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Słowo od doradcy
9
9

Drogi Kliencie,
Pomimo ciągłych w naszym kraju zmian przepisów i strasznego ich zagmatwania, funkcjonujące tu firmy radzą sobie całkiem nieźle.
W najnowszym rankingu Doing Business, badającym łatwość prowadzenia działalności gospodarczej w 189 krajach świata, Polska zajęła 25 miejsce. W odniesieniu do
zeszłorocznego zestawienia jest to awans o 3 pozycje. 6 lat temu Polska zajmowała
76 miejsce. Tegoroczny Ranking obejmował analizę gospodarczo-prawną 189 krajów.
Polska wyprzedziła takie gospodarki jak Francja, Holandia, Szwajcaria, Belgia czy Japonia.
Bank Światowy w tegorocznych analizach szczególnie wziął pod uwagę reformy związane z systemem podatkowym (awans o 38 miejsc) oraz dostępem do elektryczności
(awans o 5 miejsc).
Polska jest też liderem w klasyfikacji dotyczącej wymiany międzynarodowej. Pierwsza
pozycję zawdzięczamy skutecznemu wdrożeniu zmian legislacyjnych w zakresie odprawy
celnej i udoskonalenia procedur w polskich portach.
Do przygotowania Raportu Bank Światowy uzyskuje dane bezpośrednio od przedsiębiorców funkcjonujących w danym segmencie rynku.
Wszystkim przedsiębiorcom życzę, aby szło im jeszcze lepiej, mimo opisywanych
w niniejszym miesięczniku ciągłych zmian różnych regulacji.
Twój Doradca Podatkowy

Wpłata podatku dochodowego w formie karty
podatkowej za październik.

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

9

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

10

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

10
16

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za
październik.
Wpłata IV raty podatku od nieruchomości,
podatku leśnego i podatku rolnego – osoby

fizyczne.

16

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

16

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

16
20

20

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

20

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

20

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

20
20

Wpłata ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za październik.

Wpłata podatku dochodowego od
podatników osiągających dochody bez
pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy
oraz z emerytur i rent z zagranicy, z tytułu osobiście
wykonywanej działalności, np. literackiej, artystycznej.

20
25
25
30

Wpłata na PFRON za październik.
Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.
Złożenie informacji podsumowującej
(składanej elektronicznie).

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

Złożenie informacji podsumowującej
(w wersji drukowanej) za październik.

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

STOP sp. z o. o.
ul. Dwernickiego 4
45-049 Opole
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

PODATKI ■

■ PODATKI

INTERPRETACJE

Place zabaw
we wspólnotach
mieszkaniowych

W związku z zapytaniami kierowanymi w sprawie wydatków
ponoszonych przez wspólnoty mieszkaniowe na wyposażenie
i utrzymanie placu zabaw Ministerstwo Finansów wyjaśniło,
że wydatki wspólnoty mieszkaniowej na wyposażenie i utrzymanie
placu zabaw są ponoszone w ramach gospodarki zasobami
mieszkaniowymi.
Zgodnie zaś z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku
są dochody spółdzielni mieszkaniowych,
wspólnot mieszkaniowych, towarzystw
budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych
prowadzących działalność w zakresie
gospodarki mieszkaniowej uzyskane
z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele
związane z utrzymaniem tych zasobów,
z wyłączeniem dochodów uzyskanych
z innej działalności gospodarczej niż
gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
W interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 5 marca 2008 r. (nr DD6/8213/11/
KWW/07/MB7/82) wymieniony został
katalog przynależnych do lokali mieszkalnych obiektów i urządzeń wchodzących do
zasobu mieszkaniowego, m.in.:
▪▪ budowle inżynieryjne (studnie itp.),
stacje transformatorowe,
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▪▪
▪▪

budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki,
inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem
terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków
mieszkalnych, jak np.: latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki,
kontenery na śmieci.
Place zabaw we wspólnocie mieszkaniowej stanowią inne budowle i urządzenia
związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu. ■

ORZECZENIA

Wywłaszczenie
gminy a VAT

Przeniesienie przez gminę (miasto na prawach powiatu) prawa
własności nieruchomości z nakazu władzy publicznej, w zamian za
odszkodowanie, stanowi dostawę towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług, nieskutkującą ekonomicznym obciążeniem wywłaszczonego
ciężarem uiszczenia podatku z tytułu tej czynności.
– Taką uchwałę (sygn. akt I FPS 1/15) podjął NSA w składzie 7 sędziów 12 października
2015 r. Z uzasadnienia Sądu wynika, że decyzja wojewody o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, skutkująca przeniesieniem własności wskazanych w niej gruntów
z majątku gminy do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, również w aspekcie ekonomicznym pozbawia gminę, jako jednostkę samorządu terytorialnego, władztwa
ekonomicznego nad tymi gruntami zbliżonego do prawa własności, czyniąc podmiotem zobowiązanym do gospodarowania nimi, organ administracji rządowej, którym
jest starosta (w mieście na prawach powiatu – prezydent), pod nadzorem wojewody.
Wypłata gminie (miastu) odszkodowania w związku z decyzją wojewody o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej (w której orzeka o przejęciu nieruchomości miasta na
prawach powiatu na rzecz Skarbu Państwa), ma realny charakter, choć de facto środki na
ten cel gmina (miasto) pozyskuje z budżetu Skarbu Państwa w ramach dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej. W konsekwencji rozważanej
transakcji, w ramach której następuje przeniesienie prawa własności nieruchomości
z nakazu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie, ciężaru ekonomicznego (w tym
ciężaru uiszczenia podatku) nie poniesie wywłaszczony. ■
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Odzyskiwanie VAT przez
nierezydentów

Kwota wolna od podatku
niekonstytucyjna!

Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się w kwestii
warunków odzyskania podatku zapłaconego w cenie zakupów
dokonanych na terenie kraju przez podmioty z państw trzecich,
nieposiadających na terytorium kraju rezydencji podatkowej, które
nadal pozostawały zarejestrowane w kraju dla potrzeb VAT.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
ustalające kwotę wolną od podatku w stałej wysokości 3.089 zł są
niezgodne z Konstytucją RP i stracą moc 30 listopada 2016 r.
– uznał Trybunał Konstytucyjny.

12 października 2015 r. NSA w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (sygn. akt I FPS 1/14)
w tej sprawie. Uznał, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2010 r. do 31
marca 2011 r., w stosunku do podmiotów z państw trzecich, nieposiadających na terytorium kraju rezydencji podatkowej (siedziby, stałego miejsca zamieszkania, stałego miejsca
prowadzenia działalności – a w przypadku ich braku – zwykłego miejsca prowadzenia
działalności lub miejsca zwykłego pobytu), którzy nadal pozostawali zarejestrowani
w kraju dla potrzeb podatku od towarów i usług, realizacja zasady neutralności, przez
umożliwienie tym podmiotom odzyskania podatku zapłaconego w cenie zakupów
dokonanych na terenie kraju, odbywała się na zasadach wynikających z art. 89 ust. 1
pkt 3, ust. 1a–1g ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.
Nr 54, poz. 535, ze zm.) oraz z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24
grudnia 2009 r., w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom
(Dz.U. Nr 224, poz. 1801, ze zm.).

Trybunał rozpoznał wniosek Rzecznika Praw
Obywatelskich dotyczący podatku dochodoPrawodawca,
wego od osób fizycznych (kwoty zmniejszaustalając kwotę
jącej podatek) i w wyroku z 28 października
zmniejszającą
2015 r. (sygn. K 21/14) orzekł, że:
podatek, musi brać
1. art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca
pod uwagę stan
1991 r. o podatku dochodowym od
finansów państwa.
osób fizycznych w zakresie, w jakim
nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek,
gwarantującego co najmniej minimum
egzystencji, jest niezgodny z art. 2 i art. 84 Konstytucji RP,
2. przepis wymieniony w części I, w zakresie tam wskazanym, traci moc obowiązującą
z dniem 30 listopada 2016 r.

Nie odbywała się więc - zdaniem NSA - na warunkach określonych w art. 86 ust. 1, 2, 8
i 9 oraz art. 87 ust. 1, 5 i 5a ustawy o podatku od towarów i usług.
Tryb zwrotu podatku od towarów i usług określony przepisami art. 89 ust. 1 pkt 3, ust.
1a-1g ustawy oraz przepisami rozporządzenia MF należy uznać za szczególną podstawę zwrotu podatku od towarów i usług, który wyłącza stosowanie ogólnych trybów,
określonych w przepisach art. 87 ust. 2 i ust. 5 ustawy. Ustawodawca krajowy zastrzegł
w ww. przepisie art. 89 ust. 1 pkt 3, że zwrot podatku od towarów i usług podmiotom
nieposiadającym siedziby na terytorium kraju dotyczy podatników niezarejestrowanych
dla potrzeb podatku od towarów i usług na terytorium kraju. Wspomniane rozporządzenie z 2009 r. w § 4 przewidywało zaś, że zwrot podatku w stosunku do podmiotów
uprawnionych z państw trzecich przysługuje im jedynie na zasadzie wzajemnych rozwiązań ustawodawczych przewidzianych w obu państwach. ■
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Ponadto Trybunał postanowił umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.
W ocenie TK, brak mechanizmu korygującego kwotę zmniejszającą podatek dochodowy od osób fizycznych, a zatem wieloletnie utrzymywanie kwoty wolnej od
podatku na stałym poziomie i uniezależnienie jej od sytuacji społeczno-gospodarczej
państwa, jest wadliwością prawa podatkowego niedopuszczalną w demokratycznym
państwie prawnym. Brak mechanizmu korygującego wysokość kwoty zmniejszającej
podatek sprzyja traktowaniu jej jako instytucji pozornej.
Prawodawca, ustalając kwotę zmniejszającą podatek, musi brać pod uwagę stan
finansów państwa. Nie oznacza to jednak konstytucyjnego przyzwolenia dla
prawodawcy na kształtowanie systemu podatkowego i jego elementów w sposób
arbitralny i niesprawiedliwy – stwierdził Trybunał. ■
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Opłata reklamowa
PORADY

Opłata reklamowa może być wprowadzona przez radę gminy
od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.
Może ona być pobierana jedynie na obszarach, dla których
obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury,
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń
(uchwalone przez radę gminy).
Opłatę reklamową1 pobiera się od:
1. właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,
2. użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,
3. posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
4. posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich
części, stanowiących własność Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego, jeśli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub
z innego tytułu prawnego,
b) jest bez tytułu prawnego
– jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice
reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej
lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama.
Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany, na których zlokalizowana jest tablica
reklamowa czy urządzenie reklamowe, jest przedmiotem współwłasności lub pozostaje w posiadaniu dwóch lub więcej osób, obowiązek w zakresie wniesienia opłaty
reklamowej ciąży solidarnie odpowiednio na wszystkich współwłaścicielach lub
współposiadaczach.
Opłaty reklamowej nie pobiera się, jeśli tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe,
dla których obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (uchwalone przez rade gminy):
POWRÓT DO SPISU TREŚCI

1.
2.

nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie;
stanowią szyld, o ile jest on zgodny z zasadami i warunkami sytuowania obiektów
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;
3. są realizacją obowiązku nałożonego przepisami prawa;
4. służą wyłącznie do upowszechniania informacji:
a) trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia,
b) o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych
związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe
sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i działalności
religijnej oraz cmentarzy.
Kwotę zapłaconego podatku od nieruchomości od tablicy reklamowej lub urządzenia
reklamowego, zalicza się na poczet opłaty reklamowej należnej od tej tablicy reklamowej bądź urządzenia reklamowego.
Opłata reklamowa składa się z części stałej i części zmiennej. Część stała ma
zryczałtowaną wysokość niezależną od pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącego ekspozycji reklamy. Z kolei część zmienna zależy od
wielkości pola powierzchni tablicy czy urządzenia reklamowego służących ekspozycji
reklamy; jeśli zaś kształt urządzenia reklamowego uniemożliwia wyznaczenie pola powierzchni służącej ekspozycji reklamy, to wysokość opłaty zależy od pola powierzchni
bocznej prostopadłościanu opisanego na urządzeniu reklamowym.
Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty określa,
w drodze uchwały, rada gminy. Rada gminy może też zarządzić pobór tej opłaty
w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
Ponadto rada gminy może wprowadzić inne niż ww. zwolnienia przedmiotowe od
opłaty reklamowej. Wpływy z opłaty reklamowej, wprowadzonej tzw. ustawą krajobrazową, będą stanowić dochód gminy. ■
1
Podstawa prawna: art. 17a, 17b i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014
r., poz.849, ze zm.).
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Informacja o papierosach
i tytoniu do palenia
Ministerstwo Finansów przypomniało o obowiązku przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w okresie pierwszych 10 miesięcy
2015 roku, w terminie do dnia 9 listopada 2015 r.1
Producent, importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do palenia są obowiązani do sporządzania i przekazywania
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o liczbie znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy papierosów poszczególnych
marek i ilości tytoniu do palenia akcyzy (nawet, gdy nie zostały sprzedane a były na
stanie podmiotu) oznaczonych maksymalną ceną detaliczną.
Informacja, powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu przekazującego informację oraz - w podziale na papierosy bądź tytoń do palenia:
1. markę papierosów lub tytoniu do palenia;
2. wskazanie urzędu celnego, w którym w okresie pierwszych 10 miesięcy 2015
roku złożono deklarację podatkową lub zgłoszenie celne dotyczące papierosów
lub tytoniu do palenia;
3. liczbę papierosów w jednostkowym opakowaniu, a w przypadku tytoniu do
palenia - jego ilość zawartą w opakowaniu jednostkowym wyrażoną w jednostce masy;
4. maksymalną cenę detaliczną w PLN wydrukowaną na jednostkowym opakowaniu
papierosów lub tytoniu do palenia;
5. liczbę papierosów w tysiącach sztuk lub ilości tytoniu do palenia w kilogramach,
z wyjątkiem liczby papierosów lub ilości tytoniu do palenia, które zostały ujęte
w informacjach przekazanych w latach poprzednich.
Informację należy przekazać w formie papierowej, po jej uprzednim podpisaniu
przez osobę sporządzającą, na adres korespondencyjny:
Ministerstwo Finansów, Departament PA
ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
oraz w formie elektronicznej, w postaci arkusza kalkulacyjnego na adres e-mailowy: sekretariat.pa@mf.gov.pl ■
1
Podstawa prawna: art. 99 ust. 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752,
z późn. zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie informacji o liczbie papierosów
poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną (Dz.U. Nr 257, poz. 1734).
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Sprawdź poprawność NIP
Od 19 października br. na Portalu Podatkowym można weryfikować
on-line identyfikator podatkowy NIP.
Usługa umożliwia użytkownikom sprawdzenie statusu prawnego każdego NIP.
Po podaniu przez użytkownika NIP serwis zwraca informację, że wskazany NIP
jest poprawny bądź nie istnieje lub został unieważniony, ewentualnie uchylony.
Usługa daje możliwość wydrukowania widoku ekranu, ze zwróconym po weryfikacji
komunikatem.
Źródłem danych wykorzystywanych w procesie weryfikacji jest Centralny Rejestr
Podatników - Krajowa Ewidencja Podatników (CRP KEP). Aktualizacja danych będzie
odbywa się raz na dobę. Udostępnienie nowej usługi na Portalu Podatkowym ma
pozwolić na jej całodobową dostępność. To kolejna elektroniczna usługa Ministerstwa Finansów, która ma zwiększać bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. ■

Pobranie potwierdzenia
zapłaty akcyzy przez portal
PUESC
7 października br. zakończył się proces migracji danych do systemu
ZEFIR2 i tym samym komórki organizacyjne Centrum Rozliczeń w Izbie
Celnej w Krakowie rozpoczęły proces rozliczania wpłat przyjętych
w dniach 1-6 października br.
Mając na uwadze liczbę złożonych dokumentów AKC-U oraz konieczność ich wprowadzenia do systemu ZEFIR2 przez funkcjonariuszy i pracowników urzędów celnych,
w których deklaracje zostały przyjęte, czynności związane z rozliczeniem mogą
potrwać kilka dni. W związku z tym SC prosi o wykorzystanie możliwości pobrania
potwierdzenia zapłaty akcyzy na stronie puesc.gov.pl.
W przypadku:
▪▪ złożenia przez Podatnika deklaracji AKC-U w formie elektronicznej,
▪▪ dokonania zapłaty podatku akcyzowego na rachunek bankowy Izby Celnej
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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Powinien być także powiązany z konkretnym źródłem przychodu.

– elektroniczne potwierdzenie zapłaty akcyzy od samochodów osobowych będzie
dostępne do pobrania na stronie puesc.gov.pl po zaksięgowaniu wpłaty z przesłaną
deklaracją.

W związku z obowiązującą ogólną definicją kosztów podatkowych, nie jest
możliwe ani celowe tworzenie zamkniętego katalogu wydatków zaliczanych
do kosztów. Dotyczy to również wydatków na dokształcanie się przedsiębiorcy. „Każdy przypadek podlega
indywidualnej ocenie. Przykładowo
kurs językowy u jednego przedsiębiorcy
będzie pozostawał w ścisłym związku
z prowadzoną działalnością i osiąganiem
przychodów, a u innego taki związek nie
wystąpi” – stwierdził wiceminister finansów Jarosław Neneman. ■

W razie braku możliwości uzyskania elektronicznego potwierdzenia zapłaty akcyzy,
możliwe jest uzyskanie papierowego potwierdzenia zapłaty w urzędzie, w którym
została złożona deklaracja. Potwierdzenie zapłaty wydawane jest po uzyskaniu zgody
naczelnika właściwego urzędu oraz weryfikacji wpłaty w Izbie Celnej w Krakowie.
W przypadkach niecierpiących zwłoki, szczególnie dotyczących wielu deklaracji, SC
prosi o kierowanie próśb o rozliczenie wpłaty bezpośrednio do Wydziału Rozliczeń
Podatków Krajowych, na adres irpw@kra.mofnet.gov.pl, z podaniem:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

nazwy wpłacającego,
NIP,
daty dokonania wpłaty,
kwoty. ■

AKTUALNOŚCI

Co z kosztami
dokształcania się przez
przedsiębiorców?

W związku z komentarzami w prasie dotyczącymi interpretacji
indywidualnych w sprawie wydatków ponoszonych przez
przedsiębiorców na własne dokształcanie Ministerstwo Finansów
poinformowało, że podda je analizie i ewentualnej zmianie.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) nie określa katalogu
wydatków związanych z kształceniem i dokształcaniem się przedsiębiorcy, które
mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Przy kwalifikacji określonych wydatków obowiązuje generalna zasada, wyrażona w art. 22 ust. 1 ustawy
o PIT. Zgodnie z nią wydatek zaliczony do kosztów musi być poniesiony w celu
osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.
POWRÓT DO SPISU TREŚCI

E-zgłoszenia celne i podatkowe
ze środków POIG
Dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka (POIG), utworzono nowoczesne systemy informatyczne,
które przyczynią się do usprawnienia systemu poboru podatków
publicznych.
Umożliwią podniesienie poziomu jakości i dojrzałości usług publicznych, świadczonych elektronicznie, tym samym przyczyniając się do ograniczenia ilości składanych
formularzy przez podatników. Budowane systemy zapewnią dostęp do indywidualnych danych podatkowych oraz umożliwią składanie deklaracji podatkowych drogą
elektroniczną, zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym.
W skład Programu e-Podatki wchodzą 3 projekty:
▪▪ e-Podatki,
▪▪ e-Deklaracje 2,
▪▪ e-Rejestracja.
Również projekt Program e-Cło korzysta z dofinansowania z POIG (w ramach 7 Osi). ■
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Podstawa prawna:
▪▪
art. 6 ust. 4, art. 21 ust. 1b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930, z późn. zm.);
▪▪
art. 5a pkt 20, art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
Dz.U z 2012 r. poz. 361, ze zm.);
▪▪
art. 4a pkt 10, art. 16k ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm.);
▪▪
art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 33, ze zm.).

1

WSKAŹNIKI
I STAWKI

Limity podatkowe dla
osób prowadzących
działalność gospodarczą
w 2016 roku

Według kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października 2015 r.
(1 euro = 4,2437 zł) MF podało kilka ważnych wskaźników.
Podatki dochodowe i rachunkowość1
Kwota
w euro

Kwota
w złotych

150.000

635.555

25.000

106.092,50

1.200.000

5.092.440

50.000

212.000

1.200.000

5.092.000

Kwota przychodów uzyskanych w roku 2015 opodatkowanych
ryczałtem, uprawniająca do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w roku 2016
Kwota przychodów uzyskanych w roku 2015 pozwalająca na kwartalne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

2
Podstawa prawna: art. 2 pkt 25 lit. a-b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.
z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.).

Stawki minimalne podatku
od środków transportowych
obowiązujące w 2016 r.
W związku z tym, że kurs euro ogłoszony na pierwszy dzień roboczy
października 2015 r. uległ zwiększeniu o 1,54 % w stosunku do kursu
euro ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października roku
poprzedniego, stawki minimalne podatku od środków transportowych
nie zostały przeliczone i w 2016 r. będą obowiązywać stawki z 2015 roku.

w roku 2016
Kwota przychodów netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy
(2015) zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Limit jednorazowej amortyzacji
Wartość przychodów ze sprzedaży (wraz z VAT) za rok 2015 uprawniająca do uznania za małego podatnika w roku 2016

Limity w VAT dla małych podatników2

Wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) za rok 2015, uprawniająca do uznania za małego podatnika

Kwota
w euro

Kwota
w złotych

1.200.000

5.092.000

45.000

191.000

Kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane
usługi (wraz z kwotą podatku) za rok 2015, uprawniająca do uznania
za małego podatnika (przedsiębiorstwo maklerskie)
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Zgodnie bowiem z art. 12b ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych, stawki minimalne
podatku do środków transportowych
nie ulegają zmianie w następnym roku
podatkowym, jeżeli wskaźnik kursu euro
na pierwszy dzień roboczy października
danego roku w stosunku do kursu euro
w roku poprzedzającym dany rok podatkowy jest niższy niż 5%.
Obwieszczenie Ministra Finansów
z dnia 7 października 2015 r. w sprawie
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.
zostało opublikowane w Monitorze
Polskim z 22 października br. ■
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PROJEKTY

Kierunkowe założenia
nowej Ordynacji
podatkowej

Zwiększenie ochrony praw podatnika m.in. przez wzmocnienie
jego pozycji w relacjach z administracją podatkową oraz poprawę
efektywności wymiaru i poboru podatków przewidują kierunkowe
założenia nowej Ordynacji podatkowej, przyjęte przez rząd
13 października 2015 r.
Nowa jakość w relacjach państwa z podatnikiem
Prawa podatnika mają być lepiej chronione dzięki przyjęciu domniemania,
zgodnie z którym podatnik jest rzetelny
i świadomie nie dąży do naruszenia prawa
podatkowego, a wątpliwości należy
rozstrzygać na jego korzyść (zasada in
dubio pro tributario). Zostaną też stworzone ramy prawne oparte na współpracy
między organami podatkowymi a podatnikami, a większą rolę stabilizacyjną
będzie pełnić przedawnienie.
Zgodnie z założeniami nowej Ordynacji organ podatkowy nie powinien być
traktowany jako podmiot sprawujący
władzę nad podatnikiem, tylko wspierający go w realizowaniu obowiązków.
Partnerskie formy działania organów
podatkowych – informacje, konsultacje,
porozumienia, mediacje podatkowe –
mają służyć poprawie relacji pomiędzy
organem podatkowym a podatnikiem.
Dodatkowo określenie katalogu praw
i obowiązków, wprowadzenie zasad ogólPOWRÓT DO SPISU TREŚCI

nych prawa podatkowego oraz wspólnego katalogu pojęć ma w dużym stopniu
wyeliminować spory i ułatwić podatnikom prawidłowe wypełnianie obowiązków.
Zdaniem Konfederacji Lewiatan nowa Ordynacja podatkowa jest potrzebna, tak
samo jak nowe spojrzenie administracji podatkowej na podatnika. Powinna ona
uwzględniać zasadę zaufania obywatela do państwa, jak i państwa do obywatela.
Przedawnienie
Przedawnienie jest instytucją wykorzystywaną do kształtowania porządku prawnego. Przez ograniczenie lub wyłączenie możliwości dochodzenia roszczeń można
wykluczyć wiele przesłanek zawieszenia biegu terminu przedawnienia bądź jego
przerwania. W efekcie ma to prowadzić do ustabilizowania obrotu gospodarczego
oraz wpłynąć na skuteczność i efektywność wymiaru i poboru podatków.
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
Klauzula dotyczy sztucznych i nie mających uzasadnienia gospodarczego czynności podatnika, za pomocą których próbuje on ominąć przepisy i osiągnąć korzyści
podatkowe. Ciężar udowodnienia tych okoliczności będzie spoczywał na organie.
Prawne uregulowanie tej kwestii wyznaczy granice dopuszczalnej optymalizacji
podatkowej, będzie stanowić narzędzie ochrony interesów fiskalnych państwa,
a zarazem narzędzie urzeczywistniania zasady równości i sprawiedliwości w sferze
aktywności gospodarczej podatników. Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego, która pracuje nad nową Ordynacją, wskazuje na funkcję prewencyjną
klauzuli oraz przewiduje wprowadzenie przepisów, które zapewnią podatnikowi
jak najwyższy stopień bezpieczeństwa prawnego.
Zwiększenie efektywności czynności sprawdzających i kontroli podatkowej nastąpi
również dzięki wprowadzeniu mniej sformalizowanej formy weryfikacji i kontroli
zobowiązań dla podmiotów wywiązujących się z obowiązków podatkowych.
Kiedy miałaby zacząć obowiązywać nowa Ordynacja?
Komisja ma opracować projekt ustawy wraz z najważniejszymi aktami wykonawczymi
w terminie 2 lat od dnia przyjęcia kierunkowych założeń do nowej Ordynacji podatkowej przez Radę Ministrów. Rząd przewiduje, że konieczna będzie harmonizacja
przepisów nowej Ordynacji z innymi przepisami z zakresu prawa podatkowego
oraz z innymi regulacjami. Nowy akt prawny ma uwzględniać orzecznictwo sądów
w sprawach podatkowych oraz Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zgodności
przepisów Ordynacji podatkowej z Konstytucją RP. ■
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ZMIANY
PRAWNE

Oznaczanie wyrobów
akcyzowych znakami
akcyzy

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów
akcyzowych znakami akcyzy wejdzie w życie z dniem 1 stycznia
2016 r.
Zmiany polegają na:
▪▪ wprowadzeniu nowych wzorów znaków akcyzy na wyroby tytoniowe i susz
tytoniowy,
▪▪ wprowadzeniu nacięć na samoprzylepnych znakach akcyzy,
▪▪ dodaniu we wzorach wstępnych zapotrzebowań możliwości wpisania ilości
arkuszy zapotrzebowanych znaków akcyzy,
▪▪ wprowadzeniu dodatkowego, sposobu nanoszenia znaków akcyzy na miękkie
opakowania jednostkowe papierosów. ■

Preferencje podatkowe dla
tworzących przyzakładowe
żłobki i przedszkola
Z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Istotą zmian jest wprowadzenie korzystnych rozwiązań podatkowych skierowanych do pracodawców:
▪▪ tworzących zakładowe żłobki, kluby dziecięce lub przedszkola albo
▪▪ wspierających pracowników w zapewnieniu dziecku opieki w innej formie,
np. poprzez dofinansowanie pobytu w placówce innej niż zakładowa.
POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Pracodawcy tworzący zakładowy żłobek,
Pracodawcy tworząklub dziecięcy albo przedszkole zaliczą
cy zakładowy żłobek,
klub dziecięcy albo
do kosztów uzyskania przychodów (bezprzedszkole zaliczą
pośrednio lub poprzez odpisy amortyzado kosztów uzycyjne) koszty poniesione na utworzenie
skania przychodów
takiej placówki. Natomiast koszty zwiąkoszty poniesione
zane z jej prowadzeniem podlegać będą
na utworzenie takiej
zaliczeniu do kosztów podatkowych do
placówki.
określonej w przepisach wysokości – 400
zł miesięcznie na jedno dziecko pracownika uczęszczające do zakładowego żłobka (klubu dziecięcego) lub 200 zł – w przypadku
przedszkola.
Jeśli dziecko pracownika uczęszczać będzie do innej placówki niż zakładowa albo
będzie objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, w takich samych
limitach zaliczane będą do kosztów podatkowych kwoty dofinansowania przez
pracodawcę wydatków ponoszonych na ten cel przez pracownika.
Koszty ponoszone z tytułu utworzenia lub prowadzenia placówki zakładowej i świadczenia w postaci dofinansowania dla pracowników, będą podlegały zaliczeniu do
kosztów podatkowych, jeżeli nie zostaną pracodawcy w jakiejkolwiek formie sfinansowane lub zwrócone. Również sfinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych kosztów, o których mowa powyżej, wyłączy możliwość skorzystania
z nowych regulacji prawnych.
Nowe rozwiązania przewidują także, że na analogicznych zasadach, jak prowadzenie
własnej placówki zakładowej, będzie traktowane odpłatne nabycie przez pracodawcę usługi polegającej na zapewnieniu dziecku pracownika, opieki w żłobku, klubie
dziecięcym lub przedszkolu.
W przypadku pracowników nowe przepisy zwalniają z podatku dochodowego od
osób fizycznych świadczenia:
▪▪ które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka opieką dziennego opiekuna lub
uczęszczania do żłobka (klubu dziecięcego) – do kwoty 400 zł miesięcznie, lub
przedszkola – do kwoty 200 zł miesięcznie,
▪▪ otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych związane z pobytem
dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w przedszkolach (obecnie zwolnieniem tym objęte są jedynie świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach
i klubach dziecięcych). ■
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Zmiany w przepisach
akcyzowych
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych
innych ustaw w założeniu powinna ułatwić przedsiębiorcom
prowadzenie działalności gospodarczej.
Dokonane przez przedsiębiorców oszczędności, wynikające z uproszczenia procedur
i eliminacji niektórych obowiązków administracyjnych, mogą zachęcić ich do nowych
inwestycji, poszerzenia zakresu działania i w konsekwencji również zwiększenia
zatrudnienia.
Ustawa wprowadza też regulacje o charakterze uszczelniającym, tj. przepisy dotyczące pośredniczących podmiotów tytoniowych, które powinny ograniczyć działalność
„szarej strefy” w obszarze obrotu suszem tytoniowym i spowodowane tym straty
dla budżetu państwa.
Nowe przepisy mają wejść w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. ■

ORZECZENIA

Sankcje za nielegalne
urządzanie gier
hazardowych
– konstytucyjne

Art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 ustawy o grach hazardowych
przewidują nakładanie administracyjnych kar pieniężnych na
podmioty urządzające gry na automatach poza kasynami gry.
Wysokość takiej kary wynosi 12.000 zł od każdego automatu.
Kara określona w tym przepisie jest wymierzana w przypadku
stwierdzenia naruszenia przepisu art. 14 ust. 1 ustawy o grach
hazardowych, który stanowi, że urządzanie gier na automatach jest
dozwolone wyłącznie w kasynach gry.
Trybunał Konstytucyjny w dniu 21 października 2015 r. orzekł (sygn. P 32/12), że określona w art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy o grach
hazardowych kara pieniężna w zbiegu
z karą grzywny przewidzianą w art. 107 §
4 Kodeksu karnego skarbowego nie jest
niewspółmiernie dolegliwą lub nieracjonalną i dlatego nie stanowi nadmiernej reakcji
państwa na naruszenie prawa.
TK stwierdził zgodność ww. przepisów
ustawy o grach hazardowych z wywodzoną z art. 2 Konstytucji zasadą proporcjonalnej reakcji państwa na naruszenie obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Wyrok Trybunału został wydany przez pełen 15-osobowy skład Trybunału. Dwoje
sędziów zgłosiło zdania odrębne.
TK stwierdził, iż w przedmiotowej sprawie nie doszło do naruszenia zasady ne bis in
idem, bowiem kara pieniężna w wysokości 12.000 zł wymierzana na podstawie ustawy
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o grach hazardowych nie jest sankcją penalną, nie ma na celu odwetu za popełniony
czyn. Administracyjna kara pieniężna jest konsekwencją stwierdzenia przez organ naruszenia określonego w ustawie zakazu urządzania gier na automatach poza kasynem gry.
Trybunał uznał, że ustawodawca nie naruszył zasady proporcjonalności, a zastosowane środki są konieczne, bowiem należy pamiętać, że rynek gier hazardowych stanowi
specyficzną działalność gospodarczą, która wiąże się z wysokim ryzykiem wystąpienia
negatywnych zjawisk w postaci prania brudnych pieniędzy, penetracji ze strony zorganizowanych grup przestępczych, oszustw.
TK zauważył, że wskazane cechy gier hazardowych uzasadniają obowiązek państwa
reglamentowania i kontroli tej sfery działalności, a także określania i bezwzględnego
stosowania sankcji za naruszenie przepisów ustawy o grach hazardowych. Ochrona interesu publicznego wymaga zatem wprowadzenia do systemu prawnego skutecznych,
proporcjonalnych i odstraszających sankcji prawnych za naruszenie realizujących interes
publiczny obowiązków prawnych, takich jak obowiązek urządzenia gier na automatach
wyłącznie w kasynach gry.
Więcej informacji o motywach rozstrzygnięcia można znaleźć na stronie internetowej
Trybunału Konstytucyjnego. ■

PORADY

Rejestracja spółki przez
Internet – system S24

Dzięki wprowadzeniu systemu S24 możliwa jest rejestracja spółki
z o.o., jawnej i komandytowej przez Internet w ciągu 24 godzin. Bez
wychodzenia z domu możliwe jest podpisanie umowy, dokonanie
płatności elektronicznej i wysłanie do sądu rejestrowego
wszystkich niezbędnych dokumentów w celu rejestracji spółki.
Przez Internet zarejestrowano już ponad 30 tys. spółek. W roku 2015 ok. 40% wszystkich
rejestracji spółek z o.o. odbyło się za pomocą S24.
Zakładając konto w systemie, osoba wskazuje swoje dane (osobowe, adresowe,) i uwierzytelnia je, podając swój login i hasło. Stanowią one podpis elektroniczny, który służy
zarówno do logowania do systemu, jak i podpisywania dokumentów.
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Z systemu mogą korzystać obywatele polscy, jak i cudzoziemcy. W przypadku osób
nieposiadających obywatelstwa polskiego numer PESEL nie jest wymagany przy rejestracji konta. Trzeba natomiast w każdym przypadku określić dokument tożsamości,
jakim posługuje się osoba fizyczna.
Przy rejestracji S24 konieczne jest współdziałanie wspólników przy ustalaniu treści
umowy i jej podpisaniu oraz osób uprawnionych do reprezentacji (np. członków zarządu
sp. z o.o., wspólników uprawnionych do reprezentacji sp.j. lub komplementariuszy
sp.k.), które są kompetentne do rejestracji spółki, jak i podpisania listy wspólników czy
oświadczenia w sprawie wniesienia wkładów. ■

„Jedno okienko”, czyli szybsze
otwarcie działalności
gospodarczej
Od 1 grudnia 2014 r. działa system informatyczny integrujący
rejestry prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny oraz Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, który umożliwia szybsze rozpoczynanie
działalności gospodarczej. Numery NIP i REGON nadawane są
automatycznie.
Działanie nowopowstającego podmiotu ogranicza się wyłącznie do obowiązku złożenia
wniosku o wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Informacje o podmiocie
zawarte w KRS stanowią podstawowy pakiet danych, z których korzystają inne instytucje – urząd skarbowy, GUS i ZUS. Oznacza to, że urzędy między sobą mogą wymieniać
dane dotyczące przedsiębiorcy.
Firma rozpoczyna działalność z chwilą wpisania danych do Krajowego Rejestru
Sądowego. Obowiązek zgłoszeniowy po stronie przedsiębiorcy został ograniczony do tzw. danych uzupełniających, m.in. takich jak: miejsce przechowywania
dokumentacji rachunkowej, wykaz rachunków bankowych, data powstania obowiązku
płacenia składek, przeważający rodzaj działalności statutowej (wg klasyfikacji PKD),
data wyrejestrowania z ubezpieczenia ostatniej osoby, za którą płatnik ma obowiązek
składania dokumentów ubezpieczeniowych. Dane te nie podlegają wpisowi do KRS,
a są niezbędne dla Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego i Zakładu
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Ubezpieczeń Społecznych i są uzupełniane przez przedsiębiorcę, w późniejszym terminie,
już po rozpoczęciu działalności.
Co ważne, złożenie danych uzupełniających w formie papierowej lub elektronicznej nie
wstrzymuje rozpoczęcia działalności.
Dzięki tym rozwiązaniom czas potrzebny na załatwienie formalności związanych
z rozpoczęciem działalności gospodarczej uległ znacznemu skróceniu. ■

Potwierdzanie profilu
zaufanego – jak i po co?
Dziennie prawie 2 tysiące osób potwierdza profil zaufany.
Miesięcznie mamy około 30 tysięcy potwierdzeń. Zwiększa się też
liczba placówek, w których można założyć konto na platformie
ePUAP2. Oprócz urzędów wojewódzkich, urzędów miast, gmin, ZUS,
US, wielu placówek Poczty Polskiej, dojdzie kilka tysięcy punktów,
które udostępni Bank Pocztowy.
Profil zaufany jest coraz częściej wykorzystywany w komunikacji pomiędzy obywatelem i przedsiębiorcą a administracją publiczną. Zaletą tego narzędzia jest to,
że jest ono zupełnie bezpłatne i każdy obywatel może stać się jego posiadaczem. Profil
zaufany, jako podpis elektroniczny, zrównany jest w skutkach prawnych z podpisem
własnoręcznym. Oznacza to, że w każdym przypadku, w którym prawo dopuszcza
możliwość przesyłania dokumentu elektronicznie, możemy - podpisując się - skorzystać z tego mechanizmu.
Zdobycie profilu zaufanego wiąże się z założeniem konta na platformie ePUAP. Posiadanie takiego konta pozwala nam odbierać dokumentację elektroniczną z urzędu. By
jednak móc prowadzić korespondencję z wybraną instytucją administracji publicznej
i przesyłać w postaci elektronicznej pisma do urzędu, niezbędne jest posiadanie właściwego podpisu elektronicznego i do tego właśnie między innymi służy profil zaufany.
Dzięki profilowi zaufanemu możemy identyfikować się w systemach teleinformatycznych administracji publicznej i potwierdzać podpis elektroniczny.
POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Pierwszym krokiem do uzyskania profilu
zaufanego jest założenie w Internecie
konta na platformie ePUAP2. Następnie
- też w Internecie - należy złożyć wniosek
o potwierdzenie Profilu Zaufanego
i udać się do urzędu, żeby z dowodem
osobistym potwierdzić naszą tożsamość.

Pierwszym krokiem do uzyskania
profilu zaufanego jest założenie
w Internecie konta na platformie
ePUAP2.

Profil zaufany potwierdzany jest raz na 3 lata. Przed upływem tego okresu system
przypomni posiadaczowi profilu zaufanego o potrzebie ponowienia potwierdzenia
profilu.
Profil zaufany można wykorzystać nie tylko na platformie ePUAP, lecz również na wielu
innych platformach udostępnionych centralnie, np. Obywatel.gov.pl, FIRMA.gov.pl,
PUE.zus.pl itd. ■

Elektroniczne postępowanie
upominawcze
Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) to szybkie
dochodzenie należności na drodze sądowej przez przedsiębiorców
i obywateli. Od 1 stycznia 2010 r. każdy z obywateli może,
korzystając ze strony www.e-sad.gov.pl, wnieść pozew i dochodzić
roszczeń pieniężnych bez względu na ich wysokość.
Wprowadzenie e-sądu gwarantuje: 4-krotnie niższe opłaty sądowe, prostą obsługę
oraz dostęp do spraw z dowolnego miejsca na świecie. Zaletą tego rozwiązania jest
możliwość wglądu do akt elektronicznych 24h na dobę, przez 365 dni w roku. Dzięki
funkcjonowaniu e-sądu załatwiono szybko i sprawnie prawie 11 mln spraw oraz wydano
ponad 9,5 mln nakazów.
W e-sądzie powód wnosi pozew drogą elektroniczną. Pozwany ma możliwość wyboru,
może wnieść pismo w formie elektronicznej lub tradycyjnej, czyli papierowej.
Nakaz zapłaty, jak i klauzula wykonalności wydane przez e-sąd mają postać wyłącznie
elektroniczną i są dostępne w systemie teleinformatycznym sądu na stronie internetowej www.e-sad.gov.pl Jednak wydany nakaz zapłaty jest doręczany pozwanemu
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pocztą w postaci wydruku weryfikacyjnego, który zawiera unikalny kod dostępu do
elektronicznych akt sprawy. Kod umożliwia pozwanemu wgląd do akt sprawy.

zamiaru zgłaszania koncentracji, Zasady działania UOKiK na portalu Twitter oraz Zasady
dotyczące publikowania informacji o wyrokach sądowych.

Więcej o elektronicznym postępowaniu upominawczym: http://www.ms.gov.pl/pl/
sady-w-internecie/elektroniczne-postepowanie-upominawcze/ i https://www.e-sad.
gov.pl/Default.aspx. ■

Wyjaśnienia w sprawie wydawania decyzji zobowiązującej w sprawie praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów są
dostępne na stronie internetowej UOKiK. ■

INTERPRETACJE

Wyjaśnienia w sprawie
decyzji zobowiązującej

UOKiK uaktualnił zasady dotyczące wydawania decyzji
zobowiązującej. To kolejny dokument opublikowany w ramach
realizacji misji UOKiK, która zakłada przejrzystość działań
i politykę otwartości.
Jedną z możliwości zakończenia postępowania prowadzonego przez Prezesa UOKiK
jest wydanie decyzji zobowiązującej w sprawach z zakresu praktyk ograniczających
konkurencję oraz naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Urząd może poprzestać wówczas na uprawdopodobnieniu zarzutów bez konieczności prowadzenia
długotrwałego postępowania dowodowego. Decyzja zobowiązująca pozwala zatem
na szybkie usunięcie z rynku szkodliwych praktyk, pozwala również przedsiębiorcy
uniknąć kary pieniężnej.
UOKiK uaktualnił Wyjaśnienia w sprawie wydawania decyzji zobowiązującej z 2012 r.
Obecna wersja uwzględnia zarówno zmiany legislacyjne, jak i dorobek orzecznictwa
z ostatnich lat. Kiedy Urząd może wydać taką decyzję? Co powinien zrobić przedsiębiorca żeby uniknąć sankcji finansowej? To tylko część pytań, na które odpowiedź znaleźć
można w dokumencie.
Publikacja Wyjaśnień jest częścią realizacji misji przejrzystości działań i polityki otwartości UOKiK. To kolejny dokument tłumaczący politykę informacyjną Urzędu. Dotychczas
opublikowane zostały m.in.: Wyjaśnienia w sprawie reguł kontaktów z przedsiębiorcami, Zasady publikowania informacji o wynikach badań rynku, Wyjaśnienia dotyczące
stosowania szczegółowego uzasadnienia zarzutów, uaktualnienie Wyjaśnień w sprawie
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PROJEKTY

Lepszy nadzór
nad funduszami
inwestycyjnymi?

Bezpieczeństwo środków zarządzanych przez tzw. alternatywne
fundusze inwestycyjne oraz ograniczenie ryzyka związanego
z inwestowaniem w nie – to najważniejsze założenia rządowego
projektu nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Wprowadzenie ram prawnych regulujących nadzór wewnętrzny i zewnętrzny oraz
funkcjonowanie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI)
umożliwi monitorowanie i nadzorowanie
ryzyka systemowego, jakie mogą stwarzać
te podmioty dla stabilności finansowej oraz
inwestorów i kontrahentów, a także innych
uczestników rynku finansowego.
W projekcie przewidziano, że ustawa
o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw wejdzie
w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Jednak w wyniku zmian w parlamencie
projekt może nie zostać przyjęty. ■
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ZMIANY
PRAWNE

Urzędowe
sprawdzenie

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia
weszło w życie z dniem 8 października 2015 r.
Na jego mocy rozszerzono katalog dokumentów dołączanych do zgłoszenia działalności podlegającej urzędowemu sprawdzeniu, o którym mowa w art. 64 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, o umowę ustanawiającą przedstawiciela,
o której mowa w art. 7a ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Ponadto urzędowym sprawdzeniem objęto siedzibę oddziału spółki zagranicznej
utworzonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej albo miejsca przechowywania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentacji dotyczącej tej działalności
przez ustanowionego przez te spółki przedstawiciela. ■

Zmiany w swobodzie działalności
gospodarczej
Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
oraz niektórych innych ustaw zmierza przede wszystkim do
usprawnienia funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.
Zmiany mają na celu m.in.:
▪▪ uproszczenie procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów w CEiDG,
▪▪ uproszczenie i ujednolicenie uzyskiwania zaświadczeń o wpisie z CEiDG,
▪▪ poszerzenie zakresu danych zwartych we wpisie do CEiDG,
▪▪ ograniczenie zakresu danych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku
o zmianę wpisu w CEiDG w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej. ■
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Polityka nowej szansy
dla przedsiębiorców
Od 1 stycznia 2016 r. zacznie obowiązywać nowe prawo
restrukturyzacyjne, wprowadzające nowoczesne instytucje prawne
i mechanizmy, które pozwolą na realizację tzw. „polityki nowej
szansy”. Ich zadaniem jest ochrona przedsiębiorczości, zakładów
pracy, wierzycieli i pracowników w razie problemów finansowych
firm. Przedsiębiorca będzie miał możliwość wyboru procedury
dopasowanej do swoich potrzeb i skali zagrożenia upadłością.
Ustawa wprowadza m.in. 4 postępowania restrukturyzacyjne: o zatwierdzenie
układu, przyspieszone układowe, układowe i sanacyjne, które pozwolą przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej
sytuacji finansowej – niewypłacalnym lub
zagrożonym niewypłacalnością, sprawnie
przeprowadzić zmiany struktury majątku,
zobowiązań i zatrudnienia dla ratowania
bytu prawnego przedsiębiorcy, a przez to
miejsc pracy i ekonomicznie wydajnych
przedsięwzięć.
Ustawa zakłada odstąpienie od zbędnej
procedury gromadzenia odpisów papierowych faktur w aktach sprawy, jeżeli
wierzytelności są niesporne i znajdują się
w księgach rachunkowych dłużnika. Nie
będzie konieczne udowadnianie papierowym dokumentem każdej niespornej
złotówki. W razie wierzytelności spornych odpisy dokumentów będą wymagały poświadczenia lub złożenia oryginału kiedy zaistnieje wątpliwość co do ich prawdziwości.
W ramach nowelizacji Prawa upadłościowego kluczowe znaczenie ma nowa definicja
stanu niewypłacalności, a tym samym przesłanki ogłoszenia upadłości, oparta na braku
zdolności wykonywania zobowiązań pieniężnych, a nie na przejściowych trudności
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w utrzymaniu płynności finansowej. Podkreślić także należy odejście od uprzywilejowania w procedurze upadłościowej wierzytelności publicznoprawnych, w szczególności
w zakresie podatków i innych danin publicznych oraz wprowadzenie regulacji, która
pozwoli dłużnikowi na złożenie (wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości) wniosku
o sprzedaż – w ramach postępowania upadłościowego – przedsiębiorstwa lub części
jego składników majątkowych. ■

Zmiany w systemie handlu
uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych
Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (ETS) wprowadziła 9 września br. ważne zmiany.
Nowe przepisy są istotne z punktu widzenia przedsiębiorców posiadających instalacje
objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji.

Wspieranie innowacyjności
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem
innowacyjności zawiera nowe rozwiązania prawne mające na celu
wspieranie innowacyjności gospodarki. Przewiduje ona m.in. zmiany
w ustawie o PIT oraz w ustawie o CIT.
Ustawa wprowadza m.in.:
•
zasadę, że do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć zarówno
koszty prac rozwojowych, jak i koszty badań naukowych (w obecnym stanie
prawnym istnieje możliwość zaliczenia wyłącznie kosztów prac rozwojowych
zakończonych pozytywnym wynikiem),
•
ułatwienia rozporządzania majątkiem przez uczelnie, instytuty badawcze, PAN
i jej instytuty naukowe,
•
ułatwienia w zatrudnianiu w strukturach instytutów badawczych i uczelni młodych
naukowców oraz zagranicznych specjalistów, a także w podejmowaniu studiów
w Polsce przez obcokrajowców.
Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. ■
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Tymczasem w lipcu br. została zaprezentowana przez Komisję Europejską propozycja
reformy europejskiego systemu handlu uprawieniami do emisji (EU ETS) po 2020
r. Zgodnie z polskim stanowiskiem, system powinien przede wszystkim zapewniać
przewidywalne warunki działania dla przedsiębiorców, a także uwzględniać zróżnicowane możliwości poszczególnych państw i sektorów w zakresie redukcji emisji gazów
cieplarnianych. Minister Korolec podkreślił, że reforma musi iść w parze z właściwym
wdrożeniem mechanizmów pomocowych. ■

Lepsza ochrona przed awariami
przemysłowymi
Weszła w życie ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy
Prawo ochrony środowiska. Celem nowelizacji jest zmniejszenie
liczby awarii w zakładach stwarzających ryzyko wystąpienia
poważnej awarii, a w razie ich wystąpienia – zapewnienie
najwyższego poziomu ochrony ludzi i środowiska.
Nowelizacja zapewnia wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi
awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (tzw. dyrektywy Seveso III).
Główne zmiany wprowadzone ustawą to:
•
obowiązek wdrożenia przez wszystkie zakłady podlegające pod omawiane regulacje systemu zarządzania bezpieczeństwem gwarantującego lepszą ochronę
ludzi i środowiska;
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•

•
•

zmiana wykazu substancji, których składowanie na terenie zakładów stwarza
zagrożenie wystąpienia poważnej awarii (w wyniku dostosowania do nowego
systemu klasyfikacji substancji i mieszanin wprowadzonego w UE);
wzmocnienie wymogów dotyczących kontroli zakładów objętych omawianymi
przepisami;
zapewnienie społeczeństwu szerszego dostępu do informacji o zagrożeniach
poważnymi awariami. Publicznie dostępne będą ogólne informacje o zagrożeniach występujących w zakładzie oraz o sposobach postępowania w przypadku
wystąpienia poważnej awarii. ■

Ustawa o elektroodpadach
Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
ma m.in. ułatwić użytkownikom bezpieczne dla ludzi i środowiska
pozbywanie się zużytego urządzenia.
Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami
Zgodnie z nowymi przepisami to producent/wprowadzający sprzęt będzie ponosił pełną
odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, które powstają z produktów wprowadzanych przez niego na krajowy rynek, również wtedy gdy obowiązki te będą realizowane
za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Niezapowiedziane kontrole
Ustawa zawiera także przepisy zmieniające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej regulującą kwestie niezapowiedzianych kontroli podmiotów gospodarczych.
Zgodnie z nimi Inspekcja Ochrony Środowiska, marszałek województwa oraz starosta
będą mieli możliwość dokonania kontroli zbierającego i przetwarzającego zużyty
sprzęt oraz prowadzącego recykling i inne niż recykling procesy odzysku odpadów
powstałych ze zużytego sprzętu bez konieczności wcześniejszej zapowiedzi tej
kontroli. Celem zmiany jest zmniejszenie występujących nieprawidłowości na rynku
gospodarowania zużytym sprzętem.
Łatwiejsze pozbywanie się elektroodpadów
W ustawie znalazły się także przepisy zobowiązujące duże sklepy (powyżej 400 m2 powierzchni poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych)
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do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego
z gospodarstw domowych (żaden z jego
zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu
nowego urządzenia. Ponadto, użytkownik
będzie mógł nieodpłatnie zwrócić sklepowi zużyty sprzęt (np. lodówkę lub pralkę)
w miejscu dostawy nowo zakupionego
sprzętu (brak opłaty za transport odpadu),
o ile zużyte urządzenie jest tego samego
rodzaju.
Demontaż bezpieczny dla ludzi
i środowiska
Nowe przepisy mają przyczynić się do
zwiększenia masy zbieranego zużytego
sprzętu, a tym samym do osiągania przez
Polskę minimalnych poziomów zbierania tych odpadów, ich odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Ponadto mają doprowadzić do prowadzenia
bezpiecznego dla zdrowia ludzi i środowiska demontażu, a także recyklingu i innych
form odzysku odpadów powstałych po jego demontażu. Przepisy ustawy zakazują
bowiem zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących z niego
podmiotom innym niż wymienione w ustawie. Ma to ograniczyć nielegalny demontaż
zużytego sprzętu w celu sprzedaży pewnych jego elementów do punktów skupu złomu.
Nowe grupy odpadów
Zgodnie z nowymi przepisami, od stycznia 2018 r., zostanie wprowadzony podział
sprzętu elektrycznego i elektronicznego na 6 grup (do końca 2017 r. nadal będzie
obowiązywał dotychczasowy podział na 10 grup).
Poziomy zbierania zużytego sprzętu
W zakresie poziomów zbierania zużytego sprzętu ustawa zakłada, że w latach 20162020 poziom ten wynosić będzie nie mniej niż 40% sprzętu wprowadzonego w 3 poprzednich latach, a od 2021 r. – 65% sprzętu wprowadzonego w 3 poprzednich latach
lub 85% wytworzonego zużytego sprzętu. Natomiast poziomy odzysku i recyklingu
zostaną zwiększone o 5% w stosunku do obecnie obowiązujących.
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Inne zmiany
Nowe przepisy wprowadzają również definicję nowego podmiotu na rynku sprzętu
i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – autoryzowanego przedstawiciela.
Będą go mogli wyznaczyć w Polsce producenci, którzy nie mają siedziby na terenie
naszego kraju, a wprowadzają na rynek polski swoje produkty. Przedstawiciel ten
będzie wykonywać obowiązki producenta określone ustawą dla wprowadzającego
sprzęt za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
W ustawie przewidziano przepisy dotyczące przemieszczania używanego sprzętu,
co do którego zachodzi podejrzenie, że jest zużytym sprzętem, w celu ograniczenia
nielegalnego transportu odpadów (deklarowanych jako sprawny sprzęt). Przewożący
taki sprzęt będzie zobowiązany okazać dokumenty poświadczające, że jest to transport produktów, a nie odpadów.
Nowe przepisy zawierają też rozwiązania dotyczące audytu zewnętrznego. Jego celem
będzie sprawdzanie, czy organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz prowadzący zakłady przetwarzania przestrzegają prawo ochrony środowiska,
w szczególności w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem. Rozwiązanie to
zapewni rzetelne i obiektywne sprawdzanie wiarygodności danych zawartych w dokumentach ewidencyjnych, celnych i fakturach.
Ustawa zapewnia pełną transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/
UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Do
ustawy została przeniesiona również część przepisów z dotychczas obowiązującej ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. ■

Odsetki za opóźnienie
w transakcjach handlowych
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz
niektórych innych ustaw wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.,
z wyjątkiem niektórych regulacji wchodzących w życie z dniem
następującym po dniu ogłoszenia.
Wprowadza ona ujednolicony mechanizm naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym
(zarówno w transakcjach między przedsiębiorcami, jak też z udziałem konsumentów)
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i zbliża poziom odsetek maksymalnych do rynkowych stóp procentowych. Dzięki temu
– w razie podniesienia stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego – nie dojdzie
do nieuzasadnionego gwałtownego wzrostu zadłużenia.
Najważniejsze zmiany wynikające z ustawy to:
•
wprowadzenie mechanizmu obliczania odsetek za opóźnienie w obrocie profesjonalnym – stopa referencyjna NBP + 8 punktów procentowych;
•
nowy mechanizm naliczania odsetek ustawowych z Kodeksu cywilnego oraz zróżnicowanie wysokości tych odsetek – odsetki ustawowe (kapitałowe) stanowić będą
sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych, odsetki ustawowe za
opóźnienie – sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych;
•
nowy mechanizm naliczania odsetek maksymalnych, które stanowić będą dwukrotność odpowiednio – odsetek ustawowych (kapitałowych|) lub odsetek ustawowych
za opóźnienie. ■

Środki na restrukturyzację
małych gospodarstw
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenia
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,
wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu
„Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania
„Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju
małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020.
Pomoc będzie przyznawana rolnikowi
w formie premii w wysokości 60 tysięcy
zł, wypłacanej w 2 ratach, odpowiednio
80% i 20%. Warunkiem wypłaty drugiej
raty będzie m.in. prawidłowa realizacja
biznesplanu dotyczącego restrukturyzacji
gospodarstwa.
Przez restrukturyzację gospodarstwa
należy rozumieć zasadnicze zmiany poprawiające jego konkurencyjności i zwiększaELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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jące rentowność poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa, w szczególności
w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej.
Pomoc będzie skierowana do rolników posiadających gospodarstwa o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro. W wyniku realizacji biznesplanu dotyczącego restrukturyzacji
gospodarstwa będzie musiał nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do
poziomu co najmniej 10 tys. euro i jednocześnie co najmniej o 20% wyjściowej wielkości
ekonomicznej gospodarstwa.
Budżet na realizację operacji typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”
wynosi 882 980 666 euro środków publicznych ogółem, czyli około 3,7 mld zł. ■
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Fundusze unijne szansą
na rozwój polskich firm

W latach 2014–2020 przede wszystkim Ministerstwo Gospodarki
i PARP będą realizowały zadania m.in. w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), który zastąpił Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG). Celem obu
programów jest rozwój innowacyjności gospodarki oraz wzrost
konkurencyjności polskich produktów na rynku międzynarodowym.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój w szczególności koncentruje się na rozwoju
współpracy w ramach konsorcjów naukowych oraz jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Projekty w obszarze współpracy nauki z biznesem zostaną wzmocnione m.in.
poprzez współfinansowanie MŚP wydatków związanych z zakupem proinnowacyjnych
usług świadczonych przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu.
Przykładami działań w ramach POIR, nadzorowanych przez Ministra Gospodarki, są m.in.
centra badawczo-rozwojowe, kredyt na innowacje technologiczne, fundusz gwarancyjny
dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw, wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze
typu venture capital, sieci aniołów biznesu, pomoc w rozwoju otwartych innowacji oraz
ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw.
Ministerstwo Gospodarki wspiera również innowacyjne firmy, które działają lub planują
projekty na rynkach międzynarodowych m.in. poprzez programy promocji skierowane
POWRÓT DO SPISU TREŚCI

na sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym. W ramach poddziałania
3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” POIR, 12 branż
polskiej gospodarki zostanie objętych wsparciem finansowym. Wśród wybranych przez
MG sektorów znalazły się: sprzęt medyczny, maszyny i urządzenia (m.in. maszyny dla
górnictwa, rolnictwa, budownictwa), kosmetyki, IT/ICT, biotechnologia i farmaceutyka,
moda polska (odzież, wyroby jubilerskie, design), budowa i wykańczanie budowli (m. in.
budownictwo, stolarka okienna i drzwiowa), jachty i łodzie, meble, polskie specjalności
żywnościowe, sektor usług prozdrowotnych oraz części samochodowe i lotnicze.
Pierwsze konkursy w ramach przewidzianych do realizacji instrumentów w POIR zostały
uruchomione w II połowie 2015 r. Były to m.in. „Bony na innowacje dla MŚP” oraz „Wsparcie
inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Wartość środków dla przedsiębiorców w ramach już uruchomionych konkursów wynosi 1,06 mld zł.
Więcej informacji o funduszach UE:
•
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
•
Harmonogram konkursów POIR
•
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
•
Efekty wsparcia w ramach POIG ■

Nowe zasady sprzedaży drewna
Są już znane zasady sprzedaży drewna na 2016 rok. W przyszłym
roku do sprzedaży trafi 38,5 mln m3 drewna.
Pula surowca dla przemysłu drzewnego wyniesie około 31,7 mln m³. To prawie
o 700 tys. m³ więcej niż rok wcześniej.
Zmiany w zasadach sprzedaży mają uprościć przedsiębiorcom zakup drewna. Najważniejsze z nich to m.in.:
1. możliwość kupowania drewna przez przedsiębiorców w jednej procedurze złożonej
z dwóch etapów:
1. sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym (PLD) z uwzględnieniem wielkości
zakupów drewna, tj. dla klientów, którzy dokonywali już zakupu drewna w Lasach
Państwowych;
2. aukcji systemowej w aplikacji E-drewno dla wszystkich klientów, także dla nowych
firm na rynku;
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2. zawarcie jednej rocznej umowy sprzedaży na podstawie wyników obu powyższych
etapów;
3. zastąpienie dotychczasowej umowy dwuletniej uprawnieniem do przypisu drewna
na kolejny rok;
4. organizowanie systemowych aukcji internetowych w aplikacji E-drewno raz na rok. ■
ODPOWIEDZI

WSKAŹNIKI
I STAWKI

Stawki płatności
bezpośrednich

7 października 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał
rozporządzenia określające stawki płatności bezpośrednich
za 2015 r.
Zgodnie z tymi rozporządzeniami stawki zostały określone w następującej wysokości:
1. jednolita płatność obszarowa – 453,70 zł/ha,
2. płatność za zazielenienie – 304,31 zł/ha,
3. płatność dla młodego rolnika – 258,97 zł/ha,
4. płatność dodatkowa – 171,73 zł/ha,
5. płatność do bydła – 261,37 zł/szt.,
6. płatność do krów – 314,28 zł/szt.,
7. płatność do owiec – 116,56 zł/szt.,
8. płatność do kóz – 77,80 zł/szt.,
9. płatność do roślin wysokobiałkowych – 422,00 zł/ha,
10. płatność do chmielu – 2 336,53 zł/ha,
11. płatność do ziemniaków skrobiowych – 1 387,12 zł/ha,
12. płatność do buraków cukrowych – 2 127,77 zł/ha,
13. płatność do pomidorów – 4 298,89 zł/ha,
14. płatność do owoców miękkich – 919,05 zł/ha,
15. płatność do lnu – 414,09 zł/ha,
16. płatność do konopi włóknistych – 572,49 zł/ha,
17. płatność do tytoniu – Virginia – 4,76 zł/kg,
18. płatność do tytoniu – pozostały tytoń – 3,32 zł/kg.

Dzieci i ciężarne
a leczenie

Czy dzieci, a także kobiety w okresie ciąży mają prawo do świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?
Tak. Osoby, które:
1) nie ukończyły 18 roku życia oraz posiadają obywatelstwo polskie lub
2) są w okresie ciąży, porodu i połogu, posiadają obywatelstwo polskie i miejsce
zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
bez względu na to, czy są, czy też nie są, objęte powszechnym (obowiązkowym lub
dobrowolnym) ubezpieczeniem zdrowotnym1.
Jeżeli ww. pacjenci są nieubezpieczeni, to świadczenia, które zostały im udzielone, są finansowane z budżetu państwa2. Z tego powodu na świadczeniodawcach
spoczywa obowiązek identyfikowania podstawy prawnej, na jakiej udzielają im
świadczeń zdrowotnych.
Nawet jeżeli weryfikacja uprawnień do świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia da negatywny wynik, ww. pacjentom przysługują takie same świadczenia
gwarantowane, jak osobom ubezpieczonym (koszty tych świadczeń zostaną sfinansowane z budżetu państwa).
Jakiekolwiek ograniczanie tym grupom pacjentów dostępu do gwarantowanych
świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze oraz innych świadczeniodawców

Ustalone stawki płatności uwzględniają zaktualizowane dane dotyczące powierzchni
zakwalifikowanej do płatności do ziemniaków skrobiowych, płatności do buraków cukrowych i płatności do pomidorów. W związku z tym stawki tych płatności zostały ustalone
na nieznacznie niższym poziomie od pierwotnie zakładanego.
Planowany termin wejścia w życie rozporządzeń to 16 października 2015 r.
W celu złagodzenia niekorzystnych skutków suszy Minister podjął działania umożliwiające wypłatę w 2015 r. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Zaliczki, w wysokości
50%, będą wypłacane na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej,
płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich. ■
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jest niezgodne z prawem i nie powinno mieć miejsca. Podmioty lecznicze (m.in.: szpitale, przychodnie, poradnie), a także praktyki lekarskie i pielęgniarskie udzielające
świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu z NFZ nie mają prawa pobierać od
tych osób opłat za ww. świadczenia ani odsyłać ich z powodu braku ubezpieczenia.
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towanie dalekosiężnego planu naprawy i rozwoju Rzeczypospolitej. Obszar spraw,
którymi zajmowała się będzie Rada, został podzielony na 10 dziedzin, którymi zajmą
się poszczególne sekcje.
Pierwsze posiedzenie NRR poświęcone było bezpieczeństwu zdrowotnemu Polaków.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna zwykle w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – znajdującym się na
terenie szkoły.
Pacjentki w okresie ciąży, porodu i połogu, mające obywatelstwo polskie i mieszkające w kraju, a także rodzice lub prawni opiekunowie nieubezpieczonych dzieci,
będących polskimi obywatelami, w razie problemów z uzyskaniem przysługujących im świadczeń, mogą się zwrócić o pomoc do Rzecznika Praw Pacjenta,
który stoi na straży ich prawa do opieki zdrowotnej i jest uprawniony do podjęcia
interwencji - wyjaśnił resort zdrowia.
Zob. Serwis Rzecznika Praw Pacjenta. ■

1. Zob. art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.).
2. Zob. § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1979).

Polska w rękach rad…
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Narodowa Rada Rozwoju będzie zajmowała się bardzo istotnymi
z punktu widzenia Rzeczypospolitej problemami, takimi jak
gospodarka, jak polityka spójności, jak sprawy społeczne, edukacja itd.
NRR to ciało analityczno-doradcze złożone z osób o różnych poglądach politycznych,
reprezentujących różne sfery życia gospodarczego, społecznego, naukowców oraz
praktyków. Oprócz doraźnych zadań, czyli m.in. przygotowania założeń merytorycznych do prezydenckich projektów ustaw, prezydent Andrzej Duda oczekuje od Rady
myślenia w kategoriach strategicznych - planowania na wiele lat. Chodzi o przygoPOWRÓT DO SPISU TREŚCI

Z kolei Rada Dialogu Społecznego ma być nowym forum uzgadniania pomiędzy stroną
społeczną a pracodawcami, rządem, uzgadniania różnych projektów, ucierania poglądów. Prezydent powołał członków tego nowego ciała współpracy przedstawicieli
pracowników, pracodawców i rządu. Rada Dialogu Społecznego zastąpiła funkcjonującą
od 2001 roku Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. ■

Podwyżki dla służb od 2016 r.
Do 30 października br. wszyscy komendanci główni służb podległych
MSW zostali zobowiązani do przedstawienia uzgodnionej ze związkami
zawodowymi koncepcji realizacji podwyżek funkcjonariuszy. Większa
pensja przełoży się na wzrost nagrody rocznej oraz zwiększenie
funduszu nagród uznaniowych i zapomóg.

Od stycznia 2016 r. podwyżkami zostaną
objęci funkcjonariusze i pracownicy
cywilni służb mundurowych. W przyszłym roku na wzrost wynagrodzeń dla
funkcjonariuszy i pracowników cywilnych wszystkich służb podległych MSW
przeznaczona zostanie kwota ok. 443
mln zł. Dzięki staraniom MSW systematycznie rosną nakłady na służby. Przykładowo w PSP – średnie uposażenie
strażaków wynosi dziś ok. 4 tys. 300 zł
(w 2007 r. było to ponad 2 tys. 900). Rosną
także środki na zakupy sprzętu – w tym
roku PSP dostała na ten cel ponad 83
mln zł. MSW regularnie spotyka się ze stroną związkową w ramach Forum Dialogu
Społecznego. ■
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Zmiany w lecznictwie
AKTUALNOŚCI

Prezydent podpisał 26 października 2015 r. kilka ustaw dotyczących
ochrony zdrowia.
Są to:
▪▪ ustawa z dnia 25 września 2015 r. o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015–2018; wprowadza ona zmiany w sposobie przekazywania
dotacji z budżetu państwa do Narodowego Fundusz Zdrowia na finansowanie
świadczeń dla osób nieubezpieczonych (w tym dzieci). Nowelizacja ta będzie
polegała na przejściu na system ryczałtowy, z określoną ustawowo kwotą dotacji
- 320.232 tys. zł rocznie, przy czym przekazywanie miałoby następować co miesiąc
w wysokości 1/12 tej kwoty.
▪▪ ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym; zawiera ona regulacje,
które mają poprawić stan zdrowia publicznego. Podstawą działań w tym kierunku będzie przyjęty przez rząd dokument strategiczny dla zdrowia publicznego,
czyli Narodowy Program Zdrowia (NPZ). Ponadto na mocy ustawy zostanie
utworzona Rada do Spraw Zdrowia Publicznego, która będzie pełnić funkcję
opiniodawczo-doradczą ministra zdrowia. W jej skład wejdą m.in. przedstawiciele
najważniejszych podmiotów biorących udział w działaniach na rzecz zdrowia publicznego. Przepisy ustawy mają znacząco wzmocnić mechanizmy diagnozowania
problemów zdrowia publicznego i umożliwić racjonalne planowanie interwencji
przez podmioty odpowiedzialne za prowadzenie polityki zdrowotnej – jednostki
samorządu terytorialnego, NFZ, służby medycyny pracy, Państwową Inspekcję
Sanitarną, kuratorów oświaty, szkoły i uczelnie wyższe.
▪▪ ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych
ustaw; przewiduje ona m.in. zwolnienie ubezpieczonych pobierających zasiłek
macierzyński w wysokości nieprzekraczającej kwoty świadczenia rodzicielskiego,
prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą z obowiązku opłacania
składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto ustawa doprecyzowuje uregulowania Kodeksu pracy związane z urlopem rodzicielskim.
▪▪ ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty; reguluje ona
zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w tym kształcenia, uzyskiwania
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prawa do wykonywania zawodu oraz odpowiedzialności zawodowej. Ustawa
określa też organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów oraz
prawa i obowiązki jego członków.
▪▪ ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie
ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw; wprowadza
ona wymagania w odniesieniu do centrów urazowych dla dzieci. Ponadto nowelizacja wydłuża (do 31 grudnia 2017 r.) termin, w jakim podmioty wykonujące
działalność leczniczą mają dostosować pomieszczenia i urządzenia do wymagań
stosownych do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
▪▪ ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych
oraz niektórych innych ustaw; Nowelizacja ta wprowadza jednolite zasady
w dziedzinie obrotu i używania wyrobów medycznych. Ponadto w ustawie wskazano, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo wyrobów ponosi ich wytwórca,
a bezpośredni nadzór na etapie projektowania i wytwarzania wyrobów sprawują
niezależne jednostki notyfikowane, które są wyznaczane i nadzorowane przez
właściwe organy państw członkowskich (w Polsce Minister Zdrowia). Rejestracja
i nadzór nad rynkiem wyrobów medycznych należy do zadań Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
▪▪ ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Wprowadza ona ułatwienia dla sponsorów badań klinicznych niekomercyjnych i rozwoju badań naukowych w kraju poprzez zapewnienie finansowania
części procedur medycznych przez NFZ, dostępu do terapii eksperymentalnych
w szczególności realizowanych w chorobach rzadkich.
Wcześniej, 13 października br., zostały zaś podpisane:
▪▪ ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; rozszerza ona zakres
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▪▪

podmiotów uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w leki oraz
Do realizacji e-recepty
środki spożywcze objęte decyzją
wystarczy podanie
o refundacji. W myśl nowych przepiw aptece kodu dostępu
sów uprawnieniami tymi objęci będą
(przekazanego SMS-em
żołnierze służby wojskowej, którzy
lub na e-mail) oraz numeru
PESEL (lub numeru
byli przymusowo zatrudniani w koinnego dokumentu
palniach i otrzymali jednorazowe
potwierdzającego
odszkodowanie w związku z przymutożsamość).
sowym zatrudnieniem albo w odniesieniu do których zostało orzeczone
inwalidztwo będące następstwem
przymusowego zatrudnienia w tych
kopalniach.
ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej;
dotyczy ona dostosowania sytuacji prawnej podmiotów leczniczych utworzonych
przez Ministra Sprawiedliwości dla osób pozbawionych wolności do sytuacji
prawnej innych podmiotów leczniczych o szczególnych regulacjach. Ponadto
ustawa znosi obowiązek zawarcia przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz na rzecz
pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych.

Z kolei ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta 5
października br. W myśl nowelizacji pielęgniarki lub położne spoza Unii Europejskiej
chcące podjąć pracę w zawodzie w Polsce będą m.in. musiały posiadać wymagane
doświadczenie i urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego w zakresie
niezbędnym do wykonywania zawodu. Nowelizacja skraca z 12 do 6 miesięcy długość
wymaganego dla cudzoziemców starających się o prawo wykonywania zawodu stażu
adaptacyjnego we wskazanym podmiocie leczniczym (np. szpitalu). Odbycie stażu
nie będzie wymagało posiadania zezwolenia na pracę. Za wykonywanie zawodu
pielęgniarki lub położnej, zaliczane do stażu pracy, będzie uznawane nie tylko nauczanie osób wykonujących te zawody, ale także osób wykonujących inne zawody
medyczne (np. ratowników medycznych), jeśli w programie kształcenia jest zapisany
udział pielęgniarki lub położnej. Celem nowelizacji jest także m.in. poprawa warunków
opieki zdrowotnej udzielanej uczniom w szkołach publicznych. Doprecyzowany został
obowiązek szkół dotyczący wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej. Nowelizacja przewiduje, że osoby, które ukończyły liceum medyczne
albo szkołę policealną lub pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki lub położnej
i spełniają wymogi ustawowe, uzyskają potwierdzenie prawa wykonywania zawodu.
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27 października br. zostały zaś podpisane
przez Prezydenta:
▪▪ ustawa z dnia 9 października 2015
r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz
niektórych innych ustaw; wprowadzi
ona podstawy prawne niezbędne do
wdrożenia ogólnokrajowego systemu
teleinformatycznego w ochronie
zdrowia, tj. Elektronicznej Platformy
Gromadzenia, Analizy i Udostępniania
zasobów cyfrowych o zdarzeniach
medycznych (tzw. Platforma P1 lub
„e-zdrowie”). Nowelizacja przewiduje
uruchomienie m.in. Internetowego
Konta Pacjenta (IKP). IKP będzie bezpłatną aplikacją internetową, dzięki
której każdy pacjent otrzyma dostęp
do swojej historii leczenia, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz
informacji o zrealizowanych usługach
medycznych. Dostęp do wyników badań i innych dokumentów będzie miał też
lekarz. Przy czym to pacjent zdecyduje, które z nich i jakiemu lekarzowi udostępni.
Nowelizacja wprowadza też powszechne stosowanie e-recepty. Recepty papierowe będzie można wystawiać wyłącznie w określonych sytuacjach, np. braku
dostępu do Platformy P1 i recept weterynaryjnych oraz dla osoby o nieustalonej
tożsamości. Do realizacji recepty w postaci elektronicznej wystarczy podanie
w aptece kodu dostępu (zostanie przekazany SMS-em lub na e-mail) oraz numeru
PESEL (lub numeru innego dokumentu potwierdzającego tożsamość). Nowelizacja wprowadza również e-zlecenia na wyroby medyczne (np. pieluchy dla osoby
dorosłej) bez konieczności wizyty pacjenta w oddziale NFZ w celu potwierdzenia
uprawnień. Z kolei e-skierowanie powinno zmniejszyć kolejki do specjalistów,
ponieważ uniemożliwi zapisywanie się do danego specjalisty w kilku różnych
poradniach. Pacjent nie będzie musiał już też dostarczać do przychodni oryginału
papierowego skierowania. Na wizytę będzie mógł się umówić telefonicznie przez
podanie kodu dostępu oraz numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Nowelizacja wprowadza też elektroniczny obieg informacji i dokumentacji na
każdym etapie kształcenia medycznego.
▪▪ ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych; ma ona na celu
uporządkowanie obowiązujących przepisów dotyczących obrotu produktami
biobójczymi na terenie Polski, tak aby był on bezpieczny. ■
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Zmiany w pakiecie
onkologicznym od 1 listopada
2015 r.
Pakiet onkologiczny, który obowiązuje od 1 stycznia 2015 r., został
wprowadzony z myślą o pacjentach z chorobami nowotworowymi.
Przez kilka miesięcy funkcjonowania był na bieżąco monitorowany,
aby określić obszary, które wymagają korekt. Zespół onkologów
opracował propozycje zmian w pakiecie, a Ministerstwo Zdrowia
– akty prawne, które je wdrażają.
Rozszerzy się lista nowotworów układu chłonnego i krwiotwórczego leczonych
w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Pakiet obejmie też pacjentów z nowotworami
łagodnymi centralnego układu nerwowego.
Lekarz nie będzie musiał wystawiać karty diagnostyki i leczenia onkologicznego w czasie rzeczywistym, czyli w momencie podjęcia decyzji o jej założeniu. Będzie miał na to 3 dni od tego czasu.
Zmieni się skład konsylium:
▪▪ w przypadku leczenia pacjentów z nowotworami układu krwiotwórczego lub
układu chłonnego u dzieci lub dorosłych:
▪▪ zrezygnowano z obligatoryjnego udziału lekarza specjalisty w dziedzinie
radioterapii lub radioterapii onkologicznej albo medycyny nuklearnej (w przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej oraz
rentgenodiagnostyki bądź radiologii, lub radiodiagnostyki, bądź radiologii
i diagnostyki obrazowej;
▪▪ jednocześnie zobowiązano świadczeniodawców do zapewnienia co najmniej
2 lekarzy specjalistów w dziedzinach onkologii i hematologii
dziecięcej w przypadku leczenia
Rozszerzy się
dzieci albo hematologii lub onlista nowotworów
kologii klinicznej, bądź 1 specjaukładu chłonnego
listy hematologii i 1 specjalisty
i krwiotwórczego leczonych
onkologii klinicznej – w przypadw ramach szybkiej terapii
onkologicznej.
ku leczenia dorosłych.
▪▪ w przypadku leczenia dzieci wproPOWRÓT DO SPISU TREŚCI

wadzono alternatywę dla lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii dziecięcej
uwzględniającą specjalistów w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii
stomatologicznej (w przypadku chirurgii szczękowo-twarzowej) oraz otorynolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii (w przypadku otorynolaryngologii).
Leczenie dzieci będzie się mogło odbywać również na oddziale chirurgii onkologicznej
lub onkologii i hematologii dziecięcej oraz chirurgii dziecięcej bądź chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci, lub też otorynolaryngologii dla dzieci.
W przypadku gdyby zdiagnozowanie pacjenta było możliwe wyłącznie w wyniku
zabiegu diagnostyczno-leczniczego, określono maksymalny 28-dniowy termin (liczony
od dnia umieszczenia pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia) na
przeprowadzenie tego zabiegu oraz ustalenie planu leczenia przez konsylium.
Wprowadzane zmiany ułatwią pacjentom dostęp do szybkiej terapii onkologicznej.
Nie oznacza to jednak zakończenia prac nad usprawnianiem pakietu onkologicznego.
Ministerstwo Zdrowia nadal będzie analizowało jego funkcjonowanie, aby – jeśli będzie
taka konieczność – opracowywać i wprowadzać odpowiednie korekty.
Zmiany powyższe wprowadza:
▪▪ rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego;
▪▪ rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
Kolejne zmiany zostaną wprowadza rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych
informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego rejestrowania
tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanych do finansowania
świadczeń ze środków publicznych.
Również Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował korekty w pakiecie onkologicznym.
Są to m.in.:
▪▪ rozszerzenie pakietu onkologicznego o świadczenia związane z radioterapią
paliatywną (będą rozliczane bez limitu);
▪▪ rozszerzenie wykazu procedur medycznych (m.in. o zabiegi lecznicze) rozliczanych
bez limitu;
▪▪ wprowadzenie dodatkowych pakietów diagnostycznych w ramach ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej (m.in. diagnostyka mięsaków);
▪▪ możliwość motywacyjnego zwiększenia wyceny świadczeń – pod warunkiem
przeprowadzenia diagnostyki w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej szybciej
niż zakładają to maksymalne terminy przewidziane w pakiecie. ■
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WZORY PISM

Wykaz inwentarza
spadku

ORZECZENIA

Program „bezpieczna
przystań” nieważny

Nowe przepisy wprowadziły instytucję prywatnego wykazu
inwentarza. Wykaz ten służy ustaleniu stanu majątku
spadkowego (aktywa i pasywa), bez narażania spadkobierców
na nadmierne koszty. Od 18 października 2015 r. spadkobierca
co do zasady odpowiada za długi zmarłego tylko do wysokości
majątku, który odziedziczył. Jest to tzw. przyjęcie spadku
z dobrodziejstwem inwentarza.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok,
dotyczący możliwości przekazywania danych osobowych
użytkowników portalu społecznościowego (Facebook)
z terytorium Unii Europejskiej do USA. Trybunał uznał, że decyzja
Komisji Europejskiej ws. programu „bezpiecznej przystani”, którą
do transferów danych wykorzystywał nie tylko Facebook,
ale i szereg innych amerykańskich podmiotów, jest nieważna.

W wykazie inwentarza z należytą staranW wykazie inwentarza
nością należy ujawnić przedmioty należące
należy ujawnić przedmioty
do spadku oraz przedmioty zapisów windynależące do spadku oraz
kacyjnych, z podaniem ich wartości według
przedmioty zapisów
stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także
windykacyjnych, a także
długi spadkowe i ich wysokość. Jeżeli po
długi spadkowe i ich
złożeniu wykazu inwentarza przez uprawwysokość.
nione do tego osoby ujawnią się składniki
majątku lub zobowiązania spadkowe nieumieszczone w wykazie, będzie istniał obowiązek uzupełnienia wykazu. Wykaz inwentarza może być złożony u notariusza, w sądzie
spadku lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania
składającego wykaz. Mając na uwadze zapewnienie standaryzacji danych w nim zawartych, wykaz ma być składany według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra
Sprawiedliwości. Wzór ten można otrzymać w siedzibie sądu oraz jest udostępniony
na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Trybunał zobowiązał irlandzki organ ochrony danych osobowych, który był pozwanym
w tej sprawie, do zbadania skargi złożonej na Facebook przez jego użytkownika, M.
Schremsa, który twierdził, że dostęp do jego danych przekazywanych przez Facebook
do USA mogą mieć amerykańskie służby. Polski Rząd przedstawił w tym postępowaniu
pisemne uwagi oraz wziął udział w rozprawie.

W celu ochrony wierzycieli spadkowych przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym, jeżeli
spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacając niektóre
długi spadkowe wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności powinien był wiedzieć o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi odpowiedzialność za te długi
ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej
byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe.
Wprowadzona odpowiedzialność nie ma zastosowania w stosunku do spadkobiercy
niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych oraz spadkobiercy, co do którego
istnieje podstawa do jego ubezwłasnowolnienia. ■
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Wyrok Trybunału z 6 października w sprawie C-362/14 – Schrems jest co do zasady
zgodny z opinią rzecznika generalnego, który 23 września br. także ocenił, że decyzja
Komisji Europejskiej ws. „bezpiecznej przystani” jest nieważna. Wyrok podkreśla jednocześnie niezależność krajowych organów nadzorczych (w Polsce takim organem jest
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) i fakt, że Komisja Europejska nie
może ograniczać przysługujących im z mocy dyrektywy o ochronie danych osobowych
uprawnień nadzorczych.
Trybunał uznał jednocześnie, że amerykańskie wymogi dotyczące bezpieczeństwa
narodowego, interesu publicznego i przestrzegania prawa USA nie mogą przeważać
nad unijnym prawem podstawowym do poszanowania życia prywatnego. Natomiast
w przypadku „bezpiecznej przystani” relacja była odwrotna, tj. przedsiębiorstwa amerykańskie należące do programu były zobowiązane do stosowania unijnych standardów
ochrony danych osobowych pod warunkiem, że nie stało to w sprzeczności z amerykańskimi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa narodowego. Jednocześnie obywatele
UE nie dysponowali odpowiednimi środkami ochrony sądowej, które umożliwiłyby im
dochodzenie swoich praw. ■
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Minister nie powinien zaglądać
do akt spraw sądowych…
Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok, który rozstrzygnął
o uprawnieniach Ministra Sprawiedliwości w zakresie możliwości
żądania akt spraw sądowych oraz uprawieniach Ministra
Sprawiedliwości w zakresie administrowania systemami
teleinformatycznymi.
Trybunał uznał za niezgodne z Konstytucją RP przepisy odnoszące się do uprawnień
Ministra Sprawiedliwości w zakresie dostępu do akt spraw sądowych. Przyznanie
Ministrowi Sprawiedliwości kompetencji do żądania przesłania akt spraw sądowych
ingeruje - zdaniem TK - w istotę władzy sądowniczej oraz narusza zasadę niezawisłości
sędziowskiej.
W pozostałej części Trybunał uznał zaskarżone przepisy za zgodne z Konstytucją.
Wyrok ten (sygn. Kp 1/15) zapadł po rozpoznaniu wniosku Prezydenta RP o zbadanie
zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. zmieniającej ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych. ■

PORADY

Upadłość konsumencka,
czyli sposób na wyjście
z długów

Od 31 grudnia 2014 r. przeprowadzenie upadłości konsumenckiej
jest prostsze i szybsze. Postępowania upadłościowe w sprawach
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
pozwala dłużnikom, którzy popadli w stan niewypłacalności bez
swojej winy, rozpocząć życie na nowo z „czystą kartą”.
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Dzięki liberalizacji przepisów z instytucji upadłości konsumenckiej mogą skorzystać
osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które mają kłopoty finansowe.
Upadłość konsumencka umożliwia oddłużenie niewypłacalnego konsumenta oraz,
o ile to będzie możliwe, odzyskanie należności przez jego wierzycieli. Nie mogą
z niej skorzystać tylko te osoby, których niewypłacalność jest skutkiem działań
umyślnych lub rażącego niedbalstwa.
Obniżone zostały także koszty postępowania, a w przypadku dłużnika, którego majątek
nie wystarczy nawet na ich pokrycie, pieniądze tymczasowo zagwarantuje Skarb Państwa.
Od początku obowiązywania nowego prawa, czyli od 31 grudnia 2014 r., do 30 czerwca
2015 r. sądy rozpoznały już 1235 wniosków, z których 699 zakończyło się ogłoszeniem
upadłości konsumenckiej i wdrożeniem procedury oddłużeniowej.
Ministerstwo Sprawiedliwości wydało i opublikowało poradnik dotyczący upadłości
konsumenckiej.■

Lepsza ochrona konsumenta
Od grudnia 2014 r. w Polsce funkcjonują nowe regulacje skupione
na prawach konsumenta. Gwarantują one otrzymywanie od
przedsiębiorcy, przed zawarciem umowy, wyczerpujących
informacji istotnych dla zabezpieczenia istotnych interesów
konsumenta (m.in. o prawie i terminie na odstąpienie od umowy
czy procedurze rozpatrywania reklamacji). Przepisy te ułatwiają
także konsumentowi zorientowanie się, jeszcze przed zawarciem
umowy, jakie koszty rzeczywiście będzie musiał ponieść
w związku z jej zawarciem.
Zmiany dotyczyły przede wszystkim umów zawieranych na odległość i poza lokalem
przedsiębiorstwa, regulując bardzo szczegółowo obowiązki informacyjne względem
konsumentów a także konsumenckie prawo odstąpienia od umowy, ale również umów
zawieranych w sposób tradycyjny – w sklepie.
W przypadku płatności dokonywanej przez konsumenta kartą kredytową przedsiębiorca
nie może pobierać od niego opłat innych niż te, które sam ponosi w związku z zastosowaniem tego sposobu płatności (opłata za płatność kartą nie może być wyższa od
prowizji, którą uiści w związku z tym sprzedawca).
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Ponadto przepisy ustawy o prawach konsumenta zabraniają pobierania od konsumentów
zawyżonych opłat za korzystanie z infolinii udostępnianych przez przedsiębiorców na
potrzeby kontaktowania się w sprawach związanych z zawartymi umowami.

cyjnych i dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów
kominowych.

Dużo korzystnych dla konsumenta zmian, dotyczyło sprzedaży internetowej, umów
zawieranych przez telefon, a także poza lokalem przedsiębiorcy (np. w domu konsumenta, w czasie wyjazdów wakacyjnych, pobytów sanatoryjnych itp.). Ustawa wydłużyła
termin na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny z 10 do 14 dni. Nowe przepisy
zwalniają konsumenta od obowiązku poniesienia kosztów związanych ze zwrotem rzeczy
w przypadku korzystania z prawa odstąpienia, jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o obowiązku poniesienia tych kosztów.

Przed zatruciem czadem może nas
również ustrzec czujka tlenku węgla.
Czujniki nie są drogie, a mogą uratować życie. Podstawową funkcją czujnika
tlenku węgla jest wykrywanie czadu i alarmowanie o jego obecności w powietrzu.
Czujniki powinny znaleźć się w pokojach
z kominkiem lub piecem kaflowym, w pomieszczeniach z kuchenkami gazowymi,
łazienkach z gazowymi podgrzewaczami
wody, w kotłowniach, garażach, warsztatach. Czujnik odpowiednio wcześnie zasygnalizuje niebezpieczeństwo, wydając
bardzo głośny dźwięk. Mamy wtedy
szansę na opuszczenie pomieszczenia,
w którym ulatnia się tlenek węgla. ■

W przypadku nabycia wadliwego towaru konsument ma większą swobodę w wyborze
uprawnienia, gdyż od razu po stwierdzeniu wady może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, bez konieczności domagania się w pierwszej kolejności naprawy lub
wymiany towaru.
Więcej na http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/. ■

“NIE” dla czadu
Od początku września strażacy odnotowali 342 zdarzenia związane
z tlenkiem węgla. Choć to dopiero początek sezonu grzewczego, już
2 osoby straciły życie w wyniku zaczadzenia. W ubiegłym sezonie
grzewczym czad zabił 61 osób. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Państwowa Straż Pożarna apelują, by zadbać o stan techniczny
urządzeń grzewczych oraz przewodów wentylacyjnych.
Aby ustrzec się przed tragicznym działaniem tlenku węgla, potrzeba wiedzy i odpowiedzialności. Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym,
bezbarwnym i bezwonnym. Powstaje w wyniku niepełnego spalania m.in. drewna czy
węgla, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego
spalania. Strażacy przestrzegają, że może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu
zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego.

Jak wyrobić dowód osobisty
przez Internet?
Każdy pełnoletni polski obywatel, który mieszka w Polsce, musi
posiadać ważny dowód osobisty. Zawiera on aktualne informacje,
takie jak: imię, nazwisko czy numer PESEL. Kończy się ważność
Twojego dokumentu? A może właśnie skończyłeś 18 lat i chcesz
wyrobić dowód?
•
•
•
•

Dlatego tak ważne jest, żeby kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych.
Należy też dbać o właściwą wentylację w mieszkaniu, nie zasłaniać kratek wentyla-
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•

Instrukcja
Wejdź na stronę obywatel.gov.pl.
Wybierz opcję „Uzyskaj dowód osobisty”, a następnie „Przez Internet”.
Zaloguj się na swoje konto na platformie ePUAP (tzw. Elektroniczna Platforma
Usług Administracji Publicznej).
Wybierz dowolny urząd gminy, w którym złożysz wniosek i później odbierzesz
gotowy dowód.
Wypełnij formularz i dołącz zdjęcie.
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•
•

•

Podpisz pismo i wyślij formularz.
Gdy urząd rozpocznie realizację wniosku, dostaniesz na konto ePUAP stosowne
potwierdzenie. Dzięki niemu możesz sprawdzić przez internet, czy Twój nowy
dowód osobisty jest już gotowy do odbioru w urzędzie.
Odbierz dowód w wybranym przez siebie urzędzie.

Pamiętaj: jeśli chcesz złożyć wniosek przez Internet, musisz mieć profil zaufany na
platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

•
•
•
•

•

Kto może złożyć wniosek o dowód osobisty?
Osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego.
Osoba, która nie ukończyła 18 lat - jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej
niż 30 dni.
Osoba, która musi wymienić dowód osobisty (np. zmieniły się jej dane osobowe).
Rodzic, opiekun prawny albo kurator - mogą oni złożyć wniosek o dowód w imieniu
osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Obywatel polski, który mieszka za granicą.

Ile to kosztuje?
Wyrobienie dowodu osobistego jest bezpłatne.
Jaki jest termin realizacji?
Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się jednak zmienić.
Gdyby tak się stało, zostaniesz o tym poinformowany. ■

Elektroniczna Księga Wieczysta
Elektroniczna Księga Wieczysta to łatwy, szybki i nowoczesny
dostęp do ksiąg wieczystych on–line z możliwością wydruku
ich odpisu. Bez wychodzenia z domu, za pomocą Internetu
można otrzymać odpis księgi wieczystej w formie pliku PDF.
Plik po wydrukowaniu ma moc dokumentu wydanego przez sąd.
Przeglądanie ksiąg wieczystych jest bezpłatne.
W przypadku gdy złożono wniosek o odpis, wyciąg albo zaświadczenie o zamknięciu
księgi wieczystej, usługa jest płatna. Przeglądanie ksiąg wieczystych znajdujących
się w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych możliwe jest on-line, po podaniu
numeru księgi wieczystej prowadzonej w postaci elektronicznej. Jej treść znajdującą się
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w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych można przeglądać, wraz ze wzmiankami
dokonanymi przez sąd. Skutkiem wprowadzenia tego rozwiązania jest zwiększenie
bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Nawet w chwili podpisywania umowy
zakupu nieruchomości można sprawdzić treść jej księgi wieczystej.
Przed uruchomieniem systemu przeglądanie ksiąg wieczystych było możliwe tylko
w sądzie.
W Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych znajduje się obecnie 20,56 mln ksiąg
wieczystych. Od 2010 r. odnotowano ponad 30,42 mln wglądów do ksiąg wieczystych
za pomocą internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych (ok. 0,45 mln miesięcznie).
Ok. 126 tysięcy odpisów ksiąg wieczystych pobrano drogą elektroniczną od 1 lipca
2014 r., a w 2015 r. średnio ponad 6 tys. miesięcznie. ■

ZMIANY
PRAWNE

Od stycznia 2016 r.
darmowa pomoc prawna!

Od początku 2016 r. na terenie całej Polski zacznie funkcjonować
system darmowych porad prawnych. Jest to rezultat wejścia
w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej, przygotowanej w Ministerstwie
Sprawiedliwości.
Nieodpłatna pomoc prawna
Powstanie ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści będą świadczyć pomoc
prawną. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych ogólnopolski system zagwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie
lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do
korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
•
młodzież do 26. roku życia,
•
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
•
seniorzy po ukończeniu 65 lat,
•
osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
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kombatanci,
weterani,
zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią
techniczną.

•

Jednolite standardy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zapewni fakt, że będzie
ona stanowiła zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Umożliwi to także
sprawowanie nadzoru nad jej wykonywaniem oraz zapewni stałe źródło finansowania. Zadanie to będzie finansowane z budżetu państwa. Nieodpłatna pomoc prawna
udzielana będzie w punktach określanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Ważnym elementem systemu będą organizacje pozarządowe. Z uwagi na ich doświadczenie i dorobek, przewidziano możliwość powierzenia im do prowadzenia 50%
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W skali całego kraju powstanie ponad 1500
punktów, w których nieodpłatnie będzie świadczona pomoc prawna.

•

•
•
•

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy
z upoważnienia odpowiednio – adwokata bądź radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje
pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci
wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).
Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.
Pomoc prawna będzie polegała na:
•
udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
•
przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;

pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia
pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym bądź sądowym i pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym
– wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika
z urzędu);
sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych
lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Edukacja prawna

Zgodnie z tekstem ustawy organy administracji publicznej, realizując pozostające w ich
właściwości zadania z zakresu edukacji prawnej społeczeństwa, będą zobligowane
do podejmowania działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości
prawnej społeczeństwa. Zadania te będą mogły być realizowane przez organizacje
pożytku publicznego, a także uczelnie prowadzące studia wyższe na kierunku prawo,
samorządy zawodowe adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych oraz doradców podatkowych – wyłonione w trybie otwartego konkursu ofert. ■

Zmiany w ustawie o sporcie
Od 22 września br. obowiązują przepisy rozszerzające ograniczenia
w dodatkowej działalności członków zarządów polskich
związków sportowych. Nie mogą oni m.in. prowadzić działalności
gospodarczej w jakikolwiek sposób związanej z działalnością
statutową związku. Nie wolno im też być wspólnikiem w spółce
osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność
gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań
statutowych.
Ponadto członek zarządu polskiego związku sportowego nie może posiadać więcej niż
10% udziałów lub akcji w spółce kapitałowej, której działalność łączy się z działalnością
statutową związku. Na zakończenie działalności gospodarczej, zbycie akcji bądź wystąpienie ze spółki nowo wybrani członkowie zarządów będą mieć 30 dni od objęcia
funkcji. Obowiązkowe będzie przesyłanie rocznych sprawozdań finansowych polskich
związków sportowych do badania przez biegłego rewidenta. Poza tym każdy polski
związek sportowy musi należeć do międzynarodowej federacji sportowej działającej
w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim bądź innej uznawanej przez Międzynarodowy
Komitet Olimpijski. W przeciwnym razie stanie się organizacją działającą jako związek
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stowarzyszeń. Spod tego rygoru będą mogły być wyłączone związki działające w sporcie
osób niepełnosprawnych, jeśli otrzymają specjalną zgodę Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Nowelizacja dostosowuje przepisy w zakresie walki z dopingiem do standardów międzynarodowych. Poza tym zwalnia z podatku od nieruchomości obiekty o szczególnym
znaczeniu dla sportu. Chodzi o budynki Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich m.in. we Władysławowie i Zakopanem. Ponadto ustawa podwyższa
świadczenie olimpijskie przysługujące medalistom m.in. igrzysk olimpijskich, którzy ukończyli 40 lat. Tak jak dotąd, będzie ono corocznie ustalane na podstawie kwoty bazowej
dla członków korpusu służby cywilnej, ale mnożnik zostanie podniesiony z 1,3255 do
1,4. Ponadto ustawa doprecyzowuje, że działalność COS, na którą może on otrzymać
dotację celową z budżetu państwa, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Ustawa weszła w życie 22 września br. z pewnymi wyjątkami.
Nowelizacja wprowadziła też zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób
fizycznych (art. 2 ustawy zmieniającej) – poprzez poszerzenie katalogu zwolnień od
PIT (art. 21 ust. 1) o:
•
wartość otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej
reprezentacji na igrzyska głuchych i Światowe igrzyska Olimpiad Specjalnych,
•
nagrody wypłacane przez Polski Związek Sportu Niesłyszących za uzyskanie wyników
na igrzyskach głuchych,
•
świadczenia pieniężne ze środków budżetu państwa, przysługujących na podstawie
art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. ■
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Nowe zasady organizowania
zgromadzeń
Nowa ustawa – Prawo o zgromadzeniach ma umożliwić jak
najpełniejsze korzystanie z konstytucyjnej wolności zgromadzeń,
przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa ich uczestnikom
oraz osobom przebywającym w pobliżu.
Ustawa wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 września 2014 r. oraz wytyczne Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Zgodnie z ustawą zgromadzeniem będzie grupa osób, które zebrały się na otwartej
przestrzeni dostępnej dla każdego, by prowadzić wspólnie obrady lub wyrazić
stanowisko w sprawach publicznych. Nie będzie już określona minimalna liczba
zebranych osób, wymagana aby były one traktowane jak zgromadzenie. Dotychczas
musiało to być co najmniej 15 osób.
Organizatorzy będą musieli zgłosić zgromadzenie pisemnie, faksem, ustnie
do protokołu lub e-mailem nie później niż 6 dni i nie wcześniej niż 30 dni przed
jego planowaną datą. Od decyzji organu gminy o zakazie zgromadzenia organizator
będzie mógł się odwołać do sądu okręgowego. Odwołania mają być rozpatrywane
w trybie podobnym do wyborczego – niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu doby
od jego wniesienia. Kolejną instancją odwoławczą będzie sąd apelacyjny, który także
będzie miał 24 godziny na rozpatrzenie postanowienia sądu okręgowego. W sprawach
tych nie będzie przysługiwać skarga kasacyjna.
Za przebieg zgromadzenia będą odpowiadać organizator i przewodniczący.
Obowiązek rozwiązania zgromadzenia, jeżeli uczestnicy nie podporządkują się jego
poleceniom lub gdy zgromadzenie narusza przepisy ustawy lub karne, będzie miał
przewodniczący. Jeśli tego nie zrobi lub w razie zagrożenia dla życia, zdrowia albo
mienia lub naruszenia przepisów ustawy albo karnych, zgromadzenie będzie mógł
rozwiązać przedstawiciel gminy. Przedstawiciel samorządu będzie wyznaczany obowiązkowo dla zgromadzeń w razie niebezpieczeństwa naruszenia porządku publicznego.
Zgromadzenia, które nie powodują utrudnień w ruchu drogowym, będzie
można zgłaszać w trybie uproszczonym. W tym trybie zgłoszenie trzeba będzie
skierować do gminnego centrum zarządzania kryzysowego nie wcześniej niż na 30
dni i najpóźniej na 2 dni przed terminem zgromadzenia.
Ustawa wprowadza też pojęcie zgromadzenia spontanicznego. Będzie to zgromadzenie, które odbywa się w związku z nagłym, niemożliwym do wcześniejszego
przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, które nie może się odbyć
w innym terminie, bo straciłoby sens i znaczenie z punktu widzenia debaty publicznej.
Takich zgromadzeń nie trzeba będzie zgłaszać. ■
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Osoby uzależnione będą mogły
uczestniczyć w zajęciach
integracyjnych
Takie rozwiązania wprowadza nowelizacja ustawy o zatrudnieniu
socjalnym oraz niektórych innych ustaw, która weszła już
w życie. Umożliwia ona m.in. udział w zajęciach integracyjnych
w klubach i centrach integracji społecznej osobom dotkniętym
problemem uzależnienia, które nigdy nie odbyły terapii, osób
współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem.
Ustawa zwiększa z 20 do 50% świadczenia integracyjnego wysokość premii motywacyjnej, przyznawanej najaktywniejszym uczestnikom zajęć terapeutycznych,
osiągającym największe postępy w reintegracji społecznej i zawodowej. Oznacza to
zwiększenie premii z ok. 80 do ponad 200 zł.
Poza tym nowelizacja zmienia niektóre wymogi dotyczące przyznania i przedłużania
statusu Centrum Integracji Społecznej, zakresu działań realizowanych przez Centrum,
zasad finansowania działalności Centrum, zasad zatrudniania i warunków pracy pracowników Centrum.
Ustawa przewiduje też utworzenie, przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, Rady
Zatrudnienia Socjalnego jako organu opiniodawczo-doradczego w sprawach zatrudnienia socjalnego. ■

Reaktywacja państwowego
budownictwa czynszowego
Ma ją umożliwić obowiązująca już nowelizacja ustawy o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych
innych ustaw. Nowe przepisy umożliwią rozpoczęcie – w tym roku
– realizacji programu finansowania społecznego budownictwa
czynszowego.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Program ma zwiększyć dostępność mieszkań dla ludzi młodych oraz rodzin z dziećmi,
osiągających niskie i umiarkowane dochody. Osoby te bardzo często zarabiają zbyt
dużo, by dostać lokal komunalny, a jednocześnie zbyt mało, żeby starać się o kredyt
na zakup mieszkania, nawet z wykorzystaniem programu „Mieszkanie dla Młodych”.
Lokali wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego (m.in. preferencyjnych kredytów) nie będzie można wyodrębniać na własność. Z założenia
czynsz w tych lokalach będzie niższy niż na rynku komercyjnym i będzie wynikał
z aktualnej wartości mieszkania.
Program będzie finansowany m.in. przez preferencyjne kredyty udzielane przez
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) towarzystwom budownictwa społecznego,
spółdzielniom mieszkaniowym oraz spółkom gminnym inwestującym w budownictwo czynszowe. Źródłem finansowania ma być Fundusz Dopłat. Warunkiem udzielenia
finansowania zwrotnego będzie zawarcie przez kredytobiorcę (inwestora) umowy
z gminą, na terenie której będzie inwestycja.
Według szacunków, w ciągu 10 lat powstanie co najmniej 30 tys. nowych mieszkań
pod wynajem. W całym okresie realizacji nowego programu z budżetu państwa na
dopłaty do preferencyjnych kredytów zostanie przeznaczone 751,9 mln zł. Dopłaty
umożliwią pokrycie różnicy między oprocentowaniem preferencyjnym a rynkowym.
Pozwolą na udzielenie kredytów w łącznej kwocie ponad 4 mld zł. ■

Ustawa antysmogowa
Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, czyli tzw. ustawa
antysmogowa, ma umożliwi m.in. zastosowanie na szczeblu
lokalnym prawnych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy
jakości powietrza i ochrony przed hałasem.
Władze lokalne, uwzględniając potrzeby
zdrowotne mieszkańców oraz oddziaływanie na środowisko, będą mogły wprowadzać na konkretnym terenie normy
techniczne, emisyjne i jakościowe dla instalacji spalania paliw. Takie rozwiązania
powinny przyczynić się do ograniczenia
emisji szkodliwych substancji.
Nowelizacja daje szansę rozwojowi
nowoczesnych technologii w górnictwie. ■
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Zmiany dotyczące
środowiskowych domów
i klubów samopomocy
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wychodzi naprzeciw
postulatom środowiskowych domów samopomocy. M.in. umożliwia
ona prowadzenie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi przez gminy, a nie tylko powiaty. Dotychczas wiele
osób nie mogło korzystać z oferty klubów prowadzonych przez
powiaty z uwagi na odległość.
Ponadto dzięki nowym regulacjom mniej osób będzie musiało płacić za korzystanie
z ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Miesięczna odpłatność
pozostanie na poziomie 5% dochodu, ale dochód na osobę zostanie podniesiony z 250 do
300% kryterium. Ustawa ujednolica także kwotę dotacji na jednego uczestnika takiego
ośrodka wsparcia w poszczególnych województwach. Wojewoda corocznie będzie ustalał
średnią wojewódzką miesięczną kwotę dotacji dla środowiskowych domów samopomocy
w wysokości nie niższej niż 250% kryterium dochodowego, a dla klubów samopomocy
minimum 80%. Powiązanie minimalnej kwoty dotacji z kryterium dochodowym umożliwi
jej wzrost wraz z weryfikacją tego kryterium.
Nowelizacja upoważnia też ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do
wydania rozporządzenia określającego standardy wsparcia udzielanego w noclegowniach,
schroniskach dla osób bezdomnych i ogrzewalniach, kwalifikacje pracowników i standard
obiektów, w których udzielana jest pomoc bezdomnym. W szczególnie uzasadnionych
sytuacjach (np. klęski żywiołowej czy silnych mrozów) do noclegowni i schronisk
dla bezdomnych będą mogły być przyjmowane osoby pod wpływem alkoholu lub
substancji psychoaktywnych.
Ustawa wprowadza także zmiany dotyczące superwizji pracy socjalnej, mającej pomóc
pracownikom socjalnym, jako osobom wykonującym pracę obciążającą psychicznie,
w przezwyciężaniu efektów wypalenia zawodowego. Określa m.in. programy szkoleń
dla superwizorów, kształcenia, doskonalenia zawodowego oraz zasady uzyskiwania
certyfikatów. Nowelizacja przewiduje też, że rodzinne wywiady środowiskowe i pracę
socjalną w terenie będzie mogło wykonywać wspólnie 2 pracowników socjalnych.
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Dodatkowo kierownik ośrodka pomocy społecznej będzie mógł wystąpić z wnioskiem
o pomoc policji, która będzie miała obowiązek ją zapewnić.
Nowelizacja weszła w życie 5 października br. - z kilkoma wyjątkami. Chodzi o regulacje dotyczące dotacji dla środowiskowych domów i klubów samopomocy, które będą
obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Natomiast 5 września 2016 r. wejdą w życie przepisy
regulujące wsparcie udzielane w noclegowniach i schroniskach dla osób bezdomnych. ■

Kwartalne wskaźniki zmian
cen nieruchomości
Ostatnia nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami
przewiduje, że wskaźniki będą ogłaszane odrębnie dla
każdego województwa nie później niż w ciągu 4 miesięcy od
zakończenia kwartału, którego dotyczą. Opracowywane będą
dla nieruchomości sklasyfikowanych w rejestrze cen i wartości
nieruchomości, z uwzględnieniem danych wynikających z ewidencji
gruntów i budynków.
Nowe rozwiązania mają poprawić efektywność zarządzania i gospodarowania
mieniem publicznym przez dostarczanie
wiarygodnych informacji o dynamice zmian
cen nieruchomości. Waloryzacja zobowiązań i należności obywateli (np. w przypadku
zbycia przed upływem karencji lokali mieszkalnych nabytych od gminy z bonifikatą)
obliczana będzie na podstawie wskaźników zmian cen nieruchomości. Oznacza
to, że będzie ona powiązana bezpośrednio
z sytuacją na rynku nieruchomości, a nie
z poziomem inflacji. Wskaźniki zmian cen
nieruchomości posłużą też do monitorowania kondycji rynku, m.in. nieruchomości
mieszkalnych, i umożliwią podejmowanie
decyzji gospodarczych w oparciu o rzetelne
informacje.
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Poza tym zmiany dotyczą wyciągów z opinii o wartości nieruchomości (operatów szacunkowych), które rzeczoznawcy majątkowi przekazują organom prowadzącym kataster
nieruchomości (starostwom powiatowym). Wyciągi z operatów mają być obowiązkowo
przekazywane elektronicznie przez ePUAP według określonego wzoru. Z 3 do 2 miesięcy
skrócono przy tym termin na przekazanie takich wyciągów. Zmiany te mają przyczynić się
do bardziej efektywnego pozyskiwania danych o rynku nieruchomości, a w konsekwencji
mają służyć wszystkim jego uczestnikom.

▪▪

▪▪
▪▪

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych zostały niedawno ogłoszone. ■
▪▪

Pomoc dla repatriantów
AKTUALNOŚCI

Rada Ministrów zwiększyła rezerwę celową do 30 mln zł
w budżecie na 2016 roku na pomoc dla repatriantów. Premier Ewa
Kopacz poleciła przygotowanie programu, który pozwoliłby
w ciągu kilku najbliższych lat rozwiązać sprawę osób oczekujących
na repatriację do Polski.
W listopadzie 2015 r. „Powrót do domu – wieloletni program rządowy dla repatriantów
w latach 2016–2021” powinien być przedmiotem prac i akceptacji Rady Ministrów. Program
ten da możliwość przyjazdu do Polski w ciągu najbliższych 5 lat wszystkim oczekującym na
to osobom. Program dotyczący repatriacji będzie opierał się na współpracy z samorządami.
Program zakłada objęcie repatriantów rocznym programem adaptacyjnym. Program ma
pozwolić na pokrycie kosztów związanych m.in. z: utrzymaniem; nauką języka polskiego;
podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Pozostaną korzystne – zarówno dla repatriantów,
jak i dla pracodawców - przepisy dotyczące aktywizacji zawodowej repatriantów. Pomoc
będzie polegała na sfinansowaniu miejsc pracy i szkoleń dla repatriantów.

będzie finansowany specjalny program adaptacyjny, w ramach którego repatrianci
będą dostawać zasiłek na pobyt przez okres do 12 miesięcy; w ramach indywidualnych
programów adaptacyjnych finansowane będą m.in. kursy języka polskiego, kursy
zawodowe i kursy adaptacyjne realizowane w miejscu osiedlenia;
aktywizacją zawodową zostaną objęci małżonkowie repatriantów (utworzenie miejsca
pracy, szkolenie, wynagrodzenie), na tych samych zasadach co repatrianci;
dla tych, którzy będą chcieli przyjechać do Polski mając zagwarantowaną pracę, stworzony zostanie program dopłat do najmu lokali - rząd będzie dopłacał do wynajmu
przez 12 miesięcy, a w niektórych przypadkach nawet przez 24 miesiące;
poszerzone zostaną możliwości uznania za repatrianta – tak aby każda osoba polskiego
pochodzenia, która skończy studia w Polsce, mogła zostać uznana za repatrianta. ■

Co z “frankowiczami” i mało
zarabiającymi?
Narodowa Rada Rozwoju pracuje m.in. nad przygotowaniem nowej
ustawy dla frankowiczów.
Przy projektowaniu rozwiązania problemu kredytów denominowanych lub indeksowanych we frankach szwajcarskich,
próbuje ona znaleźć takie rozwiązanie, aby
nie stawiać w gorszej sytuacji osób, które
brały kredyt złotowy.

Założenie było takie, że
kwota wolna ma wzrosnąć
do 8 tys. zł i objęłaby dużą
grupę osób najsłabiej
zarabiających.

Frankowicze przedstawili prezydentowi
swój projekt ustawy. Jest on analizowany w zespole, w którego skład wchodzą frankowicze i eksperci z kancelarii, tak aby osiągnąć kompromis. Ideałem byłoby, gdyby doszli
oni także do porozumienia z bankami. Odbyło się jedno spotkanie z bankowcami oraz
wspólne, ze środowiskiem bankowym i frankowiczami.

Według założeń programu „Powrót do domu”:
▪▪
▪▪

kwota przeznaczana na repatriację zostanie zwiększona – co najmniej 30 mln zł co roku;
każdy samorząd, który będzie chciał przyjąć rodzinę repatriantów, dostanie środki
z budżetu państwa, a maksymalna kwota dotacji zostanie zwiększona o ok. 1/3
(dotychczas tylko część samorządów dostawała te pieniądze w zależności od tego,
jakich repatriantów chciała przyjąć);
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NRR będzie też dyskutować na temat projektu ustawy o podniesieniu kwoty wolnej
od podatku. Założenie było takie, że kwota wolna ma wzrosnąć do 8 tys. zł i objęłaby
dużą grupę osób najsłabiej zarabiających. Zasięg tej ustawy byłby dość powszechny. NRR
zastanowi się, czy podwyższona kwota wolna od podatku powinna dotyczyć wszystkich,
którzy płacą podatek od dochodów indywidualnych, czy tylko tych, którzy rzeczywiście
są w najtrudniejszej sytuacji finansowej. ■
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„Studia dla wybitnych”
Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie rządowego programu
udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych
z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą „Studia
dla wybitnych” i wydała rozporządzenie w sprawie warunków
realizacji rządowego programu udzielania pomocy finansowej na
pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych
uczelniach.
Na realizację programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 336.538 tys. zł.
Osoba, która podejmie studia za granicą, będzie mogła otrzymać z programu
fundusze na pokrycie kosztów: czesnego w zagranicznej uczelni, zakwaterowania i utrzymania w ciągu roku akademickiego, dwóch przejazdów w ciągu roku akademickiego do
kraju studiowania i z powrotem, polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych
wypadków oraz polisy ubezpieczenia zdrowotnego.
Uczestnik programu będzie musiał informować ministra o okolicznościach mających
wpływ na prawo do pomocy finansowej i obowiązek jej zwrotu.
Pomoc finansową udzieloną w ramach programu trzeba będzie zwrócić, np. gdy studia
nie zostaną ukończone z przyczyn leżących po stronie uczestnika.
Uczestnik programu będzie zwolniony ze zwrotu udzielonego mu wsparcia, gdy w ciągu
10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni przepracuje w Polsce łącznie 5 lat,
odprowadzając przez ten okres składki na ubezpieczenia: społeczne i zdrowotne. Zwolnienie ma dotyczyć także tych, którzy ukończą w Polsce studia doktoranckie. Ponadto,
uczestnik programu nie będzie musiał zwracać pomocy, jeśli nie podejmie lub nie ukończy
studiów – z przyczyn od niego niezależnych.
Minister nauki i szkolnictwa wyższego, w terminie do 31 października każdego roku,
będzie udostępniał na stronie BIP resortu i w siedzibie ministerstwa, ogłoszenie o naborze
kandydatów do programu. W ogłoszeniu minister określi wzór wniosku o zakwalifikowanie do programu, termin i miejsce jego składania, a także aktualną w danym roku
listę zagranicznych uczelni zakwalifikowanych do programu. Ocenę formalną wniosków
przeprowadzi minister, a merytoryczną – Kapituła Programu (będzie to 25 przedstawicieli
środowiska naukowego powołanych przez premiera na wniosek ministra). Kapituła Programu, po przeprowadzeniu oceny kandydatów, sporządzi listę rankingową kandydatów,
którą wraz z dokumentami, przekaże ministrowi. Pomoc finansową będzie przyznawał
minister, na podstawie listy rankingowej kandydatów, po dokonaniu kalkulacji kosztów
studiów, aż do wyczerpania środków w danym roku.
Uchwała i rozporządzenie, określające szczegółowe warunki realizacji programu
„Studia dla wybitnych”, wchodzą w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia. ■
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Ułatwienie dotyczące
świadectw weterynaryjnych
(CVED)
Z dniem 15 października 2015 r. wdrożone zostało w Służbie
Celnej wykorzystanie systemu TRACES (TRAde Control and Expert
System).
System TRACES to unijny system kontroli i powiadamiania o przemieszczeniach zwierząt
żywych oraz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przez terytorium państw
członkowskich UE.
System służy do wystawiania świadectw weterynaryjnych dla żywych zwierząt i pewnych
produktów pochodzenia zwierzęcego w handlu wewnątrzunijnym, wystawiania dokumentów CVED (Wspólnotowe Świadectwo Weterynaryjne dla Wwozu i Przewozu) dla
wwożonych na terytorium państw członkowskich UE zwierząt i produktów z państw
trzecich oraz prowadzenia nadzoru weterynaryjnego.
Wdrożenie wykorzystania ww. systemu w Służbie Celnej oznacza bezpośredni dostęp
funkcjonariusza celnego do decyzji i dokumentów weterynaryjnych, tym samym przedsiębiorcy zwolnieni będą z obowiązku dołączania dokumentów papierowych lub przesyłania
skanów dokumentów CVED do zgłoszenia celnego. ■
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„Reguły Nelsona Mandeli”

Polska wolna od GMO?

W siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Yorku
przyjęto znowelizowane reguły postępowania z osadzonymi
– tj. Kodeks Nelsona Mandeli (Nelson Mandela Rules).

Rząd RP wystąpił do Komisji Europejskiej z 9 wnioskami w sprawie
wyłączenia całego terytorium Polski spod uprawy roślin
genetycznie modyfikowanych (GMO).

Właściwe stosowanie tego dokumentu z zakresu ochrony praw człowieka może
przyczynić się do zmniejszenia zjawiska powrotu do przestępstwa, a co za tym idzie
do skuteczniejszego zwalczania przestępczości.

Taką możliwość dają przyjęte w tym roku przepisy Unii Europejskiej. ■

Reguły Mandeli mają zapewnić:
•
podmiotowe traktowanie osadzonego;
•
odpowiedni dobór kadry penitencjarnej;
•
odpowiednią klasyfikację osadzonych i zindywidualizowaną ofertę readaptacyjną
dla każdego z nich;
•
kontakt osadzonego ze światem zewnętrznym. ■

Wytyczne do opracowania
programów ochrony
środowiska
Ministerstwo Środowiska, we współpracy z samorządami,
przygotowało „Wytyczne do opracowania wojewódzkich,
powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”.
Dokument zawiera wskazówki ułatwiające
samorządom sporządzanie programów
ochrony środowiska. Programy te są jedną
z podstaw prowadzenia krajowej polityki ochrony środowiska. Obowiązek ich
przygotowania wynika z Prawa ochrony
środowiska. ■
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Agenda rozwojowa 2030
Podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju ONZ w Nowym Jorku
została przyjęta Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.
Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 zawiera 17 celów zrównoważonego
rozwoju. Skupiają się one przede wszystkim na eliminacji ubóstwa na świecie, budowie
godnego życia dla wszystkich ludzi oraz zapewnieniu pokoju. ■

NFOŚiGW startuje z Rysiem
400 mln złotych na kompleksową termomodernizację domów
jednorodzinnych w ramach nowego programu Ryś. Właściciele
będą mogli otrzymać nawet 40% dotacji za poprawę efektywności
energetycznej.
Pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone dla gospodarstw domowych mają przyczynić się do oszczędności i lepszego
użytkowania energii oraz do poprawy jakości powietrza. Nowy program finansowy
Ryś ma prowadzić do ograniczenia strat energii potrzebnej do ogrzewania domów i
tym samym zmniejszenia szkodliwych emisji do powietrza. Celem programu jest także
rozwój krajowego rynku urządzeń oraz usług związanych z efektywnością energetyczną.
Ryś jest skierowany do osób posiadających prawo własności domu jednorodzinnego, którzy mogą skorzystać z pomocy finansowej na przeprowadzenie inweELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

■ SERWIS DOMOWY

SERWIS DOMOWY ■

stycji w swoich budynkach. Właściciele będą mogli otrzymać nawet 40% dotacji
na poprawę efektywności energetycznej. Dofinansowanie obejmie wykonanie
remontów, które prowadzą do spełnienia przez budynek wyższych standardów
energooszczędności, a także modernizację instalacji wewnętrznych, wymianę
źródeł ciepła i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej.
Nabór wniosków do programu prowadzony będzie w trybie ciągłym. Mieszkańcy będą
mogli rozpocząć składanie dokumentów w I kwartale 2016 roku. Budżet programu
wynosi 400 mln zł, z czego 120 mln zł w formie bezzwrotnej i 280 mln zł w formie
zwrotnej. Program będzie realizowany w latach 2015-2023, z możliwością zawierania
umów do końca 2020 roku. ■

Realizacja Krajowego
Programu Ochrony Powietrza
Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP) został ogłoszony
9 września br. i jest stosowany od 1 października. Chodzi o
osiągnięcie w możliwie krótkim czasie dopuszczalnych poziomów
pyłu zawieszonego i innych szkodliwych substancji w powietrzu,
wynikających z przepisów prawa unijnego, a w perspektywie do
2030 r. – poziomów wskazywanych przez Światową Organizację
Zdrowia.
Zostanie powołany Komitet Sterujący w
ramach Krajowego Programu Ochrony
Powietrza. Głównym zadaniem Komitetu będzie monitorowanie realizacji
działań na rzecz poprawy jakości powietrza wynikających z KPOP. Będzie on
także zobowiązany do przygotowywania
i przedkładania Radzie Ministrów sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Ochrony Powietrza, co 2 lata od
ogłoszenia dokumentu, w terminie do
30 listopada (2018 r., 2020 r.). ■
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TK o zbada zmiany Prawa
o ustroju sądów wojskowych
Prezydent RP w trybie kontroli prewencyjnej skierował do
Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z
Konstytucją ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy –
Prawo o ustroju sądów wojskowych.
Ustawa określa formy realizowanego przez Ministra Sprawiedliwości zwierzchniego nadzoru nad sądami wojskowymi w zakresie ich organizacji i działalności
administracyjnej.
W opinii Prezydenta RP wątpliwości konstytucyjne budzi przyznanie Ministrowi
Sprawiedliwości kompetencji żądania przekazania akt spraw sądowych, w ramach
sprawowania przez ministra zewnętrznego nadzoru administracyjnego oraz przed
żądaniem podjęcia przez rzecznika dyscyplinarnego czynności dyscyplinarnych
wobec sędziego.
Dodatkowo wątpliwości budzi upoważnienie Ministra Sprawiedliwości do przetwarzania danych osobowych stron, pełnomocników i innych uczestników postępowań sądowych oraz powierzenie ministrowi funkcji administratora tego rodzaju
danych osobowych. ■
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

KONFLIKT INTERESÓW?
– KLIENT NAJWAŻNIEJSZY…
Doradca podatkowy podejmuje czynności zawodowe w celu
ochrony interesów Klienta, jednakże ta ochrona nie może
usprawiedliwiać naruszenia zasad etyki i godności zawodu. Klient
zatem może zawsze czuć się bezpieczny, gdyż nie ma obawy, iż
doradca naszej kancelarii nie dba o jego interesy.
Przepisy ustawy o doradztwie podatkowym zobowiązują doradcę podatkowego w szczególności do postępowania zgodnie z przepisami prawa, ze złożonym ślubowaniem i z zasadami etyki
zawodowej. Natomiast obowiązujące „Zasady Etyki Doradców Podatkowych”, określone przez
Krajową Radę Doradców Podatkowych stanowią m.in., że doradca podatkowy powinien kierować
się dobrem swoich Klientów, poszanowaniem obowiązków wynikających z uczciwości, godności
i dobrych obyczajów.
Doradca podatkowy nie może podejmować działań w sprawach, w których może wystąpić
konflikt interesów. Konflikt taki może zaś występować np., gdy:
▪▪

doradca podatkowy lub spółka doradztwa podatkowego występuje w charakterze
doradcy podatkowego dla stron tej samej transakcji mających przeciwstawne interesy,
chyba że strony pisemnie zaakceptują ten stan rzeczy,

▪▪

sytuacja procesowa reprezentowanych przez doradcę podatkowego podmiotów jest
tak powiązana, że sukces jednego z nich może oznaczać porażkę drugiego, chyba że
strony pisemnie zaakceptują ten stan rzeczy.
Konflikt interesów nie występuje wyłącznie z tego powodu, że doradca podatkowy

lub spółka doradztwa podatkowego, w ramach której wykonuje on swój zawód, obsługuje
podmioty prowadzące wobec siebie interesy konkurencyjne, chyba że zobowiązał się do
powstrzymania od obsługi podmiotów konkurencyjnych. W przypadku potencjalnego lub
zaistniałego konfliktu interesów doradca podatkowy powinien podjąć kroki zmierzające do
jego eliminacji lub zaprzestać świadczenia usług powodujących konflikt.
W przypadku wykonywania przez doradcę podatkowego innej działalności ma on obowiązek zapobiegać powstaniu konfliktów interesów w rozumieniu zasad etyki. W szczególności
powinien zaprzestać wykonywania czynności doradztwa podatkowego na rzecz klienta,
którego działalność jest zbieżna z działalnością doradcy podatkowego na danym rynku,
chyba że doradca podatkowy ma pisemną zgodę klienta na prowadzenie takiej działalności.
Powyższe zasady, do których stosuje się doradca naszej kancelarii, jako wykonujący zawód
zaufania publicznego, gwarantują, że zawsze będzie działał on na korzyść Klienta. ■
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