Dużej Rodziny. Jestem przekonany, że nasza korzystna
oferta przypadnie do gustu rodzinom wielodzietnym. Zapraszamy na gościnne pokłady
naszych samolotów” -powiedział Rafał Milczarski, prezes Polskich Linii Lotniczych LOT.
Nowe rabaty od Grupy LOTOS S.A.
To jednak nie koniec nowości. Dotychczasową ofertę dla rodzin wielodzietnych uatrakcyjniła sieć stacji paliw LOTOS. Dzięki temu rodziny 3+ będą mogły skorzystać ze spo-
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ZMIANY
PRAWNE

Kształcenie kadr
Służby Więziennej

Nowelizacja ustawy o Służbie Więziennej stanowi całościową
reformę systemu naboru i szkolenia kadr Służby Więziennej.

Dzięki zmianom Służba Więzienna stanie się nowoczesną, prężną i szanowaną formacją,
która stoi na straży praworządności w Polsce i bezpieczeństwa obywateli. Służba Więzienna, w przeciwieństwie do policji, Sił Zbrojnych RP czy Państwowej Straży Pożarnej, nie ma
obecnie własnego zaplecza akademickiego. Dlatego filarem zmian jest utworzenie wyższej
szkoły kształcącej przyszłą kadrę oficerską i dowódczą formacji.
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KILKA ZASAD WSPÓŁPRACY Z DORADCĄ PODATKOWYM

Korzystając z usług biura podatkowego, już nie będziesz musiał stać
w kolejce w urzędzie skarbowym, śledzić na bieżąco zmian w przepisach podatkowych, pilnować terminów, martwić się o prawidłowość
dokumentów składanych w urzędzie skarbowym czy stresować się
kontrolami podatkowymi. Jednak warto pamiętać, że współpraca
i bieżący kontakt z prowadzącymi Twoją firmę pracownikami kancelarii są ważne.
1. Współpracuj. Prowadzenie obsługi prawno-podatkowej firmy
nie jest czynnością jednostronną wykonywaną tylko przez doradcę podatkowego. Jeśli nie masz czasu – wyznacz pełnomocnika do kontaktów z kancelarią. Zastanów się i szczegółowo określ
kompetencje pełnomocnika m.in. to, w jakim zakresie będzie mógł
prowadzić rozmowy z doradcą podatkowym. Można również ustalić, że to pracownik kancelarii będzie odbierał dokumenty z Twojej
firmy. Podczas wizyty w kancelarii można skonsultować pewne
decyzje, uzyskać poradę, oszacować ryzyko określonego działania.
Informuj doradcę o wszelkich sprawach dotyczących Twojej firmy,
a także o otrzymanych pismach czy wezwaniach. Pozwól, by to
doradca decydował o ich ważności dla Twoich rozliczeń.
2. Nie bój się pytać. Jeśli nie jesteś czegoś pewien lub zwyczajnie
czegoś nie rozumiesz lub nie wiesz, pytaj. Doradca ma Cię wspierać w prowadzeniu firmy. Pamiętaj, że czasem lepiej „pozawracać
mu głowę” błahostką, aniżeli nie przekazać ważnej, choć pozornie
nieistotnej informacji.
3. Terminowo dostarczaj wszystkie dokumenty do kancelarii. Tylko
wtedy doradca będzie mógł w odpowiednim czasie zareagować czy
skorygować niektóre rozwiązania, a przez to zaoszczędzić Twoje
pieniądze. Terminy urzędów skarbowych są nieprzekraczalne, a ich
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niedotrzymanie wiąże się z sankcjami dla podatnika. Faktury i dokumenty, które dostarczasz do kancelarii, powinny być prawidłowo
opisane (np. nabywając środek trwały, powinieneś zaznaczyć, gdzie
on użytkowany, w jakim celu itp.).
4. Konsultuj z doradcą wszystkie ważne decyzje czy inwestycje związane z kosztami, przed przystąpieniem do realizacji umów. Doradca wskaże najkorzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia podatkowego i podpowie, jaki wariant wybrać (termin rozpoczęcia inwestycji,
decyzje kredytowe, zakupy leasingowe, remont, modernizacja).
5. Zapytaj o ubezpieczenie OC doradcy podatkowego. Jeśli poniesiesz szkodę na skutek niewłaściwej interpretacji lub błędu doradcy
podatkowego, można odzyskać pieniądze od towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym doradca zawarł umowę ubezpieczenia.
Każdy doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy
wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Niezależnie od
odpowiedzialności cywilnej doradcy podatkowi ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków zawodowych oraz za czyny sprzeczne z zasadami
etyki zawodowej.
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