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Słowo od doradcy

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją 
i miłością oraz wesołego „Alleluja”.

W bieżącym numerze omówione są proponowane zmiany w podatkach docho-
dowych dotyczące odpisów amortyzacyjnych i nie tylko.

Wskazujemy także limity odliczeń od podatku w podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Należy przy tym przypomnieć, że z odliczeń i wszelkich preferancji po-
datkowych można skorzystać tylko przy spełnieniu ustawowych warunków! Stąd 
też przy rozliczaniu warto zasięgnąć rady swojego doradcy podatkowego lub sko-
rzystać z usług jego biura w celu złożenia prawidłowego zeznania podatkowego.

Zobowiązani do przesłania JPK_VAT do 26 lutego br., np. mikroprzedsiębior-
cy, którzy nie wywiązali się ze swego obowiązku, mogą skorzystać z instytucji 
czynnego żalu, aby uniknąć sankcji karnoskarbowych. Pomocą służy przy tym 
także doradca.

Ponadto w newsletterze poruszono temat wielu zmian istotnych dla przed-
siębiorców, pracowników i obywateli, jakie są na różnym etapie procesu legisla-
cyjnego. M.in. wspomniano o obowiązujących od marca ograniczeniach handlu 
w niedziele i święta.

Twój Doradca Podatkowy

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

12 – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty.  

15 – Wpłata I raty podatku od nieruchomości, 
podatku leśnego oraz podatku rolnego – 
osoby fizyczne.

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

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

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

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

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

20 – Wpłata 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 luty. 

20 – Wpłata ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych za luty.

20 – Wpłata na PFRON za luty.

26 – Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.

26 – Złożenie informacji podsumowującej. 

26 – JPK_VAT za luty.

31 – Sporządzenie rocznego sprawozdania 
finansowego za 2017 r.

Terminy – marzec
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 PODATKI ■

   POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne, przedłożony przez ministra finansów.   

Zmienione zostaną zasady zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od 

nabytych – w drodze spadku lub darowizny – środków trwałych oraz wartości niemate-

rialnych i prawnych, gdy ich nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn. 

Wprowadzone rozwiązania obejmą podatników osiągających przychody z działalności 

gospodarczej oraz innych źródeł, np. z najmu.

W odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych 

w drodze spadku – przewidzianopowrót do zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r. 

Natomiast w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na-

bytych w drodze darowizny – wprowadzono możliwość kontynuacji amortyzacji. Oznacza 

to, że obdarowany nie będzie określał na nowo wartości początkowej tych składników na 

dzień nabycia, ale przyjmie je w wartości określonej przez darczyńcę. Kontynuując amorty-

zację tych składników uwzględni też wysokość już dokonanych przez darczyńcę odpisów 

oraz przyjętą metodę amortyzacji. Rozwiązanie to umożliwi następcom prawnym dalsze 

i niezakłócone działanie firm rodzinnych (chodzi o zaliczanie do kosztów podatkowych 

wskazanych odpisów amortyzacyjnych, np. samochodów firmowych, licencji, patentów, 

znaków towarowych).

Przewidziano zwolnienie od podatku dochodowego przychodów z tytułu umorzenia za-

dłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym (chodzi o zwolnienie dokona-

ne na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, 

udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyj-

nych). Oznacza to udzielenie przez państwo realnej pomocy osobom fizycznym i spółdziel-

niom mieszkaniowym (brak zwolnienia podatkowego wypaczałby taką pomoc). Rozwiązanie 

to wychodzi naprzeciw kredytobiorcom spłacającym nadal stare kredyty spółdzielcze (jest 

ich ok. 48,6 tys.), którzy kwestionowali wysokości spłacanego zadłużenia, podkreślając, że 

Proponowane zmiany dot. 
odpisów amortyzacyjnych 
i nie tylko

PROJEKTY

czują się ofiarami przemian gospodarczo-

-ustrojowych, w tym urynkowienia opro-

centowania kredytów mieszkaniowych. 

Na ten cel w budżecie państwa na 2018 r. 

zarezerwowano 390 mln zł.

Zagwarantowano jednolite traktowa-

nie uczestników legalnych gier hazardo-

wych niezależnie od tego, czy gry urzą-

dzane są przez operatorów kasyn, czy 

spółkę wykonującą monopol państwa 

w  tym zakresie (odmiennie niż w  prze-

pisach obowiązujących od 1 stycznia 

2018 r.). Wygrane w grach na automatach, grach w karty, grach w kości i grach cylindrycz-

nych oraz grach w bingo pieniężne i bingo fantowe – bez względu na to, który z legalnie 

działających podmiotów je organizuje – będą zwolnione z podatku PIT. Oznacza to, że 

przywrócone zostaną –  obowiązujące do końca 2017 r. – zasady opodatkowania wygra-

nych w kasynach gry (zwolnienie z PIT) oraz, że zasady te będą obowiązywały również dla 

wygranych uzyskanych w grach urządzanych przez spółkę wykonującą monopol państwa 

w tym zakresie (Totalizator Sportowy Sp. z o.o.). W pozostałym zakresie zasady opodatko-

wania wygranych (w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, zakładach wzajemnych, itd.) 

pozostaną niezmienione w stosunku do przepisów dotychczas obowiązujących.

Ulga podatkowa dla twórców (odliczenie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów) bę-

dzie odnosić się także do działalności twórczej w obszarach: inżynierii budowlanej, tłuma-

czeń, gier komputerowych oraz działalności naukowej i  pracy dydaktycznej prowadzonej 

na uczelni.

Z podatku PIT zostanie zwolniona pomoc finansowa od Policji przeznaczona dla osób 

przez nią chronionych (chodzi np. o świadków koronnych).

Doprecyzowano przepis dotyczący wnoszenia wkładów do spółek kapitałowych i spół-

dzielni (w ustawie o CIT), tak aby jednoznacznie z niego wynikało, iż nie obejmuje on wno-

szenia do takich podmiotów wkładów pieniężnych. Czynność ta ma pozostać neutralna 

podatkowo.  

Znowelizowane przepisy mają wejść życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzien-

niku Ustaw. Ze względu na to, że są one korzystne dla podatników będzie je można sto-

sować z mocą wsteczną, tj. do dochodów uzyskanych (co do zasady) od 1 stycznia 2018 r. 

Wyjątek dotyczy rozwiązań odnoszących się do opodatkowania wygranych uzyskanych 

w grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, które będą 

stosowane od dnia wejścia ustawy w życie.

■ PODATKI

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=710D71375711BFB1C12582410043230E
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-16.html
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■ PODATKI

Poniżej podano limity odliczeń od podatku dochodowego obowiązujące w latach 

2015-2018 na podstawie ustaw:

• z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – zwanej 

dalej „ustawą",

• z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od nie-

których przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zwanej dalej „ustawą 

ryczałtową". 

Limity odliczeń 
w podatku dochodowym 
od osób fizycznych – 
odliczenia od podatku

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

Lp.
Rodzaj 

ulgi
Wysokość ulgi

Pod-
stawa

Uwagi

1. Ulga na 
dzieci

Wysokość odliczenia za każdy miesiąc 
kalendarzowy roku podatkowego 
wynosi:
 ▪ 92,67 zł na pierwsze dziecko,
 ▪ 92,67 zł na drugie dziecko,
 ▪ 166,67 zł na trzecie dziecko,
 ▪ 225,00 zł na czwarte i odręb-

nie taką samą kwotę na każde 
kolejne dziecko.

Podatnikowi wychowującemu jedno 
dziecko odliczenie przysługuje, jeżeli 
dochody podatnika: 
a) pozostającego przez cały rok 

podatkowy w związku małżeń-
skim i jego małżonka, nie prze-
kroczyły w roku podatkowym 
łącznie kwoty 112.000 zł,

b) niepozostającego w związku 
małżeńskim, w tym również 
przez część roku podatkowe-
go, nie przekroczyły w roku 
podatkowym kwoty 56.000 zł, 
za wyjątkiem podatnika samot-
nie wychowującego małolet-
nie dziecko, do którego ma 
zastosowanie kwota dochodu 
w wysokości 112.000 zł.

Art. 27f 
ustawy

Ulga na dzieci przysługuje na każde 
małoletnie dziecko, w stosunku do 
którego w roku podatkowym po-
datnik:
1) wykonywał władzę rodziciel-

ską,
2) pełnił funkcję opiekuna praw-

nego, o ile dziecko z nim za-
mieszkiwało,

3) sprawował opiekę poprzez 
pełnienie funkcji rodziny 
zastępczej na podstawie 
orzeczenia sądu lub umowy 
zawartej ze starostą.

Odliczenie przysługuje również po-
datnikom utrzymującym pełnoletnie 
dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 
pkt 2 i 3,w związku z wykonywaniem 
przez tych podatników ciążącego na 
nich obowiązku alimentacyjnego 
oraz w związku ze sprawowaniem 
funkcji rodziny zastępczej.

Uwaga:
Z uwagi na inne warunki skorzy-
stania z ulgi należy zapoznać się 
z treścią art. 27f ustawy.

Lp. Rodzaj 
ulgi

Wysokość 
ulgi

Podstawa Uwagi

1. Ulga na 
dzieci

(odliczenie dotyczy 
łącznie obojga ro-
dziców, opiekunów 
prawnych dziecka 
albo rodziców zastęp-
czych pozostających 
w  związku małżeń-
skim – kwotę tę mogą 
odliczyć od podatku 
w częściach równych 
lub w  dowolnej pro-
porcji przez nich usta-
lonej).

Art. 27f 
ustawy

Uwaga:
Jeżeli podatnikowi zabraknie podatku 
do odliczenia pełnej kwoty przysługu-
jącej ulgi ma prawo do otrzymania 
kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci, 
do wysokości przysługującej mu kwoty 
odliczenia.

2. Tzw. „ulga 
na powrót"

Odliczeniu podlega 
kwota stanowiąca 
różnicę między po-
datkiem obliczonym 
przy zastosowaniu 
metody odliczenia 
proporcjonalnego, 
a kwotą podatku 
obliczonego za ten 
rok podatkowy przy 
zastosowaniu do 
dochodów wymienio-
nych w art. 27g ust. 1 
ustawy, metody wyłą-
czenia z progresją.

Art. 27g 
ustawy
Art. 13a 
ustawy ryczał-
towej

Przysługuje podatnikom podlegającym 
nieograniczonemu obowiązkowi podat-
kowemu i uzyskującym poza terytorium 
Polski dochody:
1) ze źródeł, o których mowa w art. 

12 ust. 1, art. 13, art. 14 ustawy, lub
2) z praw majątkowych w zakresie 

praw autorskich i praw pokrew-
nych w rozumieniu odrębnych 
przepisów, z wykonywanej poza 
terytorium Polski działalności 
artystycznej, literackiej, nauko-
wej, oświatowej i publicystycznej, 
z wyjątkiem dochodów (przycho-
dów) uzyskanych z tytułu  korzy-
stania z tych praw lub rozporzą-
dzania nimi

– które rozlicza na zasadach określonych 
w art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy, tj. stosując 
metodę odliczenia proporcjonalnego

3. W ramach 
tzw. praw 
nabytych – 
wydatki na 
systema-
tyczne 
oszczędza-
nie w kasie 
mieszka-
niowej

30% poniesionych wy-
datków nie więcej niż 
11.340 zł (6% z 189.000 
zł) – limit roczny

Art. 27a ust. 1 
pkt 2 ustawy 
(art. 14 ustawy 
ryczałtowej), 
w brzmieniu 
obowiązują-
cym przed 
dniem 1 stycz-
nia 2002 r. 
oraz art. 4 ust. 
3 nowelizacji 
ustaw z dnia 
21 listopada 
2001 r. (Dz. U. 
Nr 134, poz. 
1509)

Dotyczy kontynuacji odliczeń wydatków 
poniesionych na ten cel. Wydatki odli-
czane w ramach limitu odliczeń z tytułu 
wydatków inwestycyjnych na własne cele 
mieszkaniowe, tj. w ramach limitu 35.910 
zł (19% z 189.000 zł) w okresie obowiązy-
wania ustawy. Limit 11.340 zł odpowiada 
wydatkom w kwocie 37.800 zł.

Odliczenie przysługuje podatnikom, 
którzy przed dniem 1 stycznia 2002 r. 
nabyli prawo do odliczeń z tego tytułu 
i po tym dniu dokonują dalszych wpłat na 
kontynuację systematycznego groma-
dzenia oszczędności wyłącznie na tym 
samym rachunku i w tym samym banku 
prowadzącym kasę mieszkaniową.

 PODATKI ■

http://www.finanse.mf.gov.pl/wynik/-/asset_publisher/JLw0/content/limity-odliczen-w-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-odliczenia-od-podatku-2015-r-2016-r-2017-r-i-2018-r/pop_up?_101_INSTANCE_JLw0_viewMode=print
http://#p_p_id_101_INSTANCE_j25S_
http://#p_p_id_101_INSTANCE_j25S_
http://#p_p_id_101_INSTANCE_j25S_
http://#p_p_id_101_INSTANCE_j25S_
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– „Polscy przedsiębiorcy poradzili sobie 

lepiej z tym zadaniem niż np. Czesi, gdzie 

za pierwszym razem dokumentów nie 

przesłało ponad 16% firm. Duże znacze-

nie miała tutaj wielomiesięczna kampania 

informacyjno-edukacyjna, jaką prowadziły 

wspólnie Ministerstwo Finansów i Krajowa 

Administracja Skarbowa (KAS). W kolejnych 

tygodniach KAS będzie skupiała się głów-

nie na edukacji w zakresie JPK. Będziemy 

pomagać i wyjaśniać. Na razie kary będą 

ostatecznością" – podkreślił wiceminister fi-

nansów, zastępca szefa KAS Paweł Cybulski.

JPK VAT w pigułce

Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) to zestaw informacji o zakupach 

i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go 

co miesiąc wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, który 

ułatwia i standaryzuje przetwarzanie danych.

Informacje o JPK_VAT

Informacje na temat JPK_VAT są dostępne na stronie internetowej www.jpk.mf.gov.pl. 

Znajdują się tam m.in. odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, aktualności oraz bez-

płatne narzędzia do tworzenia i wysyłania JPK_VAT.

Pliki za luty 2018 r. przedsiębiorcy powinni złożyć pomiędzy 1 a 26 marca br. (podobnie 

jak w lutym, 25. dzień marca przypada w niedzielę).

Zob. też:

• Kiedy zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia z przesyłania JPK_VAT

• Wszyscy podatnicy VAT, w tym taksówkarze i rolnicy, składają JPK_VAT

• Mikroprzedsiębiorcy mogą przesłać JPK_VAT z każdego systemu operacyjnego

• Mamy już ponad milion JPK_VAT

• Pomagamy w wysłaniu JPK_VAT za styczeń 2018 r.

• Wsparcie administracji w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

• Załóż już teraz bezpłatny profil zaufany i bądź gotowy na JPK_VAT

■ PODATKI  PODATKI ■

Lp. Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi

4. W ramach tzw. praw 
nabytych – wydatki 
poniesione przez 
osobę prowadzącą 
gospodarstwo 
domowe z tytułu 
opłacenia z 
własnych środków 
składek na ubezpie-
czenia społeczne 
osoby zatrudnionej 
w ramach umowy 
aktywizacyjnej

W wysokości 
udokumentowa-
nej dowodami 
stwierdzającymi 
ich poniesienie

Art. 27e ustawy 
(art. 14b ustawy 
ryczałtowej), 
w brzmieniu obo-
wiązującym przed 
dniem 1 stycznia 
2007 r. oraz art. 11 
nowelizacji ustaw 
z dnia 16 listopada 
2006 r. (Dz. U. Nr 
217, poz. 1588 
oraz z 2008 r. Nr 
209, poz. 1316).

Dotyczy wydatków ponoszo-
nych do końca obowiązywania 
umowy zawartej przed dniem 
1 stycznia 2007 r.

Uwaga:
Nie dotyczy wydatków pono-
szonych w związku z przedłu-
żeniem umowy  dokonanym 
po dniu 31 grudnia 2006 r.

Zob. też: odliczenia od dochodu, odliczenia od przychodu i odliczenia od podatku.

Przedsiębiorcy złożyli 1,7 mln JPK_VAT. Według wstępnych 
szacunków z obowiązku wywiązało się w ustawowym terminie 
93-95% firm. Pozostali zobligowani do przesłania JPK_VAT 
mogą skorzystać z instytucji czynnego żalu, aby uniknąć sankcji 
karnoskarbowych.

– „Dziękuję przedsiębiorcom za dyscyplinę i złożenie dokumentu w terminie. Od tego 

roku wszystkie firmy, także mikro, przesyłają JPK_VAT. To bardzo ważny etap reformy 

systemu podatkowego. Analiza przesłanych plików przyczyni się zarówno do zmniejszenia 

liczby fizycznych kontroli, zapewnienia uczciwej konkurencji jak i dalszego uszczelnienia 

w zakresie VAT. Możliwy też będzie stały elektroniczny kontakt administracji z przedsię-

biorcami" – powiedziała minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

Pierwsze szacunki Ministerstwa Finansów wskazują, że z obowiązku przesyłania JPK_

VAT w terminie wywiązało się 93-95% firm. Część przedsiębiorców korygowała dokument 

lub ze względu na rozmiar składała ich więcej.

Niemal wszystkie firmy 
złożyły JPK_VAT za 
styczeń 2018

PORADY

Pliki za luty 2018 r. 
przedsiębiorcy powin-
ni złożyć pomiędzy 
1 a 26 marca br.

http://www.jpk.mf.gov.pl
https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/kiedy-zawieszenie-dzialalnosci-gospodarczej-zwalnia-z-przesylania-jpk_vat?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/wszyscy-podatnicy-vat-w-tym-taksowkarze-i-rolnicy-skladaja-jpk_vat?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/mikroprzedsiebiorcy-moga-przeslac-jpk_vat-z-kazdego-systemu-operacyjnego?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/mamy-juz-ponad-milion-jpk_vat?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/pomagamy-w-wyslaniu-jpk_vat-za-styczen-2018-r?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/wsparcie-administracji-w-zakresie-jpk_vat-dla-mikroprzedsiebiorcow?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/profil-zaufany-plik-jpk_vat
https://www.finanse.mf.gov.pl/pl/pit/ulgi/odliczenia-od-dochodu
https://www.finanse.mf.gov.pl/pl/pit/ulgi/odliczenia-od-przychodu
https://www.finanse.mf.gov.pl/pl/pit/ulgi/odliczenia-od-podatku
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/niemal-wszystkie-firmy-zlozyly-jpk_vat-za-styczen-2018?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
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W popularnych serwisach aukcyjnych podatnicy VAT sprzedają 
nowe towary (np. telefony komórkowe i tablety) z informacją, 
że nie wystawiają faktury. Czy działają zgodnie z prawem?   

Jest to niezgodne z przepisami VAT i może wskazywać na zaniżanie podstawy opodat-

kowania, tym samym powstanie zaległości podatkowej oraz sankcji VAT. Ministerstwo 

Finansów wkrótce będzie się kontaktować z takimi podatnikami, aby wyjaśnić kwestie 

wystawiania faktur za transakcje.

Jak wyjaśnił resort, w wyniku monitoringu informacji w internecie, w szczególności na 

popularnych platformach aukcyjnych, stwierdzono rozpowszechnioną praktykę sprzedaży 

nowych towarów przez podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, które w parametrach 

aukcji wskazują: „Nie wystawiam faktury". Dotyczy to przede wszystkim towarów z kategorii 

elektronika, zwłaszcza telefonów komórkowych i tabletów.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT1 podatnik ma obowiązek wystawić fakturę doku-

mentującą m.in.:

• sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług2, które dokonuje na rzecz 

innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podob-

nym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem,

• otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem tych czynności, 

z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy to-

warów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 

a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT.

Wówczas fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po mie-

siącu, w którym nastąpiła dostawa towaru lub wykonano usługę.

Faktura przy sprzedaży konsumenckiej

Natomiast w przypadku sprzedaży konsumenckiej fakturę wystawia się na żądanie nabyw-

cy towaru lub usługi, jeżeli takie żądanie zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc 

od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano 

całość lub część zapłaty3. Wówczas fakturę wystawia się:

Podatnicy VAT powinni 
fakturować obrót nową 
elektroniką

ODPOWIEDZI

1. do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprze-

daży (jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, 

w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub 

część zapłaty),

2. nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania (jeżeli żądanie wystawienia 

faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub 

wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty).

Kiedy sprzedaż jest zwolniona z VAT?

Przypominamy, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników VAT, 

u których jej wartość nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 

200 000 zł4. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Limit 200 000 zł dotyczy także podatników VAT, którzy rozpoczynają sprzedaż w trakcie 

roku podatkowego – jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy tej 

kwoty w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym5.

W przypadku przekroczenia 200 000 zł podatnicy – przed dniem wykonania pierwszej 

czynności określonej w art. 5 ustawy o VAT – mają obowiązek złożenia zgłoszenia rejestra-

cyjnego (VAT-R) w urzędzie skarbowym i zarejestrowania się jako czynni podatnicy VAT.

Podatnicy otrzymają powiadomienia ws. faktur VAT

Ostrzegamy, że opisane zachowanie jest niezgodne z przepisami ustawy o VAT i może 

wskazywać na chęć zaniżenia podstawy opodatkowania VAT, co skutkuje powstaniem 

zaległości podatkowej oraz sankcji VAT.
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W związku z tym w najbliższym czasie podatnicy, którzy w parametrach aukcji infor-

mują „Nie wystawiam faktury", a są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz tacy, 

których charakter sprzedaży może świadczyć o działalności gospodarczej, otrzymają po-

wiadomienia w postaci:

• e-maila z adresu: dppt.automat@mf.gov.pl – na adresy elektroniczne lub

• SMS-a – na numery telefonów.

Powiadomienia będą podpisane „Ministerstwo Finansów Departament Poboru Podatków".

Ważne: powiadomienia w formie e-mailowej i SMS są generowane automatycznie. 

Prosimy nie odpowiadać na takie wiadomości.

Jednocześnie informujemy, że pisma informacyjne nie będą zawierać żadnych 

wezwań do zapłaty podatku, a w treści e-maila i SMS nie będą umieszczane żadne 

odnośniki zewnętrzne (linki) ani załączniki w formie plików.

W przypadku otrzymania powiadomienia, wszelkie pytania i wątpliwości, a także wy-

jaśnienia co do prawidłowości rozliczenia podatku VAT, należy kierować bezpośrednio do 

właściwych urzędów skarbowych, które zostały powiadomione o sprawie.

Organizacje pożytku publicznego (OPP) mają obowiązek 
zgłoszenia rachunku bankowego, na które trafiają środki 
z 1 proc. podatku przekazywanego w rocznych deklaracjach 
PIT. Zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP-8 należy 
złożyć do 30 czerwca 2018 r.

OPP do 30 czerwca 
2018 r. zgłaszają rachunki 
bankowe do przekazania 
1 proc. podatku

PORADY

Ministerstwo Finansów przypomniało organizacjom pożytku publicznego1 o obowiązku 

zgłoszenia właściwemu organowi podatkowemu (wg siedziby organizacji) rachunku ban-

kowego do przekazania 1 proc. podatku na ich rzecz. OPP składają zgłoszenie indentyfi-

kacyjne lub aktualizacyjne NIP-8 i wypełniają część C.2.1.2. Zgodnie z przepisami ustawy 

o działalności pożytku publicznego mają na to czas do 30 czerwca 2018 r.

Rachunek bankowy powinny w szczególności zgłosić te organizacje, które po raz pierw-

szy znalazły się w wykazie OPP oraz organizacje, które po 30 czerwca 2017 r. zmieniły 

numer rachunku bankowego właściwego do przekazania 1 proc. podatku przez organy 

podatkowe. Dla organizacji, które zgłosiły rachunek bankowy w latach poprzednich i nie 

wymaga on aktualizacji, nadal pozostaje on właściwy do przekazania 1 proc. podatku 

przez organy podatkowe.

Jeśli OPP nie zgłoszą lub nie zaktualizują numeru rachunku do 30 czerwca br., nie 

otrzymają środków z 1 proc. podatku.

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w zakresie 
stosowania kas rejestrujących w kantorach. Projektowane 
zmiany dotyczą zwolnienia podmiotów prowadzących działalność 
w zakresie wymiany walut z obowiązku ewidencjonowania 
sprzedaży na kasach rejestrujących do końca 2018 roku.   

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 

z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy 

Zmiany w zakresie 
stosowania kas 
rejestrujących w kantorach

PROJEKTY

1. art. 106b ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1221) – dalej ustawa o VAT.
2. o których mowa w art. 106a pkt 2 ustawy o VAT.
3. art. 106b ust. 3 ustawy o VAT.
4. art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. 
5. art. 113 ust. 9 ustawy o VAT. 

1. Organizacje Pożytku Publicznego, które figurują w wykazie, o którym mowa w art. 27a ust.1 Ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1817 z późn.zm.) – wykaz organizacji pożytku publicznego.
2. Wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 
2017 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz 
zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz. U. z 2017r., poz. 2452).

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/opp-do-30-czerwca-2018-r-zglaszaja-rachunki-bankowe-do-przekazania-1-proc-podatku?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/zmiany-w-zakresie-stosowania-kas-rejestrujacych-w-kantorach?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html
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Wydłużenie o ok. pół roku terminów na sporządzenie dokumentacji 
lokalnej i grupowej, a także na złożenie oświadczenia o sporządzeniu 
dokumentacji oraz sprawozdania CIT-TP/PIT-TP – dotyczących 
transakcji za 2017 i 2018 r. – przewiduje projekt rozporządzenia 
Ministra Finansów, który trafił do konsultacji wewnątrzresortowych. 
To odpowiedź na sygnały wpływające do Ministerstwa Finansów 
(MF) o tym, że wielu podatników ma trudności ze sporządzeniem ww. 
dokumentacji i sprawozdań w ustawowych terminach.   

Jednocześnie MF prowadzi prace nad przygotowaniem nowelizacji ustawowej, która 

w znaczący sposób zmniejszy i uprości obowiązki dokumentacyjne dla podatników.

Co zawiera projekt rozporządzenia?

Najważniejszą zmianą jest wydłużenie podatnikom, którzy mają obowiązki dokumenta-

cyjne z zakresie cen transferowych, terminu do:

Ministerstwo Finansów 
pracuje nad wydłużeniem 
terminów dla 
podatników w zakresie 
cen transferowych

PROJEKTY

zastosowaniu kas rejestrujących. Zmiany dotyczą zwolnienia podmiotów prowadzących 

działalność w zakresie wymiany walut z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na 

kasach rejestrujących do końca 2018 roku.

W związku z tym branża nie będzie zobligowana do zakupu kas i rozpoczęcia ewidencjo-

nowania sprzedaży od 1 kwietnia 2018 r.

Jest to reakcja na liczne postulaty podmiotów wykonujących działalność w tym zakresie, 

które wskazują na specyfikę prowadzenia tego rodzaju działalności i związane z tym proble-

my z ewidencjonowaniem sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

• sporządzenia dokumentacji podat-

kowej (lokalnej oraz grupowej),

• złożenia urzędom skarbowym oświad-

czenia o sporządzeniu dokumentacji 

podatkowej,

• dołączenia do zeznania podatkowe-

go za rok podatkowy uproszczone-

go sprawozdania,

Aby uprościć system podatkowy oraz ze 

względu na ważny interes podatników, pla-

nuje się wydłużenie tych terminów do ostat-

niego dnia dziewiątego miesiąca po zakoń-

czeniu roku podatkowego (obecnie jest to 

termin do złożenia zeznania podatkowego). Ma to objąć obowiązki powstałe w 2018 r. (tj. 

w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozda-

wania za rok 2017) i 2019 r. (tj. w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia 

i uproszczonego sprawozdawania za rok 2018).

MF planuje uproszczenie obowiązków dotyczących cen transferowych

Nowe przepisy o cenach transferowych, obowiązujące od 2017 r., nałożyły po stronie 

podatników nowe obowiązki dokumentacyjno-sprawozdawcze w zakresie cen transfe-

rowych (tj. dokumentacja lokalna, dokumentacja grupowa, oświadczenie, sprawozdanie 

CIT-TP/PIT-TP), a termin ich realizacji przypada generalnie na dzień złożenia zeznania po-

datkowego. W związku z tym do MF docierały sygnały, wskazujące na duży nakład pracy, 

czasu i środków finansowych, aby zrealizować je w ustawowym terminie.

Dlatego Ministerstwo Finansów prowadzi równoległe prace nad przygotowaniem 

nowelizacji ustawowej, która w znaczący sposób pozwoli zmniejszyć i uprościć obowiąz-

ki dokumentacyjne podatników. Ponieważ zmiany będą korzystne dla podatników, 

rozważa się wprowadzenie tych przepisów z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r.

Więcej informacji jest dostępnych na stronach MF: Raportowanie niefinansowe (np. 

publikacje i poradniki) i Raportowanie rozszerzonych informacji niefinansowych oraz 

o polityce różnorodności (materiały informacyjne nt. raportowania niefinansowego i ze-

staw przykładowych pytań wraz z odpowiedziami).

Ponieważ zmiany 
będą korzystne dla 
podatników, rozwa-
ża się wprowadzenie 
nowych przepisów 
z mocą wsteczną od 
1 stycznia 2018 r.

https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/ministerstwo-finansow-pracuje-nad-wydluzeniem-terminow-dla-podatnikow-w-zakresie-cen-transferowych?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/rachunkowosc/raportowanie-niefinansowe
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/rachunkowosc/najczesciej-zadawane-pytania2/-/asset_publisher/yQ5z/content/raportowanie-rozszerzonych-informacji-niefinansowych-oraz-o-polityce-roznorodnosci?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Frachunkowosc%2Fnajczesciej-zadawane-pytania2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_yQ5z%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_yQ5z_ 
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/rachunkowosc/najczesciej-zadawane-pytania2/-/asset_publisher/yQ5z/content/raportowanie-rozszerzonych-informacji-niefinansowych-oraz-o-polityce-roznorodnosci?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Frachunkowosc%2Fnajczesciej-zadawane-pytania2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_yQ5z%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_yQ5z_ 
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Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii projekt ustawy o zarządzie 
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Nowe przepisy 
mają zagwarantować, że w przypadku śmierci właściciela firmy, 
w mocy zostaną utrzymane kontrakty, umowy o pracę, zezwolenia 
czy koncesje zawarte przez dane przedsiębiorstwo i jego dotyczące. 
Dodatkowo ustawa ułatwi rozliczanie podatków i zwolni z podatku 
od spadków osobę przejmującą przedsiębiorstwo. 

Projekt ustawy powstał z inspiracji firm rodzinnych jako odpowiedź na problem złożoności 

sukcesji po zmarłym przedsiębiorcy. Obecnie po śmierci właściciela firmy prowadzącego 

działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-

darczej (CEIDG) jego spadkobiercy nie mogą płynnie kontynuować prowadzenia biznesu. 

Niejednokrotnie oznacza to koniec funkcjonowania takiej firmy. Dzieje się tak dlatego, że 

przejąć można tylko majątek zmarłego, bez możliwości korzystania z niezbędnych dla funk-

cjonowania działalności gospodarczej elementów, takich jak jego firma, NIP czy też decyzji 

administracyjnych, zwłaszcza zezwoleń oraz koncesji. Śmierć przedsiębiorcy wpisanego do 

CEIDG powoduje też wygaśnięcie wielu kontraktów handlowych i oznacza utratę pracy dla 

osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Skala problemu sięga obecnie około 100 przypad-

ków miesięcznie.

Dzięki nowej regulacji przedsiębiorca wpisany do CEIDG będzie mógł za życia ustanowić 

zarządcę sukcesyjnego. Będzie on prowadził przedsiębiorstwo po śmierci właściciela; do 

czasu zakończenia formalności spadkowych. Ustawa pozwala również na to, by udzielona 

za życia przez przedsiębiorcę prokura przekształciła się w uprawnienia zarządcy sukcesyj-

nego. Powołanie zarządcy sukcesyjnego wymaga jego zgody – ma on bowiem nie tylko 

uprawnienia, ale także obowiązki.

Zarządcę sukcesyjnego powołać będą mogły także osoby, które dziedziczą przedsię-

biorstwo lub małżonek, który jest jego współwłaścicielem – jeśli sam przedsiębiorca nie 

powołał zarządcy za życia. Zarząd sukcesyjny może trwać maksymalnie 2 lata od otwarcia 

spadku. W wyjątkowych przypadkach sąd może przedłużyć ten czas do 5 lat. Co do zasady, 

zarząd sukcesyjny wygaśnie z momentem podziału spadku.

PORADY

Zmiana pokoleniowa 
w firmach rodzinnych 
będzie łatwiejsza

PROJEKTY

Nowe regulacje pozwolą utrzymać w mocy kluczowe dla działalności przedsiębiorstwa 

kontrakty cywilnoprawne oraz umowy o pracę. W ten sposób sytuacja zatrudnionych 

pracowników będzie stabilniejsza. Podobnie sprawa ma się ze zezwoleniami, licencja-

mi, koncesjami czy pozwoleniami, które będą mogły być przeniesione na spadkobiercę. 

Ustawa ma wprowadzić ułatwienie dotyczące rozliczeń podatkowych. Będą one mogły 

być prowadzone z wykorzystaniem numeru NIP zmarłego przedsiębiorcy przez okres 

sprawowania zarządu sukcesyjnego.

Projekt ustawy wprowadza ponadto zwolnienie z podatku od spadków nabycia przed-

siębiorstwa przez osoby, które będą je prowadziły, niezależnie od pokrewieństwa ze zmar-

łym przedsiębiorcą. To odpowiedź na problem braku sukcesora w kręgu najbliższej rodziny.

Dzięki pakietowi tych rozwiązań zmiana pokoleniowa w przedsiębiorstwach będzie 

przebiegała płynnie, a istnienie wielu z nich, osiągających często wielomilionowe obroty, 

będzie dobrze zabezpieczone. Dzięki temu łatwiejsze będzie budowanie polskich wielo-

pokoleniowych firm rodzinnych.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu nowych 
inwestycji, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii. 

Projekt wprowadza mechanizm udzielania 

wsparcia przedsiębiorcom w podejmowa-

niu nowych inwestycji w Polsce. Propo-

nowane wsparcie zastąpi dotychczasowy 

system funkcjonujący w specjalnych stre-

fach ekonomicznych (obecnie jest ich 14). 

W nowej koncepcji zachęty podatkowe 

będą dostępne na całym obszarze Polski 

(bez ograniczeń terytorialnych), ale z za-

chowaniem zasad dotyczących przezna-

czenia terenu.

PORADY

Projekt ustawy 
o wspieraniu nowych 
inwestycji

PROJEKTY

W nowej koncepcji 
zachęty podatkowe 
będą dostępne na 
całym obszarze Pol-
ski (bez ograniczeń 
terytorialnych).

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=259374B8F5B6F508C125824100376813
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zarzadzie-sukcesyjnym-przedsiebiorstwem-osoby-fizycznej.html
https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/zmiana-pokoleniowa-w-firmach-rodzinnych-bedzie-latwiejsza/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=A6735D3E5F587B20C1258241005A53AD
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2018/2/apel_o_zmiane_klauzuli_w_ustawie_o_wspieraniu_inwestycji___
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Proponowane rozwiązania zwiększą atrakcyjność inwestycyjną Polski przez stworze-

nie warunków sprzyjających lokowaniu w naszym kraju ambitnych przedsięwzięć gospo-

darczych. Projekt jest realizacją jednego z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju Kapitał dla Rozwoju.

W efekcie wprowadzonych zmian, Polska powinna poprawić swoją konkurencyjność 

w porównaniu z państwami sąsiedzkimi. Oferowane przez Polskę zróżnicowane warunki 

inwestycyjne pozwolą na wybór projektów wnoszących wartość dodaną do naszej go-

spodarki.

Projektowana ustawa powinna wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzien-

niku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać w innym terminie.

Poniżej przedstawiono najważniejsze propozycje.

Całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu zwolnień 

podatkowych, z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenów

Zlikwidowana zostanie długotrwała i obciążająca przedsiębiorcę procedura zmiany granic 

sse. Do tej pory obszar objęty wsparciem wynosił 25 tys. ha. Po zmianie, wykorzystany 

zostanie potencjał całej Polski, co jest szczególnie ważne w przypadku dużych inwestycji, 

stanowiących siłę napędową regionów.

Decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana będzie na czas określony 

– standardowo od 10 do 15 lat

Im wyższa intensywność pomocy publicznej w regionie (dozwolona przez Unię Europejską), 

tym dłuższy okres zwolnienia. Jednocześnie do czasu zakończenia działalności sse, tj. do 

końca 2026 r., możliwe będzie wydłużenie czasu obowiązywania decyzji do 15 lat.

Wzmocniona zostanie rola spółek zarządzających w systemie obsługi inwestora

Spółki, które do tej pory zarządzały specjalnymi strefami ekonomicznymi staną się głów-

nym punktem kontaktu w regionie (w ramach systemu obsługi przedsiębiorcy) oraz re-

gionalnym punktem kontaktu, jeśli chodzi o pomoc publiczną w obszarze zwolnień po-

datkowych i dotacji rządowej. Zadanie związane z obsługą inwestorów korzystających 

z pomocy publicznej będzie realizowane przez spółki zarządzające przy współpracy z lo-

kalnymi jednostkami oraz przy wsparciu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 

oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Spółki zarządzające będą działały na terenach 

powiatów przypisanych im w rozporządzeniu.

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z projektem, kryteria ilościowe (wymagane nakłady inwestycyjne) zostaną dosto-

sowane do możliwości firm z segmentu MMŚP (Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw). 

Odbędzie się to przez odpowiednią redukcję wymagań standardowych obowiązujących 

duże firmy. Dzięki wsparciu dla MMŚP planowane jest zwiększenie napływu inwestycji do 

rejonów słabiej rozwiniętych, które na obecnym etapie rozwoju nie są w stanie sprostać 

wygórowanym wymaganiom dużych inwestorów, jak np. infrastruktura czy dostępność 

zasobów ludzkich.

Sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu. 

Nowa ustawa wprowadza m.in. obowiązek określania ryzyka prania pieniędzy przez 

prowadzących giełdy kryptowalut, a także wprowadza też definicję waluty wirtualnej. 

Celem jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pie-

niędzy i finansowania terroryzmu. 

Nowa ustawa ma dostosować polskie prawo do dyrektyw unijnych i ma zastąpić 

analogiczną ustawę, pochodzącą z 2000 roku.

PORADY

Będą pierwsze regulacje 
dotyczące kryptowalut

PROJEKTY

https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/przelomowe-zmiany-w-dzialaniu-specjalnych-stref-ekonomicznych/
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2018/3/ustawa_o_wspieraniu_nowych_inwestycji_pomoze_firmom_
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-wspieraniu-nowych-inwestycji.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=A905E48ECE0F86EFC125822B00517DAA
https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/bezpieczniejszy-obrot-wirtualna-waluta?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_ 
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu.html
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Sejm opowiedział się za dostosowaniem polskiego prawa dotyczącego 
obrotu instrumentami finansowymi do regulacji UE – dyrektywy MiFID2 
oraz rozporządzenia MiFIR. 

Nowelizacja umożliwia stosowanie unijnych przepisów dotyczących rynków instrumentów 

finansowych (dyrektywa MiFID2 oraz rozporządzenie MiFIR). Nowe przepisy zwiększają 

konkurencyjność, efektywność i bezpieczeństwo rynku finansowego w Polsce i Unii Eu-

ropejskiej oraz zwiększa bezpieczeństwo ich uczestników.

 FIRMA ■■ FIRMA

Nowelizacja ustawy 
o obrocie instrumentami 
finansowymi

AKTUALNOŚCI

Centrum Rozwoju MŚP

27 lutego 2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
uruchamia Centrum Rozwoju MŚP, jeden z projektów ujętych 
w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

To marka, pod którą PARP będzie oferowała małym i średnim firmom usługi informacyjne, 

szkoleniowe, doradcze i kooperacyjne. 

Sejm rozpatruje poprawki Senatu do pakietu 5 ustaw z zakresu prawa 
gospodarczego, tj. tzw. Konstytucji Biznesu.

Chodzi o: Prawo przedsiębiorców, ustawę 

o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsię-

biorców, ustawę o Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej 

i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, 

ustawę o zasadach uczestnictwa przed-

siębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na 

terytorium RP i ustawę – Przepisy wprowa-

dzające ustawę – Prawo przedsiębiorców.

Np. ustawa – Prawo przedsiębiorców) 

wprowadza m.in. możliwość nieodprowa-

dzania składki na ubezpieczenie emerytal-

ne i rentowe w ciągu pierwszych 6 miesię-

cy prowadzenia działalności gospodarczej.

1 marca br. weszły w życie przepisy ograniczające handel w niedziele. 
Pierwsza niedziela bez handlu przypada 11 marca br. Zmiany 
wprowadzane są stopniowo. W 2018 r. w każdym miesiącu handlowe 
będą po dwie niedziele, w 2019 r. – po jednej na miesiąc, a od 2020 r. 
handlować będzie można siedem niedziel w roku.

Ograniczenia

1 marca weszła w życie ustawa ograniczająca handel w niedziele. Zgodnie z nią, w 2018 r. 

w każdym miesiącu handlowe będą po dwie niedziele, w 2019 r. – po jednej na miesiąc, 

a od 2020 r. handlować będzie można siedem niedziel w roku. Te siedem wyjątków 

obejmie: dwie niedziele przed Świętami Bożego Narodzenia, jedną przed Wielkanocą 

oraz ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia.

Ograniczenie handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem obejmu-

je również 24 grudnia (Wigilia) oraz sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy 

PROJEKTY

PROJEKTY

Konstytucja Biznesu

Od marca ograniczenia 
handlu w niedziele i święta

ZMIANY 
PRAWNE

ZMIANY 
PRAWNE

PORADYPROJEKTY

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6E0E2EB0A990051EC1258218004E3C72
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-obrocie-instrumentami-finansowymi-oraz-3.html
https://www.parp.gov.pl/parp-tworzy-centrum-rozwoju-msp-2
https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/centrum-rozwoju-msp/
https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10445,senat-wprowadzil-zmiany-do-konstytucji-biznesu.html
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2255
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2256
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2257
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2258
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2259
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/17491-sejm-tworzy-kolejna-wyrwe-w-powszechnym-systemie-ubezpieczeniowym
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000305
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,875,prezydent-podpisal-ustawe-o-ograniczeniu-handlu-w-niedziele-i-swieta-oraz-w-niektore-inne-dni.html
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/17478-jesli-za-cos-sie-bierzemy-to-realizacja-jest-kwestia-czasu
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2018/2/od_1_marca_br_ograniczenie_handlu_w_niedziele
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5536,9766,od-marca-ograniczenie-handlu-w-niedziele.html
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dzień Wielkiej Nocy. W tych dniach, w placówkach handlowych, po godzinie 14:00, 

zakazany jest handel oraz powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykony-

wania czynności związanych z handlem.

– „Ograniczenie handlu w niedzielę to ważna i wyczekiwana zmiana. Pierwsza nie-

dziela wolna od handlu przypada 11 marca. Zobaczymy, jak ustawa będzie realizowana. 

Dopiero po analizie sytuacji możliwe będą ewentualne rozmowy o nowelizacji prze-

pisów” – powiedział wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Twitter Ads – informacje i Polityka prywatności

– „Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele to projekt obywatelski, ale nasze minister-

stwo aktywnie włączyło się w prace nad zmianą przepisów. Udało nam się zawrzeć dobry 

kompromis. Ważnym jego elementem jest etapowość zmian” – wyjaśnił wiceminister 

Stanisław Szwed.

  

Kontrola placówek handlowych

 

Kontrolę przestrzegania przepisów ustawy powierzono Państwowej Inspekcji Pracy. Co waż-

ne, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz PIP podpisały porozumienie, aby 

interpretacja przepisów była jednoznaczna zarówno ze strony ministerstwa, jak i inspekcji.

Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli bez uprzedzenia 

i o każdej porze dnia i nocy. Osoby, które naruszą przepisy ustawy, podlegają ka-

rze grzywny w wysokości od 1.000 do 100.000 zł. Dodatkowo do Kodeksu karnego 

dodano nowy art. 218a, który mówi o tym, że za złośliwe lub uporczywe działania 

naruszające przepisy ustawy o ograniczeniu o ograniczeniu handlu w niedziele 

i święta oraz w niektóre inne dni, grozi grzywna albo kara ograniczenia wolności.

– „Szczególnie istotne jest, aby wszyscy rozumieli nie tylko prawny, ale także spo-

łeczny aspekt przyjętych rozwiązań. Na dziś zakładamy dobrą wolę wszystkich stron, 

zakładamy że nie będzie prób obchodzenia przepisów” – dodał wiceminister Szwed.

Wpływ przepisów na rynek pracy

 

Nowe przepisy nie powinny negatywnie wpłynąć na rynek pracy. Sytuacja na rynku pracy 

jest bardzo dobra, mamy rynek pracownika.  W samym tylko handlu brakuje ok. 150 tys. 

pracowników. Pracodawcy zgłosili w styczniu br. 144,5 tys. wolnych miejsc pracy i aktywi-

zacji zawodowej, czyli aż o 47,3 tys. w stosunku do poziomu z roku wcześniej. Wzrost ten 

odnotowano we wszystkich województwach – wyjaśnił resort pracy.

NSZZ Solidarność chce, by kolejne grupy zawodowe nie musiały w niedziele pracować.

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że zasada sukcesji 
uniwersalnej odnosi się do zezwoleń na prowadzenie aptek, 
a zezwolenia apteczne nabyte w drodze przejęć kapitałowych 
z mocy prawa przechodzą na nabywcę. 

W ten sposób NSA potwierdził prawa przedsiębiorców, którzy w ostatnich kilkunastu 

latach kupowali apteki, także od Skarbu Państwa. 

NSA stanął po stronie 
przedsiębiorców

ORZECZENIA

Sejm przyjął nowelizację ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych. Według znowelizowanej ustawy, Inspekcja Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych będzie miała obowiązek 
badać próbki artykułów rolno-spożywczych.  

Przewidziano bowiem dodanie zadań IJHARS związanych z wykonywaniem badań labo-

ratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby realizacji mechanizmów 

Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) związanych z organizacją rynków rolnych oraz z wyko-

nywaniem badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby 

realizacji Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wykonując nowe 

zadania, IJHARS współpracować będzie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa (ARiMR) w ramach realizacji mechanizmów WPR oraz z Krajowym Ośrodkiem 

Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w ramach realizacji Europejskiego Funduszu Pomocy Naj-

bardziej Potrzebującym. 

Zmiany w badaniu 
produktów 
żywnościowych

PORADYPROJEKTY

http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/15816-prezydent-podpisal-ustawe-o-ograniczeniu-handlu-w-niedziele
http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/15762-sprawdz-ktore-niedziele-beda-w-tym-roku-wolne-od-handlu
https://support.twitter.com/articles/20175256
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/30/1/informacja_ws._ustawy_o_ograniczeniu_handlu_w_niedziele_i_swieta_oraz_niektore_inne_dni.rtf
http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/w-mediach/item/17505-pracujemy-nad-tym-by-kolejne-grupy-zawodowe-nie-musialy-w-niedziele-pracowac
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/w-mediach/item/17533-robimy-dobra-rzecz-a-ci-frustraci-niech-sobie-pisza-co-chca
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2018/1/nsa_stanal_po_stronie_przedsiebiorcow
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2266
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Zakaz fotografowania 
czy skanowania utrudnia 
może stanowić nieuczci-
wą praktykę rynkową.

PROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

Od 1 stycznia 2018 r. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego 
nie mogą być już oferowane za darmo w punktach sprzedaży. 

Zostały one objęte symboliczną opłatą (tzw. opłatą recyklingową), która ma być do-

liczana do obowiązującej ceny takiej torby lub będzie jej podstawową opłatą. Bardzo 

łatwo można jej uniknąć, wybierając torbę wielokrotnego użytku. 

Zob. pytania i odpowiedzi MOŚ.

Opłata recyklingowa 
za torby foliowe 

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Rejestr – BDO już 
dostępny

UOKiK kwestionuje 
wprowadzany przez 
sklepy o zakaz 
fotografowania cen

Od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl, działa 
rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty 
w opakowaniach i gospodarujących odpadami. 

Jest on pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospo-

darce odpadami (BDO). Za jego prowadzenie odpowiedzialni są marszałkowie województw.

Sprzedawcy nie pozwalają fotografować cen produktów 
i skanować kodów kreskowych – skarżą się klienci. UOKiK wystąpił 
do 25 przedsiębiorców prowadzących duże sieci handlowe 
z prośbą o wyjaśnienia. Konsument ma prawo porównywać ceny, 
zabranianie mu tego można uznać za nieuczciwą praktykę rynkową. 

Chcesz porównać ceny w różnych sklepach 

i robisz zdjęcie? Masz zamiar sprawdzić, ja-

kie składniki zawiera dany produkt i skanu-

jesz telefonem kod kreskowy? Zdarza się, że 

ochrona bezprawnie zabrania takich działań.

–  „Sklepy nie mogą zakazywać takich 

praktyk. Jednym z podstawowych praw 

konsumenta jest możliwość swobodnego 

wyboru oferty, która mu najbardziej odpowiada pod względem ceny czy właściwości 

produktu. Musi mieć więc możliwość porównania, co może zrobić na różne sposoby, także 

poprzez aplikacje czy zdjęcia” – podkreślił Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Pod koniec stycznia urząd wystąpił do Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, która 

zrzesza 14 firm prowadzących sieci handlowe, m.in. Auchan, Tesco, Carrefour, Biedronkę, 

Żabkę, Castoramę. Wysłał też pisma do 11 innych przedsiębiorców, m.in. prowadzących 

sklepy Lewiatan, Rossmann, Piotr i Paweł, Top Market. Ostrzega w nich, że zakaz fotogra-

fowania czy skanowania utrudnia konsumentom porównywanie cen. Może to stanowić 

nieuczciwą praktykę rynkową naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. A za to 

może grozić kara pieniężna do 10% obrotu osiągniętego przez firmę w poprzednim roku.

Na razie UOKiK poprosił przedsiębiorców o wyjaśnienia. Chce się dowiedzieć, czy zda-

rzają się tam podobne praktyki, czy istnieją wewnętrzne regulaminy dotyczące fotogra-

fowania lub skanowania i czy w związku z zastrzeżeniami prezesa urzędu firmy zamierzają 

zmienić swoją politykę w tej kwestii.

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/oplata-recyklingowa-za-torby-foliowe-pytania-i-odpowiedzi/
http://www.bdo.mos.gov.pl
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/rejestr-bdo-juz-dostepny/
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14072
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Producent rolny, który jest dużym przedsiębiorstwem i chciałby 
zawrzeć umowę ubezpieczenia z dopłatami do stawek w zakresie 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich powinien wypełnić 
i przedłożyć Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek wraz 
z formularzem scenariusza alternatywnego.

Po zatwierdzeniu wniosku, zakład ubezpieczeń będzie mógł zawrzeć taka umowę.

Od 2018 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o potwierdzenie, że pomoc w formie dopłat 

do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich udzielana w ramach 

notyfikowanego programu pomocy nr SA.39562 (2014/N), zawierający scenariusz alter-

natywny składany przez duże przedsiębiorstwo, przynosi efekt zachęty.

Wzór wniosku znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi w zakładce – Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

WZORY PISM

Ubezpieczenia – nowy 
wzór wniosku – duże 
przedsiębiorstwa

PROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

Celem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. 
w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.  

Ponadto nowe przepisy określają warunki rozwoju i zasady rozmieszczenia infrastruktury 

paliw alternatywnych w transporcie oraz zasad świadczenia usług w zakresie ładowania 

pojazdów elektrycznych i tankowania pojazdów napędzanych gazem ziemnym, określają 

obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych 

Ustawa 
o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych 

i obowiązki informacyjne w zakresie paliw alternatywnych, a także zasady funkcjonowania 

stref czystego transportu.

Infrastruktura dla paliw alternatywnych ma w początkowej fazie powstawać w aglo-

meracjach miejskich, na obszarach gęsto zaludnionych i wzdłuż najważniejszych dróg. 

Ustawa w tym kontekście koncentruje się na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych 

oraz stacjach gazu ziemnego. Ustawa przewiduje, że budowa i utrzymanie infrastruktury 

ładowania drogowego transportu publicznego oraz przedsięwzięcia niezbędne do przyłą-

czania do sieci punktów ładowania są celem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy 

o gospodarce nieruchomościami. Ponadto, stanowi, iż budynki użyteczności publicznej 

oraz budynki mieszkalne wielorodzinne (usytuowane w gminach o określonej wielkości) 

i związane z nimi stanowiska postojowe projektuje się i buduje, zapewniając moc przyłą-

czeniową pozwalającą wyposażyć te stanowiska w punkty ładowania o mocy wskazanej 

w ustawie. Ustawa wprowadza obowiązek opracowania przez operatorów systemu dys-

trybucyjnego gazowego programu budowy stacji gazu ziemnego.

Ustawa definiuje zasady dotyczące sposobu informowania konsumentów o paliwach 

alternatywnych, sposób oznakowania dystrybutorów i pojazdów oraz zasady tworzenia 

i funkcjonowania Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych.

Ustawa obliguje ponadto ministra właściwego do spraw energii do opracowania kra-

jowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, zawierających ocenę 

istniejącego stanu i przyszłego rozwoju rynku paliw alternatywnych w sektorze transportu.

Ustawa przewiduje szereg korzyści dla kierowców pojazdów elektrycznych, m.in. zwol-

nienie z akcyzy na zakup osobowych pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych 

wodorem (a do dnia 1 stycznia 2021 r. również pojazdów osobowych hybrydowych, w któ-

rych energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła 

zasilania), możliwość poruszania się pojazdów elektrycznych po pasach drogowych dla 

autobusów, dodatkowe miejsca parkingowe, podwyższenie stawek odpisów amortyza-

cyjnych oraz zwolnienie z niektórych opłat.

Ustawa tworzy również ramy prawne dla testowania pojazdów autonomicznych (tj. po-

jazdów samochodowych, wyposażonych w systemy sprawujące kontrolę nad ruchem 

pojazdu i umożliwiające jego ruch bez ingerencji kierującego, który w każdej chwili może 

przejąć kontrolę nad pojazdem) na drogach publicznych.

Ponadto, daje gminom podstawę prawną do wprowadzenia stref czystego transportu 

przeznaczonych dla pojazdów przyjaznych środowisku. Decyzja o wprowadzeniu stref oraz 

zasadach ich funkcjonowania pozostanie w gestii samorządów.

Przepisy epizodyczne ustawy określają minimalną liczbę punktów ładowania, jakie 

powinny być zainstalowane do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Ustawa, co do zasady, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, ale wpro-

wadzanie poszczególnych rozwiązań będzie stopniowe i zakończy się w 2028 r.

https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Ubezpieczenia-upraw-rolnych-i-zwierzat-gospodarskich/Ubezpieczenia-upraw-rolnych-i-zwierzat-gospodarskich-w-2018-r
https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Ubezpieczenia-upraw-rolnych-i-zwierzat-gospodarskich/Informacja-dla-duzych-przedsiebiorstw-o-mozliwosci-stosowania-doplat-do-skladek-ubezpieczenia
http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Ubezpieczenia-nowy-wzor-wniosku-duze-przedsiebiorstwa
https://bip.minrol.gov.pl/content/download/47673/269515/version/2/file/wzor%20wniosku%20Du%C5%BCe%20Przedsi%C4%99biorstwa%202018.pdf
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2147
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/02/05/informacja_ws._ustawy_o_elektromobilnosci_i_paliwach_alternatywnych.rtf
http://www.me.gov.pl/node/28115
http://www.me.gov.pl/node/27998
http://www.me.gov.pl/node/27958
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PROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.  

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wprowadza 

nowe rozwiązania:

• wyłączenia spod zakresu stosowania ustawy – dwa zasadnicze kryteria:

 Ì czas trwania i zakwaterowanie (ustawa nie dotyczy imprez turystycznych oraz 

powiązanych usług turystycznych trwających krócej niż 24 godziny, chyba że 

obejmują one nocleg  – wyłączenie tzw. wycieczek jednodniowych),

 Ì charakter podróży (ustawy nie stosuje się do wyjazdów oferowanych, zama-

wianych i realizowanych okazjonalnie na zasadach niezarobkowych i wyłącznie 

ograniczonej grupie podróżnych, a także podróży służbowych organizowanych 

na podstawie umowy generalnej);

• określenie nowej grupy podmiotów, które będą objęte regulacjami, tj. przedsię-

biorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;

• nowe pojęcia: przedsiębiorca turystyczny, powiązane usługi turystyczne, podróżny, 

punkt sprzedaży, niezgodność;

• nowe definicje pojęć: organizator turystyki – obejmie zarówno dotychczasowych 

organizatorów turystyki jak i pośredników turystycznych, usługa turystyczna, im-

preza turystyczna;

• wprowadzenie realizacji przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwia-

jących nabywanie powiązanych usług turystycznych obowiązków informacyjnych 

wobec podróżnych przed zawarciem umowy według określonych wzorów;

• usprawnienie systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności 

oraz procesu likwidacji skutków niewypłacalności;

• wprowadzenie mechanizmu zwrotu środków wpłaconych do Turystycznego Fun-

duszu Gwarancyjnego w określonych przypadkach;

• stworzenie nowego systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewi-

dencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Po-

wiązanych Usług Turystycznych, który będzie prowadzony przez Ubezpieczeniowy 

Fundusz Gwarancyjny;

Imprezy turystyczne • wprowadzenie możliwości wydruku 

zaświadczenia o wpisie do rejestru 

organizatorów turystyki i przedsię-

biorców ułatwiającego nabywanie 

powiązanych usług turystycznych 

ze strony internetowej. Wydruk bę-

dzie miał taką samą moc prawną jak 

dokument wydany przez marszałka 

województwa;

• prowadzenie przez ministra właści-

wego do spraw turystyki Central-

nego Punktu Kontaktowego, co 

będzie stanowiło ułatwienie współ-

pracy administracyjnej

• i przepływu informacji między pań-

stwami członkowskimi UE na temat 

przedsiębiorców turystycznych;

• doprecyzowanie zasad funkcjonowania turystycznego rachunku powierniczego 

(dotychczas istniały tylko ogólne uregulowania);

• wprowadzenie regulacji dotyczących kar za wykonywanie działalności niezgodnie

• z przepisami ustawy (m.in. bez wymaganego wpisu do rejestru).

Na zlecenie resortu środowiska powstała „Analiza możliwości 
wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań”. Jej wyniki 
podsumował wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Trwają także 
prace analityczne zmierzające do wdrożenia do polskiego prawa tzw. 
pakietu odpadowego (waste package).  

Perspektywa 
wprowadzenia systemu 
kaucyjnegoPORADYPROJEKTY

https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/aktualnosci/7655,Podsumowanie-roku-2017-w-turystyce.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6B027A030A497B51C125818C003FDFD3
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2017/12/07/a-informacja_w_sprawie_ustawy_z_dnia_24_listopada_2017_r._o_imprezach_turystycznych.rtf
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/wiceminister-slawomir-mazurek-o-perspektywie-wprowadzenia-systemu-kaucyjnego/
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120 000 zł za automat średni i 160 000 zł za 

automat duży. Łącznie należałoby zakupić 

ok. 118 000 takich urządzeń.

System mieszany

Drugi z przedstawionych scenariuszy za-

kłada system mieszany, czyli połączenie 

zbiórki w automatach w większych jed-

nostkach handlu detalicznego z możli-

wością zwrotu opakowania w mniejszych 

jednostkach. Pięcioletni koszt funkcjono-

wania takiego systemu to ok. 19 mld zł.

„Systemy kaucyjne mogą być skutecznym sposobem w pozyskiwania surowców, jednak 

rozważając korzyści z ich wprowadzenia, pod uwagę należy brać także koszty ich funkcjo-

nowania” – podkreślił wiceminister Sławomir Mazurek.

„Analiza możliwości wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań pokazała, że 

planowane wysokie koszty jego wprowadzenia nie równoważą potencjalnych korzyści 

dla systemu gospodarki odpadami” – dodał.

Obowiązujące przepisy dot. opakowań

Obecnie obowiązujące przepisy1 umożliwiają przedsiębiorcom dobrowolne stosowanie 

instrumentów wspomagających pozyskiwanie opakowań i odpadów opakowaniowych. 

Tak się też dzieje w przypadku niektórych napojów. Ich producenci ustalają i pobierają 

kaucję za opakowania od jednostek handlowych, która jest pobierana przez te jed-

nostki od ostatecznego nabywcy. Zasady pobierania kaucji ustalają więc między sobą 

wprowadzający produkty w opakowaniach oraz sprzedawcy tych produktów.

Przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach mogą zawierać porozu-

mienia z Ministrem Środowiska w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, 

transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych, w którym już teraz 

może zostać zastosowany mechanizm kaucji2. Porozumienia takie mogą być zawierane 

również w przypadku produktów w opakowaniach jednostkowych jednorazowego użytku 

w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania tego typu odpadów (np. butelek 

PET, szklanych).

Ustawa3 nakłada też na przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego 

o powierzchni powyżej 2000 m2 obowiązek prowadzenia na własny koszt selektywnego 

zbierania odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się 
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Pierwszy ze scenariuszy 
zakłada funkcjonowanie 
systemu opartego w cało-
ści o automatyczną zbiór-
kę za pomocą specjalnych 
urządzeń rozmieszczo-
nych w punktach handlu 
detalicznego.

System kaucyjny w Europie

Ekspertyza potwierdziła, że system kaucyjny funkcjonuje, w różnej formie, tylko 

w 10 państwach europejskich: Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Islandia, 

Litwa, Niemcy, Norwegia i Szwecja. Najczęściej są nim objęte opakowania z tworzyw 

sztucznych (głównie PET), metali (puszki aluminiowe) i szkła (butelki szklane).

Z analizy wynika, że w niektórych z państwach funkcjonuje prywatny podmiot, który 

obsługuje system kaucyjny (np. zrzeszenie producentów napojów). Przychody w tych sys-

temach pochodzą z opłaty administracyjnej (płacą wprowadzający produkty w opakowa-

niach) lub z niezwróconej kaucji (trafia ona do operatora systemu zamiast do pobierającej 

jednostki handlowej). Z kolei w Finlandii system ten oparty jest na opłacie członkowskiej 

(system jest nieobowiązkowy i funkcjonuje opłata członkowska). W Szwecji natomiast 

właścicielem odpadów jest operator systemu, który czerpie dodatkowy dochód związany 

ze sprzedażą surowca.

W ramach prac nad wdrażaniem do polskiego prawa tzw. pakietu odpadowego (waste 

package) w szczególności w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, analizie 

będzie poddane wprowadzenie dodatkowych rozwiązań zwiększających poziom zbierania 

odpadów opakowaniowych, w szczególności pochodzących z gospodarstw domowych 

(innych niż system kaucyjny oparty o automaty).

Wiceminister Mazurek zaznaczył również, że obecnie rynek zagospodarowania wszyst-

kich odpadów opakowaniowych w Polsce, oparty w dużym stopniu na systemie selek-

tywnego zbierania odpadów komunalnych, wycenia się rocznie na ok. 70 mln zł (koszty 

zbierania, transportu, odzysku i recyklingu).

„Wprowadzenie systemu kaucyjnego, który w zależności od wariantu, będzie kosztował 

w perspektywie 5 lat 19–24 mld zł, obejmie wyłącznie koszty zbierania i transportu tylko 

części opakowań i odpadów opakowaniowych” – dodał wiceminister środowiska.

Przypomniał też, że Polska w 2016 r. osiągnęła wymagane poziomy recyklingu: 

73,1 proc. dla papieru (wymagane: 61 proc.), 47,4 proc. dla tworzyw sztucznych (wyma-

gane: 23,5 proc.) i 53,3 proc dla aluminium (wymagane: 51 proc.).

Scenariusze wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce

System oparty o automatyczną zbiórkę

Pierwszy ze scenariuszy zakłada funkcjonowanie systemu opartego w całości o automa-

tyczną zbiórkę za pomocą specjalnych urządzeń rozmieszczonych w punktach handlu 

detalicznego. Koszt pięcioletniego funkcjonowania takiego systemu wyniósłby ok. 24 mld 

zł. Na tę kwotę w dużej mierze składa się cena urządzenia: 75 000 zł za automat mały 
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w ofercie handlowej tej jednostki, wg rodzajów opakowań, z których powstały te odpa-

dy. Oznacza to, że musi on wyznaczyć na terenie tej jednostki miejsce do selektywnego 

zbierania odpadów opakowaniowych, gdzie konsumenci będą mogli oddać odpady opa-

kowaniowe.

Ponadto w ramach opłaty, którą mieszkańcy uiszczają na rzecz gminy, za odbiór i za-

gospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomości, mogą oni 

przekazać gminie odpady opakowaniowe po napojach, w tym wykonane ze szkła bądź 

z tworzywa sztucznego4.

Gospodarka o obiegu zamkniętym ma coraz większy wpływ na innowacje technologicz-

ne, mix energetyczny czy recykling – to wnioski panelistów podczas VII Międzynarodowego 

Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO. Konferencję otworzył wiceminister środowiska 

Sławomir Mazurek.

Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych (tj. 
inflacja) w styczniu 2018 r. wzrosły o 0,3% w porównaniu z grudniem 
ub.r. W porównaniu ze styczniem 2017 r. ceny wzrosły o 1,9%.   

Ceny żywności, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych rosły szybciej niż w grudniu 

(o 1,1%), oczekiwaliśmy także sezonowego spadku cen odzieży i obuwia (spadek o 4,3%). 

Niespodziewanie spadły ceny w transporcie.

Wstępne dane GUS potwierdzają optymistyczne prognozy i szacunki gospodarcze. Wy-

nika z nich, że o 4,6% wzrosło w 2017 PKB.  To najwyższy wzrost gospodarczy od 2011 r., 

w którym wzrost PKB wyniósł 5,0%. Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto 

(PKB) w 2017 roku był realnie wyższy o 4,6% w porównaniu z 2016 r., wobec 2,9% w 2016 

Wybrane wskaźniki 
gospodarczeWSKAŹNIKI 

I STAWKI

(w cenach stałych roku poprzedniego) – czytamy w komunikacie GUS. Główną dźwignią 

oddziałującą pozytywnie na wzrost PKB w 2017 r. były przede wszystkim spożycie i aku-

mulacja brutto – wyjaśnił Dominik Rozkrut, prezes GUS.  

Opublikowany 28 lutego br. wstępny szacunek GUS wskazuje z kolei, że PKB w czwartym 

kwartale 2017 roku był wyższy o 5,1%, w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku 

(w cenach średniorocznych roku poprzedniego). Jest to najwyższe tempo wzrostu w tym 

ujęciu od końca 2011 roku. 

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

była o 8,6% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku. Po uwzględnieniu 

czynników o charakterze sezonowym, produkcja w styczniu wzrosła o 6,2% w porównaniu 

z analogicznym miesiącem 2017 roku.

Produkcja budowlano-montażowa była w styczniu br. wyższa o 34,7% niż przed rokiem. 

Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych kształtowała się na poziomie wyższym 

o 30,7% w porównaniu ze styczniem 2017 r i była największa w skali roku od 2007 r. 

Jeśli chodzi o handel zagraniczny Polski, to w 2017 r. – wg wstępnych danych GUS 

z dnia 12 lutego 2018 r. – polskie obroty towarowe z zagranicą osiągnęły wyjątkowo wy-

soką wartość (ponad 405 mld EUR), co wynikało z dynamicznego, dwucyfrowego tempa 

ich wzrostu w ub.r. Eksport wyniósł 203,7 mld EUR, czyli wzrósł o 10,2%, a import ok. 

203,3 mld EUR, tj. poziom o 12,3% wyższy niż przed rokiem. Ubiegłoroczne tempo wzrostu 

obu strumieni handlu było najszybsze od 2011 r. Wyższy wzrost importu wynikał z kilku 

czynników, w tym m.in.: utrzymującego się silnego popytu konsumpcyjnego, ożywienia 

w inwestycjach, wzrostu cen ropy naftowej oraz aprecjacji złotego.

W styczniu br. stopa bezrobocia wyniosła 6,9%. To o 0,3 pkt. proc. więcej niż miesiąc 

wcześniej i 1,6 pkt. proc. mniej niż przed rokiem. Od 1992 r. nie odnotowano tak niskiego 

bezrobocia w styczniu.

1. ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1863).
2. zgodnie z art. 26 ww. ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
3. zgodnie z art. 44 ww. ustawy.
4. art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. 

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/gospodarka-obiegu-zamknietego-wkracza-na-wyzszy-poziom/
https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/inflacja-w-styczniu-2018-r-komentarz-mpit/
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/15791-inflacja-w-2017-r-2-1-proc-zywnosc-w-gore-o-prawie-6-procent
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2018/4/ceny_zywnosci_zjadaja_dochody_polakow
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/15813-4-6-proc-wzrostu-gospodarczego-w-2017-roku
https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/pkb-w-czwartym-kwartale-2017-roku-komentarz-mpit-w-sprawie-wstepnego-szacunku-gus/
https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/pkb-w-czwartym-kwartale-2017-roku-komentarz-mpit-w-sprawie-wstepnego-szacunku-gus/
https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/produkcja-sprzedana-przemyslu-w-styczniu-2018-roku-komentarz-mpit/
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/dobre-dane-o-produkcji-budowlano-mieszkaniowej/
https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/handel-zagraniczny-polski-w-2017-r-wg-wstepnych-danych-gus-z-dnia-12-lutego-2018-r/
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2018/5/handel_zagraniczny_coraz_bardziej_zwiazany_z_ue
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,9706,bezrobocie-ponizej-7.html
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4,5% – tyle natomiast w styczniu wyniosła stopa bezrobocia w Polsce wg Eurostatu. 

W Unii Europejskiej stopa bezrobocia w styczniu wynosiła 7,3%. Polska jest nadal w eu-

ropejskiej czołówce krajów z najniższym bezrobociem.

Sytuacja na rynku pracy w Polsce jest dziś bardzo dobra, co powoduje, że dystans Polski 

do średniej w UE w zakresie głównych wskaźników opisujących sytuację na rynku z roku 

na rok jest coraz mniejszy.

4,6% wzrostu PKB w ubiegłym roku, stopa bezrobocia w grudniu na poziomie 6,6%, 

poprawa koniunktury w przemyśle i budownictwie – wyniki polskiej gospodarki są coraz 

lepsze, a instytucje finansowe i Komisja Europejska szacują, że kolejny rok Polska utrzyma 

wzrost PKB na poziomie ponad 4%. Dobrej koniunkturze sprzyja efektywne inwestowanie 

funduszy europejskich na lata 2014-2020.

Nowe inwestycje planuje podjąć w 2018 r. 39,2% przedsiębiorstw badanych przez NBP, 

o 6,3%. więcej niż przed rokiem – podał NBP w szybkim monitoringu, analizie sektora 

przedsiębiorstw, styczeń 2018 r. (SM NBP).

W styczniu br. wynagrodzenia w przedsiębiorstwach wzrosły o 7,3% r/r, zaś zatrudnie-

nie zwiększyło się o 3,8% r/r – podał Główny Urząd Statystyczny.

1 października 2017 roku w życie weszły przepisy, które przywróciły wiek emery-

talny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Był to powrót do stanu sprzed reformy 

z 2012 roku, która wprowadziła stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat 

bez względu na płeć. Blisko 313 tys. osób otrzymało emeryturę, dzięki przywróceniu 

obniżonego wieku emerytalnego w czwartym kwartale 2017 r. Jest to 79% wszystkich 

uprawnionych, którzy mogli wcześniej przejść na emeryturę od początku października 

do końca grudnia. Wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z przywróce-

niem wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, zamknęły się w czwar-

tym kwartale 2017 r. w kwocie 1,99 mld zł, tj. 210 mln zł poniżej poziomu zakładanego 

przed wprowadzeniem reformy.

Obowiązuje zakaz używania nazewnictwa zarezerwowanego dla 
produktów mlecznych w nazwach produktów pochodzenia roślinnego.   

Nazwy produktów 
żywnościowych

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ukazał się komunikat in-

formujący o zakazie stosowania w języku polskim nazw takich jak: mleko kokosowe, śmie-

tanka kokosowa, masło orzechowe, masło kakaowe, masło migdałowe, mleko migdałowe. 

AKTUALNOŚCI

Komisja Europejska opublikowała „Zawiadomienie Komisji 
w sprawie stosowania zasady deklarowania ilościowej zawartości 
składników (QUID).   

Jego celem jest przedstawienie wytycznych dla przedsiębiorstw i organów krajowych 

w sprawie stosowania zasady deklarowania ilościowej zawartości składników (Quantitative 

Ingredients Declaration – QUID) w kontekście rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania 

konsumentom informacji na temat żywności.

Link do wytycznych: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELE-

X:52017XC1121(01)&qid=1512717607799&from=PL

Wytyczne dotyczące 
podawania ilościowej 
zawartości składników 
(QUID)

WSKAŹNIKI 
I STAWKIINTERPRETACJE

Posłowie zdecydowali o nowelizacji Prawa wodnego. Wprowadzone 
zmiany doprecyzowują i uzupełniają obowiązujące przepisy.  

Zgodnie z nowelizacją, do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie 

Prawa wodnego 1 stycznia br., a dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowa-

Zmiany Prawa wodnego

PORADYPROJEKTY

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,9770,eurostat-bezrobocie-nadal-niskie.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,9732,to-byl-dobry-rok-dla-pracy.html
https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/4-6-proc-wzrost-pkb-w-2017-r-najwyzszy-od-lat?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2018/1/firmy_coraz_silniej_odczuwaja_brak_pracownikow
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/nakrecone-inwestycje-174-mld-zl-z-ue-uruchomily-ponad-100-mld-zl-pieniedzy-krajowych/
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2018/7/w_218_r_firmy_nie_beda_sklonne_do_wzrostu_inwestycji
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2018/3/wzrost_wynagrodzen_jeszcze_przyspieszy
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/komitet-spoleczny-rady-ministrow-o-efektach-obnizenia-wieku-emerytalnego-i.html
http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci
http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/news/items/wytyczne-dotyczace-podawania-ilosciowej-zawartosci-skladnikow-quid.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52017XC1121(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1121(01)&qid=1512717607799&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1121(01)&qid=1512717607799&from=PL
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2250
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niach oraz w sprawach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (wydanie 

bądź zmiana decyzji), stosować się będzie przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2018 r. 

Zmiany pozwolą również przedsiębiorcom, którzy nie dotrzymywali warunków udzielone-

go pozwolenia wodno-prawnego (dot. ilości pobieranej wody i jakości odprowadzanych 

ścieków), zaliczyć na poczet kar rozpoczęte inwestycje środowiskowe.

1 stycznia 2018 r. weszło bowiem w ży-

cie nowe Prawo wodne. Przewiduje ono 

m.in., iż samorządy będą musiały zadbać 

o pobór tzw. podatku od deszczu. Chodzi 

o opłaty za usługę utrzymania infrastruk-

tury zagospodarowania wód opadowych 

i  roztopowych w  należytej sprawności 

technicznej. Opłata za zmniejszanie natu-

ralnej retencji terenowej dotyczy właści-

cieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 , robót lub obiektów budowlanych 

trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłą-

czenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej 

na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zmiany pozwolą np. przed-
siębiorcom, którzy nie 
dotrzymywali warunków 
udzielonego pozwolenia 
wodno-prawnego, zaliczyć 
na poczet kar rozpoczęte 
inwestycje środowiskowe.

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy umożliwiającej podmiotom 
z sektora finansowego oraz instytucjom państwowym zajmującym 
się tym rynkiem, prawo do sprawdzenia, czy ich obecni lub przyszli 
pracownicy, posiadający dostęp do wrażliwych danych i podejmujący 
decyzje obarczone wysokim ryzykiem utraty mienia, nie byli karani 
za określone typy przestępstw.

Propozycja Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) wychodzi naprzeciw ocze-

kiwaniom pracodawców działającym w sektorze finansowym, którzy obecnie nie mają 

możliwości, by żądać informacji o niekaralności. Zmiany w przepisach mają wpłynąć na 

Bezpieczne finanse

PORADYPROJEKTY

zwiększenie bezpieczeństwa korzystających z usług finansowych i całego sektora finan-

sowego. Zwiększą też konkurencyjność polskich instytucji działających w tej branży.

Projekt MPiT to odpowiedź na wielokrotnie zgłaszane postulaty organizacji przedsię-

biorców oraz potencjalnych inwestorów. Do tej pory podmioty z sektora finansowego 

(np. banki, SKOK-i, zakłady ubezpieczeń) i podmioty działające na ich rzecz (outsourcerzy, 

agenci), nie mieli prawnej możliwości sprawdzenia, czy ich obecny lub przyszły pracownik 

jest niekarany. Dzięki nowej ustawie uzyskają takie uprawnienie.

Czego dokładnie dotyczy projekt ustawy?

Nowe przepisy pozwolą na badanie niekaralności osób na stanowiskach związanych m.in. 

z zarządzaniem mieniem, dostępem do informacji wrażliwych i innych, które wiążą się 

z podejmowaniem decyzji obarczonych dużym ryzykiem. Ustawa pozwoli pracodawcom 

w podmiotach z sektora finansowego na sprawdzenie, czy osoba zatrudniona lub ubie-

gająca się o zatrudnienie była karana za popełnienie określonych w ustawie poważnych 

przestępstw związanych z rynkiem finansowym. Chodzi m. in. o przestępstwa przeciwko 

wiarygodności dokumentów, mieniu, ochronie informacji czy obrotowi pieniędzmi i pa-

pierami wartościowymi, a także niektóre przestępstwa skarbowe.

Nowe przepisy obejmą nie tylko podmioty sektora finansowego i podmioty działające 

na ich rzecz, ale też instytucje takie jak Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finan-

sowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Biuro 

Rzecznika Finansowego, które pełnią kluczową role w nadzorze nad rynkiem finansowym.

Jak będzie weryfikowana niekaralność?

Co do zasady informacje o niekaralności będą udostępniane w formie oświadczenia, ale 

w celu udokumentowania informacji zawartych w oświadczeniu, pracodawca będzie mógł 

zażądać informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK). Będzie jednak w takim przypadku 

obowiązany do zwrotu opłaty za wydanie takiej informacji pracownikowi.

W przypadku osób już zatrudnionych pracodawca będzie mógł żądać informacji o nie-

karalności nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Dodatkowo, uprawnienie to będzie przy-

sługiwało w przypadku, gdy pracownik będzie przechodził na inne stanowisko, a jego 

nowe obowiązki będą wymagały zweryfikowania niekaralności. Możliwość sprawdzenia 

niekaralności pojawi się również w razie uzasadnionego podejrzenia, że pracownik został 

skazany za wymienione wyżej przestępstwo w trakcie zatrudnienia.

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie w pierwszym półroczu 2018 r.

http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2018/5/beda_zmiany_w_nowym_prawie_wodnym
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=38D04FED0129D93FC12582410038F55F
https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/bezpieczne-finanse/
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zasadach-pozyskiwania-informacji-o-niekaralnosci-osob.html
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Prezydent Andrzej Duda skierował 12 stycznia 2018 r. do TK wniosek 
o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 14 grudnia 2017 
r. zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 
dochodzenia wierzytelności.   

Nowelizacja, wydłuża z 1 stycznia 2018 r. do 1 lipca 2018 r. termin uruchomienia Rejestru 

Należności Publicznoprawnych, zawierającego informacje dotyczące zaległości publicz-

noprawnych, takich jak zobowiązania podatkowe, kary administracyjne, należności celne 

i grzywny. Utworzenie rejestru miało zapewnić m.in. większe możliwości uzyskiwania 

informacji o zobowiązaniach potencjalnego kontrahenta.

Zmiana terminu wynika z konieczności dokonania kompleksowych zmian w zakresie 

systemów informatycznych użytkowanych przez naczelników urzędów skarbowych, wy-

stępujących jako wierzyciele, właściwych w zakresie poszczególnych kategorii należności 

pieniężnych, podlegających wprowadzeniu do rejestru.

KADRY I UBEZPIECZENIA ■

500+ dla rodziców 
samotnie wychowujących 
dzieci

Od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się w 2017 r. została 
wprowadzona zasada, że prawo do świadczenia wychowawczego 
w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego 
z rodziców jest uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka 
świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica. 

Jak wyjaśnił resort rodziny, celem wprowadzenia tego rozwiązania jest, aby świadczenie 

wychowawcze na dziecko było przyznawane osobie samotnie wychowującej dziecko do-

piero po wyczerpaniu możliwości dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od drugiego 

rodzica dziecka, chyba, że z przyczyn obiektywnych, tj. np. gdy drugi z rodziców nie żyje 

lub ojciec dziecka jest nieznany, jest to niemożliwe.

Regulacja taka jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości państwa, zgod-

nie z którą, państwo jak najbardziej wspiera rodziny z dziećmi, ale przede wszystkim, 

w pierwszej kolejności, obowiązek zaspokojenia potrzeb dziecka spoczywa na jego 

rodzicach.

Podobne rozwiązanie dotyczące wymogu ustalenia alimentów funkcjonuje już od 

13 lat w odniesieniu do zasiłku rodzinnego. Tu również warunkiem otrzymania wspar-

cia jest ustalenie alimentów na dziecko od drugiego rodzica. Oznacza to, że rodzice 

samotnie wychowujący dzieci, którzy otrzymują obecnie zasiłki rodzinne, spełnią także 

INTERPRETACJE

Nowelizację ustawy 
o zmianie niektórych 
ustaw w celu ułatwienia 
dochodzenia 
wierzytelności zbada TK

PORADYPROJEKTY

AKTUALNOŚCI

Zyskuj z Funduszami 
Europejskimi – w marcu 
znajdziesz 84 nowe sposoby

Już w marcu otwierają się 84 nowe nabory ze środków Funduszy 
Europejskich. To szanse na pieniądze m.in. na badania, rozwój, 
szkolenia, edukację, aktywizację społeczną i ochronę środowiska.  

Pełna oferta obejmuje 45 naborów z programów ogólnopolskich, 110 konkursów z pro-

gramów regionalnych i 6 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

■ FIRMA

http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/odeslane-do-tk/art,5,wniosek-do-tk-ws-nowelizacji-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-celu-ulatwienia-dochodzenia-wierzytelnosci.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=2AFDB9077B55E6ACC12581F5006CAC78
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,9761,500-dla-rodzicow-samotnie-wychowujacych-dzieci.html
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/zyskuj-z-funduszami-europejskimi-w-marcu-znajdziesz-84-nowe-sposoby/
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Wysokość składki 
zdrowotnej w 2018 r.

warunek ustalenia alimentów wprowadzany przy przyznawaniu świadczenia wycho-

wawczego.

Rodzic samotnie wychowujący dziecko powinien dołączyć do wniosku o świadczenie 

500+ pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający usta-

lenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

Chodzi tu o: odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimen-

ty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu 

zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem bądź o umo-

wę o alimenty w formie aktu notarialnego, w której dłużnik poddaje się egzekucji po 

zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności nadawaną przez sąd.

Regulacje te pozwalają osobom samotnie wychowującym dzieci, ubiegającym się 

o świadczenie wychowawcze, bez problemu spełnić określony w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci, warunek ustalenia świadczeń alimentacyjnych na 

dziecko od drugiego z rodziców. Przede wszystkim, aby osoba samotnie wychowująca 

dziecko spełniła ww. warunek nie musi występować do sądu z pozwem o alimenty. 

Istotne jest, że w celu potwierdzenia ustalenia alimentów od drugiego rodzica, nie 

jest konieczne przedstawienie wyroku alimentacyjnego wydawanego przez sąd po 

zakończonym postępowaniu sądowym zainicjowanym pozwem o alimenty – jeśli sprawa 

o alimenty już się przed sądem toczy lub np. termin rozprawy jest odległy, wystarczające 

jest przedstawienie odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimen-

ty. Zgodnie z art. 737 Kodeksu postępowania cywilnego, wniosek o zabezpieczenie 

powinien zostać rozpoznany przez sąd bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 

tygodnia od dnia jego wpływu do sądu.

Jeśli osoba samotnie wychowująca dziecko ubiegająca się o świadczenia wycho-

wawcze, np. z uwagi na niezakończone postępowanie sądowe o alimenty, nie posiada 

wyroku zasądzającego alimenty na dziecko, powinna złożyć wniosek do sądu o zabez-

pieczenie powództwa o alimenty, a uzyskane postanowienie sądu o zabezpieczeniu 

powództwa umożliwi otrzymanie świadczenia wychowawczego.

Istotne jest również, że strona dochodząca alimentów jest z mocy ustawy zwolnio-

na od obowiązku uiszczania kosztów sądowych, co dotyczy także opłaty od wniosku 

o zabezpieczenie powództwa o alimenty.

Natomiast w sytuacji, gdy sąd nie nada klauzuli wykonalności umowie zawartej 

w formie aktu notarialnego, spełnienie warunku określonego w wyżej przytoczonym 

art. 8 ust. 2 możliwe jest poprzez np. zawarcie ugody przez sądem lub mediatorem lub 

poprzez tryb wniosku do sądu o zabezpieczenie powództwa o alimenty.

Zob. też: 500+ nie dezaktywizuje kobiet; Koordynacja 500+ w rękach Wojewodów; 

Wojewodowie sprawnie przejęli unijną koordynację.

Będzie można legalnie 
pracować za groszowe 
stawki bez gwarancji 
bezpiecznych warunków 
pracy?

5 lutego Komitet Stały Rady Ministrów przyjął przygotowany 
przez Ministerstwo Rolnictwa projekt ustawy o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. 
Propozycja jest tak kontrowersyjna, że pomysłodawca nawet nie 
próbował jej konsultować w Radzie Dialogu Społecznego. 

Projekt ten wprowadza umowę o pomoc przy zbiorach owoców i warzyw, co obej-

mować będzie następujące czynności:

1) zbieranie owoców lub warzyw;

2) usuwanie zbędnych części roślin;

3) klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych owoców lub warzyw, lub 

wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie tych owoców lub 

warzyw do transportu, przechowywania lub sprzedaży;

4) wykonywanie innych czynności związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

PROJEKTY

E-zwolnienia od lipca

Od 1 lipca 2018 papierowe zwolnienia lekarskie całkowicie 
znikną z obiegu. Zastąpią je elektroniczne zwolnienia lekarskie 
(tzw. e-ZLA). W praktyce to duża wygoda i oszczędność czasu dla 
lekarzy, ubezpieczonych i pracodawców.

PORADY

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,9726,500-nie-dezaktywizuje-kobiet.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,9707,koordynacja-500-w-rekach-wojewodow.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9705,wojewodowie-sprawnie-przejeli-unijna-koordynacje.html
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/17506-bedzie-mozna-legalnie-pracowac-za-groszowe-stawki-bez-gwarancji-bezpiecznych-warunkow-pracy


ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII   POWRÓT DO SPISU TREŚCI

KADRY I UBEZPIECZENIA ■■ KADRY I UBEZPIECZENIA

Od 1 stycznia 2016 roku istniała fakultatyw-

ność wystawiania zwolnień lekarskich w po-

staci elektronicznej. Zmieni się to jednak 

w drugim półroczu 2018 roku. Obowiązują-

ce przepisy ustawy o świadczeniach pienięż-

nych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa określają bowiem 

1 lipca 2018 roku jako termin wejścia w życie 

obowiązku wystawiania zaświadczeń o cza-

sowej niezdolności do pracy wyłącznie w po-

staci elektronicznej.

 

Sprawniej i prościej

Wprowadzenie możliwości wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej 

ma na celu usprawnienie i uproszczenie czynności związanych z wystawianiem zaświadczeń. 

Dzięki funkcjom udostępnionym lekarzom w systemie ZUS proces wystawienia zaświadczeń 

lekarskich został zoptymalizowany. W szczególności dotyczy to konieczności wystawienia 

zwolnienia pacjentowi, który jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy i zobowiązany 

do poinformowania każdego z nich o niezdolności do pracy.

 

Korzyści dla lekarzy, pacjentów i pracodawców

System ZUS zawiera dostęp do danych pacjenta, jego pracodawców (płatników składek) 

oraz członków rodziny. Po wpisaniu numeru PESEL pacjenta pozostałe dane identyfikacyjne 

zapisują się w e-ZLA automatycznie. E-zwolnienie, które wystawi lekarz, automatycznie trafia 

do systemu ZUS i jest w nim zapisane. W efekcie lekarz nie musi dostarczać papierowych 

zwolnień do ZUS oraz przechowywać ich drugiej kopii. Nie musi też pobierać w placówkach 

ZUS bloczków formularzy ZUS ZLA.

Gdy lekarz wystawi e-ZLA, każdy pracodawca posiadający profil na Platformie Usług 

Elektronicznych ZUS będzie miał niemal natychmiastową wiedzę o zwolnieniu wysta-

wionym pracownikowi. Nie musi zatem sprawdzać, czy pracownik dostarczył zwolnienie 

w terminie 7 dni od daty jego otrzymania ani przekazywać elektronicznego zwolnienia 

lekarskiego do ZUS nawet wtedy, gdy płatnikiem zasiłków jest ZUS.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lekarskiego, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych na portalu PUE ZUS udostępnił lekarzom możliwość podpisywania elektro-

nicznych zwolnień lekarskich bezpłatnym certyfikatem wydawanym przez ZUS.

 

Gdy lekarz wystawi e-ZLA, 
każdy pracodawca posia-
dający profil na Platformie 
Usług Elektronicznych 
ZUS będzie miał niemal 
natychmiastową wiedzę 
o zwolnieniu wystawionym 
pracownikowi.

Wsparcie ZUS

W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2018 roku obowiązku wystawiania zaświadczeń 

o czasowej niezdolności do pracy wyłącznie w formie elektronicznej Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych prowadzi szkolenia dla klientów i wspiera wszystkich interesariuszy projektu 

w działaniach na rzecz upowszechniania elektronizacji zwolnień lekarskich.

Pracownicy terenowych jednostek ZUS informują lekarzy i placówki medyczne o:

• zmianie przepisów i terminie, od którego będzie istniał obowiązek wystawiania 

zwolnień lekarskich wyłącznie w postaci elektronicznej,

• tym, jak wystawiać e-ZLA na PUE ZUS,

• korzyściach i ułatwieniach wynikających z wystawiania e-ZLA,

• nowej metodzie podpisywania e-ZLA (bezpłatnym certyfikatem wydawanym 

przez ZUS).

Pracownicy ZUS zakładają też lekarzom konta w PUE ZUS i pomagają w uzyskaniu bez-

płatnego certyfikatu do podpisywania e-ZLA. Prowadzą też przystanowiskowe warsztaty 

w zakresie wystawiania e-ZLA. Ponadto współpracują z placówkami medycznymi oraz 

producentami aplikacji gabinetowych w celu dostosowania aplikacji gabinetowych do 

wystawiania zwolnień.

Kolejne ułatwienia 
dla rodzin i osób 
z niepełnosprawnościami 
w programie „Za życiem”?

KSRM przyjął pozytywną opinię ws. kierunkowych założeń projektu 
uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę ws. programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W dokumencie, 
prezentowanym przez wiceministra z resortu rodziny Krzysztofa 
Michałkiewicza, zaproponowano m.in. dodatkowe 2 dni 
zwolnienia od pracy dla każdego pracującego rodzica dziecka 
niepełnosprawnego, uelastycznienie czasu pracy dla małżonka 
osoby niepełnosprawnej.

PROJEKTYAKTUALNOŚCI

http://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/-/publisher/details/1/elektroniczne-zaswiadczenia-lekarskie-e-zla-informacja-dla-platnikow/200801
http://www.zus.pl/ezla
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,9725,e-zwolnienia-od-lipca.html
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Zmiany w programie wsparcia dla rodzin „Za życiem” są efektem dialogu z osobami z nie-

pełnosprawnościami, a także z rodzinami wychowującymi niepełnosprawne dzieci. Za-

proponowane zostały nowe rozwiązania, które ułatwią m.in. łączenie życia zawodowego 

z opieką nad osobą z niepełnosprawnością.

Jedną z propozycji jest uelastycznianie form organizacji czasu pracy. Osoba pracującą, 

która jest małżonkiem osoby niepełnosprawnej, będzie miała prawo do skorzystania z:

• indywidualnego rozkładu czasu pracy lub

• ruchomego czasu pracy lub

• wykonywania pracy w systemie przerywanego czasu pracy oraz

• wykonywania pracy w formie telepracy.

Natomiast pracodawca będzie mógł odmówić uwzględnienia takiego wniosku jeżeli 

nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej 

przez daną osobę. 

Kolejną proponowaną zmianą jest ustanowienie dodatkowego zwolnienia od pra-

cy na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym. Na każde dziecko niepełnosprawne 

przyznane zostaną dodatkowe 2 dni albo 16 godzin zwolnienia od pracy dla każdego 

z pracujących rodziców. Przy tym zachowane zostanie prawo do wynagrodzenia fi-

nansowanego przez pracodawcę. Na przykład, w przypadku wychowywania jednego 

dziecka zdrowego i jednego niepełnosprawnego wymiar zwolnienia wynosiłby 6 dni – 

2 dni zwolnienia na zdrowe dziecko i po 2 dni na dziecko niepełnosprawne dla każdego 

z pracujących rodziców. Ponadto, umożliwione zostanie korzystanie ze zwolnienia od 

pracy dla pracownika wychowującego dziecko niepełnosprawne – do 18 roku życia, albo 

bez ograniczeń wiekowych.

Zaproponowano, aby każdy z pracujących rodziców mógł realizować uprawnienia 

rodzicielskie poprzez korzystanie z:

• zakazu wykonywania przez pracownika (bez jego zgody) pracy powyżej 8 godzin 

na dobę, jeżeli opiekuje się dzieckiem do 4 roku życia,

• zakazu zatrudniania pracownika, bez jego zgody, w godzinach nadliczbowych, 

pracy w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz z zakazu delego-

wania poza stałe miejsce pracy, gdy dana osoba wychowuje dziecko do 4 roku życia,

• obniżonego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym pracownik jest uprawniony 

do urlopu wychowawczego.

Opieka wytchnieniowa dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych będzie 

realizowana przy wsparciu samorządu gminnego.

Przewiduje się także wspieranie osób z niepełnosprawnościami, mających największe 

trudności w samodzielnym wejściu i funkcjonowaniu na rynku pracy. Zakłada się, że reha-

bilitacja domowa niepełnosprawnych dzieci oraz edukacja ich rodziców bądź opiekunów 

prawnych, w miejscu ich zamieszkania lepiej przystosuje dzieci do samodzielnego życia.

Europejski filar praw 
socjalnych

17 listopada 2017 r. podczas Szczytu Społecznego na rzecz 
Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego 
w Göteborgu wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej 
uroczyście przystąpiły do Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. 
Jest to inicjatywa często określana jako mapa drogowa 
dwudziestu wspólnych działań mających na celu pozytywną 
konwergencję standardów socjalnych. 

Realizacja tych zamierzeń ma przyczynić się do pokazania obywatelom UE, że proces inte-

gracji nie polega tylko na korzyściach ekonomicznych, które niekoniecznie przekładają się 

na ich sytuację bytową, lecz niesie za sobą wizję lepszego życia zawodowego i osobistego.

Wdrożenie postanowień Filaru ma stanowić wspólną odpowiedzialność państw 

członkowskich, Komisji, a także unijnych oraz krajowych partnerów społecznych. NSZZ 

Solidarność jest jednym z głównych protagonistów tych działań w naszym kraju.

Filar składa się z trzech komponentów podzielonych na szczegółowe punkty:

• równe szanse i dostęp do zatrudnienia,

• uczciwe warunki pracy,

• ochrona socjalna i integracja społeczna.

Poniżej prezentujemy uwagi, zawierające także komentarz naukowców, które mają 

przybliżyć członkom Związku wiedzę na temat poszczególnych punktów Filaru.

Komponent: uczciwe warunki pracy.

NSZZ „Solidarność ” opublikował „Krótki przewodnik po Europejskim filarze praw 

socjalnych” – zob.:

• informacja o warunkach zatrudnie-

nia i ochrona w przypadku zwolnień 

• wynagrodzenie

• bezpieczne i elastyczne zatrudnienie

• aktywne wsparcie na rzecz zatrud-

nienia

• równość szans

• równouprawnienie płci

• prawo do edukacji

PORADY

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/komitet-spoleczny-rady-ministrow-o-efektach-obnizenia-wieku-emerytalnego-i.html
http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/zagranica/item/17532-krotki-przewodnik-po-europejskim-filarze-praw-socjalnych-punkt-7-informacja-o-warunkach-zatrudnienia
http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/zagranica/item/17532-krotki-przewodnik-po-europejskim-filarze-praw-socjalnych-punkt-7-informacja-o-warunkach-zatrudnienia
http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/zagranica/item/17507-krotki-przewodnik-po-europejskim-filarze-praw-socjalnych-punkt-6-wynagrodzenie
http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/zagranica/item/17492-krotki-przewodnik-po-europejskim-filarze-praw-socjalnych-punkt-5-bezpieczne-i-elastyczne-zatrudnienie
http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/zagranica/item/17479-krotki-przewodnik-po-europejskim-filarze-praw-socjalnych-punkt-4-aktywne-wsparcie-na-rzecz-zatrudnienia
http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/zagranica/item/17479-krotki-przewodnik-po-europejskim-filarze-praw-socjalnych-punkt-4-aktywne-wsparcie-na-rzecz-zatrudnienia
http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/zagranica/item/15812-krotki-przewodnik-po-europejskim-filarze-praw-socjalnych-punkt-3-rownosc-szans
http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/zagranica/item/15803-krotki-przewodnik-po-europejskim-filarze-praw-socjalnych-punkt-2-rownouprawnienie-plci
http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/zagranica/item/15786-krotki-przewodnik-po-europejskim-filarze-praw-socjalnych-punkt-1-prawo-do-edukacji
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Obniżenie większości 
przedsiębiorców składki 
wypadkowej

Pracownicze Plany 
Kapitałowe propozycją 
dla przyszłych emerytów

26 stycznia 2018 r. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej przedstawiło projekt rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki 
na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.   

W większości przypadków wysokość składki ulegnie obniżeniu.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny i w pełni 
prywatny system długoterminowego oszczędzania, który podniesie 
bezpieczeństwo finansowe Polaków. Może z nich skorzystać 
ponad 11 milionów pracowników, w tym ok. 9 milionów osób 
zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. PPK są elementem 
Programu Budowy Kapitału, zapowiedzianego w Strategii na Rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju.   

15 lutego 2018 r. Ministerstwo Finansów przekazało projekt ustawy o Pracowniczych Pla-

nach Kapitałowych do konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady Dia-

logu Społecznego, gdzie przedstawiciele pracodawców, związkowców i rządu rozpoczną 

konsultacje nowych rozwiązań.

– „Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i w pełni prywatny system długoter-

minowego oszczędzania. Najważniejszym celem PPK jest wzrost poziomu oszczędności 

indywidualnych, z myślą o bezpieczeństwie i dobrobycie poszczególnych osób i ich rodzin. 

Pragniemy podniesienia bezpieczeństwa finansowego Polaków, szczególnie w okresie 

emerytalnym. Wdrożenie PPK z pewnością przyczyni się też do zmiany struktury oszczęd-

PROJEKTY PROJEKTY

Propozycje ekspertów to 
jeszcze nie Kodeks pracy

W związku z doniesieniami, dotyczącymi zmian w prawie pracy, 
formułowanymi w mediach przez członków Komisji Kodyfikacyjnej 
Prawa Pracy, resort pracy podkreślił, że na tym etapie są to 
wyłącznie propozycje niezależnych ekspertów prawa pracy oraz 
przedstawicieli partnerów społecznych. Trudno przesądzać, czy 
wszystkie zostaną skierowane do dalszych prac.

Traktowanie propozycji jako prawa, które wkrótce będzie obowiązywać, jest przedwcze-

sne, wywołuje chaos informacyjny i niepotrzebnie budzi zaniepokojenie zainteresowanych 

stron – pracowników i pracodawców.

Komisja Kodyfikacyjna zakończy prace w marcu i przedstawi Ministrowi Rodziny Pracy 

i Polityki Społecznej projekty nowych Kodeksów. Dopiero po przeprowadzonych konsulta-

cjach i przedstawionych przez inne resorty oraz partnerów społecznych opiniach, ostateczną 

decyzję o kształcie nowych Kodeksów podejmie Rada Ministrów.

PROJEKTYAKTUALNOŚCI

http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/17485-ministerstwo-rodziny-dopieszcza-przedsiebiorcow-obnizajac-wiekszosci-z-nich-skladke-wypadkowa
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5536,9729,propozycje-ekspertow-to-jeszcze-nie-kodeks-pracy.html
http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/w-mediach/item/17537-prawo-pracy-bedzie-zmienione
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/17495-pracownicy-tymczasowi-placa-minimalna-urlopy-obradowal-zespol-ds-prawa-pracy
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ności w Polsce. Reforma pozwoli na wzrost udziału oszczędności długoterminowych, co 

z kolei obniży koszty finansowania inwestycji w Polsce i będzie sprzyjać polskiej gospodar-

ce. W długim horyzoncie wprowadzenie programu, z uwagi na przewidywany wzrost PKB, 

powinno pozytywnie wpływać również na sytuację finansów publicznych" – powiedziała 

minister finansów Teresa Czerwińska.

PPK to oferta dla milionów polskich pracowników

Program ma być skierowany do ponad 11 milionów pracowników, w tym do około 9 milionów 

osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw oraz ponad 2 milionów osób pracujących 

w jednostkach sektora finansów publicznych (czyli tzw. „budżetówce"). Szacunkowa liczba 

osób, które przystąpią do programu, to 8,5 mln osób (przy założeniu 75% partycypacji).

Przewidywana w projekcie ustawy wysokość i struktura składek oraz zachęt fiskalnych 

w ramach PPK ma kształtować się następująco:

• składka powitalna, jednorazowa ze strony państwa – 250 zł,

• dopłata roczna ze strony państwa – 240 zł,

• składka podstawowa pracodawcy – 1,5% podstawy składek na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe,

• składka dodatkowa pracodawcy – do 2,5% podstawy składek na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe,

• składka podstawowa pracownika – 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie eme-

rytalne i rentowe,

• składka dodatkowa pracownika – do 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe.

• Łączna minimalna odprowadzana składka (pracodawcy i pracownika) może zatem 

wynieść 3,5%, a maksymalna 8%. Składki odprowadzane przez pracownika rozli-

czane będą z wynagrodzenia netto.

„Pracownicze Plany Kapitałowe pozwolą na stworzenie powszechnego, dobrowolnego 

systemu uzupełniającego źródła dochodu po osiągnięciu wieku emerytalnego. Obejmą 

one wszystkich pracowników, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytal-

nemu i rentowemu, a więc również pracujących np. na zlecenia. Istotna jest tutaj także 

dobrowolność przynależności pracownika do PPK – może on również w każdej chwili wy-

stąpić z systemu" – wyjaśniła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

PPK będą wprowadzane stopniowo

Projekt ustawy zakłada, że nowe rozwiązania będą wprowadzane etapami. Kolejność two-

rzenia PPK będzie uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy. Najwcześniej, bo z po-

czątkiem 2019 r., do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 

250 pracowników. Najpóźniej, bo w połowie 2020 r., małe firmy oraz jednostki sektora 

finansów publicznych.

Planowany harmonogram przystępowania do PPK:

Grupy pracowników 
obejmowane PPK

Potencjalni 
uczestnicy

Start 
grupy

powyżej 250 osób 3,3 mln 01.01.2019

od 50 do 249 osób 2,0 mln 01.07.2019

od 20 do 49 osób 1,1 mln 01.01.2020

pozostali 5,1 mln 01.07.2020

Razem 11 mln

Obsługę PPK zapewnią towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Instytucjami obsługującymi PPK będą towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które 

posiadają zgody i zezwolenia na wykonywanie działalności w Polsce.

Zgodnie z projektem ustawy jednym z dodatkowych wymogów dla TFI, które chcą wziąć 

udział w PPK, jest minimum trzyletni okres doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwe-

stycyjnymi. Dziś zezwolenie posiada ponad 60 TFI. Wstępnie szacuje się, że ponad połowa z 

nich będzie zainteresowana przedstawieniem swojej oferty na obsługę PPK. Polski Fundusz 

Rozwoju (PFR) utworzy Portal, w którym zapewni łatwy dostęp do informacji o produktach, 

ofertach poszczególnych TFI, standardach umów oraz będzie stanowił źródło wiedzy dla 

Zatrudniających i Zatrudnionych. Uregulowane będą też zasady akwizycji i reklamy, tak aby 

zapobiec nieetycznym zachowaniom.

– „Pracownicze Plany Kapitałowe to system prywatny i środki w PPK są prywatne, na 

takiej samej zasadzie jak lokaty bankowe" – wskazał prezes zarządu PFR Paweł Borys.

– „PPK jest oparte na doświadczeniach innych krajów, w tym m.in. Wielkiej Brytanii, 

która wprowadziła kilka lat temu rozwiązanie z automatycznym zapisem. Pełni ono funkcje 

niskokosztowego wsparcia ze strony pracodawców, z przeznaczeniem na dodatkowe oszczę-

dzanie na emeryturę. Podobne systemy funkcjonują z powodzeniem w innych krajach – od 

Niemiec, Wielkiej Brytanii, krajów skandynawskich, po Kanadę i Nową Zelandię" – podkreślił 

Paweł Borys.

Pobierz prezentację pt. Pracownicze Plany Kapitałowe.

Przejdź do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,9736,pracownicze-plany-kapitalowe-to-wyzsza-emerytura.html
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2018/2/dyskusja_o_pracowniczych_planach_kapitalowych
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2018/4/warto_wykorzystac_potencjal_towarzystw_emerytalnych
https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/pracownicze-plany-kapitalowe-propozycja-dla-przyszlych-emerytow?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=a8657df1-5264-433e-9bd7-7c93f10596c9&groupId=764034
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308305/katalog/12491764#12491764
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Będą e-recepty

Upaństwowienie PRM – 
wyjaśniania MZ

Sejm uchwalił ustawę o e-receptach, która wprowadza m.in. 
możliwość wystawienia e-recepty bez osobistego badania pacjenta 
po konsultacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.    

Nowelizuje ona osiem ustaw, w tym Prawo farmaceutyczne. Propozycja rządowa zmienia 

także przepisy regulujące kwestie związane z wystawianiem, realizacją i kontrolą recept 

(w tym wystawianych w postaci elektronicznej) oraz dotyczące sprawozdawczości aptek 

przekazywanej Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Jak wyjaśnił resort zdrowia, ustawa o zmianie ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych 
ustaw ma na celu wykorzystanie potencjału podmiotów publicznych.    

W wyniku tzw. upublicznienia pozaszpitalnego sektora systemu Państwowe Ratownictwo 

Medyczne, które wynika z ww. ustawy, umowy  na świadczenia zdrowotne w rodzaju 

ratownictwo medyczne będą realizowane wyłącznie przez:

• samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;

• spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki cywilne z większościowym 

udziałem kapitału skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Upublicznienie ratownictwa medycznego nie pozbawi pacjentów pomocy medycznej. 

Dysponenci publiczni posiadają wystarczające zasoby pojazdów i personelu medyczne-

go, które pozwolą na dostawienie ambulansów w tych miejscach, gdzie obecnie działają 

podmioty prywatne.

PROJEKTY

PROJEKTY

Uzasadnienie projektowanych zmian

Dzięki temu, że zadania z zakresu ratow-

nictwa medycznego będą realizowały pod-

mioty z większościowym udziałem kapitału 

publicznego, nie będzie sytuacji, w której 

jakikolwiek podmiot leczniczy realizujący 

te świadczenia odmówi zawarcia umowy 

z płatnikiem. Gwarantem są samorządy te-

rytorialne, które w większości są organami 

założycielskimi dla publicznych dysponen-

tów zespołów ratownictwa medycznego 

i są odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowotne osób zamieszkujących podległy im teren. 

Rezygnacja podmiotu leczniczego z udzielania świadczeń wymaga zgody jego organu zało-

życielskiego. Natomiast podmioty niepubliczne nie są związane żadnym zobowiązaniem 

do realizacji świadczeń – oczywiście poza umową z NFZ – i w każdej chwili mogą zrezygno-

wać z działalności na danym obszarze, bez uzyskiwania czyjejkolwiek zgody.

Pozostałe służby ratownicze (Państwowa Straż Pożarna i Policja) są instytucjami o cha-

rakterze publicznym, a ich działalność jest gwarantowana przez państwo. Ratownictwo 

medyczne na tle tych służb stanowi wyjątek – co wymaga naprawy.

Kompleksowe zmiany

Zmiany w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym mają charakter kompleksowy. 

Oprócz „upaństwowienia” PRM, zakładają także:

• umiejscowienie dyspozytorni medycznych w strukturze urzędów wojewódzkich 

(wojewoda odpowiada za system powiadamiania ratunkowego i system Państwo-

we Ratownictwo Medyczne na swoim terenie),

• tworzenie dużych rejonów operacyjnych, objętych świadczeniami realizowanymi 

w ramach jednej umowy z NFZ (podmioty niepubliczne nie mają takiej zdolności),

• wprowadzanie w jak najszerszym zakresie umów o pracę z personelem medycz-

nym systemu PRM,

• monitorowanie działalności systemu na poziomie centralnym.

Obecnie większość spośród 245 dysponentów działa jako samodzielny publiczny zakład 

opieki zdrowotnej. W przypadku wejścia w życie projektowanej zmiany, po upływie okresu 

przejściowego, jedynie około 20 podmiotów (8%) – a więc nie tylko firma Falck – utraciło-

by status dysponenta zespołów ratownictwa medycznego. Podmioty te posiadają obecnie 

Zasoby podmiotów lecz-
niczych z większościo-
wym udziałem kapitału 
publicznego pozwalają 
całkowicie zabezpieczyć 
świadczenia ratownicze 
w Polsce.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=91B23A7A807D40DFC125823B004F9C85
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-e.html
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/upanstwowienie-prm-wyjasniania/
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2137
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/upublicznienie-ratownictwa-medycznego-nie-pozbawi-pacjentow-pomocy-medycznej/
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w swoich strukturach 9,2% ogółu zespołów 

ratownictwa medycznego działających 

w kraju. Zasoby podmiotów leczniczych 

z większościowym udziałem kapitału 

publicznego pozwalają całkowicie zabez-

pieczyć świadczenia ratownicze w Polsce 

(również tam, gdzie działają podmioty 

niepubliczne). Aby zminimalizować ryzyko 

niezabezpieczenia świadczeń ratowniczych 

przez podmioty publiczne, ustawa dopusz-

cza możliwość zawarcia umów z podmiota-

mi niepublicznymi do końca 2020 r.

Nie będzie rozwiązywania umów

Żadna z umów z firmą FALCK nie będzie 

rozwiązana. Wszystkie one zakończą się 

31 grudnia 2018 r. Żaden podmiot – zarów-

no publiczny, jak i prywatny, nie ma gwaran-

cji wygrania nowego konkursu i zawarcia 

umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w spra-

wie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisana w Kopenhadze 1 maja 1990 r., 

jest w obecnie w trakcie wypowiedzenia – ze względu na kwestionowanie przez Komisję 

Europejską jej zgodności z prawem Unii Europejskiej. Proces wypowiedzenia tej umowy 

został zainicjowany przez stronę duńską w kwietniu 2017 r., a w październiku ubiegłego 

roku w trybie obiegowym była uzgadniana uchwała RM w tej sprawie. Chociaż formalnie 

umowa wciąż obowiązuje, to proces jej wypowiedzenia jest już daleko posunięty i można 

się spodziewać, że w najbliższym czasie przestanie ona obowiązywać.

Po wprowadzeniu projektowanych zmian dla podmiotów niepublicznych pozostałaby 

możliwość prowadzenia działalności w pozostałych zakresach świadczeń zdrowotnych m. 

in. podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej, nocnej i świątecznej opiece zwrot-

nej, transporcie sanitarnym. W tych obszarach firma Falck jest obecna na rynku świadczeń 

zdrowotnych w Polsce.

Waloryzacja emerytur 
i rent od 1 marca 2018 r.

1 marca 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzuje 
świadczenia emerytalno-rentowe przyznane przed 1 marca 2018 r., 
do których prawo powstało do 28 lutego 2018 r.    

Jeżeli ZUS wstrzymał wypłatę Twojego świadczenia (np. gdy  osiągasz przychód ponad 

130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub gdy kontynuujesz zatrudnienie bez 

rozwiązania stosunku pracy), zwaloryzuje Twoje świadczenie z chwilą podjęcia jego wypłaty.

Zasady waloryzacji świadczeń

Waloryzacja polega na pomnożeniu  kwoty 

świadczenia w wysokości przysługującej

28 lutego 2018 r. przez wskaźnik waloryzacji 

wynoszący 102,98%.

Nowa kwota bazowa

Od 1 marca 2018 r. kwota bazowa wynosi 3731,13 zł i ma zastosowanie przy obliczaniu 

emerytur przyznawanych według dotychczasowych zasad i rent na wniosek:

• zgłoszony po 28 lutego 2018 r.

lub

• zgłoszony przed 1 marca 2018 r., jeżeli prawo do świadczenia powstało po 28 lu-

tego 2018 r.

Nowe kwoty świadczeń najniższych

Od 1 marca 2018 r. obowiązują również nowe kwoty:

• najniższych emerytur i rent,

• dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo 

samoistnie,

• maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu 

z działalności zarobkowej.

PROJEKTY

Wskaźnik waloryzacji 
świadczeń wynosi 
102,98%.

http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2018/6/ratownictwo_medyczne_bedzie_panstwowe
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,9768,waloryzacja-emerytur-i-rent.html
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Kwoty najniższych świadczeń wynoszą:

• emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna – 

1029,80 zł;

• renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 772,35 zł;

• renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 

zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 1235,76 zł;

• renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub cho-

robą zawodową – 926,82 zł.

Kwoty dodatków i świadczeń oraz kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent 

w przypadku, gdy osiągasz przychód z działalności zarobkowej, ustalone w wyniku walo-

ryzacji od 1 marca 2018 r. znajdziesz na stronie internetowej Zakładu.

Podstawa prawna waloryzacji świadczeń

W 2018 r. waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń oraz dodatków następuje na pod-

stawie przepisów:

• ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383, ze zm.),

oraz innych ustaw szczególnych, na podstawie których zostały przyznane świadczenia 

objęte waloryzacją.

SERWIS DOMOWY  ■

Europa w liczbach

Powierzchnia Polski w porównaniu z innymi państwami Europy.

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

Powierzchnia ogólna
(EU, 2012 r.)

Europa 10 180 tys. km2

Unia Europejska 4406,1 tys. km2

Austria 83,9 tys. km2

Belgia 30,5 tys. km2

Bułgaria 110,9 tys. km2

Cypr 9,3 tys. km2

Czechy 78,9 tys. km2

Dania 42,9 tys. km2

Estonia 45,2 tys. km2

Finlandia 338,4 tys. km2

Francja 632,8 tys. km2

Grecja 132,0 tys. km2

Hiszpania 506,0 tys. km2

Holandia 41,5 tys. km2

Irlandia 69,8 tys. km2

Powierzchnia ogólna
(EU, 2012 r.)

Litwa 65,3 tys. km2

Luksemburg 2,6 tys. km2

Łotwa 64,6 tys. km2

Malta 0,3 tys. km2

Niemcy 357,1 tys. km2

Polska 312,7 tys. km2

Portugalia 92,2 tys. km2

Rumunia 238,4 tys. km2

Słowacja 49,0 tys. km2

Słowenia 20,3 tys. km2

Szwecja 438,6 tys. km2

Węgry 93,0 tys. km2

Wielka Brytania 248,5 tys. km2

Włochy 301,3 tys. km2

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,9717,waloryzacja-rent-i-emerytur-w-2018-roku.html
http://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/emerytury-i-renty
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,9750,podwyzszone-emerytury-i-renty-z-rocznym-wyrownaniem.html
http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/waloryzacja-emerytur-i-rent-od-1-marca-2018-r_/1463185
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Zmiany w działach 
administracji rządowej

Obowiązuje już ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy 
o działach administracji rządowej. 

Ustawa realizuje dwa cele – uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz zapewnienie 

koordynacji działań związanych z polityką mieszkaniową państwa. Ustawa przyznała 

Prezesowi Rady Ministrów koordynację polityki mieszkaniowej państwa i kontrolę nad 

jej realizacją. Ponadto ustawa określa, że sprawy dotyczące udziału w kształtowaniu 

estetyki przestrzeni publicznej w zakresie architektury, urbanistyki i planowania prze-

strzennego zostaną objęte zakresem działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

ZMIANY 
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Kto będzie zarządzał 
mieniem państwowym?

Nowe przepisy dot. 
czynności komorników

Rekomendacje MOŚ do 
Prawa łowieckiego

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych 
uprawnieniach pracowników.

Zakłada ona, że osoby, które zostały wy-

brane przez pracowników do rady nadzor-

czej spółki lub grupy kapitałowej, nie będą 

musiały m.in. spełniać wymogu posiadania 

pozytywnej opinii Rady do spraw spółek, 

wykształcenia wyższego. Ponadto ustawa 

znosi obowiązek spełnienia szeregu warun-

ków wymaganych od kandydata na członka 

organu nadzorczego w spółkach z udziałem 

Skarbu Państwa wobec osób wybranych do 

organu nadzorczego przez pracowników.

Sejm uchwalił ustawę o komornikach sądowych i ustawę o kosztach 
komorniczych. 

Nowe przepisy przewidują m.in. jedną 10% opłatę egzekucyjną i wprowadzają obowiązek 

nagrywania wszystkich czynności egzekucyjnych. Uwzględnione poprawki przewidują 

też, że w wypadku niecelowego wszczę-

cia postępowania egzekucyjnego komor-

nik będzie pobierał opłatę od wierzyciela 

w  wysokości 8% egzekwowanego świad-

czenia. W związku z tym komornik nie bę-

dzie pobierał opłaty od dłużnika, a opłatę 

wyegzekwowaną wcześniej zwracać będzie 

dłużnikowi. 

Przepisy obu ustaw mają wejść w życie 

1 stycznia 2019 r.

Ministerstwo Środowiska przedstawiło swoje rekomendacje do 
nowelizowanej obecnie ustawy – Prawo łowieckie.

Np. odnosząc się do odległości obszaru, na którym myśliwi mogą prowadzić polowania, 

od zabudowań mieszkalnych – Ministerstwo Środowiska rekomenduje, by odległość ta 

wynosiła 150 m od zabudowań. Ze względu na bezpieczeństwo ludzi konieczne jest, by 

podczas polowań zachowywane były odpowiednie odległości od zabudowań.

PROJEKTY

PROJEKTY
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http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2201
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/02/12/informacja_ws._ustawy_o_zmianie_ustawy_o_dzialach_administracji_rzadowej.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=4F7F79FFC43D9B65C125822C00370E04
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/17488-usuniecie-zbednych-ograniczen-wobec-przedstawicieli-pracownikow-w-radach-nadzorczych
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=03A739CE5D38A9E1C1258130003F4658
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1581
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/wielostronne-rozmowy-o-zmianach-w-prawie-lowieckim-w-ministerstwie-srodowiska/
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/rekomendacje-do-prawa-lowieckiego/
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/minister-kowalczyk-przedstawilismy-rekomendacje-do-prawa-lowieckiego/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=A898A742CC11EE21C125806F004446A3
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Nowelizacja ustawy o IPN

Obce wojska z polską 
bronią?

W związku z informacjami podawanymi w mediach o „zamrożeniu 
ustawy o IPN” władze poinformowały, że każda uchwalona w Polsce 
przez Parlament i podpisana przez Prezydenta ustawa staje się 
obowiązującym prawem i wchodzi w życie zgodnie z określonym 
w niej terminem.

Zmiany mają przeciwdziałać nieuzasadnionemu i błędnemu obarczaniu Polski i Polaków 

odpowiedzialnością za zbrodnie dokonane w trakcie II wojny światowej przez III Rzeszę 

Niemiecką.

Używanie kłamliwych określeń takich jak „polskie obozy koncentracyjne”, „polskie 

obozy zagłady” czy „polskie obozy śmierci” ma być przestępstwem, zagrożonym karą 

do trzech lat pozbawienia wolności. Istotne novum systemowe mają stanowić przepisy 

określające zasady dochodzenia roszczeń powstałych wskutek naruszenia dobrego imienia 

Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego.

W związku z ww. nowelizacją, Premier podpisał zarządzenie powołujące Zespół ds. 

m.in. Przeciwdziałania Propagowaniu Faszyzmu.

Prezydenta podpisał nowelizację ustawy o zasadach pobytu wojsk 
obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich 
przemieszczania się przez to terytorium.

Ustawa umożliwia wyekwipowanie żołnierzy wojsk obcych w broń i amunicję znajdującą 

się na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

ZMIANY 
PRAWNE
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Rusza rządowy program 
termomodernizacji 
„#PolskaBezSmogu
2018-2027”

Poprawa jakości powietrza w Polsce, sytuacji mniej zamożnych go-
spodarstw domowych oraz efektywności energetycznej Polski – to 
główne cele ogłoszonego przez premiera Mateusza Morawieckiego 
oraz wiceministra przedsiębiorczości i technologii Piotra Woźnego 
rządowego programu termomodernizacji.

Rządowy program termomodernizacji zakłada wsparcie finansowe gospodarstw domo-

wych o dochodach poniżej minimum socjalnego korzystających z paliw stałych dla po-

trzeb ogrzewania. Uruchomiony zostanie także program powszechnej termomodernizacji 

budynków mieszkalnych, który przewidywać będzie oddzielne instrumenty dla mniej 

i bardziej zamożnych gospodarstw domowych. Mniej zamożne gospodarstwa domowe 

w Polsce mogą liczyć na sfinansowanie ze środków publicznych 100% kosztów termomo-

dernizacji ich budynków. Dla bardziej zamożnych Polaków wprowadzona zostanie możli-

wość skorzystania z preferencyjnych kredytów i pożyczek.  

PORADYPORADYAKTUALNOŚCI

Wprowadzenie 
dodatkowego rodzaju 
placówki dla osób 
bezdomnych

Wprowadzenie dodatkowego typu placówki: schroniska dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi zakłada nowelizacja ustawy 
o pomocy społecznej.  

PROJEKTY

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,10479,oswiadczenie-ministerstwa-sprawiedliwosci.html
http://www.germandeathcampsnotpolish.pl/
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,10406,oswiadczenie-w-sprawie-konsultowania-nowelizacji.html
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,10368,nowelizacja-ustawy-o-ipn--wersja-w-jezyku.html
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,10344,ustawa-chroniaca-dobre-imie-polski-uchwalona.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=C3644F176972EF45C1257FF800350127
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/31/1/informacja_ws._ustawy_o_zmianie_ustawy_o_instytucie_pamieci_narodowej_20180207_091331.rtf
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,883,postanowilem-podpisac-nowele-ustawy-o-ipn-i-kieruje-ja-do-tk.html
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,363,oswiadczenie-prezydenta-rp-nt-nowelizacji-ustawy-o-ipn.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-podpisal-zarzadzenie-powolujace-zespol-ds-min-przeciwdzialania.html
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2157
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5378/907/1/informacja_ws._ustawy_o_zmianie_ustawy_o_zasadach_pobytu_wojsk_obcych_na_terytorium_rp.rtf
https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/rusza-rzadowy-program-termomodernizacji-polskabezsmogu-2018-2027/
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-mateusz-morawiecki-o-rzadowym-programie-termomodernizacji.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-mateusz-morawiecki-o-rzadowym-programie-termomodernizacji.html
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2111
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Zaproponowana regulacja ma na celu 

wyeliminowanie luki w systemie udzie-

lania pomocy osobom bezdomnym m.in. 

poprzez wprowadzenie nowego typu pla-

cówek – schronisk dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi.

Z kolei ustawa o zmianie ustawy o finan-

sowym wsparciu tworzenia lokali socjal-

nych, mieszkań chronionych, noclegowni 

i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw ma na celu umożliwie-

nie bardziej efektywnego wydatkowania środków publicznych w zakresie realizacji polskiej 

polityki mieszkaniowej. Ustawa dostosowuje również program wsparcia budownictwa 

socjalnego do założeń Narodowego Programu Mieszkaniowego. Umożliwia także rozwój 

spójnej oferty mieszkań na wynajem, kierowanych do gospodarstw domowych nieaspiru-

jących do własności mieszkaniowej, z uwagi na niższe dochody i preferencje mieszkaniowe.

Jedna z nowelizacji dosto-
sowuje program wsparcia 
budownictwa socjalnego do 
założeń Narodowego Pro-
gramu Mieszkaniowego.

Sprzedaż poza lokalem – 
jak nie dać się nabrać?

Bezpłatne badania, które trwają 10-20 sekund, domowa 
rehabilitacja, prelekcje o zdrowym stylu życia, prezenty, a nawet 
Jan Paweł II – wszystko to jest wabikiem mającym nakłonić 
starszych, schorowanych ludzi do zakupów. UOKiK ukarał 5 firm, 
które sprzedają towary podczas prezentacji i pokazów.

Zarzucił im m.in. że ukrywały prawdziwy cel spotkań, wprowadzały w błąd co do 

właściwości produktów, wykorzystywały sprzeczne z prawem weksle.

Wycieczka z pokazem garnków, oferowanie lamp do naświetlania podczas wykładu, 

prezentacja masażerów, badania połączone ze sprzedażą suplementów diety – podczas 

takich spotkań często dochodzi do nieprawidłowości. Zdarza się, że wprowadzeni w błąd 

konsumenci decydują się na niepotrzebny i zbyt drogi zakup, a potem mają problemy ze 

zwrotem lub reklamacją. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stara się unormować 

ZMIANY 
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rynek zakupów na prezentacjach. Właśnie wydał 6 decyzji. Na 5 przedsiębiorców nałożył 

kary – w sumie ponad 484 tys. zł*. To firmy: Aqua Med oraz Carpe Diem Med z Opalenicy, 

Iscomed z Wrocławia, Housefire (dawniej Hausfeuer) z Poznania oraz Biomed Centrum 

Kruszka, Kruszka ze Smolnicy. Natomiast Firma Handlowo-Usługowa Exito z Opalenicy 

zobowiązała się, że usunie skutki naruszenia praw konsumentów.

– „Ci przedsiębiorcy naruszali zbiorowe interesy konsumentów, np. nie przekazywali 

klientom rzetelnej informacji na temat oferowanych produktów i handlowego celu spo-

tkań. Umyślnie wprowadzali ich w błąd, by nakłonić do zakupów, których konsumenci w 

innych okolicznościach by nie zrobili – powiedział Marek Niechciał, prezes UOKiK. – Nie-

dopuszczalne było też dawanie do podpisu niezgodnych z prawem weksli, ograniczanie 

praw do rękojmi czy zniechęcanie do zwrotu towarów” – dodał.

Zakwestionowane sztuczki sprzedawców:

1. Ukryty cel spotkania.

 Ì Biomed Centrum wysyłał „zawiadomienia” o bezpłatnych zabiegach w ramach 

ogólnopolskich akcji „Dajemy zdrowie” oraz „Zdrowie dla Ciebie”. Nie wspomi-

nał w nich o sprzedaży towarów (lamp naświetlających), ale wręcz podkreślał: 

„To NIE sprzedaż garnków oraz pościeli” lub „Spotkanie nie dotyczy pościeli 

wełnianej, garnków, materacy do masażu, masażerów itp.”.

 Ì Iscomed wysyłał „skierowania” na bezpłatne badanie układu kostnego. 

W efekcie klienci mogli odnieść mylne wrażenie, że badania są głównym 

celem spotkania, a w rzeczywistości trwały 10-20 sekund, a ich wyniki były 

generowane automatycznie. Dużo więcej czasu poświęcono na prezentację 

urządzeń do masażu, suplementów diety, kosmetyków.

 Ì Carpe Diem Med namawiał telefonicznie starsze osoby na bezpłatną, domową 

rehabilitację „na kręgosłup, stawy, bóle reumatyczne”. Telemarketerzy nie 

ujawniali przy tym handlowego celu wizyty. Jak wynika z nagrań rozmów, 

pytani przez konsumentów zaprzeczali, aby podczas spotkania miała być pro-

wadzona sprzedaż. W praktyce zabiegi polegały na podłączeniu do elektrosty-

mulatora, który potem można było kupić w zestawie z podkładem na materac.

2. Nieprawdziwe informacje o produktach. Przedstawiciele Aqua Med podczas 

pokazów matytermicznej twierdzili, że używał jej Jan Paweł II. Nie mogło to być 

prawdą, bo produkcję tej maty rozpoczęto już po śmierci papieża. Nieprawdziwa 

okazała się też informacja ze strony internetowej spółki, że mata została „opa-

tentowana w całej Europie”.

3. Sprzeczne z prawem weksle. Przy sprzedaży na raty Housefire wykorzystywał 

weksle in blanco. Była na nich umieszczona klauzula „zapłacę bez protestu za ten 

weksel własny in blanco na zlecenie…” Takiego zapisu zabrania ustawa o kre-

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,9715,sejm-za-wprowadzeniem-dodatkowego-rodzaju-placowki-dla-osob-bezdomnych.html
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2192
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14059
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dycie konsumenckim – na wekslu powinien się znaleźć napis „nie na zlecenie” 

lub inny równoznaczny. Chroni on konsumenta przed tzw. indosowaniem, czyli 

przeniesieniem uprawnień z takiego weksla na inną osobę.

4. Brak kopii dokumentów dla klienta. FHU Exito nie zostawiała klientom dekla-

racji wekslowej ani regulaminu akcji promocyjnej, które były integralną częścią 

umowy sprzedaży. Zobowiązanie firmy: zwrot klientom deklaracji wekslowych 

i weksli, zaoferowanie im aneksu do umowy, wysłanie regulaminu promocji.

5. Utrudnianie zwrotów towaru. Housefire obciążał większość klientów, któ-

rzy w ciągu 14 dni odstępowali od umowy, kosztami uszkodzenia zwracanego 

towaru lub jego opakowania bez możliwości weryfikacji tych okoliczności na 

podstawie prawidłowo sporządzonego protokołu szkody. Kwoty te ustalał jed-

nostronnie. W dokumentach nie ma ani podpisu kuriera, ani dokładnego opisu 

szkody i jej wyceny (przeważnie równej zaliczce pobranej wcześniej od klienta). 

Housefire sporządzał jedynie wewnętrzne protokoły uszkodzenia opakowania/

kartonu lub towaru, których nie wysyłał do konsumentów, więc nie mogli się 

oni ustosunkować do zarzutów ani w terminie reklamować przesyłki u kuriera.

6. Ograniczanie prawa do rękojmi. We wzorcu umowy FHU Exito znalazł się zapis 

ograniczający prawo do reklamacji wadliwego towaru. Nakazywał on konsumen-

towi odesłać produkt „w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od stwierdzenia 

niezgodności oraz nie później niż dwa lata od dostarczenia mu towarów”. Takich 

terminów nie ma w ustawie. Zobowiązanie firmy:zawiadomienie klientów o de-

cyzji UOKiK i zaoferowanie im aneksu do umowy bez kwestionowanego zapisu.

*Kary nałożone na poszczególne firmy:

• Housefire: 360 012 zł, firma ma też zwrócić klientom weksle z klauzulą „na zlece-

nie” oraz niesłusznie pobrane kwoty z tytułu uszkodzenia towaru lub opakowania,

• Biomed Centrum Kruszka, Kruszka: 39 222 zł,

• Iscomed: 36 811 zł,

• Carpe Diem Med: 27 964 zł,

• Aqua Med: 20 548 zł.

Jak nie dać się oszukać na pokazie, wycieczce itp.?

• Uważnie czytaj zaproszenia. Powinny uczciwie informować o celu spotkania. 

Nie daj się zwieść, że chodzi tylko o bezpłatne badania czy wykład. Pamiętaj, 

że prezenty przeważnie nie są za darmo – zastanów się, czy są warte twojego 

czasu i narażania się na pokusę.

• Nie podejmuj szybko i pochopnie decyzji. Masz prawo do rzetelnej informacji 

na temat oferowanych produktów. Dopytaj o ich właściwości, porównaj ceny. 

Nie daj sobie wmówić, że musisz kupić daną rzecz natychmiast, bo potem nie 

będziesz miał okazji.

• Uważaj przy płatności na raty. Dokładnie przeczytaj umowę i załączniki do 

niej, włącznie z tym, co jest napisane „małym drukiem”. Sprawdź, czy nie ma 

ukrytych dodatkowych kosztów. Jeśli podpisujesz weksle in blanco, upewnij się, 

że widnieje na nich klauzula „nie na zlecenie” lub inna równoznaczna.

• Domagaj się dokumentów.  Sprzedawca musi ci dać 1 egzemplarz umowy, 

wszelkie załączniki do niej, regulaminy promocji.

• Możesz odstąpić od umowy. Masz na to 14 dni od otrzymania towaru. Jeśli 

sprzedawca cię o tym nie poinformował, termin wydłuża się do 12 miesięcy. 

Po wysłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, musisz w ciągu 14 dni na 

własny koszt odesłać produkt. Nie powinieneś go w tym czasie używać – jeśli 

go uszkodzisz albo zniszczysz oryginalne opakowanie, firma może cię obciążyć 

kosztami za obniżenie wartości. Przed wysłaniem zrób fotografię.

• Wadliwy produkt możesz reklamować. Jeśli sprzęt się zepsuje albo zniszczy 

(oczywiście nie z twojej winy), możesz żądać od sprzedawcy naprawy lub wymia-

ny towaru, obniżenia ceny, a nawet gdy wada jest istotna – zwrotu pieniędzy. 

Na reklamację w ramach rękojmi masz 2 lata od daty zakupu.

• Gdzie po pomoc? W przypadku wątpliwości lub problemów, zadzwoń na infoli-

nię konsumencką 801 440 220 lub 22 290 89 16, napisz maila na adres: porady@

dlakonsumentow.pl, skontaktuj się z rzecznikiem konsumentów lub Inspekcją 

Handlową.

Źródło: www.uokik.gov.pl

http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216
https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php
https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
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Stop nielegalnemu 
wydobywaniu bursztynu 
w Polsce

„Konsekwencją nielegalnego wydobywania bursztynu w Polsce oraz 
jego przemytu do naszego kraju są degradacja środowiska i maleją-
ce wpływy do budżetu państwa. Chcemy przeciwdziałać tej niepoko-
jącej tendencji. Pomóc w tym ma podpisane Porozumienie pomiędzy 
Ministrem Środowiska i Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, 
którego celem jest podjęcie wspólnych działań na rzecz ogranicze-
nia nielegalnego wydobywania, obrotu bursztynem, kamieniami 
szlachetnymi, półszlachetnymi i ozdobnymi oraz meteorytami” – 
powiedział prof. Mariusz Orion Jędrysek, sekretarz stanu, Główny 
Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.

Porozumienie pomiędzy Ministrem Środowiska i Szefem Krajowej Administracji Skarbowej 

w sprawie współdziałania w zakresie ograniczenia nielegalnego wydobywania, obrotu 

bursztynem, kamieniami szlachetnymi, półszlachetnymi i ozdobnymi oraz meteorytami, 

podpisali 19 lutego 2018 r. wiceministrowie środowiska i finansów – Mariusz Orion Ję-

drysek i Marian Banaś. Zakłada ono m.in. wzajemne przekazywanie informacji oraz wy-

mianę  wiedzy i doświadczeń pomiędzy ministerstwami oraz podległymi im podmiotami.

„W 2015 r. Służba celna dokonała konfiskaty łącznie ok. 1 664 kg bursztynu, a w roku 

2016 było to już ok. 7 485 kg, czyli ponad czterokrotnie więcej” – podkreślił wiceminister 

Mariusz Orion Jędrysek.

„Według naszych szacunków jedynie ok. 0,6 ton bursztynu, z około 10 ton znajdujących 

się rocznie w obrocie, jest pozyskane legalnie” – dodał.

Porozumieniem objęte zostały ponadto inne kamienie wykorzystywane w jubilerstwie 

(szlachetne, półszlachetne i ozdobne) oraz meteoryty, które stanowią cenne okazy na-

ukowe i edukacyjne.

Udaremnione z przemytu: bursztyn, kamienie szlachetne, półszlachetne i ozdobne 

oraz meteoryty, przechodzić będą na własność Skarbu Państwa. Porozumienie przewi-

duje powołanie Komisji Kwalifikacyjnej – organu doradczego, który będzie przedstawiał 

rekomendacje podmiotu uprawnionego do ich przechowywania. Dzięki temu cenne okazy 

geologiczne będą mogły trafić do muzeów lub instytucji kulturalnych. Komisja taka działała 

w latach 2006–2007 przy Głównym Geologu Kraju.

W skład Komisji wejdą przedstawiciele Ministerstw Środowiska i Finansów. 

PORADYPORADYAKTUALNOŚCI

Ułatwienia dla 
niepełnosprawnych przy 
egzaminie na prawo jazdy

Posłowie przyjęli senacki projekt zmian ustawy o kierujących pojazdami.

Nowelizacja znosi dla osób niepełnospraw-

nych opłaty za praktyczną część egzaminu 

państwowego na prawo jazdy w przypadku 

gdy egzamin nie odbywa się pojazdem woje-

wódzkiego ośrodka ruchu drogowego, lecz 

pojazdem osoby niepełnosprawnej przysto-

sowanym do rodzaju schorzenia. 

Ponadto wprowadza internetową bazę 

informacji o dostępnych pojazdach na eg-

zamin dla osób niepełnosprawnych.

PROJEKTY

Ułatwienia w inwestycjach 
oraz troska o ochronę 
dziedzictwa historycznego 
kolei

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy 
o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego 

„Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym, 
przedłożony przez Ministra Infrastruktury. 

Łatwiejsza budowa tuneli kolejowych, sprawniejsza realizacja inwestycji oraz efektywniej-

sza opieka nad zabytkami kolejnictwa – to podstawowe cele nowelizacji. Zaproponowane 

rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom organizacji pozarządowych działających 

w sferze kolejnictwa i miłośników zabytków kolejnictwa.

PROJEKTY

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/stop-nielegalnemu-wydobywaniu-bursztynu-w-polsce/
http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/kas-i-ministerstwo-srodowiska-wspolnie-zwalczaja-nielegalne-wydobywanie-i-obrot-bursztynem?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fkrajowa-administracja-skarbowa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_Mmg5__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1714
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=87981531C5A67747C125823B004F9C5F
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-komercjalizacji-i-restrukturyzacji.html
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1798276-p_1.htm
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Ustawa degradacyjna

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o pozbawianiu stopni 
wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją 
postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu oraz o zmianie ustawy 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Pozwala on na pozbawienie stopnia wojskowego osób, które w imię totalitarnej ideologii 

komunistycznej kierowały armię przeciwko własnemu narodowi, używały wojska do ogra-

niczania lub pozbawiania jednostek podstawowych praw oraz dokonywały prześladowań 

ze względu na pochodzenie i przekonania religijne.

Projekt obejmie wszystkich członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, którzy 

stracą stopień wojskowy z mocy prawa. Według przygotowanych przepisów, stopni woj-

skowych pozbawione zostaną także osoby, które z racji ukończonego wieku lub stanu 

zdrowia nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej lub żołnierze rezerwy, którzy 

w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu:

• pełniąc funkcje służbowe lub zajmując stanowiska dowódcze kierowali działa-

niami mającymi na celu zwalczanie polskiego podziemia niepodległościowego 

w latach 1943 – 1956 albo uczestnicząc w tym okresie w zwalczaniu polskiego 

podziemia niepodległościowego  dokonywali drastycznych czynów;

• wydając rozkazy użycia broni palnej wobec ludności cywilnej;

• będąc sędzią lub prokuratorem w organach wojskowej służby sprawiedliwości 

lub w jednostkach podległych oskarżali albo wydawali wyroki wobec żołnierzy 

i osób cywilnych ze względu na działalność na rzecz niepodległości i suweren-

ności Polski;

• będąc w stopniach wojskowych generałów, pełniąc funkcje służbowe inicjowali 

lub dopuszczali się prześladowań żołnierzy ze względu na religię i pochodzenie.

Zgodnie z projektem, pozbawianie stopnia wojskowego będzie następowało w dro-

dze postanowienia ministra obrony narodowej. Postanowienie w sprawie pozbawienia 

stopnia marszałka Polski, generałów i admirałów szef MON będzie wydawał za zgodą 

Prezydenta RP. Pozbawienie stopnia wojskowego będzie możliwe także pośmiertnie. 

Ustawa nie obejmie żołnierzy czynnych zawodowo.

PROJEKTY

Wyrok TSUE przeciwko 
Polsce

Unijny Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że Polska naruszyła 
prawo Unii w dziedzinie jakości otaczającego powietrza. 

Wartości dopuszczalne dla stężenia PM10 były bowiem przekraczane w tym państwie człon-

kowskim w sposób ciągły. 

Dyrektywa Unii , która weszła w życie w dniu 11 czerwca 2008 r., kodyfikuje wcześniejsze 

akty prawne w dziedzinie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza. Określa ona 

w szczególności wartości dopuszczalne i progi alarmowe dla ochrony zdrowia ludzkiego.

Zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-336/16 – Komisja przeciwko Polsce.

Zob. również informacje NSZZ „Solidarność” i MOŚ: 

• Rozmowy z przedstawicielami przemysłu nt. reformy systemu EU ETS

• Węgiel jest, praca będzie

• To kolejny etap eliminacji węgla z gospodarki

• Kazimierz Grajcarek: "S" pozytywnie ocenia przyjęty przez rząd "Program dla górnictwa"

ORZECZENIA

Ustawa o Instytucie 
Współpracy Polsko- 
-Węgierskiej im. 
Wacława Felczaka

Nowa ustawa powołuje Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. 
Wacława Felczaka. 

Celem jego działalności będzie m.in. przekazywanie młodym pokoleniom znaczenia trady-

cji polsko-węgierskiej, wzmocnienie współpracy między przedstawicielami tych pokoleń – 

zwłaszcza w zakresie kultury i sportu, jak też wspieranie współpracy naukowej.

ZMIANY 
PRAWNE

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-pozbawianiu-stopni-wojskowych-osob-i-zolnierzy-rezerwy-0.html
http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/ustawa-degradacyjna-przywraca-normalnosc-i-sprawiedliwosc-32018-03-01/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=EA040A780E6B4157C125824300559B8F
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/komunikat-ms-dot-wyroku-tsue-ws-jakosci-powietrza/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_822857/pl/
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/rozmowy-z-przedstawicielami-przemyslu-nt-reformy-systemu-eu-ets/
http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/17535-wegiel-jest-praca-bedzie
http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/17509-to-kolejny-etap-eliminacji-wegla-z-gospodarki
http://Program dlagórnictwa"
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2213
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2018/03/05/instytut__wspolpracy_polsko-wegierskiej.rtf
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Zabawki bez toksyn 

Blisko 1,5 mln sprawdzonych, 700 tys. zakwestionowanych i 30 tys. 
zniszczonych zabawek – to efekt wspólnej akcji UOKiK, IH i Krajowej 
Administracji Skarbowej. Celnicy przy wsparciu Inspekcji Handlowej 
i specjalistycznych laboratoriów sprawdzali, czy w sprowadzanych 
spoza UE lalkach, piłkach lub gryzakach nie ma zbyt dużo toksycz-
nych ftalanów. Podobne działania podjęły – z polskiej inicjatywy – 
inne państwa Grupy Wyszehradzkiej. 

To pierwsza akcja, w której państwa Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Węgry, Czechy i Sło-

wacja) wspólnie wypowiedziały wojnę niebezpiecznym zabawkom sprowadzanym spoza 

UE. Pomysł wyszedł od Polski pod koniec 2016 r. W efekcie w każdym z tych krajów różne 

służby i urzędy połączyły siły, by nie wpuścić na teren UE zabawek, które zawierają zbyt 

dużo groźnych dla zdrowia substancji chemicznych – ftalanów. W Polsce przy akcji, która 

odbyła się we wrześniu i październiku 2017 r., współpracowały: Krajowa Administracja 

Skarbowa (KAS), Inspekcja Handlowa oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

– „Współpraca wielu instytucji jest niezbędna, żeby „państwo działało jako całość. Kie-

rowała nami troska o bezpieczeństwo dzieci. Cieszymy się, że dzięki naszym wspólnym 

działaniom nie trafią do nich zabawki, które mogłyby zaszkodzić ich zdrowiu” – powie-

dział Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Kontrole odbyły się na granicy. Dzięki temu niebezpieczne produkty nie trafiły do 

polskich sklepów.

Groźne ftalany

Służby wzięły na celownik ftalany. To estry kwasu ftalowego, które służą do zmiękczania 

plastiku i nadają mu elastyczność. W zabawkach nie może być ich więcej niż 0,1 proc. 

Wyższe stężenie jest niebezpieczne dla zdrowia - może powodować zaburzenia płodności, 

grozić uszkodzeniem nerek lub wątroby, rozwojem astmy, a nawet nowotworów.

Ftalany najczęściej występują w miękkich, plastikowych zabawkach – lalkach, zwierzątkach 

do kąpieli, kucykach i jednorożcach, maskach karnawałowych, piłkach, skakankach, gryzakach, 

grzechotkach, samochodzikach z miękkimi oponami. Rodzice nie są w stanie sami rozpoznać, 

ile estrów jest w zabawce. Konieczne są badania w specjalistycznych laboratoriach.

PORADYPORADYAKTUALNOŚCI

Efekty akcji

W ramach akcji polscy celnicy skontrolowali blisko 1,5 mln zabawek zgłaszanych do odpra-

wy na granicy. Jeśli coś budziło ich zastrzeżenia, zgłaszali sprawę do Inspekcji Handlowej. 

Ta wydała w sumie 58 opinii, z tego aż 49 negatywnych. W efekcie ok. 700 tys. zabawek 

nie zostało dopuszczonych do obrotu w Polsce. Część z nich nie miała wymaganej do-

kumentacji albo oznakowania, więc nie było pewności, że spełniają obowiązujące w UE 

wymagania bezpieczeństwa.

Funkcjonariusze KAS po konsultacji 

z inspektorami IH typowali plastikowe 

zabawki do specjalistycznych badań na 

stężenie ftalanów. W sumie przebadano 

55 próbek, z tego 11 w Specjalistycznym 

Laboratorium Produktów Włókienniczych 

i Analizy Instrumentalnej UOKiK w Łodzi. 

W  25  próbkach – wszystkie pochodziły 

z Chin – normy były przekroczone, czasem 

nawet kilkaset razy, np. w głowie jednej 

z  lalek z  zestawu „Sweet girl” zbadanej 

w laboratorium UOKiK stężenie ftalanu 

wyniosło ok. 29 proc.  Celnicy zniszczyli 

wszystkie zabawki – 30 tys. sztuk, które zawierały zbyt dużo toksycznych estrów. Oprócz 

tego UOKiK zgłosił 10 zabawek z ftalanami do unijnego systemu RAPEX, w którym pań-

stwa UE ostrzegają się przed niebezpiecznymi produktami. Gdy tylko dostanie kolejne 

dokumenty z KAS, zgłosi tam pozostałe 15 zabawek.

Nie tylko akcja na granicy

Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK także na co dzień czuwa nad tym, aby zabawki, 

które można kupić w polskich sklepach, były bezpieczne. W ciągu ostatnich pięciu lat 

(2013-2017) laboratorium UOKiK w Łodzi przebadało 813 próbek zabawek i w 230 z nich 

(ok. 28%) wykryło zbyt wysoki poziom ftalanów. Przykładowo w gumowym dinozaurze 

było ich ok. 46%, a w koniku Pegaz z laleczką – ok. 37%.

W latach 2013-2017 prezes UOKiK wydał 142 decyzje dotyczących zabawek z ftalanami. 

Dzięki temu wycofano ze sklepów ponad 74,5 tys. produktów, które zagrażały zdrowiu dzieci.

Listę zabawek przebadanych podczas wspólnej akcji w laboratorium UOKiK w Łodzi 

można znaleźć na www.uokik.gov.pl.

http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/zabawki-musza-byc-bezpieczne-wspolna-akcja-kas-uokik-i-ih?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fkrajowa-administracja-skarbowa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_Mmg5__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_
http://www.uokik.gov.pl


ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII   POWRÓT DO SPISU TREŚCI

ZOSTAŃ NASZYM KLIENTEM…

Na jaką pomoc możesz liczyć u doradcy podatkowego? Warto zastano-
wić się, w czym profesjonalny doradca podatkowy może Cię odciążyć.

Zakres usług doradcy podatkowego obejmuje:
1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie 

lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obo-
wiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji 
administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów przed 
organami administracji publicznej w postępowaniach podat-
kowych i kontrolnych oraz w postępowaniach przed sądami 
administracyjnymi w zakresie sądowej kontroli decyzji, postano-
wień i innych aktów administracyjnych w sprawach obowiązków 
podatkowych i celnych;

3. sporządzanie odwołań od decyzji podatkowych czy celnych, 
skarg do sądów administracyjnych w sprawach podatkowych, 
wniosków np. o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych oraz 
innych pism procesowych; 

4. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inka-
sentów, ksiąg podatkowych (tj. podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów albo ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunko-
wości, czyli tzw. pełnej księgowości) i innych ewidencji do celów 
podatkowych (np. ewidencji zakupów i sprzedaży dla celów VAT) 
oraz udzielanie im pomoc y w tym zakresie;

5. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i in-
kasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im 
pomocy w tym zakresie (także w zakresie JPK); 

6. doradztwo w zakresie korzystania z pomocy publicznej dla przed-
siębiorców, w tym z funduszy unijnych;

7. audyt podatkowy przedsiębiorstwa;
8. doradztwo w zakresie konsekwencji podatkowych określonych 

decyzji biznesowych czy inwestycyjnych;
9. doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej prowadzonej 

działalności gospodarczej;
10. zazwyczaj bieżącą obsługę, nie tylko podatkową, ale też dotyczącą 

ZUS i kadrowo-płacową.

Doradca podatkowy może działać też na rzecz osób trzecich odpo-
wiedzialnych za zaległości podatkowe oraz następców prawnych po-
datników, płatników lub inkasentów.

ZAPRASZAM DO NASZEGO BIURA!
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