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Terminy – listopad

Słowo od doradcy
11 listopada br. obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości po I wojnie
światowej. Z tej okazji będzie zorganizowanych wiele wydarzeń w różnych miejscach kraju. Tymczasem wiele kontrowersyjnych zmian podatkowych zostało już
przyjętych przez parlament (m.in. tzw. exit tax, wprowadzenie obowiązku raportowania np. przez profesjonalnych pełnomocników do Szefa Krajowej Administracji
Podatkowej o schematach podatkowych i danina solidarnościowa). Wkrótce podatnicy będą mogli skorzystać np. z ulgi na wydatki związane z termomodernizacją.
Prawdopodobnie – mocą procedowanej ustawy – 12 listopada 2018 r. będzie
świętem i dniem wolnym od pracy oraz – co do zasady – od handlu. W przyszłym
roku pracodawcy będą musieli prowadzić akta pracownicze po nowemu. W listopadzie zaczynają obowiązywać nowe przepisy regulujące sukcesję przedsiębiorstw
jednoosobowych i czasowy zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem zmarłej osoby
fizycznej. Obywatelski projekt, który rozpatruje Sejm, przewiduje koniec obowiązkowych szczepień. W Unii Europejskiej szykuje się np. niższy VAT na e-booki,
nowy ład dla konsumentów oraz powierzenie decyzji o zmianach czasu państwom
członkowskim. Polska przyjęła najwięcej imigrantów w UE – podał Eurostat.
Dla okradanych np. sklepikarzy istotna jest nowelizacja kodeksu wykroczeń.
Na poziomie 500 zł określono stały próg, od którego kradzież przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem.
Twój Doradca Podatkowy

7
7
7

– Wpłata podatku dochodowego w formie
karty podatkowej za październik.
– Wpłata zryczałtowanego podatku
dochodowego pobranego w październiku od
należności wypłaconych zagranicznej osobie
prawnej z tytułów wymienionych w art. 21
ust. 1 ustawy o p.d.o.p.
– Wpłata zryczałtowanego podatku
dochodowego pobranego w październiku
od dochodów z dywidend oraz innych
przychodów z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych i przekazanie podatnikowi
informacji CIT-7.

12*

– Wpłata składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP za
wrzesień – osoby fizyczne opłacające składki
wyłącznie za siebie.
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20

15

20
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– Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za
październik.

15
15

– Wpłata IV raty podatku od nieruchomości,
podatku leśnego i podatku rolnego – osoby
fizyczne.
– Wpłata podatku od nieruchomości
i podatku leśnego za listopad oraz IV raty
podatku rolnego – osoby prawne, jednostki
organizacyjne oraz spółki nieposiadające
osobowości prawnej.
– Wpłata składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
FP i FGŚP za październik – pozostali
niepubliczni płatnicy składek.

– Wpłata zaliczki na podatek dochodowy
od osób prawnych i od podatkowej grupy
kapitałowej.
– Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych od dochodów osiągniętych
z działalności gospodarczej (w tym
liniowego) oraz z umów najmu i dzierżawy.
– Wpłata kwot pobranych zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych
od pracowników zatrudnionych na umowę
o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło
wypłaconych w poprzednim miesiącu.
– Wpłata przez płatników, o których mowa
w art. 41 ustawy o p.d.o.f., pobranych
zaliczek na podatek dochodowy lub
zryczałtowanego podatku dochodowego
za październik.
– Wpłata ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za październik.
– Wpłata na PFRON za październik.
– Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.
– Złożenie informacji podsumowującej.
– JPK_VAT za październik.

* ew. 13. – gdy 12. będzie świętem.
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Kontrowersyjne zmiany
już na biurku Prezydenta

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
została już przyjęta przez parlament.

Nowelizacja dostosowuje m.in. polskie prawo do dyrektyw unijnych, szczególnie klauzuli
ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania. Ustawa implementuje przepisy dyrektywy
w zakresie generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania poprzez wprowadzenie: preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności
intelektualnej, szczególnych rozwiązań odnoszących się do nabywania przez podmioty
gospodarcze pakietów wierzytelności, wprowadzenie alternatywnego sposobu opodatkowania emisji euroobligacji, opodatkowania dochodów z walut wirtualnych, wprowadzenie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków.
Ponadto według nowych przepisów, od 1 stycznia 2019 r. informacje o tzw. schematach podatkowych, czyli planach i działaniach mających cechy wskazujące na

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

ryzyko optymalizacji podatkowej będą przekazywane szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. W tej kwestii adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi apelowali
i apelują do podmiotów uczestniczących w procesie legislacyjnym o to, aby nie uchwalać
przepisów o obowiązkowym ujawnianiu schematów podatkowych – zobowiązujących
adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych do ujawniania schematów biznesowych, które mogą prowadzić do unikania opodatkowania. Zarzucają rządowemu
projektowi, że narusza ich tajemnicę zawodową. „Projekt zmian ustawowych poprzez
wprowadzenie obowiązku raportowania przez profesjonalnych pełnomocników do Szefa
Krajowej Administracji Podatkowej o schematach podatkowych, w sposób bezpośredni
godzi i wprost narusza tajemnicę zawodową, która obowiązuje radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych” – czytamy np. liście do posłanek i posłów Sejmu
RP. „Obowiązek przekazywania organom podatkowym schematów podatkowych przez
radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych umożliwia identyfikację klienta
nawet bez podawania jego danych personalnych” – podkreślono w liście.
Jak wskazano, ustawa wprowadza też opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax). Firma zamierzająca przenieść się za granicę zapłaci 19%
wartości, a osoba fizyczna, rozliczająca się według PIT, 3% (gdy nie ustala się wartości
podatkowej składnika majątku) lub 19% aktywów finansowych powyżej 4 mln zł.
Nowe przepisy mają na celu uszczelnienie systemu poboru tzw. podatku u źródła – od
należności licencyjnych, dywidend i odsetek.
Nowelizacja przewiduje opodatkowanie preferencyjną stawką w wysokości 5%
dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (Intellectual Property
Box – IP BOX, Innovation Box). Ma to sprzyjać rozwojowi innowacyjności.
Ponadto w ustawie znalazły się szczególne rozwiązania odnoszące się do nabywania
przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności.
Nowelizacja przewiduje też ulgi dla banków spółdzielczych dokonujących wpłat na
system ochrony instytucjonalnej. Wprowadza również alternatywny sposób opodatkowania emisji euroobligacji.
Określa ponadto zasady opodatkowania dochodów osiąganych z obrotu walutami
wirtualnymi. Przychody z obrotu walutami wirtualnymi kwalifikowane będą odpowiednio
do przychodów z kapitałów pieniężnych lub zysków kapitałowych. Poniesiona strata z obrotu walutami wirtualnymi nie będzie mogła być odliczona od innych dochodów podatnika,
np. ze sprzedaży akcji, czy też z prowadzonej działalności gospodarczej.
Nowe przepisy mają też uprościć prawo podatkowe, m.in. poprzez umożliwienie automatycznej analizy danych pobieranych dzięki raportowaniu cen transferowych, zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych i wydłużenie terminów, np. złożenie informacji
o cenach transferowych wydłużono z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.
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Danina solidarnościowa
przyjęta przez parlament

polskie będzie zmuszone uznać daninę solidarnościową za podatek dochodowy i jako taki
zakomunikować go państwom, z którymi związane jest umowami o unikaniu podwójnego
opodatkowania. Skutkiem braku powiadomienia byłaby niemożność odliczenia daniny
solidarnościowej w kraju rezydencji podatkowej, a zatem skutkiem byłyby dodatkowe
koszty inwestycji zagranicznych w Polsce. Sama zresztą informacja o kolejnym podatku
dochodowym będzie negatywnym sygnałem” – poinformował portal infor.pl.

Nowa ustawa ustanawia Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych, mający na celu wsparcie społeczne, zawodowe
lub zdrowotne osób niepełnosprawnych. Wprowadza też daniny
solidarnościowe oraz obowiązkową składkę z części składki
Funduszu Pracy będące podstawami finansowania Funduszu.
Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przewiduje utworzenie nowego funduszu, który ma przynieść dodatkowe 2 mld zł rocznie na
przezwyciężenie barier utrudniających osobom z niepełnosprawnościami pełnienie ról
społecznych.
Głównym źródłem przychodów funduszu ma być obowiązkowa składka stanowiąca
0,15% podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także podatek od dochodów
najlepiej zarabiających osób fizycznych, w wysokości 4% od nadwyżki dochodów
powyżej 1 mln zł za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone
składki na ubezpieczenia społeczne).
Pieniądze z funduszu zostaną przeznaczone m.in. na wsparcie społeczne i zawodowe osób
niepełnosprawnych, na zadania związane z promowaniem i wzmacnianiem systemu wsparcia
dla niepełnosprawnych oraz na zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań dotyczących
rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Od przyszłego roku dodatkowy podaGłównym źródłem przychodów
tek zapłaci więc ok. 21 tys. osób. Nowe
funduszu ma być obowiązkowa
przepisy krytykuje samorząd doradców poskładka stanowiąca 0,15% poddatkowych – poinformował na portalu prawo.
stawy wymiaru składki na Funpl red. Krzysztof Koślicki. KRDP zwraca uwadusz Pracy, a także podatek od
gę m.in., iż nowy podatek narusza zasadę
dochodów najlepiej zarabiających
sprawiedliwości opodatkowania, wyrażoną
osób fizycznych, w wysokości 4%
w art. 84 w związku z art. 2 Konstytucji RP.
od nadwyżki dochodów powyżej
1 mln zł za rok podatkowy.
Wątpliwości KRDP wzbudziły przede
wszystkim skutki, jakie będzie miało wprowadzenie ustawy i regulowanej nią instytucji daniny solidarnościowej na umowy międzynarodowe zawarte przez Polskę w sprawach unikania podwójnego opodatkowania. Państwo
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Zmiany w podatkach
dochodowych

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz
niektórych innych ustaw czeka tylko na podpis Prezydenta.
Nowelizacja ma – zdaniem projektodawców – realizować politykę tzw. 3P w prawie
podatkowym (przejrzystość, prostota, przyjazność systemu podatkowego). Przewiduje
m.in. wprowadzenie nowej obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych
(CIT) w wysokości 9% dla podatników, których przychody nie przekroczą w danym roku
podatkowym 1,2 mln euro. Rozwiązanie to ma dotyczyć podatników rozpoczynających
działalność gospodarczą i już ją prowadzących; szacuje się, że obejmie ono ok. 440 tys.
podatników uprawnionych do niższej stawki.
Zmieniono przepisy dotyczące kosztów w wypadku nabycia i eksploatacji samochodów osobowych przez firmy. Podwyższono do 150 tys. zł kwotę limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych
oraz podwyższono do 150 tys. zł kwotę odnoszącą się do wartości auta przyjętą do
celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być
zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.
Podwyższono także kwoty limitów, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów,
w wypadku składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców
o charakterze nieobowiązkowym. Limit ten wzrośnie z 0,15 do 0,25% funduszu płac.
Poszerzono również zakres zwolnienia od podatku (PIT i CIT) w wypadku sprzedawanych nieruchomości, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
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Ponadto nowelizacja znosi w ustawie o PIT przepis warunkujący uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego, czyli do 30 kwietnia
każdego roku.
Złagodzone zostaną warunki korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej, m.in. przez wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w jakim można z niej skorzystać.

Niższy VAT na ebooki
ZMIANY
PROJEKTY
PRAWNE

Wydawcy publikacji elektronicznych będą mogli korzystać
z preferencyjnych stawek VAT, tak jak w przypadku książek
papierowych – ustalili ministrowie finansów wspólnoty.
To jeden z kroków mających prowadzić do
ulepszeń w zakresie stosowania podatku
od wartości dodanej w UE. Oprócz tego,
ministrowie przyjęli m.in. przepisy, które
mają pomóc w walce z finansowaniem
terroryzmu.
Podczas spotkania ministrów finansów
UE w Luksemburgu osiągnięto porozumienia w sprawie szeregu kwestii w dziedzinie
VAT. Uzgodnione środki obejmują:
•
nowe przepisy mające na celu poprawę bieżącego funkcjonowania
obecnego systemu VAT do czasu
wdrożenia ogólnej strategii reformy VAT. Te przejściowe rozwiązania
powinny obniżyć koszty przestrzegania przepisów i zwiększyć pewność prawa dla przedsiębiorstw.
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Po opublikowaniu przez Parlament
Zaostrzone zostaną
Europejski sprawozdania na ten
kontrole środków pieniężtemat nowe przepisy powinny być
nych osób wjeżdżających
stosowane przed 2020 r.;
do UE lub opuszczających
•
nowy środek umożliwiający pańjej terytorium z gotówką
stwom członkowskim dostosoo wartości 10.000 euro
wanie stawek VAT w odniesieniu
lub większej.
do publikacji elektronicznych,
opodatkowanych obecnie stawką podstawową w większości państw członkowskich, do korzystniejszego
systemu obowiązującego obecnie w odniesieniu do tradycyjnych publikacji
drukowanych. Ta decyzja jest ostatnim krokiem w celu zapewnienia, by nierówne traktowanie tych dwóch produktów – papieru i treści cyfrowych – stało się już
przeszłością. Porozumienie dobrze wróży nadchodzącym rozmowom na temat
ostatniego wniosku Komisji mającego na celu zapewnienie państwom członkowskim większej elastyczności przy ustalaniu stawek VAT według własnego uznania;
•
formalne przyjęcie nowych przepisów w celu wymiany większej ilości informacji i zwiększenia współpracy w zakresie oszustw związanych z VAT między
krajowymi organami podatkowymi i organami ścigania. Informacje i dane
wywiadowcze dotyczące zorganizowanych grup przestępczych zaangażowanych
w najbardziej poważne przypadki oszustw związanych z VAT będą systematycznie udostępniane organom ścigania UE. Lepsza koordynacja dochodzeniowa
między samymi państwami członkowskimi oraz organami UE zapewni szybsze
i skuteczniejsze wykrywanie i zwalczenie tej szybko rozwijającej się działalności
przestępczej.
Oprócz tego, ministrowie oficjalnie przyjęli wzmocnione przepisy dotyczące walki
z nielegalnymi przepływami pieniężnymi w UE i z UE, co stanowi kluczowy środek
w walce z finansowaniem terroryzmu. W wyniku formalnego przyjęcia nowych przepisów zaostrzone zostaną kontrole środków pieniężnych osób wjeżdżających do UE lub
opuszczających jej terytorium z gotówką o wartości 10.000 euro lub większej. Właściwe
organy będą też mogły podjąć działania w przypadku kwot niższych niż próg deklaracji
wynoszący 10.000 euro, jeżeli istnieją podejrzenia dotyczące działalności przestępczej,
a kontrola celna zostanie rozszerzona na środki pieniężne wysyłane w formie paczek
pocztowych lub przesyłek towarowych, kart przedpłaconych i cennych towarów, takich jak złoto. Po ratyfikowaniu uzgodnionych przepisów przez Parlament Europejski
zostaną one opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdą w życie
20 dni później.
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INTERPRETACJE

Opłaty na rzecz organizacji
zbiorowego zarządzania

W dniu 12 października 2018 r. Minister Finansów w celu
zapewnienia jednolitego stosowania przepisów przez organy
podatkowe wydał interpretacje ogólną nr PT3.8101.2.2018.
Interpretacja dotyczy traktowania w świetle przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 i ust.
2a ustawy o podatku od towarów i usług opłat uiszczanych na rzecz organizacji zbiorowego
zarządzania w rozumieniu art. 104 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
1. przez producentów i importerów: magnetofonów, magnetowidów i innych podobnych urządzeń, kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych oraz czystych nośników, stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych;
2. przez posiadaczy urządzeń reprograficznych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego
osób trzecich, stosownie do art. 201 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych
Interpretacja określa ponadto skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-37/16 SAWP w zakresie uprzedniego rozliczenia VAT przez ww. organizacje zbiorowego zarządzania, podmioty zobowiązane oraz podmioty uprawnione
w związku z poborem opłat, o których mowa w art. 20 ust. 1 i art. 201 ust. 1 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Z zeznaniem wypełnionym przez KAS podatnik będzie mógł się zapoznać na portalu
podatkowym od 15 lutego roku następującego po roku podatkowym do 30 kwietnia.
Zeznanie będzie można:
•
zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem
przez podatnika rozliczenia rocznego PIT;
•
zmodyfikować lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS i następnie je zaakceptować, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia
rocznego PIT;
•
odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

PROJEKTY

Ulga na wydatki związane
z termomodernizacją

Rządowy projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym
wprowadza tzw. ulgę termomodernizacyjną. Nawet 23 proc.
wydatków na termomodernizację będzie można odliczyć
w rozliczeniu rocznym za 2019 r. (maksymalnie 53 tys. zł odliczenia).
Ulga obejmie wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi
związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
zrealizowanych w ciągu 3 lat.
Kto skorzysta?

Nowelizacja PIT
ZMIANY
PROJEKTY
PRAWNE

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
niektórych innych ustaw wprowadza usługę polegającą na wypełnianiu
zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową (KAS),
dzięki czemu podatnik nie będzie musiał składać wniosku.
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Z ulgi termomodernizacyjnej będą mogli
skorzystać właściciele (współwłaściciele)
budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
którzy przeprowadzą termomodernizację
domu lub kilku swoich domów. Wsparcie
obejmie podatników, którzy rozliczają się
według skali podatkowej, 19 proc. stawki
podatku oraz ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych.

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

PODATKI ■

■ PODATKI

Na jakich zasadach?

Certyfikat rezydencji – definicja

Właściciel (współwłaściciel) jednorodzinnego budynku mieszkalnego odliczy od dochodu (przychodu) wydatki na termomodernizację tego budynku. Dodatkowym warunkiem
jest przeprowadzenie termomodernizacji w ciągu 3 lat.
Ulga będzie limitowana. Maksymalnie będzie można odliczyć 23 proc. wydatków, nie
więcej jednak niż 53 tys. zł.
Podatnicy, którzy przeprowadzili termomodernizację i skorzystali przy tym z innej
pomocy państwa (np. z dotacji NFOŚiGW), nie będą mogli skorzystać z ulgi podatkowej
w odniesieniu do wydatków sfinansowanych przez państwo .

Certyfikat rezydencji podatkowej jest zaświadczeniem o miejscu siedziby dla celów
podatkowych wydawanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa
miejsca siedziby podatnika.

Rozwiązanie to ma pomóc w walce ze smogiem
Ulga termomodernizacyjna jest jednym z działań nakierowanych na poprawę jakości
powietrza oraz efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Innym przykładem jest program „Czyste powietrze”. Umożliwia on korzystanie z dotacji
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) na realizację
przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
Z kolei projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
pozwoli uruchomić pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Jego budżet w latach
2019–2024 wyniesie ok. 1,2 mld złotych.

ODPOWIEDZI

Certyfikat rezydencji
podatkowej a CIT

Jakie znaczenie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych ma posiadanie tzw. certyfikatu rezydencji podatkowej?
W jakiej formie powinien być on wystawiony, ile czasu jest ważny
i jakie może być jego zastosowanie?
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Zastosowanie certyfikatu rezydencji
Przedłożenie certyfikatu rezydencji jest
jednym z warunków umożliwiających polskim podmiotom (płatnikom) niepobieraUdokumentowanie
nie podatku od wypłat na rzecz podmiorezydencji podatkowej
może nastąpić zarówno
tów nie posiadających siedziby lub zarządu
przed, jak i po dokonaniu
na terenie RP lub jego pobieranie według
płatności.
stawki preferencyjnej, na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych.
Dotyczy to wypłat z następujących tytułów:
•
dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP,
•
odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży
tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za
informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej,
handlowej lub naukowej (know-how),
•
opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej
lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą,
organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
•
świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym
charakterze,
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•

•

należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej,
z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
opłat uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne
przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.
Ważność certyfikatu rezydencji

Certyfikat winien być opatrzony datą wydania oraz wskazywać datę, na jaką występuje
potwierdzenie rezydencji podatkowej.
Jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane
certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych 12 miesięcy od dnia jego wydania,
za wyjątkiem sytuacji, gdy w okresie 12 miesięcy od dnia wydania certyfikatu, miejsce
siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie i podatnik:
•
powiadomił o tym fakcie płatnika, jak i
•
nie powiadomił o tym fakcie płatnika, ale fakt ten wynika z dokumentów posiadanych przez płatnika, w szczególności faktury lub umowy.
Udokumentowanie rezydencji podatkowej może nastąpić zarówno przed, jak i po
dokonaniu płatności. Jednakże w razie uzyskania certyfikatu po dokonaniu płatności,
taki certyfikat powinien potwierdzać rezydencję podatkową za okres, w którym została
dokonana płatność. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie wymaga od
płatnika posiadania certyfikatu rezydencji potwierdzającego siedzibę podatnika w momencie dokonywania wypłaty należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 updop.
Płatnik może – mając jednak na względzie ryzyko odpowiedzialności na podstawie art.
30 § 1 Ordynacji podatkowej – zastosować zwolnienie od podatku bądź stawkę podatku
wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w oparciu o informacje
uzyskane od podatnika bądź na podstawie uzyskanego wcześniej certyfikatu rezydencji
i potwierdzenia przez podatnika, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie. Nie zwalnia
to jednak płatnika z obowiązku późniejszego uzyskania certyfikatu rezydencji dotyczącego okresu, w którym dokonana została ta wypłata.
Odpowiedzialność płatnika
Płatnik musi umieć udowodnić (przedstawiając certyfikat rezydencji), że miał prawo
zastosować regulacje wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub
z ustawy podatkowej, które pozwalały mu na niepobranie podatku lub jego pobranie
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wg stawki preferencyjnej. W przeciwnym razie będzie odpowiadał za niewywiązanie się
z obowiązków jakie na płatnika nakłada ustawa – Ordynacja podatkowa.
Płatnik nie ponosi odpowiedzialności za niepobrany podatek lub pobrany w wysokości niższej od należnej, w sytuacji gdy podatnik przed upływem 12 miesięcy zmienił
siedzibę i nie powiadomił o tym fakcie płatnika, a jednocześnie z żadnych dokumentów
znajdujących się w posiadaniu płatnika (w szczególności faktur i umów) nie wynika, że
podatnik zmienił siedzibę. W tej sytuacji odpowiedzialność za nieprawidłowo potrącony
podatek lub za niepobranie podatku ponosi podatnik – wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

INTERPRETACJE

Praca nauczycieli
akademickich jest pracą
twórczą – informacje
o kosztach uzyskania
przychodu

Wynagrodzenie nauczycieli akademickich jest wynagrodzeniem
za pracę twórczą – tak brzmi oficjalna interpretacja przepisów
ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego, którą przekazał
Jarosław Gowin Ministerstwu Finansów. Rozwiązania zawarte
w Konstytucji dla Nauki wypełniają wszelkie przesłanki
uprawniające do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu
przez nauczycieli akademickich.
Konstytucja dla Nauki docenia rolę nauczycieli akademickich – to oni bowiem, kształcąc studentów, zapewniają gospodarce
i rynkowi pracy najlepsze kadry. Dlatego
też Konstytucja dla Nauki, oprócz podwyższenia kosztów uzyskania przychodu
i zwiększenia wysokości wynagrodzeń
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nauczycieli akademickich, poszerza ich możliwości zawodowe, tworząc nową ścieżkę kariery przeznaczoną specjalnie dla dydaktyków.

dzeniem za pracę o charakterze twórczym, bez konieczności składania dodatkowych
oświadczeń czy prowadzenia ewidencji dotyczącej ilości i wartości utworów wykonanych
w ramach umowy o pracę.

50% kosztów uzyskania przychodu dla nauczycieli akademickich – jednolite zasady
Ważna rola dydaktyków
Wśród przepisów wprowadzanych przez obowiązującą od 1 października 2018 r. Konstytucję dla Nauki znalazły się szczegółowe regulacje dotyczące twórczego charakteru
działalności nauczycieli akademickich i bezpośrednio z nim związanej wysokości kosztów
uzyskania przychodu.
– Regulacja jest odpowiedzią na oczekiwania środowiska akademickiego, które postulowało wprowadzenie jednolitej wykładni dotyczącej zakresu czynności nauczyciela akademickiego – podkreślił Jarosław Gowin w liście do prof. dr hab. Teresy Czerwińskiej,
ministra finansów, przekazując interpretację przepisów dotyczących kosztów uzyskania
przychodu.
Praca nauczycieli akademickich jest działalnością twórczą
Wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego jest działalnością twórczą o indywidualnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych – stanowi Konstytucja dla Nauki i tym samym reguluje
kwestię odliczania przez nauczycieli akademickich 50% kosztów uzyskania przychodu.
Pojawiło się jednak wiele wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zakresu czynności nauczyciela akademickiego, które
mogą być uznane za działalność twórczą.
Uściślając zatem, informujemy, że całość
obowiązków wykonywanych przez nauczyciela akademickiego w ramach stosunku
pracy stanowi pracę o charakterze twórczym (dzieło).
Nauczyciele akademiccy odpowiadają
za kształcenie i wychowywanie studentów,
uczestniczenie w kształceniu doktorantów, prowadzenie działalności naukowej
oraz uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni. W związku z tym
całość ich wynagrodzenia jest wynagro-
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Konstytucja dla Nauki uwypukla kluczową rolę nauczycieli akademickich w budowaniu
silnej Polski. To właśnie dydaktycy mają fundamentalny wpływ na kształcenie przyszłych
kadr intelektualnych naszego kraju. Dlatego też wspierając drogę kariery nauczycieli
akademickich, nowa ustawa tworzy nową, równorzędną ścieżkę zawodową dla dydaktyków, motywując ich do osiągania doskonałości, do głębokiego i nastawionego na jakość
zaangażowania w proces dydaktyczny.
Podwyżki płac minimalnych dla nauczycieli akademickich
Od 1 stycznia 2019 roku wszyscy nauczyciele akademiccy zarabiający pensję minimalną zostaną objęci podwyżkami. Średni wzrost wynagrodzenia minimalnego wyniesie ok.
800 złotych. Zmianę najbardziej odczują asystenci, wykładowcy i lektorzy, który mogą
liczyć nawet na ponad 30% podwyżkę.
Wzrost pensji minimalnej możliwy jest dzięki zrównoważonej polityce płacowej zawartej w ustawie. Przewiduje ona wzajemne uzależnienie wynagrodzeń – podwyżka dla
profesora oznacza równocześnie podwyżkę
dla innych nauczycieli akademickich.
Konstytucja dla Nauki to pewna przyszłość
Uwolnienie potencjału polskiej nauki i podniesienie jakości kształcenia to główne
cele reformy nauki i szkolnictwa wyższego.
W szerszym kontekście te dwa zagadnienia
mają fundamentalne znaczenie dla przyszłości gospodarczej Polski, a w kontekście
uniwersyteckim wprowadzane zmiany przynoszą korzyści wszystkim uczestnikom życia
akademickiego.
Więcej informacji na temat Konstytucji dla
Nauki: www.KonstytucjaDlaNauki.gov.pl
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Nowe stawki podatku od
środków transportowych
w 2019 r.

WSKAŹNIKI
ZMIANY
PROJEKTY
I STAWKI
PRAWNE

25 października 2018 r. Minister Finansów ogłosił obowiązujące
w 2019 r. stawki podatku od środków transportowych (M.P. z 2018 r.
poz. 1018).
Stawki minimalne pozostają bez zmian w porównaniu z obowiązującymi w 2018 roku.
Natomiast o 1,6% wzrosną stawki maksymalne tego podatku lokalnego.

Limity podatkowe
na 2019 r.

WSKAŹNIKI
ZMIANY
PROJEKTY
I STAWKI
PRAWNE

Limit
w euro

2018 r.

2019 r.

1.078.425 zł

1.069.875 zł*

250.000 euro

Limit przychodów uprawniający do opłacania
ryczałtu kwartalnie

25.000 euro

107.842,50 zł

106 987,50 zł*

2.000.000
euro

8.627.400 zł

8 559 000 zł*
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Maksymalna łączna wartość odpisów amortyzacyjnych w roku w ramach amortyzacji jednorazowej
Wartość przedsiębiorstwa albo składników
majątku tego przedsiębiorstwa wniesionego przez
osoby fizyczne na poczet kapitału podmiotu nowo
przez nie utworzonego, której przekroczenie
wyłącza stosowanie jednorazowej amortyzacji
przez podmioty rozpoczynające działalność (CIT)

Limit w zł
2018 r.

2019 r.

50.000 euro

216.000 zł

214.000 zł*

10.000 euro

43.000 zł

43.000 zł*

Mały podatnik w VAT i podatku dochodowym**

1.200.000
euro

5.176.000 zł

5.135.000 zł*

Mały podatnik w VAT – podatnik prowadzący
przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający
funduszami inwestycyjnymi, będący agentem,
zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi
o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu

45.000 euro

194.000 zł

193.000 zł*

Wartość sprzedaży uprawniająca do zwolnienia
z VAT

–

200.000 zł

200.000 zł

Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów uprawniająca do zwolnienia z VAT

–

50.000 zł

50.000 zł

** Przykładowo status małego podatnika uprawnia w zakresie podatku dochodowego do jednorazowej amortyzacji i rozliczeń kwartalnych. Rządowy projekt przewiduje jednak podwyższenie do
2 mln euro progu rocznej wartości sprzedaży dla zachowania statusu małego podatnika w PIT i CIT.

Limit w zł

Limit przychodów uprawniający do ryczałtu
od przychodów ewidencjonowanych (dla
kontynuujących działalność)

Kwota przychodów netto zobowiązująca do
zaprowadzenia ksiąg rachunkowych przez osoby
fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki
jawne osób fizycznych i spółki partnerskie

Limit
w euro

* Zgodnie z tabelą kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2018 średni kurs euro na dzień 1 października
2018 r. wyniósł 4,2795 zł. Niektóre ww. przeliczenia dokonywane są w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Na podstawie kursu euro na pierwszy dzień roboczy października
2018 r. ustala się wiele limitów istotnych dla prowadzących
działalność gospodarczą na kolejny rok.
Rodzaj limitu

Rodzaj limitu

ORZECZENIA

Uchwała NSA dot.
udziału w nieruchomości
wspólnej

W dniu 24 września 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny
w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (sygn. akt II FPS 1/18)
w kwestii udziału w nieruchomości wspólnej.
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Uchwała ta zapadła w zakresie przekazanego do rozstrzygnięcia następującego zagadnienia prawnego: „Czy w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r.
przepis art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) będzie miał zastosowanie w przypadku, gdy wyodrębnione lokale, z własnością których wiąże się udział w nieruchomości wspólnej, znajdują
się we własności tego samego podmiotu, czy też niezbędne jest, aby lokale te stanowiły
własności więcej niż jednego podmiotu?"
Rozstrzygając zagadnienie prawne NSA przyjął za wiążący pogląd, że: „W stanie prawnym
obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r. przepis art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) ma
zastosowanie również w sytuacji, gdy wyodrębnione lokale, z własnością których wiąże
się udział w nieruchomości wspólnej, znajdują się we własności tego samego podmiotu."

AKTUALNOŚCI

Wspólne deklaracje
państw V4 ws. dochodów
przyszłego budżetu UE
oraz opodatkowania
gospodarki cyfrowej

Ministrowie finansów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4)
5 października 2018 r. przyjęli dwie wspólne deklaracje: w sprawie
strony dochodowej kolejnych Wieloletnich Ram Finansowych
UE na lata 2021–2027 oraz w sprawie dalszych prac dotyczących
opodatkowania gospodarki cyfrowej. Spotkanie ministrów
finansów V4 zorganizowała Słowacja, która sprawuje aktualnie
przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej.
W spotkaniach ministrów V4, które odbyło się przy okazji konferencji GLOBSEC Tatra
Summit w Szczyrbskim Jeziorze, uczestniczyli również ministrowie finansów Niemiec
i Francji. Ministra Finansów RP reprezentował wiceminister Piotr Nowak.
Rozszerzona formuła spotkania była okazją do rozmów na takie tematy jak: rola V4 w Unii
Europejskiej, dochody budżetu UE w ramach Wieloletnich Ram Finansowych 2021–2027 (tzw.
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środki własne budżetu UE) oraz opodatkowanie gospodarki cyfrowej. Podczas dodatkowego spotkania z udziałem przedstawiciela Europejskiego Banku Inwestycyjnego ministrowie
finansów V4 przedyskutowali możliwości intensyfikacji działalności inwestycyjnej w Europie
Centralnej z wykorzystaniem nowych instrumentów finansowych i instytucjonalnych.
Deklaracja ws. dochodów UE
Deklaracja wzywa do uproszczenia systemu tzw. środków własnych i uczynienia go bardziej
transparentnym. System powinien opierać się w głównej mierze na środku obliczanym
w oparciu o dochód narodowy brutto oraz na tradycyjnych środkach własnych (cłach). Ewentualne wprowadzanie nowych kategorii dochodów nie powinno prowadzić do nakładania
nadmiernych obciążeń na mniej zamożne kraje członkowskie UE. W podpisanej deklaracji
ministrowie finansów opowiadają się także za zniesieniem od 2021 r. obowiązujących obecnie rabatów, z których korzystają niektóre bardziej zamożne państwa członkowskie UE.
Deklaracja ws. opodatkowania gospodarki cyfrowej
Ministrowie wskazali na pilną potrzebę stworzenia spójnych regulacji prawnych w tym
obszarze. Deklaracja wzywa do intensyfikacji prac i jak najszybszego przyjęcia dyrektywy
wprowadzającej podatek od niektórych usług cyfrowych (Digital Services Tax). Wprowadzenie dyrektywy powinno stanowić rozwiązanie przejściowe przed wypracowaniem
docelowych zasad opodatkowania gospodarki cyfrowej w ramach UE.

WZORY PISM

Zgłoszenie o nabyciu
własności przedsiębiorstwa

23 października 2018 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszenia o nabyciu
własności przedsiębiorstwa.
Określono w nim:
•
wzór zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim;
•
zakres danych zawartych w zgłoszeniu o nabyciu własności przedsiębiorstwa.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 25 listopada 2018 r.
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W stronę 4 rewolucji
przemysłowej

Zgodnie z rządowym
projektem ustawy, celem
Fundacji Platforma Przemysłu
Przyszłości jest działanie na
rzecz wzrostu konkurencyjności
przedsiębiorców i ich rozwoju
w kierunku przemysłu 4.0.
To m.in. wsparcie ich transformacji cyfrowej
w zakresie procesów, produktów i modeli
biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji,
sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy
maszynami oraz człowiekiem a maszynami.
Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości będzie się koncentrować na:
•
informowaniu, demonstrowaniu,
promowaniu, wspieraniu, szkoleniu
i inicjowaniu działań budujących
i rozwijających komponenty tworzące profil konkurencyjnego przemysłu przyszłości oraz ich integrowaniu,
•
budowaniu kompetencji doradczych,
•
budowaniu sieci wsparcia,
•
koordynacji hubów cyfrowej innowacji, a także standaryzacji tych ośrodków.
Funkcje, jakie będzie pełnić Platforma to zarówno działania koordynacyjne, jak i aktywne stymulowanie rynku.
Jednym z kluczowych działań Platformy będzie wyposażenie przedsiębiorstw w wiedzę z zakresu Przemysłu 4.0. Istotne jest zatem budowanie świadomości kadry menadżerskiej o potrzebie wprowadzania daleko idących zmian.
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Do konsultacji Prawo
energetyczne

W Ministerstwie Energii została opracowana nowelizacja ustawy –
Prawo energetyczne. Projekt ustawy ma na celu przyczynienie się
do dalszego rozwoju rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego
oraz skutecznego wykonywania uprawnień przez regulatora, a
także do świadomego zarządzania popytem oraz rozliczania
odbiorców końcowych według rzeczywistego zużycia.
Projekt ustawy przewiduje zmiany m.in. w następujących obszarach:
•
wprowadza się kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii elektrycznej oraz dla zamkniętych systemów dystrybucyjnych;
•
stwarza się podstawę prawną dla rekuperacji energii elektrycznej wprowadzonej
do sieci trakcyjnej w następstwie hamowania pojazdów oraz odbioru energii
elektrycznej przez punkt ładowania z pojazdu elektrycznego;
•
nabór na Prezesa URE będzie przeprowadzał zespół powołany przez Ministra
Energii; Prezes URE będzie wykonywał swoje zadania przy pomocy dwóch Wiceprezesów URE;
•
Prezes URE będzie organem właściwym do uznawania kwalifikacji osób wykonujących prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych nabytych w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach
członkowskich EFTA; wszystkie świadectwa kwalifikacyjne oraz wpisy do rejestru
świadectw kwalifikacyjnych będą tracić ważność po upływie 5 lat od dnia ich
wydania lub dokonania wpisu w rejestrze świadectw kwalifikacyjnych;
•
umożliwia się wykonanie przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE)
2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji
zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, w tym ogólne zasady głosowania w sprawie decyzji dotyczących wniosków przygotowywanych przez nominowanych operatorów rynku energii elektrycznej.
Dodatkowo wprowadza się systemowe rozwiązania w zakresie inteligentnego opomiarowania polegające na obowiązku instalacji do dnia 31 grudnia 2026 r. liczników
zdalnego odczytu skomunikowanych z systemem zdalnego odczytu w punktach pomiarowych stanowiących co najmniej 80 % łącznej liczby punktów pomiarowych u odbiorców
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końcowych przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV należących do tego operatora, zgodnie z harmonogramem określonym w ustawie oraz
na powołaniu Operatora Informacji Pomiarowych.
W dniu 23 października br. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
oraz niektórych innych ustaw został przekazany do uzgodnień międzyresortowych
i konsultacji społecznych. 9 listopada br. został wyznaczony, jako termin na zgłoszenie
uwag do projektu. Uwagi do projektu można zgłaszać na adres: ul. Krucza 36/Wspólna
6, 00-522 Warszawa oraz na adres e-mail: lukasz.bartuszek@me.gov.pl

AKTUALNOŚCI

Restrukturyzacja
górnictwa będzie dłużej
finansowana z budżetu

Finansowanie ze środków budżetowych restrukturyzacji sektora
górnictwa węgla kamiennego będzie wydłużone do końca
2023 roku, zdecydował rząd na posiedzeniu 2 października 2018 r.
Wcześniej 8 lutego 2018 r. zgodziła się na to Komisja Europejska.
Oznacza to kontynuowanie finansowania po 31 grudnia 2018 r. trwających już procesów dotyczących zbędnego majątku, działań polikwidacyjnych, w tym finansowanie
zadań związanych z zabezpieczeniem sąsiednich kopalń przed zagrożeniem wodnym,
gazowym oraz pożarowym a także naprawiania szkód górniczych wywołanych ruchem
zakładu górniczego.
Pozwoli to na dalsze finansowanie świadczeń dla pracowników, którzy przejdą wraz
ze zbędnym majątkiem do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. do końca 2018 r., i którzy
zdecydują się skorzystać ze świadczeń osłonowych: urlopów górniczych oraz urlopów
dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla.
Decyzja rządu o wydłużeniu okresu finansowania restrukturyzacji górnictwa węgla
kamiennego przewiduje także możliwość uznania za dopuszczalną pomoc publiczną
udzielaną z budżetu państwa kopalniom soli w: Bochni i Wieliczce oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
na podstawie bezpośrednio obowiązujących przepisów dotyczących pomocy publicznej.
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Pomoc publiczna z budżetu państwa będzie mogła być udzielana tym podmiotom
także na podstawie rozporządzenia europejskiego nr 65/2014 uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym, przy zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej – bez konieczności prowadzenia długotrwałego procesu notyfikacji w Komisji Europejskiej.
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Jakie zmiany w dozorze
technicznym?

Wzajemne uznawanie zaświadczeń, e-protokół z przeprowadzanych
czynności dozoru technicznego, szybszy przepływ informacji
o uszkodzeniu urządzenia lub wypadku związanym z jego obsługą –
to tylko niektóre zmiany, które wprowadzi nowelizacja ustawy
o dozorze technicznym.
– "Nowe przepisy projektowaliśmy z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. W centrum działań
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii jest przede wszystkim wprowadzanie ułatwień dla przedsiębiorców, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa w objętych
ustawą obszarach. Nowelizacja zmniejszy obciążenia administracyjne dla podmiotów,
działających w oparciu o przepisy ustawy" – powiedział wiceminister przedsiębiorczości
i technologii Marcin Ociepa.
Przewiduje się, że znowelizowana ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.
Uznawanie zaświadczeń
Obecnie trzeba uzyskiwać oddzielne uprawnienia na urządzenia techniczne. W zależności od miejsca jego instalacji oraz miejsca
korzystania z niego, wydaje je albo Urząd Dozoru Technicznego, albo Transportowy Dozór
Techniczny lub Wojskowy Dozór Techniczny.

Zaświadczenia kwalifikacyjne dla obsługujących i konserwujących te urządzenia
będą miały określone okresy
ważności (od 5 lat do 10 lat).
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Dzięki nowelizacji zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez wspomniane instytucje będą wzajemnie uznawane. To oszczędność czasu i pieniędzy dla przedsiębiorców.
Rozwiązanie to dotyczy osób wykonujących przeróbkę plastyczną, obróbkę cieplną
podczas wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych, jak i ich elementów. Będzie stosowane też w przypadku osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Ponadto możliwe będzie wzajemne uznawanie uprawnień wydawanych
przez wspomnienie instytucje na postawie decyzji administracyjnych, a które dotyczą
wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych.
Zaświadczenia na określony czas
Celem zwiększenia bezpieczeństwa przy eksploatowaniu urządzeń technicznych zaświadczenia kwalifikacyjne dla obsługujących i konserwujących te urządzenia będą miały
wyznaczone okresy ważności: minimalny – 5 lat i maksymalny – 10 lat (okres ważności
będzie zależeć od rodzaju urządzenia). Obecnie takie zaświadczenia wydawane są praktycznie bezterminowo.
Będzie można bezpłatnie przedłużyć ważności takiego zaświadczenia na kolejny
okres (na wniosek). Jednym z warunków będzie wykonywanie czynności w nim określonych, przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat jego ważności.

o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu lub nieszczęśliwym wypadku związanym z używaniem
urządzenia.Jednocześnie organy administracji publicznej będą przekazywać tą informacje
jednostce dozoru technicznego. Z kolei Urząd
Dozoru Technicznego – na wniosek organów
administracji publicznej – będzie udostępniał
informacje z prowadzonej ewidencji wykorzystywanych urządzeń technicznych, w szczególności dotyczące ich danych. Oznacza to ścisłą
współpracę jednostek dozoru technicznego
z organami administracji publicznej.
Nowe przepisy zakładają też wzmocnienie
nadzoru ministra od spraw gospodarki nad
Urzędem Dozoru Technicznego. Ministrowi będzie przysługiwało m.in. prawo do zatwierdzania sprawozdania finansowego z działalności UDT. To samo rozwiązanie wprowadzono dla ministra właściwego do spraw transportu względem Transportowego
Dozoru Technicznego.
Z projektem ustawy o dozorze technicznym można zapoznać się na stronie RCL.

Protokoły w formie elektronicznej
Wprowadzona zostanie także możliwość sporządzania protokołów z przeprowadzonych
czynności dozoru technicznego w postaci elektronicznej, co ułatwi i przyspieszy współpracę z przedsiębiorcami (np. po zalogowaniu się na specjalnej platformie internetowej
przedsiębiorca będzie mógł pobrać protokół oraz potwierdzić jego odbiór, i w rezultacie
sporządzić zbiór elektroniczny takich protokołów). Rozwiązanie to przyniesie ograniczenie kosztów w firmie i usprawni obieg dokumentów.
Wymiana informacji
Z analiz Urzędu Dozoru Technicznego i sprawozdań Państwowej Inspekcji Pracy z 2016 r.
wynika, że przyczyną ponad 90 proc. nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych
uszkodzeń przy obsłudze/eksploatacji urządzeń technicznych były błędy przy korzystaniu z nich.
Dzięki proponowanym zmianom obsługujący urządzenie techniczne, będzie miał
obowiązek jak najszybszego powiadomienia właściwą jednostkę dozoru technicznego,
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Kontrola jakości paliw
stałych poprawi czystość
powietrza w Polsce

Eliminacja z rynku paliw stałych nieprzystosowanych do spalania
w gospodarstwach domowych jest głównym celem wydanych
przez Ministra Energii rozporządzeń wykonawczych do ustawy
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. To
milowy krok na drodze do realizacji rządowego programu
Czyste Powietrze i zapowiedzi z expose Premiera Mateusza
Morawieckiego dotyczących poprawy jakości powietrza, którym
oddychają Polacy.
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Przyjęcie ustawy i wydanie rozporządzeń stanowi realizację jednego z trzech najważniejszych filarów programu Czyste Powietrze. Dwa pozostałe to przyjęcie standardów
emisyjnych dla kotłów węglowych małej mocy wykorzystywanych w gospodarstwach
domowych (punkt ten został zrealizowany już w ubiegłym roku poprzez wydanie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów) oraz uruchomienie 19 września br. naboru
wniosków do realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz 16 wojewódzkich funduszy powszechnego programu termomodernizacji
i wymiany przestarzałych źródeł ciepła w polskich domach.
– „Przepisy rozporządzenia o monitorowaniu i kontrowaniu jakości paliw wychodzą
naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz uwzględniają możliwości nabycia paliw przez
gospodarstwa domowe” – podkreślił Minister Energii Krzysztof Tchórzewski.
– Dzięki tym przepisom z rynku detalicznego wyeliminowane zostanie paliwo nieprzystosowanie do spalania w gospodarstwach domowych – czyli muły węglowe i flotokoncentraty. Poprawa jakości powietrza jest procesem, na który składa się wiele elementów
m.in. wyeliminowanie spalania śmieci, jakość kotłów, jakość paliw czy wyeliminowanie
zanieczyszczeń komunikacyjnych tj. pochodzących z silników spalinowych. Skumulowanie tych działań doprowadzi do istotnej poprawy jakości powietrza – podkreśla Grzegorz
Tobiszowski – Sekretarz Stanu w ME.
– „Czyste powietrze i jasne reguły rynkowej gry są jednym z priorytetów rządu Premiera Mateusza Morawieckiego. Obecnie nie można już produkować ani sprzedawać
w Polsce kotłów, które nie spełniają ścisłych kryteriów dotyczących ograniczenia emisji
szkodliwych substancji. Z kolei ustawa i rozporządzenia pomogą wyeliminować z rynku
paliwa stałe nieprzystosowane do spalania w gospodarstwach domowych i w ewolucyjny
sposób poprawią ich jakość. Liczymy na to, że podejmowane przez rząd działania w ciągu
najbliższych lat przyniosą wymierne efekty” – powiedziała Jadwiga Emilewicz Minister
Przedsiębiorczości i Technologii.
Ustawa oraz rozporządzenia wykonawcze tworzą system regulacji prawnych,
którego najważniejsze elementy to:
•
ustawowy zakaz sprzedaży paliw stałych nieprzystosowanych do spalania
w gospodarstwach domowych, tj. mułów i flotokoncentratów,
•
ustawowy zakaz importowania do Polski węgla niesortowanego tzw. „niesortu”,
•
wprowadzenie nieistniejącego do tej pory w polskim systemie prawnym narzędzia budowy świadomości konsumenckiej, tj. świadectwa jakości paliw stałych,
które na żądanie klienci otrzymywać będą od sprzedawców węgla, dostając
w ten sposób informacje na temat wartości opałowej kupowanych paliw,
•
budowa systemu instytucjonalnej kontroli jakości paliw stałych przez Krajową
Administrację Skarbową, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Inspek-
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cję Handlową, które wyposażone
Wprowadzono m.in. ustawozostały w stosowne uprawnienia
wy zakaz sprzedaży paliw
kontrolne oraz mają zapewnione
stałych nieprzystosowanych
środki budżetowe na realizację
do spalania w gospodartych zadań do 2027 roku w łącznej
stwach domowych, tj. mułów
kwocie ponad 78 milionów złotych.
i flotokoncentratów.
W trakcie prac nad brzmieniem finalnej
wersji rozporządzeń wykonawczych Ministerstwa Energii, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Środowiska osiągnęły porozumienie co do parametrów jakościowych miałów węglowych
definiowanych w tabelach 5 i 6 rozporządzenia w sprawie norm jakości paliw stałych.
W efekcie ustaleń tabela nr 5 definiuje normy jakościowe w sposób odpowiadający
standardom uchwał antysmogowych przyjętych na terenie ośmiu województw w Polsce.
Natomiast obrót miałami zdefiniowanymi w tabeli 6 dla potrzeb spalania ich w źródłach o mocy poniżej 1 MW dopuszczony będzie jedynie do dnia 30 czerwca 2020 roku
(klauzula derogacyjna), a po upływie tego okresu czasu minimalny standard jakościowy
wyznaczać będą parametry jakościowe ustalone dla potrzeb tabeli 5.
W trakcie prac nad rozporządzeniami ustalono również redukcję dopuszczalnego poziomu siarki, jak również uzgodniono dokonywanie wspólnie przeglądów wymagań jakościowych paliw stałych, tak aby na bieżąco wypracowywać ścieżkę redukcji szkodliwych
substancji, która realizowana będzie sukcesywnie przez kolejne lata z uwzględnieniem
postępów restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce.
Jednocześnie – mając na względzie fakt, iż miały o parametrach jakościowych zdefiniowanych w tabeli 6 wykorzystywane są głównie jako paliwo stosowane w kotłach
o wyższej mocy przez rolników, przedsiębiorstwa ogrodnicze, małe zakłady produkcyjne
i innych przedsiębiorców – Ministerstwa Energii oraz Przedsiębiorczości i Technologii uzgodniły dokonanie nowelizacji przepisów ustawy o normach jakości paliw, która
spowoduje, że miały węglowe zdefiniowane w tabeli 6 będą mogły być nabywane
w okresie przejściowym (tj. do dnia 30 czerwca 2020 r.) jedynie przez podmioty
wykorzystujące te paliwa dla potrzeb działalności gospodarczej, działalności wytwórczej w rolnictwie, ogrodnictwie czy warzywnictwie.
Przyjęty pakiet rozwiązań, tj. ustawa i rozporządzenia kompleksowo regulują kwestię
jakości paliw stałych poprzez określenie dopuszczalnych parametrów, sposobu pobierania
próbek do analizy, metod badania jakości paliw oraz określają wzór świadectwa jakości.
– „Cieszę się, że przepisy dotyczące norm jakości paliw zaczną obowiązywać jeszcze
przed nadejściem pełnego sezonu grzewczego w tym roku. To będzie pierwszy sezon
grzewczy, w którym sprzedawcy paliw stałych będą musieli przekazywać swoim klientom
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świadectwa jakości paliw stałych, ponosząc pełną odpowiedzialność prawną za prawdziwość i rzetelność informacji zawartych w tych świadectwach. Jestem przekonany, że to
przyczyni się do głębokiego wzrostu świadomości konsumenckiej, a przez to również do
poprawy jakości powietrza w Polsce” – podkreślił Piotr Woźny, pełnomocnik premiera
ds. programu Czyste Powietrze, wiceprezes NFOŚ.

AKTUALNOŚCI

BGK uruchamia
partnerski program
innowacji z Izraelem

Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,
Start-Up Nation Central oraz CREATORS IDEAtion Lab uruchomiły
pilotażowy program dla polskich firm.Jego celem jest znalezienie
dojrzałych przedsiębiorstw i rozwinięcie ich potencjału we
wspólnym działaniu z innowacyjnymi, młodymi firmami.

INTERPRETACJE

Preferencyjne
pochodzenie towarów
i badanie sprawozdań
finansowych a BREXIT

Zawiadomienie MF dla przedsiębiorców, dotyczące konsekwencji
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE zostało opublikowane
na portalu Finanse, w zakładce Cło / Informacje dla
przedsiębiorców / Pochodzenie towarów.
Zawiera ono informacje o skutkach prawnych dotyczących reguł pochodzenia do celów
preferencyjnego traktowania towarów, które to skutki trzeba będzie uwzględnić w sytuacji, kiedy Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim.
Brexit może mieć też wpływ np. na badanie sprawozdań finansowych, tzn. na działające
w Polsce firmy audytorskie oraz badane przez nie podmioty. Sytuacja firm audytorskich
i jednostek badanych po BREXICIE może się więc zmienić.

Znamy już pierwszych uczestników. Pierwszymi partnerami programu będą Asseco
i Tauron.

AKTUALNOŚCI

Ważne dla firm
działających na
rynku niemieckim

1 stycznia 2019 roku w Niemczech wchodzi w życie nowa Ustawa
o Opakowaniach (VerpackG).
Wprowadza ona Centralny Rejestr Opakowań LUCID (Zentrale Stelle). Do końca roku
2018 musi się w nim zarejestrować każdy przedsiębiorca wprowadzający produkty
w opakowaniach na rynek niemiecki, a następnie do 31 marca 2019 roku przekazać do
niego informacje na temat liczby wprowadzonych opakowań na rynek niemiecki – podała
Konfederacja Lewiatan.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI
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INTERPRETACJE

Fundacje jako instytucje
obowiązane

W związku z wejściem w życie ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zmianie uległy przepisy
dotyczące fundacji jako instytucji obowiązanych, m.in. w zakresie
obowiązków, kontroli i kar administracyjnych.
Na stronie resortu nauki pojawił się komunikat dotyczący fundacji jako instytucji obowiązanych w związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. Ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018
poz. 723, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
Według niego, stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy, instytucją obowiązaną
jest fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) w zakresie, w jakim przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu
na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji,
które wydają się ze sobą powiązane.
Do obowiązków fundacji będącej instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów ustawy należy m.in.:
•
wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla, odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 6 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 9);
•
wyznaczenie spośród członków organu zarządzającego osoby odpowiedzialnej
za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie (art. 7);
•
wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko, odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności fundacji oraz jej pracowników i innych
osób wykonujących czynności na jej rzecz z przepisami ustawy (art. 8);
•
identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem
terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji, a także sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka, jak również jego aktualizacja nie rzadziej niż co 2 lata (art. 27);
•
stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec swoich klientów (art.
33–37, art. 39 i art. 41);
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•

stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach
wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 43, art. 44
i art. 46);
•
dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz
wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji (art. 34 ust. 3);
•
prowadzenia bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji w stosunku do klientów, wobec których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
(art. 43 ust. 3);
•
podejmowanie działań określoInstytucją obowiązaną jest
nych w art. 43 ust. 4 w przypadku
fundacja w zakresie, w jakim
ujawnienia transakcji nietypowej,
przyjmuje lub dokonuje płatnienaturalnie złożonej oraz opieności w gotówce o wartości
równej lub przekraczającej
wającej na wysokie kwoty, które
równowartość 10 000 euro.
wydają się nie mieć uzasadnienia
prawnego lub gospodarczego;
•
przechowywanie dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów potwierdzających przeprowadzone
transakcje (art. 49);
•
wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (art. 50);
•
przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji
o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro (art. 72 ust. 1 pkt 1);
•
zawiadamianie w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na
podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74);
•
stosowanie szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów
określonych w ustawie (art. 117);
•
wstrzymywanie transakcji w trybie i na zasadach określonych w ustawie.
Stosownie do art. 130 ustawy fundacje będące instytucjami obowiązanymi podlegają
kontroli wykonywania ww. obowiązków.
Kontrolę sprawuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej będący równocześnie
jej koordynatorem, a także:
•
naczelnicy urzędów celno-skarbowych;
•
ministrowie lub starostowie
w ramach sprawowanego przez nich nadzoru lub kontroli nad fundacją.
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Kontrola, o której mowa w art. 130 ustawy, może być przeprowadzona w zakresie i na
zasadach w niej określonych przez ww. organy na podstawie rocznego planu kontroli, bądź
doraźnie. Przedmiotową kontrolę przeprowadza co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej pracowników/kontrolerów (art.
131 i art. 133). Szczegółowy zakres upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określa art.
133 ust. 2 ustawy. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół pokontrolny (art.
141) oraz wystąpienie pokontrolne, zawierające m.in. zalecenia pokontrolne ze wskazaniem sposobu i terminu usunięcia ustalonych nieprawidłowości (art. 142).
Ponadto znacząco zmieniły się regulacje dotyczące kar administracyjnych, w tym rodzaj
naruszeń podlegających sankcji (art. 147 i art. 149), jak również formy kar administracyjnych i wysokość kar pieniężnych (art. 150).
Karę administracyjną na fundację będącą instytucją obowiązaną według ustawy w drodze decyzji nakłada Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

WSKAŹNIKI
I STAWKI

Kilka wskaźników
gospodarczych

Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych
(inflacja) we wrześniu 2018 roku wzrosły o 0,2 proc. w porównaniu
z sierpniem br. W porównaniu z wrześniem 2017 roku ceny wzrosły
o 1,9 proc. Dane są zgodne z oczekiwaniami MPiT formułowanymi
przed miesiącem i nieznacznie wyższe od szybkiego szacunku
wskaźnika opublikowanego przez GUS na początku miesiąca.
Firmy nie przerzuciły zatem wyższych kosztów pracy na ceny.
Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu 2018 roku
była o 2,8 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku. Wynik jest
niższy od oczekiwań MPiT. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja we wrześniu wzrosła o 5,4 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku.
Wzrost produkcji we wrześniu odnotowały też wszystkie działy budownictwa.
Według wstępnych danych GUS, deficyt obrotów towarowych wyniósł blisko 2 mld
EUR. Od stycznia do sierpnia br. eksport wyniósł 143,6 mld euro (wzrost o 6,7 proc.),
a import osiągnął 145,6 mld euro (wzrost o 9 proc.) – podał GUS. Zdaniem konfederacji
Lewiatan, deficyt w handlu zagranicznym będzie rósł.
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Przemysł hamuje i spadają zamówienia eksportowe. We wrześniu br. wskaźnik PMI
osiągnął wartość 50,5 pkt. To najniższy odczyt od niemal dwóch lat – czyli od października 2016 roku – podał Markit.
Rośnie zaś eksport polskiej żywności. Jego wartość w siedmiu pierwszych miesiącach
tego roku wyniosła ponad 16,3 mld EUR i wzrosła o blisko 6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
W pierwszym półroczu 2018 roku zmniejszyła się liczba przedsiębiorstw. Wzrost
kosztów czynników produkcji nie spowolnił inwestycji, a działalność eksportowa może
przynieść długofalowo większe korzyści niż tylko te wyrażone w przychodach – wynika
z danych, o wynikach finansowych przedsiębiorstw, opublikowanych przez GUS.
Jeśli chodzi o globalne perspektywy wzrostu gospodarczego, to Międzynarodowy
Fundusz Walutowy (MFW) 9 października 2018 r. opublikował nową prognozę dla gospodarki światowej (World Economic Outlook). W latach 2018 i 2019 prognozowany
wzrost światowego PKB wyniesie w każdym roku 3,7%.
Bezrobocie we wrześniu br. wyniosło 5,8 proc. i nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego miesiąca – szacowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Stopa bezrobocia we wrześniu br. wyniosła jednak 5,7 proc., co oznacza spadek o 0,1 pkt
proc. w stosunku do sierpnia – podał GUS.
Przedsiębiorcom brakuje pracowników. Nadzieję upatrują w biernych zawodowo.
Tymczasem z danych Polskiego Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan, wynika, że
w drugim kwartale br. liczba pracowników tymczasowych zmniejszyła się o 18%. Nasuwa
się pytanie co będzie dalej z pracą tymczasową? Kończące się limity 18-miesięcznego
zatrudnienia u jednego pracodawcy użytkownika, które upływają z końcem listopada,
to tylko jeden i wcale nie najważniejszy powód rosnącej niepewności.
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We wrześniu br. przeciętne zatrudnieWedług rankingu "Doing Businie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło
ness" nasz kraj zajął 33 miejsce
6224,9 tysięcy osób i było wyższe niż rok
na 190 ocenianych państw świawcześniej o 3,2% , natomiast przeciętne
ta. W stosunku do poprzedniej
wynagrodzenie brutto wyniosło 4771,86 zł
edycji spadliśmy o 6 miejsc.
i było wyższe od tego wypłacanego rok
wcześniej o 6,7%. – podał GUS.
W dużych i średnich miastach częściej zmieniamy pracę. Do średnio 2 miesięcy skrócił
się czas poszukiwania pracy. Polacy częściej w ostatnim czasie zmieniali miejsce zatrudnienia – ten odsetek wzrósł do jednej czwartej – wynika z 33 edycji badania Monitor
Rynku Pracy realizowanego przez Randstad.
BŚ zaprezentował raport nt. inwestycji w kapitał ludzki (Human Capital Project). Polska
znajduje się w grupie krajów, które plasują się wśród państw najwyżej ocenianych w raporcie.
Polska jest liderem w walce z nierównościami społecznymi. Zajęła bowiem wysokie 30.
miejsce w pierwszym Indeksie Kapitału Ludzkiego opracowanym przez Bank Światowy.
Co więcej, raport międzynarodowych ekspertów z Oxfam wskazuje, że nasz kraj zajmuje
dzisiaj pierwsze miejsce w świecie w wydatkach na walkę z nierównościami społecznymi.
To nie wszystko. Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, ubóstwo wśród dzieci
w Polsce jest nawet niższe niż w Niemczech czy Szwecji.
Polska to atrakcyjna przystań dla inwestorów.
12 października 2018 r. agencja ratingowa Standard and Poor’s (S&P) ogłosiła decyzję
o podwyższeniu oceny ratingowej Polski do poziomu A – dla długoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych
zobowiązań w walucie krajowej. Ocena ratingowa dla krótkoterminowych zobowiązań
w walucie zagranicznej pozostała na poziomie A-2. Perspektywa ratingu jest stabilna.
Fitch potwierdził zaś dotychczasowy rating Polski. 12 października 2018 r. agencja
ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/
F2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej
oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej.
Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym.
MFW też pozytywnie ocenia polską gospodarkę. Jednak w rankingu „Doing Business”
nasz kraj spadł o 6 pozycji.
Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2018 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2018 r. wyniosło:
•
dochody 243,5 mld zł, tj. 68,4 %
•
wydatki 242,4 mld zł, tj. 61,0 %
•
nadwyżka 1,1 mld zł
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Zanotowano niższe zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza
wśród dzieci. Polakom żyje się lepiej – potwierdzają to zarówno statystyki (m.in. GUS,
Eurostat), jak i międzynarodowe rankingi. Jeszcze w 2016 r. zagrożonych ubóstwem
relatywnym było w Polsce prawie 6,5 mln osób. Rok później było ich 872 tys. mniej.
Istotnie poprawiła się sytuacja dzieci. Mniej osób korzysta także z pomocy społecznej.
Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu w 2017 r. w Polsce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym było w 2017 roku 19,5 % Polaków. To spadek
o ponad jedną trzecią w porównaniu do 2008 r. (wtedy 30,5%). Tak duży spadek nie
zanotowało w tym czasie żadne z obecnych państw Unii Europejskiej.
Najbardziej poprawiła się sytuacja dzieci. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym dzieci spadł z 21,1% w 2016 roku do 14,0% w 2017 roku. W ciągu jednego roku
odnotowano więc spadek aż o 7,1 pkt. proc.
W związku z uszczelnieniem systemu podatkowego określone dodatkowe dochody,
i to niemałe, otrzymują samorządy – zapowiedział wiceminister Paweł Szefernaker.
W 2019 roku, według wyliczeń Ministerstwa Finansów, samorządy otrzymają o 20 mld zł
więcej niż w 2015 roku.

WZORY PISM

Zgłoszenia przewozu
towarów

28 września 2018 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie zgłoszeń przewozu towarów.
Rozporządzenie określa:
•
sposób przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia oraz sposób uwierzytelniania zarejestrowanego użytkownika PUESC;
•
sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających
i przewoźników w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń;
•
przypadki, w których jest dokonywane zgłoszenie obejmujące więcej niż jedną
przesyłkę;
•
organ Krajowej Administracji Skarbowej, do którego jest przesyłane zgłoszenie
w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń;
•
wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie, wraz z objaśnieniami;
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Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r., z wyjątkiem § 5:
•
ust. 2 – który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.,
•
ust. 3 – który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów określono zaś
dodatkowe dane podlegające wskazaniu przez podmiot wysyłający i podmiot odbierający w zgłoszeniu przewozu towarów.
Od 1 października 2018 r. przewoźnicy mają nowe obowiązki w SENT. Z tą datą weszły bowiem w życie zmiany ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania
drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U poz. 708, z późn. zm.) w zakresie
przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środków transportu przewożących towary objęte systemem monitorowania przewozu. Spełnienie tego obowiązku
będzie możliwe z wykorzystaniem:
•
lokalizatora, czyli urządzenia (np. tablet, smartfon) z zainstalowaną aplikacją
SENT GEO, lub
•
zewnętrznego systemu lokalizacji (ZSL) – systemu używanego przez przewoźnika
do zarządzania flotą pojazdów.
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Projektowane stawki
płatności bezpośrednich
za 2018 r.

1. Jednolita płatność obszarowa

459,19

zł/ha

2. Płatność za zazielenienie

308,18

zł/ha

3. Płatność dla młodego rolnika

175,62

zł/ha

4. Płatność dodatkowa

178,01

zł/ha

5. Płatność do bydła

293,04

zł/szt.

6. Płatność do krów

373,70

zł/szt.

7. Płatność do owiec

101,39

zł/szt.

54,78

zł/szt.

9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha)

721,04

zł/ha

10. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha)

360,52

zł/ha

11. Płatność do roślin pastewnych

438,71

zł/ha

12. Płatność do chmielu

2129,87

zł/ha

13. Płatność do ziemniaków skrobiowych

1065,89

zł/ha

14. Płatność do buraków cukrowych

1495,63

zł/ha

15. Płatność do pomidorów

3320,78

zł/ha

16. Płatność do truskawek

1054,35

zł/ha

17. Płatność do lnu

486,12

zł/ha

18. Płatność do konopi włóknistych

235,26

zł/ha

19. Płatność do tytoniu – Virginia

3,50

zł/kg

20. Płatność do tytoniu – pozostały tytoń

2,46

zł/kg

8. Płatność do kóz

W dniu 28 września 2018 r. Europejski Bank Centralny opublikował
kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie
za 2018 r. Wynosi on 4,2774 zł za 1 EUR.
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń
określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2018 r. wyniesie 14,8 mld złotych.
W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

AKTUALNOŚCI

Co nowego dla
mieszkańców wsi?

Dowiedz, się o preferencyjnych pożyczkach dla rolników, NNW dla
dzieci rolników i zmianach na froncie walki z ASF.
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Najtańszy model finansowy dla rolników indywidualnych – Pożyczki KOWR

Walka z ASF

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizując politykę rozwoju obszarów wiejskich,
a także wychodząc naprzeciw potrzebom polskiego rolnictwa uruchomił możliwość
zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Beneficjentami programu mogą być rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne, takie
w których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Jednocześnie
gospodarstwa te realizują działania rozwojowe, innowacyjne w zakresie np. produkcji,
hodowli czy przetwórstwa. Preferencyjne oprocentowanie będzie na poziomie 2,85%
w skali roku. Maksymalna kwota pożyczki nie może przekraczać 80 proc. kosztów
inwestycji. Zgodnie z Planem Finansowym KOWR na rok 2018 przeznaczono na ten
cel 10 mln złotych.

Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawiera rozwiązania polegające na rozciągnięciu rozwiązań prawnych
określonych obecnie w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie zamówień na dostawy z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo zamówień publicznych, również na dostawy mięsa
wyłącznie wieprzowego, pochodzącego wyłącznie od świń utrzymywanych co najmniej
2 miesiące bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli
lub ochronnymi ustanowionymi, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt oraz z przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie.
W obecnym brzmieniu ustawa wyłącza jedynie obowiązek stosowania przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo zamówień publicznych do zamówień na dostawy produktów mięsnych.
Nowelizacja wprowadza szereg warunków, od spełnienia których zależy udzielenie
zamówienia bez stosowania Prawa zamówień publicznych. Świnie, od których pochodzą produkty mięsne lub mięso, muszą m.in. być zaopatrzone w świadectwo zdrowia,
a produkty mięsne spełniać wymagania weterynaryjne określone w przepisach o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz szczególne wymagania określone przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ustawodawca zobowiązał jednocześnie jednostki sektora finansów publicznych, które udzielają zamówień na dostawę mięsa lub produktów z mięsa wieprzowego, które co
do rodzaju, składu lub właściwości spełniają wymagania odpowiadające lub podobne do
wymagań określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, do
udzielania w pierwszej kolejności zamówień na dostawy mięsa lub produktów mięsnych
w rozumieniu nowelizowanej ustawy. Udzielenie zamówienia niezgodnie z powyższym
wymogiem stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Innowacje dla rolnictwa – porozumienie KOWR i NCBR
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczynają współpracę w zakresie wpierania działań innowacyjnych i rozwojowych w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Minister Ardanowski wyjaśnił, że chodzi o wdrażanie takich rozwiązań technicznych,
technologicznych i organizacyjnych, które mają w nowatorski sposób rozwiązywać
problemy.
NNW dla dzieci rolników
28 września br. Adam Wojciech Sekściński reprezentujący Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników ponownie zawarł umowę grupowego
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych
społecznym ubezpieczeniem rolników z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń
Wzajemnych.
Umowa obowiązywać będzie od 14.10.2018 r. do 13.10.2019 r. i jest finansowana
w całości przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje dzieci rolników do ukończenia 16. roku życia pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami
prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników
w pełnym zakresie.
Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych KRUS, pod adresem
www.krus.gov.pl.
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Polska wieprzowina wraca na amerykański rynek
– „Szybka reakcja i mocne argumenty sprawiły, że polska wieprzowina z 16 zakładów
wraca bez ograniczeń na rynek amerykański” – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.
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PROJEKTY

12 listopada 2018 r.
będzie świętem?

Senat wprowadził poprawki do ustawy o ustanowieniu Święta
Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej. Teraz zajmie się nimi Sejm, a potem
ustawę – aby weszła w życie – musi podpisać Prezydent.
Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Sejm przyjął bowiem ustawę
o święcie narodowym 12 listopada 2018 r.
Zgodnie z uzasadnieniem, dodatkowy
wolny dzień pozwoli Polakom na godne
uczczenie setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości poprzez wydłużenie czasu na uroczystości do trzech
dni – od 10 do 12 listopada. Dodatkowy
dzień wolny od pracy zaskoczył jednak
przedsiębiorców.
Senat wprowadził do ustawy 3 poprawki
polegające na skreśleniu preambuły i określenia, że nowo ustanowione święto będzie
miało charakter uroczysty, oraz na objęciu
12 listopada 2018 r. zasadami ograniczenia handlu.
Tego dnia będą pracować jednak publiczne szpitale, ambulatoria i apteki.
Zob. też poradniki MEN dot. flagi i hymnu w pełnej wersji dostępne dla każdego do
czytania i samodzielnego wydrukowania na stronie www.mswia.gov.pl:
•
Miniprzewodnik MSWiA – wersja do czytania w formie elektronicznej,
•
Mniprzewodnik MSWiA – wersja do druku (wybierz format A3 lub A4; po wydruku
przytnij górną i dolną krawędź; złóż zewnętrzne strony do środka).
Tymczasem Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło prace
nad przygotowaniem projektu ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej
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Polskiej, która ma zastąpić pochodzącą z 1980 r. ustawę o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Głównym celem planowanej
ustawy jest dostosowanie wzorów symboli państwowych do aktualnych technologii
graficznych i fonograficznych. Ze względu na to, że symbole państwowe są wspólnym
dobrem, łączącym wszystkich obywateli Polski i tworzącym naszą wspólną historię,
Ministerstwo zaprasza wszystkich zainteresowanych do wyrażenia swojego zdania
w zakresie ochrony i użytkowania symboli państwowych w ramach prowadzonych prekonsultacji. Prekonsultacje odbywać się będą do 9 listopada 2018 r. do końca dnia.

ZMIANY
PRAWNE

Akta pracownicze
po nowemu

Ustawa dotycząca elektronizacji i krótszego okresu przechowywania
akt pracowniczych wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.
„Ustawa ma dwa założenia. Po pierwsze, pracodawcy będą przechowywać akta pracownicze
krócej: 10, zamiast obecnych 50 lat. Po drugie, będą mogli prowadzić taką dokumentację
w postaci elektronicznej, co jest wyjściem naprzeciw trwającej już w biznesie cyfrowej
transformacji” – wyjaśnił wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj.
Wiceszef MPiT podkreśla, że trudno znaleźć uzasadnienie dla aktualnie obowiązującego, 50-letniego okresu przechowywania akt pracowniczych.
– „Ten okres jest jednym z najdłuższych na świecie, a wcale nie gwarantuje, że pracownik
otrzyma od byłego pracodawcy dokumenty potrzebne do wyliczenia emerytur” – mówił.
Roczne koszty administracyjne z tytułu prowadzenia i przechowywania dokumentacji
pracowniczej przedsiębiorców wynoszą ok. 130 mln zł. Skrócenie okresu przechowywania oraz elektronizacja znacząco obniżą te wydatki.
Krócej i bezpieczniej dla pracownika
Ustawa przewiduje, że pracodawcy będą mogli przechowywać akta pracownicze 10,
a nie 50 lat, bo ZUS będzie dysponował wszystkimi danymi potrzebnymi do uzyskania
świadczeń i ustalenia ich wysokości. Aby w pełni zabezpieczyć interesy pracowników,
możliwość skorzystania z nowego rozwiązania została podzielona na 2 przypadki.
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Pracownicy zatrudnieni od 1 stycznia 2019 r.
Dokumentacja pracowników zatrudnionych po 1 stycznia będzie przechowywana
10 lat. Pracodawcy będą przesyłać do ZUS rozszerzone imienne raporty miesięczne
pracowników i zleceniobiorców. W raportach znajdą się dane potrzebne do ustalenia
wysokości emerytury lub renty (m.in. wysokość przychodu za konkretny okres). Dane
te ZUS zapisze na koncie ubezpieczonego. Dzięki temu pracownicy nie będą musieli
udowadniać przed ZUS historii swojego zatrudnienia i uzyskiwać od byłego pracodawcy
np. zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
Pracownicy zatrudnieni od 1 stycznia 1999 do 31 grudnia 2018 r.
Pracodawca będzie mógł również skrócić do 10 lat okres przechowywania dokumentacji obecnych lub byłych pracowników, którzy zostali zatrudnieni po 1998 r. a przed
1 stycznia 2019 r. Pracodawca skorzysta z tego rozwiązania jeśli złoży w ZUS raport
informacyjny, w którym znajdą się informacje niezbędne do wyliczenia emerytury lub
renty konkretnego pracownika. Nie musi tego robić, ale jeśli już się zdecyduje, będzie
to także decyzja na przyszłość – niepodlegająca zmianie i dotycząca wszystkich pracowników. Jeżeli pracodawca nie przekaże raportów informacyjnych, będzie zobowiązany
przechowywać dokumentację pracowniczą 50 lat.
Dokumentację pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. pracodawca
będzie przechowywał 50 lat.
Pracownicy będą szczegółowo informowani przez pracodawców lub ZUS o okresie
przechowywania swojej dokumentacji.
Przykładowy czasy przechowywania dokumentacji pracowniczej w innych krajach UE
Finlandia

10 lat

Dania

5 lat

Czechy

3 do 30 lat (w zależności od rodzaju)

Holonadia

brak obowiązku przechowywania dokumentów dla celów emerytalno-rentowych
dokumenty finansowe – 7 lat

Niemcy

dla celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych – 6–10 lat
listy płac – 10 lat

E-dokumentacja na równi z papierową
Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie mógł przechowywać dokumentację osobową
i płacową w postaci elektronicznej (teraz może przechowywać tylko dokumenty papierowej). Jeśli się na to zdecyduje, dotychczasowa dokumentacja papierowa zostanie
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zeskanowana i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli pracownik
i pracodawca będą dysponowali kwalifikowanym podpisem elektronicznym, e-dokument
powstanie bez konieczności skanowania dokumentu papierowego.
Pracodawcy już dziś tworzą dokumenty w postaci elektronicznej, ale mogli je traktować tylko jako wersję pomocniczą. Teraz będą mogli w pełny sposób czerpać korzyści
z cyfryzacji dokumentacji. Przyspieszy to proces opracowywania akt, skróci czas ich
przeszukiwania, poprawi jakość i zredukuje koszty. Szacunki MPiT wskazują, że dzięki
digitalizacji koszty firmy, która zatrudnia ok. 500 pracowników, mogą być zmniejszone
nawet o około 200 tys. zł rocznie.
Pensja domyślnie na konto
W ustawie znalazła się jeszcze zmiana, która dostosowuje prawo do oczekiwań pracowników i pracodawców. Pensja będzie wypłacana domyślnie na konto pracownika. Żeby
dostać ją w gotówce, pracownik będzie musiał złożyć pracodawcy stosowne oświadczenie. Dzisiaj jest odwrotnie. Domyślną formą jest wypłata wynagrodzenia w gotówce.
Przepisy wykonawcze
W projekcie rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej niepokoi przepis
przejściowy, nakazujący dostosowanie dokumentacji do nowego sposobu prowadzenia,
bezwzględny obowiązek oddawania pracownikowi każdego dokumentu, który został elektronicznie odwzorowany, a także szeroki zakres dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy, którą pracodawca będzie zobowiązany przechowywać. Wiele wątpliwości budzą uregulowania dotyczące ewidencji czasu pracy – uważa Konfederacja Lewiatan.
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PORADY

Zarząd sukcesyjny
przedsiębiorstwem
osoby fizycznej

25 listopada 2018 wejdzie w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r.
o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
(Dz.U. poz. 1629).
Powołana ustawa reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym to inicjatywa bardzo dobra, ale jednocześnie krok
źle przeprowadzony – stwierdził prof. dr hab. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych w rozmowie z My Company Polska. Przewodniczący
KRDP opowiedział o tym, co poprawić w tej kwestii. Wprowadzenie jasnych uregulowań
w przepisach spowoduje, że budowane z zaangażowaniem biznesy będą mogły funkcjonować przez kolejne lata bez potrzeby uciekania się do zagranicznych rozwiązań – uważa
prof. Adam Mariański.
Ustawa wprowadza m. in. zmiany w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy[1], zwanej dalej „k.p.” oraz ustawy z dnia z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa[2],
zwanej dalej „ustawą zasiłkową”.
Zgodnie z ogólną zasadą ustanowioną w art. 632 § 1 k.p., umowy o pracę wygasają
z dniem śmierci pracodawcy.
W świetle art. 632 k.p., w przypadku ustanowienia z chwilą śmierci pracodawcy zarządu
sukcesyjnego, umowa o pracę z pracownikiem nie wygasa z dniem śmierci pracodawcy,
lecz z dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, chyba że przed tym dniem nastąpiło
przejęcie pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 231 k.p.
Jeżeli nie ustanowiono zarządu sukcesyjnego po śmierci pracodawcy umowa o pracę wygasa z upływem 30 dni od dnia śmierci pracodawcy, chyba że przed upływem tego terminu:
•
małżonek zmarłego przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku,
•
spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy,
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•

spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy albo zapisobierca windykacyjny,
któremu zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku,
albo zarządca sukcesyjny, gdy ustanowiono zarząd sukcesyjny, uzgodni z pracownikiem,
że stosunek pracy będzie kontynuowany na dotychczasowych zasadach odpowiednio do
dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania
zarządcy sukcesyjnego albo do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego[3]. Strony tego
porozumienia mogą także uzgodnić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę[4].
Okres od dnia śmierci pracodawcy do
dnia wygaśnięcia umowy o pracę albo doW przypadku ustanowienia
konania uzgodnienia zgodnie z art. 632 § 5

z chwilą śmierci pracodawcy

i 6, albo rozwiązania umowy o pracę na
zarządu sukcesyjnego, umowa
czas określony, zgodnie z art. 632 § 7, jest
o pracę z pracownikiem nie
okresem usprawiedliwionej nieobecności
wygasa z dniem śmierci pracow pracy, za który pracownik nie zachowuje
dawcy, lecz z dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego.
prawa do wynagrodzenia[5].
Zgodnie z nowym przepisem art. 12 ust.
2 pkt 4 ustawy zasiłkowej, zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do
pracy przypadającej w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, o której mowa
w art. 632 § 8 k.p. Wprowadzenie tej zmiany jest konsekwencją powołanej wyżej regulacji
w art. 632 § 8 k.p., zgodnie z którą okres od dnia śmierci pracodawcy do dnia wygaśnięcia
umowy o pracę albo dokonania uzgodnienia zgodnie z art. 632 § 5 i 6, albo rozwiązania
umowy o pracę zgodnie z art. 632 § 7, jest okresem usprawiedliwionej nieobecności
w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Zatem za czas
niezdolności do pracy przypadający w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy
bez prawa do wynagrodzenia, nie przysługuje także zasiłek chorobowy.
Zasady tej nie stosuje się, jeżeli niezdolność do pracy z powodu choroby powstała
do dnia śmierci pracodawcy i trwa nieprzerwanie po tym dniu (art. 12 ust. 2a ustawy
zasiłkowej). Oznacza to, że w przypadku powstania niezdolności do pracy z powodu
choroby przed dniem śmierci pracodawcy albo w jej dniu, przysługuje prawo do zasiłku
chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwa nieprzerwanie po tym dniu.
Także, jeżeli w okresie od dnia śmierci pracodawcy do dnia wygaśnięcia umowy o pracę albo dokonania uzgodnienia zgodnie z art. 632 § 5 i 6, albo rozwiązania umowy o pracę
zgodnie z art. 632§ 7, polecono pracownikowi wykonywanie pracy[6], za którą pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, zastosowanie mają ogólne zasady przyznawania
prawa do zasiłku. Jeżeli pracownik stanie się w tym czasie niezdolny do pracy z powodu
choroby, nabędzie prawo do zasiłku chorobowego.
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Jeżeli niezdolność do pracy z powodu choroby powstanie w czasie usprawiedliwionej
nieobecności w pracy, o której mowa w art. 632 § 8 k.p. i trwa nieprzerwanie po ustaniu
zatrudnienia albo gdy niezdolność do pracy z powodu choroby powstanie po ustaniu
zatrudnienia i spełnione są warunki określone w art. 7 ustawy zasiłkowej, prawo do
zasiłku chorobowego przysługuje po ustaniu zatrudnienia.
Zasady powyższe mają odpowiednie zastosowanie do ustalania prawa do zasiłku
opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego[7] z ubezpieczenia chorobowego oraz do
zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego[8].
Na podst.: www.zus.pl
Podstawa prawna:
[1] Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.
[2] Dz. U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.
[3] Art. 632 § 5 k.p.
[4] Art. 632 § 6 k.p.
[5] Art. 632 § 8 k.p.
[6] Art. 632 § 9 k.p.
[7] Art. 22 i 35 ust. 2 ustawy zasiłkowej.
[8] Art. 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1376, z późn. zm.)

Lekarze z e-asystą
ZMIANY
PROJEKTY
AKTUALNOŚCI
PRAWNE

Od 23 października asystenci medyczni mogą wystawiać
e-zwolnienia w imieniu lekarzy. Już prawie co drugie zwolnienie
wydawane jest w formie elektronicznej.
Asystentem medycznym, którego lekarz będzie mógł upoważnić do wystawiania e-zwolnień w swoim imieniu, może zostać osoba, która wykonuje zawód medyczny lub choćby
czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Do grupy tej zalicza się m.in.
pielęgniarki, ratowników medycznych czy sekretarki medyczne.
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Osoby te muszę posiadać zarejestrowane konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i być wpisane do Rejestru Asystentów Medycznych (RAM). Swój
profil na platformie ZUS musi mieć również
lekarz, w którego imieniu e-zwolnienie będzie wystawiał asystent.
Upoważnianie asystenta do wystawiania
elektronicznych zwolnień lekarskich będzie
odbywać się w RAM. Następnie informacja ta będzie przekazywana do ZUS. Na jej
podstawie asystent uzyska dostęp do odpowiednich funkcji na PUE ZUS, dzięki którym
wystawi e-zwolnienie.
Asystent medyczny upoważniony do wystawiania e-zwolnienia będzie wykonywał
w imieniu lekarza jedynie techniczne czynności. O samym zwolnieniu i jego szczegółach
nadal będzie decydował wyłącznie lekarz.
Od 1 grudnia 2018 r. obowiązującą formą zwolnienia lekarskiego będzie zwolnienie
elektroniczne. We wrześniu niemal 45% zaświadczeń lekarskich zostało wydanych właśnie
w formie elektronicznej. Najwięcej e-zwolnień w stosunku do tradycyjnych zaświadczeń
lekarskich o niezdolności do pracy wystawiono jak do tej pory w województwie zachodniopomorskim (59% e-zwolnień) i podlaskim (58 proc.).
Obecnie ZUS prowadzi szkolenia dla osób, które będą pełnić funkcję asystentów medycznych. Do tej pory przeprowadził także ponad 31,5 tys. szkoleń dla lekarzy i placówek
medycznych z zasad wystawiania e-zwolnień. Szczegółowe informacje na temat szkoleń
można znaleźć w najbliższej placówce ZUS.
Od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie będą wystawiane tylko elektronicznie!
Lekarzu – sprawnie wystawisz e-ZLA, nie musisz go przekazywać do ZUS ani przechowywać
papierowych kopii. Do wystawiania e-ZLA możesz też upoważnić asystenta medycznego.
Pracodawco – natychmiast się dowiesz, że Twój pracownik jest na zwolnieniu lekarskim.
Pacjencie – możesz spokojnie wracać do zdrowia. Nie musisz już pamiętać, żeby dostarczyć
zwolnienie do pracodawcy.
Więcej informacji o e-ZLA
Więcej informacji o PUE ZUS
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PROJEKTY

Zawód fizjoterapeuty
dostępny w formie
indywidualnych
i grupowych praktyk

Będzie możliwość wykonywania zawodu fizjoterapeuty w formie
indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych. Projekt ustawy
o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych
ustaw, który przewiduje taką możliwość, został przyjęty przez
Radę Ministrów.
Wcześniej, na mocy ustawy z 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, zawód
fizjoterapeuty został samodzielnym zawodem medycznym. Dzięki temu fizjoterapeuci – podobnie jak lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki oraz położne – stali się grupą
zawodową podlegającą ścisłym zasadom wykonywania zawodu. Jednak zakres uprawnień i obowiązków dotyczących form wykonywania tego zawodu był węższy niż innych
samodzielnych zawodów medycznych.
Zapisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty nie zapewniały przedstawicielom tej grupy
możliwości wykonywania zawodu w formie indywidualnej i grupowej praktyki zawodowej. Takie uprawnienia wprowadza projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności
leczniczej, przyjęty właśnie przez rząd.
Jest to niezwykle ważna zmiana dla fizjoterapeutów, gdyż większość z nich udziela
świadczeń zdrowotnych osobiście, często wyłącznie w miejscu wezwania lub w jednym
zakładzie leczniczym. Nowe przepisy są przystosowane do takich potrzeb prowadzenia
działalności leczniczej. Gdyby ich nie wprowadzono, w praktyce byłoby niemożliwe wykonywanie zawodu przez dużą część fizjoterapeutów, a to mogłoby niekorzystnie odbić
się na potrzebach pacjentów.
Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2019 r., z wyjątkiem dwóch zapisów, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Do 31 października 2019 r. fizjoterapeuci wykonujący zawód w ramach działalności
gospodarczej będą mogli prowadzić tę działalność bez wpisu do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą. Pozwoli to fizjoterapeutom na dostosowanie się
do nowych regulacji prawnych.
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PROJEKTY

Koniec obowiązkowych
szczepień?

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przewiduje
likwidację obowiązku szczepień ochronnych. Zakłada
pozostawienie obowiązku szczepień ochronnych jedynie dla
sytuacji nałożenia tego obowiązku w drodze decyzji oraz w sytuacji
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Pojawiło się przy tym przeciwne projektowi stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzinie Zdrowia Publicznego ws. szczepień ochronnych.

ZMIANY
PRAWNE

Jakie zmiany
w podmiotach
medycznych?

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody
medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawę
o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz
niektórych innych ustaw.
–„Dla mnie to systemowa zmiana patrzenia na ochronę zdrowia i na osoby zajmujące się opieką nad pacjentami. Dziekuje pani przewodniczącej Marii Ochman i panu Piotrowi
Dudzie, że tak zabiegali o osoby z innych zawodow medycznych. Pamiętajmy, że w procesie
terapii pacjenta uczestniczą także odoby, które nie reprezentują zawodów medycznych.
Ustawa mówi wyraźnie, że są one równie ważne, co personel medyczny. Bez nich żaden
proces leczenia nie byłby możliwy” – mówił minister zdrowia.
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Wprowadzenie progu najniższej płacy zasadniczej
Najistotniejszą zmianą, jaką wprowadza ustawa, jest rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy z 8 czerwca 2017 r. o pracowników działalności podstawowej innych niż
pracownicy wykonujący zawody medyczne, którzy wprawdzie nie mają uprawnień do
samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych, ale – pracując w zakładzie leczniczym –
bezpośrednio wspierają ich udzielanie. Nowelizacja wprowadza prawnie gwarantowany
próg najniższej płacy zasadniczej dla niemedycznych pracowników działalności podstawowej (np. dyspozytorów medycznych, opiekunów medycznych, sanitariuszy szpitalnych,
sekretarek medycznych). Jej celem jest zniwelowanie dysproporcji między wynagrodzeniem pracowników medycznych (np. lekarzy, pielęgniarek) a pracowników działalności
podstawowej, których praca jest również związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Nowelizowana ustawa reguluje poziom najniższego wynagrodzenia zasadniczego –
jest więc w tym zakresie korzystniejsza dla pracowników od ustawy o powszechnej
płacy minimalnej. Pracownikom podmiotów leczniczych przysługują ustawowe dodatki
do wynagrodzenia, które obliczane są na podstawie wynagrodzenia zasadniczego pracownika, dlatego wzrost wynagrodzenia zasadniczego powoduje automatyczny wzrost
pochodnych od wynagrodzeń. W związku
z tym pełne wynagrodzenie pracownika
zatrudnionego w podmiocie leczniczym,
nawet jeśli zostanie ustalone przez pracodawcę na poziomie regulowanego ustawą najniższego wynagrodzenia, zwykle
nie będzie się ograniczać do kwoty tego
najniższego wynagrodzenia zasadniczego
i może być od niego znacznie wyższe.
Korzystne zmiany w Państwowym
Ratownictwie Medycznym
Ww. nowelizacja wprowadza też zmiany
w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie
Medycznym oraz niektórych innych ustaw.
Przywracają one stosowanie art. 12–12h
ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym do akredytacji podmiotów ubie-
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gających się o przeprowadzanie kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych do
końca 2020 roku, kiedy to organizację kursów przejmie Krajowe Centrum Monitorowania
Ratownictwa Medycznego, oraz skracają termin wejścia w życie przepisów dotyczących
planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w ten sposób, aby plan taki
mógł zostać sporządzony po raz pierwszy na 2019 rok.
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy
o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
Ta z kolei nowelizacja utrzymuje w mocy decyzję o wydaniu zgody na wykonywanie ratownictwa górskiego i wodnego, jeśli podmioty, które te zgody posiadają, uzyskają do
31 grudnia 2018 r. wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe
Ratownictwo Medyczne.
Kształcenie techników farmaceutycznych zostanie wznowione
W Ministerstwie Zdrowia prowadzone
są prace mające na celu przywrócenie
Nowelizacja wprowadza prawnie
gwarantowany próg najniższej
kształcenia techników farmaceutycznych.
płacy zasadniczej dla niemedyczZgodnie z ustaleniami poczynionymi z Minych pracowników działalności
nisterstwem Edukacji Narodowej, minister
podstawowej (np. dyspozytorów
zdrowia zwróci się w najbliższym czasie do
medycznych, opiekunów medyczministra edukacji narodowej o wprowadzenych, sanitariuszy szpitalnych,
nie stosownych przepisów w tym zakresie.
sekretarek medycznych).
We współpracy z resortem oświaty zostaną
zagwarantowane warunki, które przełożą się na odpowiednią jakość kształcenia techników farmaceutycznych z uwzględnieniem dostosowania kompetencji przyszłych absolwentów do aktualnych wymogów systemu ochrony zdrowia i przepisów regulujących
obszar szkolnictwa branżowego.
Elektroniczne skierowanie ruszyło
16 października w wybranych podmiotach leczniczych w Warszawie rozpoczął się
pilotaż e-skierowania. Obecnie trwa podłączanie kolejnych jednostek oraz testy.
Docelowo pilotaż e-skierowania przeprowadzony zostanie w około 200 placówkach,
które będą dołączały do programu sukcesywnie. Placówki biorące udział w pilotażu
będą oznaczone logo e-skierowania.

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

KADRY I UBEZPIECZENIA ■

■ KADRY I UBEZPIECZENIA

Ustawa o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
Celem ustawy jest uregulowanie zasad funkcjonowania oraz statusu prawnego Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie jest jednostką,
której głównym celem jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do działania
w systemie ochrony zdrowia przez kształcenie podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów,
farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych osób
legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, których zawody mają zastosowanie w ochronie zdrowia, z wyłączeniem zawodów pielęgniarki i położnej.
Rząd udzieli finansowego wsparcia w celu informatyzacji polskich aptek
Część placówek aptecznych znalazła się w trudnej sytuacji finansowej uniemożliwiającej
znaczne inwestycje w nowoczesny sprzęt IT, niezbędny do wdrożenia e-recepty.
Ministerstwo Zdrowia zaproponowało aptekarzom możliwość podwójnego uznania
za koszt tych wydatków, które zostały od początku 2018 roku poniesione przez daną
aptekę na sprzęt IT oraz oprogramowanie. Wsparcie finansowe dotyczyć będzie sprzętu
potrzebnego do obsługi e-recepty, czyli komputerów, monitorów, a także oprogramowania. Katalog produktów w najbliższym czasie zostanie doprecyzowany.
Plan wsparcia finansowego zakłada możliwość pomocy dla wszystkich aptek, które
w 2018 roku dokonały zakupu sprzętu IT i płacą podatki w Polsce, ponieważ wsparcie
dotyczy możliwości odliczenia pewnych kwot od podatku. Wstępnie określone zostały
też założenia, które mówią, że jeden przedsiębiorca może dodatkowo odliczyć 19%
podatku od zakupu sprzętu komputerowego za kwotę 3500 zł na jedno stanowisko
komputerowe. Tego odliczenia może dokonać na 4 stanowiska w jednej aptece i maksymalnie na 4 apteki.
Maksymalne kwoty odliczenia:
•
Stanowisko komputerowe w aptece – 3500 zł
• 4 stanowiska w aptece – 14 000 zł
• 4 apteki – max. 56 000 zł
•
Wsparcie finansowe – 19%
Więcej środków na bezpłatne leki dla seniorów
Nowelizacja przepisów przewiduje zwiększenie o 50 mln zł wysokości środków przewidzianych na bezpłatne leki dla seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia. Modyfikuje
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także zasady stosowania mechanizmu korygującego, który minister właściwy do
spraw zdrowia jest obowiązany zastosować w wypadku ryzyka przekroczenia limitów
ustalonych na kolejne lata realizacji programu 75+.
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenia rozwiązań mających na celu dostosowanie wysokości przewidzianego na 2018 r.
limitu środków finansowych przeznaczonych na finansowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, dostępnych
bezpłatnie dla świadczeniobiorców po ukończeniu 75. roku życia oraz modyfikacji zasad
stosowania mechanizmu korygującego, który minister właściwy do spraw zdrowia jest
obowiązany zastosować w przypadku ryzyka przekroczenia limitów ustalonych na kolejne lata realizacji programu 75+.
Jak wskazano w uzasadnieniu projektu rządowego, kwoty pierwotnie przeznaczone na realizację programu uwzględniały ostrożne prognozy wydatków, jednak dzięki
uszczelnieniu systemu podatkowego możliwe stało się rozszerzenie działania programu
bez zagrożenia dla finansów państwa.

ZMIANY
PRAWNE

Poprawa warunków
pracy marynarzy

Sejm 13 października wyraził zgodę na dokonanie przez
Prezydenta ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu
z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy
w Genewie 9 czerwca 2016 r., w trybie art. 89 ust. 1 Konstytucji.
Konwencja, regulując warunki zatrudniania marynarzy, życia na statku, zagadnienia ochrony zdrowia i opieki medycznej
oraz zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej marynarzy, jest istotnym aktem prawa międzynarodowego, gwarantującym i chroniącym prawa członków
załóg statków morskich.
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Nowy ład dla
konsumentów

Komisja Europejska przygotowała pakiet zmian, które zwiększą
ochronę praw konsumentów. Obejmą one m.in. zakupy przez
internet, usługi cyfrowe, kwestie podwójnych standardów
produktów w różnych krajach.
– „Rynek podlega szybkim zmianom. Nowy ład dla konsumentów to odpowiedź na nowe
wyzwania. Gromadzimy dane w chmurze, korzystamy z serwisów społecznościowych,
coraz chętniej kupujemy przez internet. Zmiany mają wzmocnić prawa konsumentów
i zapewnić im dodatkowe narzędzia przy dochodzeniu roszczeń” – powiedziała Dorota
Karczewska, wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Powództwa przedstawicielskie
Pierwszy element pakietu „Nowy ład dla konsumentów” dotyczy tzw. powództw przedstawicielskich. Ułatwi on konsumentom zbiorowe dochodzenie roszczeń, w tym uzyskanie rekompensat. Obejmie wszystkie ważne branże, m.in. usługi finansowe, transport,
energetykę, telekomunikację. Powództwo przedstawicielskie będą mogły wytoczyć
niezależne wykwalifikowane podmioty, np. organizacje konsumenckie. W efekcie sąd
lub organ administracji wyda nakaz zaprzestania szkodliwych praktyk i zarządzi rekompensaty dla konsumentów. Uprawnione podmioty będą mogły też negocjować z firmą
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porozumienie – zatwierdzi je sąd lub organ administracji. Przedsiębiorca będzie musiał
poinformować konsumentów dotkniętych naruszeniem o ostatecznej decyzji lub zawartej ugodzie oraz o rekompensatach.
Projekt dyrektywy „Omnibus”
Drugim z elementów „Nowego ładu dla konsumentów” jest projekt dyrektywy „Omnibus”. Przewiduje on zmiany w 4 dyrektywach o: nieuczciwych warunkach w umowach
konsumenckich, cenach produktów, nieuczciwych praktykach handlowych oraz prawach
konsumenta. Najważniejsze propozycje to:
•
większa przejrzystość zakupów w sieci. Konsument dowie się przed zawarciem
umowy na internetowej platformie handlowej, czy kupuje od przedsiębiorcy, czy
od osoby prywatnej. W tym drugim przypadku nie mają zastosowania przepisy
chroniące konsumentów, o czym portal będzie musiał powiadomić. Musi też
informować o kryteriach pozycjonowania ofert, np. o tym, że przedsiębiorca
zapłacił za lepsze miejsce w wynikach wyszukiwania,
•
ułatwienia w indywidualnym dochodzeniu roszczeń. Jeśli konsument dozna
uszczerbku w wyniku nieuczciwych praktyk handlowych, np. agresywnego marketingu, będzie mógł rozwiązać umowę i domagać się odszkodowania,
• ochrona przy „bezpłatnych” usługach cyfrowych. Konsumenci w zamian za
korzystanie z nich dostarczają swoje dane osobowe. Po zmianach zyskają takie
same prawa jak w przypadku płatnych umów zawieranych przez internet, np.
będą mogli w ciągu 14 dni odstąpić od umowy,
• sprzedaż na pokazach i w domach konsumentów. W wielu państwach, także w Polsce, dochodzi przy tej okazji do stosowania agresywnego marketingu i nieuczciwych praktyk handlowych. Nowe unijne przepisy dadzą władzom
krajowym możliwość wprowadzenia ograniczeń. W Polsce trwają już prace nad
propozycjami UOKiK,
•
walka z podwójnymi standardami produktów. Wprowadzenie na rynek towaru
jako identycznego z tym, który jest sprzedawany w kilku innych państwach UE,
podczas gdy istotnie różni się od niego np. składem, będzie uznawane za wprowadzanie klientów w błąd.
Obywatelski dialog konsumencki
Obecnie nad oboma projektami trwają równolegle prace w grupach roboczych w Radzie
oraz w Parlamencie Europejskim. Na tym etapie państwa członkowskie zgłaszają swoje
uwagi do propozycji Komisji Europejskiej.
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WSKAŹNIKI
I STAWKI
AKTUALNOŚCI

Polska przyjęła najwięcej
imigrantów w UE

Eurostat podał, że Polska w 2017 r. wydała 683 tys. pozwoleń
na pobyt osobom spoza UE. To najwięcej ze wszystkich
państw członkowskich i stanowi 22% tego typu dokumentów
wydawanych na terenie Wspólnoty. Najwięcej, bo aż 85,7%
imigrantów, pochodziło z Ukrainy.

Dobre, bo niemieckie?
AKTUALNOŚCI

UOKiK po raz pierwszy porównał jakość produktów oferowanych
konsumentom z Polski i Europy Zachodniej.
Sprawdził jakość 101 produktów, istotne różnice dotyczyły 12. Na przykład chipsy niemieckie smażono na oleju słonecznikowym, polskie – na palmowym.

Na drugim miejscu za Polską znaleźli się Niemcy (535,4 tys. zezwoleń), za nimi Wielka
Brytania (517 tys.) i Francja (250,2 tys.).

AKTUALNOŚCI

Zmiana czasu –
do zmiany

W ostatni weekend października przestawialiśmy zegarki
i przeszliśmy z czasu letniego na zimowy. W Unii Europejskiej trwa
jednak dyskusja dotycząca odejścia od sezonowych zmian czasu.
12 września br. Komisja Europejska
przedstawiła projekt dyrektywy w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu.
Propozycja KE pozostawia dowolność
krajom członkowskim, co do określenia,
który czas będzie obowiązujący. Główny Urząd Miar przygotował zaś „ściągę”
dla mieszkańców Polski pozwalającą
ocenić, które rozwiązanie jest dla nich
najkorzystniejsze i dlaczego.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

AKTUALNOŚCI
PORADY

Chcesz kupić, sprzedać,
wynająć mieszkanie?

Uważaj na firmy, które pobierają opłaty za udostępnianie adresów.
Upewnij się, że pośrednik zweryfikował stan techniczny i prawny
mieszkania. Przeczytaj dokładnie umowę i sprawdź, czy nie ma
w niej niedozwolonych klauzul, np. że agentowi należy się prowizja,
chociaż kupca znalazłeś osobiście – skorzystaj z rad UOKiK.
Zaczynasz studia lub pracę w nowym mieście i potrzebujesz mieszkania? Jeśli zamierzasz zlecić pośrednictwo agencji nieruchomości, skorzystaj z porad Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
Nie płać z góry za udostępnienie oferty
Widzisz atrakcyjne ogłoszenie? Na przykład: kawalerka do wynajęcia w centrum Warszawy za 1000 zł plus opłaty licznikowe miesięcznie. Dzwonisz, odbiera pracownik biura, który obiecuje, że udostępni ci kontakt do właściciela mieszkania, jeśli podpiszesz
umowę i z góry zapłacisz np. 250 zł. Uważaj! Jest duże prawdopodobieństwo, że oferta
okaże się nieaktualna, mniej atrakcyjna niż w ogłoszeniu albo że nikt nie będzie odbierał
numeru telefonu, za który zapłaciłeś.
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Na rynku co jakiś czas pojawiają się firmy, które jedynie udostępniają klientom oferty
znalezione np. w internecie. Nie masz więc gwarancji, że agent chociaż obejrzał i sprawdził mieszkanie. W odróżnieniu od tradycyjnych agencji nieruchomości, które pobierają
prowizję dopiero po sfinalizowaniu transakcji, tacy przedsiębiorcy żądają zapłaty z góry.
Umowy są tak sformułowane, że firma zobowiązuje się tylko do przekazywania ofert.
Przeważnie zastrzega, że nie ponosi odpoNajważniejsza jest umowa na
piśmie. Określ w niej, za co
wiedzialności za treść ogłoszeń.
płacisz oraz jakich dodatkoZanim podpiszesz taką umowę, zastawych czynności oczekujesz od
nów się, czy chcesz płacić za numer telefoagenta. Ustal wysokość wynanu, który może okazać się bezwartościowy.
grodzenia dla pośrednika.
Jeśli zostałeś oszukany, zawiadom policję
lub prokuraturę.

•

•

Wtedy w umowie musi być sprecyzowane, że chodzi o klientów skojarzonych
przez daną agencję, którzy zawrą transakcję dotyczącą konkretnej nieruchomości w ciągu np. 3 kolejnych miesięcy,
w tzw. umowach na wyłączność nakazują zapłatę prowizji, gdy do transakcji
doszło bez udziału pośrednika. Według UOKiK wyłączność dotyczy tylko pośrednictwa, a nie samej sprzedaży lub najmu. Jeśli więc przy umowie na wyłączność, sam (bez pomocy innej agencji) znajdziesz kupca lub najemcę, to żądanie
prowizji jest bezprawne,
przewidują kary umowne, jeśli nie zapłacisz prowizji. Zgodnie z prawem kary
umowne dotyczą tylko zobowiązań niepieniężnych, a wynagrodzenie dla pośrednika takim nie jest. Jeśli zwlekasz z zapłatą, agencja może ci naliczyć odsetki – nie
wyższe od ustawowych.
Upewnij się co do ceny

Dokładnie przeczytaj umowę z pośrednikiem
Także w przypadku tradycyjnych agencji zdarzają się pułapki. Najważniejsza jest umowa.
Musi być zawarta na piśmie. Określ w niej, za co płacisz – jakiego mieszkania szukasz
(np. 2-pokojowego w spokojnej okolicy blisko centrum, nie na parterze, w dobrym stanie
technicznym) oraz jakich dodatkowych czynności oczekujesz od agenta (np. sprawdzenia
stanu prawnego mieszkania, pomocy przy uzyskaniu kredytu). Ustal wysokość wynagrodzenia dla pośrednika. Sprawdź, na jaki czas jest zawarta umowa i jakie są warunki jej
wypowiedzenia. Możesz podpisać tzw. umowę na wyłączność, ale wtedy pamiętaj, że
zobowiązujesz się nie korzystać z usług innych agencji.
Zwróć także uwagę, czy w umowie nie ma klauzul niedozwolonych, np. zakwestionowanych przez UOKiK w 2017 r. u pośredników z województw łódzkiego i świętokrzyskiego:
•
wyłączenie odpowiedzialności pośrednika za niezgodność oferty ze stanem
faktycznym i prawnym. Agent powinien rzetelnie wykonywać swój zawód. Do
jego obowiązków należy przynajmniej wstępna weryfikacja zgłaszanej oferty – obejrzenie mieszkania, sprawdzenie ksiąg wieczystych. Jeśli z powodu
zaniedbania pośrednika, poniesiesz stratę, możesz ubiegać się przed sądem
o odszkodowanie. Niezależnie od tego zanim podejmiesz decyzję, sam obejrzyj
mieszkanie,
•
pozwalają na żądanie prowizji po wygaśnięciu umowy o pośrednictwo. Taki
zapis agencja może wykorzystać, aby żądać pieniędzy, nawet gdy nie przyczyniła
się do transakcji. UOKiK dopuszcza zastrzeżenie wynagrodzenia po wygaśnięciu
umowy, ale tylko wobec konkretnej oferty i w indywidualnie ustalonym terminie.
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Masz prawo wiedzieć, ile zapłacisz za mieszkanie i poznać wszystkie dodatkowe koszty.
Także wysokość prowizji agencji powinna być jasno określona i uwzględniać podatek VAT.
Pamiętaj o swoich prawach
•

Jeśli umowę podpisałeś przez Internet lub poza siedzibą agencji (np. na klatce
schodowej oglądanego mieszkania lub w kawiarni), masz prawo od niej odstąpić
bez podawania powodu i ponoszenia konsekwencji w ciągu 14 dni. Pośrednik
powinien cię o tym poinformować i udostępnić formularz odstąpienia.
Gdy jednak agent na twoją wyraźną pisemną prośbę rozpoczął już świadczenie usług,
należy mu się za zapłata za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, np.
wycenę nieruchomości, zrobienie zdjęć, zamówienie reklamy. A jeśli zdążył pokazać ci
mieszkanie, które wynajmiesz lub kupisz, może żądać prowizji.
• Jeśli agent nie wywiązał się z obowiązków zapisanych w umowie, złóż reklamację. Przykładowo pośrednik zobowiązał się na piśmie, że sprawdzi stan
prawny mieszkania, a potem zapewnił cię, że nie jest ono zadłużone. Jeśli okazało
się to nieprawdą, możesz domagać się obniżenia prowizji lub nawet jej zwrotu.
Niezależnie od tego, jeśli w wyniku działań/zaniedbań agenta poniosłeś konkretne straty, możesz dochodzić przed sądem odszkodowania. Pośrednicy muszą
mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC, które stanowi zabezpieczenie
w takim przypadku.
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Sprawdź pośrednika
Do 2014 r. każdy pośrednik w obrocie nieruchomościami musiał mieć licencję i można
go było sprawdzić w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury. Po
deregulacji zawodu pośrednikiem może być każdy. Obecnie agenta możesz sprawdzić
jedynie w stowarzyszeniach pośredników, np. w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości,
która wprowadziła własne, dobrowolne licencje.
W przypadku kłopotów z agencją, np. odrzucenia reklamacji, możesz udać się po
pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Jeśli pośrednik wyrazi
zgodę na polubowne rozwiązanie sporu, możesz złożyć wniosek o mediację lub koncyliację w wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej.

AKTUALNOŚCI

Posiłek w szkole
i w domu

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019–2023, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.
W latach 2019–2023 we wszystkich województwach realizowany będzie program „Posiłek w szkole i w domu”, na który zostanie przeznaczone 2,75 mld zł. Program będzie
finansowany z budżetu państwa. Szacuje się, że skorzysta z niego 2 478 gmin i prawie
1,2 mln osób. Zapewni on pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom i uczniom, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się
w trudnej sytuacji. Program wpisuje się w inicjatywy strategiczne mające znaczenie dla
rozwoju Polski wyznaczone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku
lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj.
150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
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Istotnym elementem programu będzie także zapewnienie młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Rozwiązanie takie umożliwi większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są
posiłki oraz nad procesem ich przygotowywania. Aby wesprzeć to rozwiązanie wojewoda będzie mógł zwiększyć dotację do 5 proc. dla gmin, które zapewnią posiłek w bezpośrednio prowadzonych przez siebie stołówkach. Wsparcie finansowe będzie udzielane
organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły zorganizowane
w zespołach szkół, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych
ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także publiczne
szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Z tych
środków będzie można np. doposażyć i poprawić standard funkcjonujących stołówek
lub zaadaptować inne pomieszczenie na jadalnię.
Ze środków przekazywanych gminom w ramach programu dofinansowane zostaną
posiłki wydawane w stołówkach oraz te dowożone osobom dorosłym, w tym nieopuszczającym domu (np. ze względu na podeszły wiek, czy niepełnosprawność), które nie
są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku (w programie przeznaczono
środki na dowóz posiłków). W tym przypadku wojewoda także będzie mógł zwiększyć
do 5 proc. dotację dla gmin na dowóz posiłków.
Program realizowany będzie przez ministrów: rodziny, pracy i polityki społecznej oraz
edukacji narodowej. Na realizację działań przewidzianych w programie gmina będzie mogła otrzymać dotację, jeżeli na jedno zadanie przeznaczy nie mniej niż 40 proc. z własnych
środków, przy czym wojewoda będzie mógł zmniejszyć wkład własny gminy do 20 proc.
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ZMIANY
AKTUALNOŚCI
PORADY
PRAWNE

Twoje konto na Facebooku
zostało zaatakowane?
Jak postępować?

Minister Cyfryzacji skierował do Facebooka pytanie o wyjaśnienie
szczegółów dotyczących ataku na konta użytkowników. Od
tego momentu ministerstwo monitoruje sprawę, uzyskując od
Facebooka na bieżąco informacje o zakresie ataku. W związku
z podejmowanymi działaniami, ze strony Facebooka opracowana
została procedura umożliwiająca w łatwy sposób sprawdzenie,
czy zdarzenie dotyczy obywatela Polski. Z informacji, jakie
resort uzyskał, wynika, że naruszenie dotyczyło niespełna
0,6% wszystkich użytkowników w Polsce (93 588 kont).
Minister Cyfryzacji na drugi dzień po pojawieniu się informacji o wycieku danych z Facebooka wystosował do tego podmiotu pismo z prośbą o jak najszybsze ustalenie ilości polskich kont, które zostały narażone, zalecając pilny kontakt z Urzędem Ochrony
Danych Osobowych, jako z właściwym w tym zakresie, aby ustalić procedurę dalszego
postępowania.
Jak postępować?
Po pierwsze, Facebook udostępnił narzędzie pozwalające sprawdzić, czy do profilu dostęp miały osoby niepowołane. Aby to zweryfikować, należy – bedąc zalogowanym na Facebooku – wejść na dedykowaną stronę. Wyświetli się komunikat informujący, czy konto
było narażone na atak oraz jakiego rodzaju dane mogły zostać pozyskane w jego wyniku.
Dodatkowo Facebook wysłał spersonalizowane wiadomości do osób, które zostały
dotknięte atakiem, w których z pozyskanych od Facebooka informacji wynika, że jest
wyjaśnione do jakich informacji hackerzy mogli uzyskać dostęp, a także opisane są
kroki, jakie użytkownicy mogą podjąć, aby zapewnić bezpieczeństwo swoich kont.
Po drugie, resort rekomenduje skontaktowanie się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Facebooka, który jest odpowiedzialny za monitorowanie procesów przetwarzania danych osobowych wewnątrz firmy. Inspektor jest pośrednikiem między tymi których
dane dotyczą a administratorem danych, czyli w tym przypadku Facebookiem.
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Po trzecie, w Centrum pomocy Facebook znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie ochrony prywatności.
Więcej informacji na temat możliwości zabezpieczenia konta na Facebooku
Co dalej?
Osobom, których konta zostały zaatakowane, przysługuje prawo do podjęcia stosownych kroków prawnych, w szczególności złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Ilu Polaków i jakie dane?
Na szczęście naruszenie nie dotyczyło wszystkich użytkowników Facebooka w Polsce,
których jest około 16 mln. Zgodnie z informacjami, które uzyskaliśmy bezpośrednio od
Facebooka w Polsce narażonych zostało łącznie 93 558 kont. Tym samym naruszenie
dotyczyło 0,58% wszystkich polskich użytkowników. Można je podzielić na trzy grupy
ze względu na stopień narażenia:
W pierwszym przypadku atakujący mieli
dostęp do wszystkiego, co zalogowane
osoby mogły zobaczyć, patrząc na profilu.
Konkretnie: dane przyjaciół, treści postów
na ścianie, dane grup, do których przynależą
oraz nazwy ostatnich konwersacji na Messengerze (bez treści, chyba że wiadomość
dotyczyła fanpage, jakim zarządza osoba).
W Polsce było 982 takich kont.
W drugim przypadku atakujący uzyskali
dostęp do nazwiska i informacji kontaktowych. Konkretnie: numeru telefonu, adresu
e-mail lub obu tych informacji, w zależności
od tego, co użytkownicy mieli w swoim profilu. W Polsce to liczba 26 359 kont.
W trzecim przypadku atakujący uzyskali
dostęp do tych samych dwóch typów informacji, o których wspomniano powyżej, a także
do dodatkowych szczegółów znajdujących się
w profilach. W Polsce to liczba 66 217 kont.
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INTERPRETACJE

Zasady działania
stowarzyszeń i organizacji
w szkole

W związku z organizowaniem tzw. „tęczowych piątków”
w niektórych szkołach, Anna Ostrowska Rzecznik Prasowy MEN
poinformowała, iż rodzic ma prawo do decydowania o tym, jakie
organizacje i z jakimi inicjatywami będą obecne w szkole.
Obowiązkiem dyrektora szkoły jest uzyskanie zgody rodziców na działalność stowaObowiązkiem dyrektorzyszeń i organizacji na terenie szkoły. Jeśli
ra szkoły jest uzyskarodzice wiedzą o tym, że dziecko w szkole
nie zgody rodziców na
uczestniczy w wydarzeniu niezgodnym z ich
działalność stowarzywartościami, mają oni prawo wyrazić swój
szeń i organizacji na
stanowczy sprzeciw. W razie wątpliwości
terenie szkoły.
mają również prawo zgłosić się do kuratorium oświaty.
W informacji MEN podkreślono, że zgodnie z art. 86 ustawy prawo oświatowe w szkole i placówce oświatowej mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych. Jest to możliwe, jeżeli celem statutowym działających
w szkole stowarzyszeń i organizacji jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub
placówki. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną,
poza polityczną, organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady
szkoły lub placówki i rady rodziców.
Natomiast wszelkiego typu programy zawierające treści wychowawcze muszą być
ustalane wspólnie z rodzicami i nauczycielami. To rodzice mają prawo do decydowania
o tym, jakie treści wychowawcze są przekazywane ich dzieciom w szkole. Treści te muszą
być również zgodne z programem wychowawczo-profilaktycznym, uchwalanym przez
radę rodziców. Szkoła musi przestrzegać prawa.
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Zmiany
w wykroczeniach

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy –
Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw m.in.
wprowadza w Kodeksie wykroczeń nowe zasady kształtowania
odpowiedzialności sprawców, którzy dopuścili się popełnienia
kilku wykroczeń przeciwko mieniu, które stanowią wspólnie
z innymi czynami – ze względu na łączną wartość mienia –
przestępstwo.
Przepis oznaczony jako art. 10a wprowadza zasadę, że w przypadku wymierzenia kar
lub środków karnych tego samego rodzaju, za jedno z tych wykroczeń i za przestępstwo,
wykonuje się surowszą karę lub środek karny.
Ustawa, w przepisach art. 119 § 1, art. 120 § 1, art. 122 § 1 i 2 oraz w art. 124 § 1 Kodeksu wykroczeń, regulujących przypadki tzw. czynów zabronionych przepołowionych,
określa na nowo wartość graniczną decydującą o odpowiedzialności sprawcy czynu
za przestępstwo, a nie za wykroczenie – będzie to kwota 500 zł. W aktualnym stanie
prawnym zakwalifikowanie czynu, o którym mowa w wyżej wymienionych przepisach
Kodeksu wykroczeń, do kategorii wykroczeń albo przestępstw uzależnione jest od
tego czy wartość przedmiotu czynu mieści się w granicach odpowiadających wartości
1/4 minimalnego wynagrodzenia czy też je przekracza. Okazało się, że ze względu na
treść art. 2a Kodeksu wykroczeń, który reguluje skutki kontrawencjonalizacji, polegającej na przeniesieniu danego czynu z kategorii przestępstw do kategorii wykroczeń,
w następstwie każdorazowej (corocznej) zmiany w drodze rozporządzenia wartości
minimalnego wynagrodzenia, zachodzi potrzeba dokonywania przez sądy przeglądu
wszystkich prawomocnych wyroków skazujących, w przypadku których orzeczone kary
nie zostały jeszcze wykonane i ponownego rozstrzygania w sprawie ewentualnej zamiany kar, gdyż prawomocne wyroki upadają w zakresie dotyczącym kary. Dotyczy to
również kar łącznych. Zwrócił na to uwagę Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu
sygnalizacyjnym z dnia 24 stycznia 2018 r. (sygn. akt S 1/18). W celu uniknięcia pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych, w ustawie nowelizującej, powraca się do
kwotowego, a nie parametrycznego określania wartości granicznej decydującej o odpowiedzialności sprawcy czynu za przestępstwo albo za wykroczenie.
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Nowelizacja wprowadza w art. 27 § 1 Kodeksu wykroczeń, możliwość uwolnienia się
od wykonania kary zastępczej polegającej na wykonywaniu pracy społecznie użytecznej
przez wpłacenie przypadającej jeszcze do uiszczenia kary pieniężnej.
W ustawie o Policji wprowadzono nowy art. 20f, który pozwoli Policji na gromadzenie
i przetwarzanie danych dotyczących sprawców wykroczeń przeciwko mieniu: kradzieży,
kradzieży lub wyrębu drzewa z lasu, paserstwa oraz zniszczenia mienia. Ustawa wprowadza regulację pozwalającą na utworzenie zbioru danych, zwanego „rejestrem wykroczeń”,
obejmującego informacje, w tym dane osobowe dotyczące sprawców wykroczeń przeciwko mieniu oraz osób pokrzywdzonych
tymi czynami. Rejestr wykroczeń będzie
prowadzony w systemie teleinformatycznym jako rejestr elektroniczny. Ustawa stanowi, że dane osobowe wyżej wskazanych
osób będą pobierane, uzyskiwane, gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane
także bez ich wiedzy i zgody.
W art. 3 nowelizacji dokonuje się nowelizacji przepisu art. 12 Kodeksu karnego, w zakresie czynu ciągłego. Ustawa stanowi, że kto w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podobny sposób, popełnia dwa lub
więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia
odpowiedzialność za przestępstwo, ten odpowiada jak za jeden czyn zabroniony, wyczerpujący znamiona przestępstwa.
Zmiana art. 97 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia wprowadza możliwość nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, gdy popełnienie
wykroczenia ujawniono jako materiał zarejestrowany na urządzeniach technicznych
należących do obywateli (telefony, kamery, rejestratory jazdy).
W zmianie art. 97 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia wprowadza
się jednolity 60-dniowy termin do nakładania mandatów karnych, liczony od momentu
dowiedzenia się o osobie sprawcy.
Ustawa wydłuża do 14 dni termin do wniesienia grzywny nałożonej mandatem karnym zaocznym.
Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wyjątek stanowią
przepisy dotyczące rejestru wykroczeń, które wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od
dnia ogłoszenia ustawy oraz przepisy zmieniające zasady regulujące kwestie nakładanych w postępowaniu mandatowym grzywien, które wejdą w życie po upływie 6 miesięcy
od dnia ogłoszenia ustawy.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

ZMIANY
PRAWNE
PROJEKTY

Ułatwienia dla
kierowców?

Likwidacja karty pojazdu i nalepki kontrolnej, możliwość
zachowania dotychczasowego (przypisanego do pojazdu)
numeru rejestracyjnego pojazdu, brak mandatu za nieposiadanie
przy sobie prawa jazdy – to rozwiązania zaproponowane przez
ministrów infrastruktury Andrzeja Adamczyka i cyfryzacji Marka
Zagórskiego w ramach pakietu deregulacyjnego.
Zmiany te będą wprowadzane stopniowo, począwszy od 2019 r.
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Legitymacja szkolna
w telefonie

Wydanie mLegitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych przewiduje podpisane 16 października br.
przez Minister Annę Zalewską znowelizowane rozporządzenie
MEN z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych.
mLegitymacja szkolna będzie stanowiła mobilną wersję legitymacji szkolnej
lub e-legitymacji szkolnej. Podobnie jak
w przypadku pozostałych form legitymacji,
mLegitymacja szkolna będzie poświadczała uprawnienie do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego.
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Wojska Obrony
Terytorialnej pod
dowództwem MON

Ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej
oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej dostosowuje system dowodzenia Sił Zbrojnych RP do
struktur dowodzenia w NATO.
Zwiększa rolę szefa Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego, który będzie dowodził
całymi Siłami Zbrojnymi RP, z wyjątkiem
Wojsk Obrony Terytorialnej. Będą one
podlegały ministrowi obrony narodowej
do czasu osiągnięcia przez nie pełnej gotowości działania. Według dotychczasowych
zapowiedzi resortu obrony miałoby to nastąpić 1 stycznia 2025 r.
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Szersza definicja
weterana

Status weterana będzie mogło uzyskać więcej osób służących
w misjach i kontyngentach poza granicami kraju.
Wcześniej weteranami nie mogły zostać osoby, które brały udział w misjach trwających
krócej niż 60 dni, nawet jeśli uczestniczyły w nich kilkukrotnie. Po zmianie przepisów status weterana będzie przysługiwał także osobom uczestniczącym w misjach krótszych niż
60 dni, jeśli w sumie ich udział w działaniach poza granicami Polski trwał co najmniej 90 dni.
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DLACZEGO WARTO ZAUFAĆ NASZEJ KANCELARII?

Generalnie wszyscy doradcy podatkowi – także w naszej Kancelarii –
wykonują zawód w sposób niezależny. W swoich decyzjach podlegamy
jedynie przepisom prawa i zasadom etyki obowiązującym doradców
podatkowych. Wiele z tych zasad ma służyć ochronie interesów Klientów Kancelarii. Wskazują one m.in., że jako doradcy podatkowi powinniśmy zawsze kierować się dobrem swoich klientów, poszanowaniem
obowiązków wynikających z uczciwości, godności i dobrych obyczajów.
Podejmowane przez nas czynności zawodowe mają mieć na celu ochronę interesów Klienta, jednak ta ochrona nie może usprawiedliwiać naruszenia zasad etyki i godności zawodu.
Jako doradcy podatkowi powinniśmy też wykonywać czynności
zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, w sposób rzetelny, z zachowaniem należytej staranności. Naszym obowiązkiem jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Na każdym doradcy ciąży obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich faktów i informacji, jakie powziął w związku z wykonywaniem zawodu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawach. Dotyczy
to wszystkich uzyskanych przez nas informacji (np. zawartych w materiałach utrwalonych w jakiejkolwiek formie). Obowiązani jesteśmy
także zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedzieliśmy się w związku z wykonywaniem
czynności zawodowych. Powinniśmy stosować procedury chroniące
dane w każdej postaci, w tym również elektronicznej, przed zniszczeniem, zmianą czy dostępem osób niepowołanych. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie. Obecnie
tylko sąd (a nie np. policja, ABW czy prokuratura) może zwolnić nas
z dochowania tajemnicy.

