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ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

Słowo od doradcy

Coraz bardziej klaryfikują się zmiany przepisów, jakie dotkną podatników, a zwłasz-
cza przedsiębiorców w przyszłym roku. Przewidziano np. 8 tys. zł kwoty wolnej od 
podatku od 2018 roku, a także mnóstwo zmian zwłaszcza w podatkach dochodowych. 
Dane dużych podatników CIT mają być publikowane, w parlamencie jest też tzw. dru-
ga ustawa o innowacyjności. W zakresie podatków pośrednich zwrócić uwagę należy 
na planowaną reformę VAT i wprowadzenienie mechanizmu split payment, a także 
objęcie akcyzą płynów do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. 
Zauważyć można, że przygotowane przez rząd zmiany z reguły większym podmiotom 

„zaciskają pasa”, zaś mniejszym go „poluzowują”.
Wskaźniki ekeonomiczne mają się, jak na razie, bardzo dobrze, stąd optymistyczny 

budżet na przyszły rok.
Niestety od przyszłego roku w placówkach handlowych wprowadzona zostanie 

kłopotliwa opłata recyklingowa za reklamówki foliowe.
Z kolei Rada UE niekorzystnie dla Polski zdecydowała w sprawie pracowników 

delegowanych, teraz zmianami zajmuje się Parlament Europejski.
Projekt rządowy przewiduje skrócenie czasu przechowywania akt pracowniczych 

oraz zasadę wypłaty wynagrodzeń na konta. 

Twój Doradca Podatkowy

  7 – Wpłata podatku dochodowego w formie 
karty podatkowej za październik. 

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

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

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

10 – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za 
październik.

15 – Wpłata IV raty podatku od nieruchomości, 
podatku leśnego i podatku rolnego – osoby 
fizyczne. 

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

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

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

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

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

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

20 – Wpłata ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych za październik.

20 – Wpłata na PFRON za październik.

27 – Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.

27 – Złożenie informacji o ewidencji VAT 
w formie JPK (JPK_VAT) za październik – 
podatnicy mający status dużego, średniego 
oraz małego przedsiębiorcy.

27 – Złożenie informacji podsumowującej.

30 – Złożenie rezygnacji z opodatkowania 
w 2018 r. dochodów z działów specjalnych 
produkcji rolnej podatkiem liniowym.

Terminy – listopad
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Od 1 stycznia 2018 r. kwota wolna od podatku wzrośnie do 8 tys. zł 
z obecnych 6,6 tys. zł. Korzyść z podwyższenia kwoty wolnej 
odczują szczególnie osoby, które uzyskują niewielkie dochody 
np. z umów zlecenia czy emerytur i rent. 

Przygotowany przez rząd projekt nowe-

lizacji ustaw o podatkach dochodowych: 

PIT, CIT oraz podatku ryczałtowym zakłada 

podwyższenie od 1 stycznia 2018 r. kwoty 

wolnej od podatku do 8.000 zł. Korzyść 

z takiego rozwiązania odczują w szczegól-

ności osoby, które uzyskują niewielkie do-

chody, np. z umów zlecenia czy emerytur 

i rent. Podwyższenie kwoty wolnej umożli-

wi stopniowy wzrost ich dochodów.

Jednocześnie utrzymano malejącą wraz 

ze wzrostem dochodów (degresywną) 

kwotę wolną od podatku dla dochodów, 

które stanowią podstawę opodatkowania 

powyżej 8.000 zł do 13.000 zł oraz powy-

żej 85.528 zł do 127 000 zł. Nie zmieni się 

natomiast kwota zmniejszająca podatek 

od podatku dla dochodów w przedziale 

13.000 zł – 85.528 zł i nadal będzie wyno-

sić 556,02 zł (co odpowiada dochodowi 

3.089 zł).

Projekt przewiduje szereg innych zmian 

podatkowych. Ma np. dwukrotnie zwięk-

szyć się limit 50% kosztów dla twórców.

ORZECZENIA

 PODATKI ■

8 tys. zł kwoty wolnej 
od podatku od 2018 roku

■ PODATKI

PROJEKTY

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, przedłożony przez ministra rozwoju 
i finansów.

Minister rozwoju i finansów będzie mógł publikować na stronie resortu w Biuletynie In-

formacji Publicznej informacje zawierające podstawowe dane podatkowe największych 

firm – podatników CIT. Upublicznianie tych danych nie naruszy przepisów o tajemnicy 

skarbowej. Chodzi o podatników, których przychody w roku poprzednim przekroczyły 

wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro, jak również 

podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej (PGK).

Dane dużych podatników 
CIT publikowane 

ZMIANY 
PRAWNE

WSKAŹNIKI 
I STAWKIPROJEKTY

– „Każdą złotówkę, jaką przedsiębiorca przeznaczy na badania 
i rozwój, będzie mógł sobie odliczyć. Zachęty finansowe to bardzo 
skuteczna metoda pobudzająca firmy do działalności innowacyjnej” – 
powiedział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki 
i szkolnictwa wyższego po posiedzeniu Rady Ministrów, na której 
przyjęto drugą ustawę o innowacyjności. 

Pierwsza obowiązuje od końca 2016 roku.

Najważniejsze założenia drugiej ustawy o innowacyjności:

1. zmiany podatkowe:

 Ì zwiększenie wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową 

(B+R) do 100 proc. (i 150 proc. dla Centrów Badawczo-Rozwojowych),

Pora na drugą ustawę 
o innowacyjności 

ZMIANY 
PRAWNE

WSKAŹNIKI 
I STAWKIPROJEKTY

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/8-tys-zl-kwoty-wolnej-od-podatku-od-2018-roku?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F483B4D1B4D3EE44C12581AF004E825E
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-15.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-15.html
http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/wicepremier-glinski-dwukrotnie-zwiekszymy-limit-dla-tworcow-7733.php?p=30
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-1.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=0AC66ED925847062C12581BD0043BD0C
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=5211D77A93AA45CAC12581BD0043BD3B
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/rada-ministrow-przyjela-druga-ustawe-o-innowacyjnosci.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-celu-poprawy-otoczenia-prawne-0.html
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■ PODATKI  PODATKI ■

 Ì doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych do ulgi 

B+R (o środki inne niż trwałe i o formy zatrudnienia inne niż umowa o pracę),

 Ì umożliwienie korzystania z ulgi B+R dla części przedsiębiorstw działających 

poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi,

 Ì wydłużenie do 2023 r. wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek 

kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych, zaangażowanych w działal-

ność B+R.

2. zmiany w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego:

 Ì zwiększenie zakresu działania spółek celowych tworzonych przez uczelnie 

i instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk (PAN) o działalność gospodarczą,

 Ì umożliwienie tworzenia przez uczelnie i instytutu naukowe PAN spółek do 

zarządzania infrastrukturą badawczą,

 Ì zapewnienie MNiSW instrumentów prawnych do prowadzenia monitoringu 

losu doktorantów,

 Ì deregulacja procedury w zakresie ustalania Polskiej Mapy Drogowej Infra-

struktury Badawczej.

Płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie mają 
być opodatkowane akcyzą od 1 stycznia 2018 r. Tak zaproponował rząd.  

Oznacza to, że produkty te będą traktowane tak samo jak tradycyjne wyroby tytoniowe – 

zostaną objęte obowiązkiem banderolowania, potwierdzającym ich legalne pochodze-

nie oraz lepszą kontrolą państwa nad ich produkcją, przemieszczaniem się i sprzedażą. 

Rezultatem tych działań będzie zapewnienie wyższych standardów ochrony zdrowia, 

zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów oraz zapobieganie nielegalnemu przywozowi 

różnych substancji do Polski.

Używanie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich – nieopo-

datkowanych akcyzą – odbywa się kosztem konsumpcji opodatkowanych akcyzą trady-

Płyn do papierosów 
elektronicznych i wyroby 
nowatorskie z akcyzą 

ZMIANY 
PRAWNE

WSKAŹNIKI 
I STAWKIPROJEKTY

cyjnych wyrobów tytoniowych. Niezbędne jest zatem analogiczne traktowanie pod 

względem podatkowym wyrobów substytucyjnych względem tradycyjnych wyrobów 

tytoniowych. Dlatego płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie, tak 

jak tradycyjne wyroby tytoniowe, będą oznaczane znakami akcyzy, co potwierdzi ich 

legalność.

Akcyzą zostanie objęty płyn do papierosów elektronicznych (bez względu na za-

wartość w nim nikotyny) oraz wyroby nowatorskie, które są substytutem tradycyj-

nych wyrobów tytoniowych, zawierających w swoim składzie tytoń do palenia (wyrób 

nowatorski jest podgrzewany przy użyciu specjalnego urządzenia w celu uwolnienia 

aerozolu zawierającego nikotynę).

Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych ma wynieść 50 gr za każdy 

jego mililitr (wyznaczając tę wielkość wzięto pod uwagę poziom opodatkowania sto-

sowany przez kraje unijne). Z kolei stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wyniesie 

141,29 zł za każdy ich kilogram i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprze-

daży tytoniu do palenia. Wiele krajów europejskich opodatkowało płyn do papierosów 

elektronicznych i wyroby nowatorskie. Są to m.in. Włochy, Portugalia, Rumunia, Łotwa, 

Słowenia, Grecja, Chorwacja, Węgry, Serbia. Kolejne państwa rozważają wprowadzenie 

tego rozwiązania.

W stosunku do płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich   

będą miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyro-

bów akcyzowych. W przypadku obydwu produktów przewidziano także zwolnienia 

od podatku akcyzowego (np. w sytuacji importu płynu do e-papierosów i wyrobów 

nowatorskich, przywożonych w bagażu osobistym podróżnego).

Z jednej strony objęcie akcyzą tych towarów powinno przynosić budżetowi państwa 

ok. 75 mln zł rocznie. Z drugiej strony wprowadzenie akcyzy na płyn do papierosów 

elektronicznych może zmniejszyć dochody ich użytkowników miesięcznie o ok. 40 zł 

(rocznie o ok. 480 zł), przy średnim zużyciu płynu do papierosa elektronicznego na 

poziomie 20 mililitrów tygodniowo.

Ze względu na to, że dostosowanie linii produkcyjnej do oznaczania tych towarów 

znakami akcyzy jest procesem długotrwałym, zaproponowano czasowe zwolnienie ich 

producentów z tego obowiązku. Przejściowo, do końca października 2018 r., z obowiąz-

ku oznaczania znakami akcyzy ma być zwolniony płyn do papierosów elektronicznych 

i wyroby nowatorskie. Natomiast do końca grudnia 2018 r. z obowiązku oznaczania 

znakami akcyzy mają być zwolnione te produkty, które wprowadzono do sprzedaży 

detalicznej przed 1 listopada 2018 r. Rozwiązanie to zapewni producentom płynu do 

papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich niezbędny czas na przygotowa-

nie się do obowiązkowego oznaczania ich znakami akcyzy.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F129ABEE2AD314B1C12581C5005BDC78
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-akcyzowym-2.html


ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII   POWRÓT DO SPISU TREŚCI

wolnych badań ankietowych gmin przepro-

wadzanych w kilkuletnich odstępach. Jed-

nak taka forma pozyskiwania danych – ze 

względu na dużą pracochłonność i koszty – 

nie jest optymalnym rozwiązaniem.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, 

sprawozdanie ma zawierać informacje o wy-

sokości stawek podatku od nieruchomości, 

średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna, przyjmowanych dla potrzeb 

wymiaru podatków (od nieruchomości, rolnego i leśnego) na terenie gminy w roku podat-

kowym. Sprawozdanie w tej części będzie przekazywane nie później niż do końca I kwartału 

roku podatkowego. W sprawozdaniu będą także zawarte zagregowane dane o podstawach 

opodatkowania tymi podatkami oraz o podstawach opodatkowania zwolnionych z tych 

podatków na mocy uchwał rad gmin. Ta część sprawozdania będzie składana nie później 

niż do końca III kwartału roku podatkowego.

Sprawozdanie ma być przekazywane ministrowi rozwoju i finansów wyłącznie w postaci 

elektronicznej za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych. Do przekazywania 

danych zostanie wykorzystany istniejący system informatyczny zarządzania budżetami 

jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@.

Wdrożenie tego rozwiązania jest spełnieniem postulatów zgłaszanych przez samorządy.

Dane gromadzone w ten sposób zwiększą możliwość analizy i oceny polityki podatkowej 

prowadzonej przez gminy oraz obecnych rozwiązań podatkowych (możliwa będzie ocena 

struktury wpływów z tych podatków w podziale na typy przedmiotów opodatkowania 

i określenie średnich stawek podatkowych stosowanych przez gminy).

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzien-

niku Ustaw.

■ PODATKI  PODATKI ■

Dane gromadzone 
w ten sposób zwięk-
szą możliwość ana-
lizy i oceny polityki 
podatkowej.

Sejm pracuje już nad rządowym projektem ustawy o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw, który zaklada wprowadzenie nowego narzędzia, tj. 
mechanizmu podzielonej płatności VAT. 

Ma on w celu uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zapewnienia 

większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, jak również zapo-

bieganie unikania płacenia podatku.

ORZECZENIA

Split payment w VAT
PROJEKTY

Zgodnie z rządowym projektem, organy podatkowe gmin będą 
zobowiązane do corocznego sporządzenia sprawozdania podatkowego 
na temat podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.   

Sprawozdanie będzie przekazywane ministrowi rozwoju i finansów. Minister w rozpo-

rządzeniu określi szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem, a także wzór 

sprawozdania, terminy i sposób jego przekazywania oraz sposób sporządzania. Sprawoz-

danie po raz pierwszy ma być przygotowane za 2018 r.

Obecnie gminy nie muszą prowadzić sprawozdawczości dotyczącej podatku od nierucho-

mości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. W praktyce sprawozdawczość budżetowa 

dotyczy wyłącznie dochodów z tych podatków, skutków obniżania górnych granic stawek 

podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień w tych podatkach na mocy uchwał rad gmin, 

a także skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja 

podatkowa. Dotychczas resort finansów pozyskiwał dane na temat tych podatków z dobro-

Projekt ustawy o zmianie 
ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych 

ZMIANY 
PRAWNE

WSKAŹNIKI 
I STAWKIPROJEKTY

Rejestr Zastawów 
Skarbowych teraz 
w Szczecinie 

Od 17 października 2017 r. Rejestr Zastawów Skarbowych (RZS) 
prowadzi Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.   

PROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatkach-i-oplatach-lokalnych.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=A951BD3720B4B5C3C12581A90047B89F
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-3.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=21392805AE98AA37C12581AF004D74AF
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Według nowej analizy przeprowadzonej przez Komisję Europejską 
szacuje się, że kraje UE straciły w 2015 r. łącznie około 152 mld euro 
dochodów z tytułu podatku od wartości dodanej (VAT). 

„Luka w VAT”, czyli całkowita różnica między oczekiwanymi dochodami z tytułu VAT a kwotą 

faktycznie pobraną, jest kolejnym potwierdzeniem, że konieczne jest przeprowadzenie 

gruntownej reformy, tak aby państwa członkowskie mogły w pełni wykorzystywać docho-

dy z tego podatku w swoich budżetach. Chociaż ściągalność podatku VAT nieznacznie się 

poprawiła, brakujące kwoty są nadal niedopuszczalnie wysokie. Wspomniane sprawoz-

danie opublikowano tuż przed przedstawieniem przez Komisję wniosków dotyczących 

modernizacji systemu VAT.

Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, po-

wiedział: „Państwa członkowskie nie powinny dopuszczać do tak uderzających strat w do-

chodach z podatku VAT. Chociaż Komisja wspiera wysiłki na rzecz poprawy ściągalności tego 

podatku w całej UE, obecne przepisy dotyczące VAT pochodzą z 1993 r. i są przestarzałe. 

Wkrótce zaproponujemy modernizację przepisów dotyczących podatku VAT od sprzedaży 

transgranicznej. Nasza reforma pomoże zredukować transgraniczne oszustwa związane 

z VAT o 80 proc. i odzyskać na rzecz państw członkowskich tak potrzebne im środki”.

Podczas gdy średnie wyniki w UE popra-

wiły się, ściągalność VAT w poszczególnych 

państwach członkowskich znacznie się róż-

ni. Największy ubytek dochodów z tytułu 

VAT odnotowano w Rumunii (37,2 proc.), na 

Słowacji (29,4 proc.) i w Grecji (28,3 proc.). 

Najmniejsze ubytki odnotowano w Hiszpa-

nii (3,5 proc.) i Chorwacji (3,9 proc.). W war-

tościach bezwzględnych największe straty 

dochodów z tytułu VAT, wynoszące 35 mld 

euro, poniosły Włochy. Luka w podatku VAT 

zmniejszyła się w większości państw człon-

Rządowy projekt dotyczy przekształcenia obecnie istniejącej 
jednostki budżetowej Ministerstwa Finansów – Centrum 
Informatyki Resortu Finansów w jednostkę mającą dostarczać 
usługi informatyczne dla obszaru całego resortu finansów. 

1 stycznia 2019 r. nastąpi przejęcie przez Centrum Informatyki Resortu Finansów 

(CI RF) całości zadań związanych z dostarczaniem usług informatycznych wszystkim 

podmiotom funkcjonującym w obszarze działania Ministerstwa Finansów, w tym także 

jednostkom organizacyjnym Krajowej Administracji Skarbowej. Oznacza to uspraw-

nienie działania służb i systemów informatycznych, co jest ważnym krokiem w kierunku 

podniesienia ściągalności podatków. 

■ PODATKI  PODATKI ■

Usługi informatyczne 
dla Krajowej 
Administracji Skarbowej 
scentralizowane 

ZMIANY 
PRAWNE

WSKAŹNIKI 
I STAWKIPROJEKTY

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. w sprawie 

wyznaczenia organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1919), wyznaczono Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie do pro-

wadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych. 

RZS ma za zadanie ochronę obrotu gospodarczego.

Dotychczas RZS był prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

17 października 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów 

z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia Rejestru 

Zastawów Skarbowych (Dz. U. poz. 1919). Zgodnie z nowymi przepisami rejestr będzie 

prowadzić Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Obowiązek ujawniania w RZS zastawów służy ochronie obrotu gospodarczego. 

Rejestr umożliwia uzyskanie informacji nt. obciążenia ruchomości lub zbywalnego pra-

wa majątkowego zastawem skarbowym i o wysokości zabezpieczonej należności.

Rejestr Zastawów Skarbowych jest dostępny na Portalu Podatkowym MF.

Luka w VAT wskazuje na 
pilną potrzebę reformy 
tego podatku

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

https://ec.europa.eu/poland/news/170928_VAT_pl
http://www.europedirect.slupsk.eu/czytaj.php?id=1404
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=2B9D50B42A8DACA0C12581C6002FDF9C
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-krajowej-administracji-skarbowej-oraz.html
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1919/D2017000191901.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1919/D2017000191901.pdf
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/rejestr-zastawow-skarbowych-bedzie-prowadzony-w-szczecinie?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/rzsw?p_p_id=mfportalrzsw_WAR_mfportalrzswportlet_INSTANCE_nMB4&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_mfportalrzsw_WAR_mfportalrzswportlet_INSTANCE_nMB4_mvcPath=%2Fview.jsp&_mfportalrzsw_WAR_mfportalrzswportlet_INSTANCE_nMB4_javax.portlet.action=pokazFormularz
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kowskich, przy czym największą poprawę odnotowano na Malcie, w Rumunii i Hiszpanii. 

Siedem państw członkowskich odnotowało niewielkie powiększenie się luki: Belgia, Dania, 

Irlandia, Grecja, Luksemburg, Finlandia i Wielka Brytania.

Komisja Europejska przedstawi wnioski ustawodawcze dotyczące najbardziej grun-

townej od 25 lat nowelizacji unijnych przepisów dotyczących VAT. Dzięki znowelizowa-

nym przepisom łatwiej będzie zwalczać oszustwa związane z VAT i skuteczniejszy stanie 

się pobór tego podatku. W doniesieniach medialnym w ostatnim czasie wskazywano także 

na związek między szeroko zakrojonymi oszustwami związanymi z VAT a zorganizowaną 

przestępczością, w tym z terroryzmem. Problem ten można rozwiązać tylko w drodze 

współpracy państw członkowskich.

Chociaż państwa członkowskie podjęły już starania zmierzające do zmniejszenia luki 

w VAT, modernizacja systemu VAT oraz dostosowanie go do wyzwań związanych z masowy-

mi oszustwami jest najlepszym sposobem zapewnienia pomyślnej przyszłości jednolitego 

rynku. Reforma obecnego systemu VAT powinna również pomóc w rozwoju jednolitego 

rynku cyfrowego oraz uzupełnić plan Komisji mający na celu osiągnięcie bardziej sprawie-

dliwego i bardziej wydajnego systemu podatkowego w UE.

 

Kontekst

Badanie dotyczące luki w podatku VAT zostało sfinansowane przez Komisję. Luka w podat-

ku VAT mierzona w tym badaniu obejmuje po raz pierwszy dochody wynikające z nowych 

przepisów dotyczących podatku VAT od transgranicznej sprzedaży usług elektronicznych. 

Przepisy te weszły w życie w dniu 1 stycznia 2015 r. w następstwie wniosku Komisji.

W kwietniu 2016 r. Komisja przyjęła „Plan działania w sprawie VAT – W kierunku jednoli-

tego unijnego obszaru VAT”. W planie przedstawiono bezpośrednie i pilne działania w celu 

zlikwidowania luki w podatku VAT, jak również długoterminowe rozwiązania strategiczne, 

aby zwalczyć oszustwa związane z VAT i poprawić ściągalność VAT w UE. Określono w nim 

konieczne kroki, jakie należy podjąć, by stworzyć jednolity unijny obszar VAT, oraz opisano, 

w jaki sposób dostosować system VAT do rzeczywistości rynku wewnętrznego, gospodarki 

cyfrowej i potrzeb MŚP.

Tej jesieni Komisja przedłoży wnioski ustawodawcze, aby przywrócić zasadę po-

bierania VAT od transgranicznej wymiany handlowej w UE. Każdego roku oszustwa 

transgraniczne skutkują ubytkiem dochodów z tytułu VAT w UE w wysokości 50 mld euro, 

a nowy system powinien ograniczyć straty ponoszone z tego powodu o 80 proc. (około 

40 mld euro). Komisja ma także nadzieję na szybkie porozumienie państw członkowskich 

w sprawie nowych przepisów upraszczających podatek VAT w handlu elektronicznym, 

przedstawionych w 2016 r. Podobnie jak w przypadku wszystkich inicjatyw w dziedzinie 

opodatkowania, aby proponowane zmiany weszły w życie, niezbędna jest jednomyślna 

zgoda państw członkowskich.

Przydatne linki:

• pełny tekst sprawozdania;

• najczęściej zadawane pytania.

Ogłoszono stawki podatku od środków transportowych 
obowiązujące w 2018 r. określone w załącznikach nr 1–3 do ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

Zawarte są w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. 

w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (M.P. 

z 2017 r., poz. 941).

Stawki podatku od 
środków transportowych 
na 2018 rok

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1022_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1022_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4010_pl.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/vat-gap_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3442_en.htm
http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2017/941/M2017000094101.pdf
http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2017/941/M2017000094101.pdf
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PORADY

Czynności wykonywane 
przez członków zarządu 
spółek działających 
na podstawie umów 
cywilnoprawnych

W dniu 6 października 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów 
w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa 
podatkowego przez organy podatkowe wydał interpretację ogólną 
Nr PT3.8101.11.2017 (Dz.Urz. MRiF z 2017 r., poz. 203) w sprawie zasad 
opodatkowania podatkiem VAT czynności (usług) wykonywanych przez 
członków zarządu spółek na podstawie umów zawartych w związku 
z regulacjami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 
kierujących niektórymi spółkami, w odniesieniu do których przychody 
zostały zaliczone do źródła przychodów określonego w art. 13 pkt 7 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy kwalifikacji na grun-

cie przepisów art. 15 ust. 1, 2 oraz ust. 3 pkt 

3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług, czynności (usług) wyko-

nywanych przez członków zarządu spółek, 

działających na podstawie umów cywilno-

prawnych (umów o zarządzanie, kontrak-

tów menadżerskich itp.):

• w odniesieniu do których przychody są zaliczone do źródła przychodów określone-

go w art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, oraz

• zawartych w związku z regulacjami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształ-

towania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

– w zakresie uznania przedmiotowych czynności (usług) jako czynności opodatkowanych po-

datkiem od towarów i usług wykonywanych w ramach samodzielnej działalności gospodarczej.

INTERPRETACJEAKTUALNOŚCI

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa 
(KAS) organizują ogólnopolską akcję szkoleniową „Wtorki 
z JPK". W każdy wtorek listopada urzędy skarbowe będą szkolić 
mikroprzedsiębiorców z tworzenia i przesyłania plików JPK_VAT. 
Przedsiębiorcy będą mogli się przeszkolić w dowolnym urzędzie.

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców (firmy do 10 osób, rozliczające 

podatek VAT) dołączy do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek prowadzenia 

elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej 

w wersji elektronicznej, jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). 

Obejmuje on zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres, a dane do jego 

utworzenia są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsię-

biorstwa.

„Obowiązek wysyłania elektronicznego JPK_VAT będzie dotyczyć nowej grupy podat-

ników, którzy mogą zetknąć się z tym zagadnieniem po raz pierwszy. Chcemy pomóc im 

dobrze przygotować się do tej zmiany. Dlatego w listopadzie, w całym kraju, uruchamia-

my cykl szkoleń na temat JPK. Zapraszam wszystkich mikroprzedsiębiorców do urzę-

dów skarbowych i do skorzystania z wiedzy i pomocy pracowników KAS” – powiedział 

wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Paweł Cybulski.

Szkolenia co wtorek przez cały listopad

Bezpłatne szkolenia nt. tworzenia i przesyłania JPK_VAT przeprowadzą eksperci 

KAS w każdy wtorek listopada (7.11, 14.11, 21.11, 28.11) we wszystkich urzędach 

skarbowych w  Polsce (z wyjątkiem urzędów wyspecjalizowanych). Przedsiębiorcy 

mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych urzędach. Szczegółowe informacje, 

m.in. o godzinach i miejscach szkoleń, będą publikowane na stronach internetowych 

poszczególnych izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych. Więcej informacji 

o JPK na stronie Portalu Podatkowego MF. 

Elektroniczne programy do prowadzenia ewidencji VAT i generowania JPK_VAT dla 

mikrofirm mogą powstać we współpracy MF i producentów sprzętu IT.

Szkolenia z JPK dla 
mikroprzedsiębiorców

Interpretacja dotyczy 
usług wykonywanych na 
podstawie umów o za-
rządzanie, kontraktów 
menadżerskich itp.

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5878323/Dz.+Urz.+Min.+Roz.+i+Fin.+z+dnia+12+pa%C5%BAdziernika+2017+r.+-+poz.+203+-
http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/szkolenia-z-jpk-dla-mikroprzedsiebiorcow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fkrajowa-administracja-skarbowa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_Mmg5__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk
http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/jak-ulatwic-mikroprzedsiebiorcom-skladanie-jpk_vat?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fkrajowa-administracja-skarbowa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_Mmg5__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_ 
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W przypadku określenia przez organ podatkowy na podstawie 
art. 17 ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2180), ryczałtu od niezewidencjonowanego przychodu, 
stosuje się art. 68 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201). 

Taką uchwałę, sygn. akt II FPS 4/17, podjął  w dniu 16 października 2017 r. Naczelny 

Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów, w zakresie przekazanego do rozstrzygnięcia 

następującego zagadnienia prawnego:

„Czy w przypadku określania przez or-

gan podatkowy, na podstawie art. 17 ust. 

1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 20 listo-

pada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 

z  2016 r. poz. 2180), ryczałtu od nieze-

widencjonowanego przychodu, stosuje 

się art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997  r.  – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 201), czy art. 68 § 1 albo § 2 

pkt 2 tej ostatniej ustawy ?”

PROJEKTY

Ryczałt od 
niezewidencjonowanego 
przychodu a stosowanie 
przepisów Ordynacji 
podatkowej w zakresie 
przedawnienia 

ZMIANY 
PRAWNEORZECZENIA

Podstawą wznowienia postępowania, o której mowa w art. 272 
§ 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369) może być 
orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydane 
w trybie pytania prejudycjalnego, nawet jeżeli to orzeczenie 
nie zostało doręczone stronie wnoszącej skargę o wznowienie 
postępowania. 

Taką uchwałę, sygn. akt I FPS 1/17, podjął  w dniu 16 października 2017 r. Naczelny Sąd 

Administracyjny w składzie 7 sędziów, w zakresie przekazanego do rozstrzygnięcia 

następującego zagadnienia prawnego:

„Czy podstawą wznowienia postępowa-

nia, o której mowa w art. 272 § 3 ustawy 

z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postę-

powaniu przed sądami administracyjnymi 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 718, ze zm.) może 

być orzeczenie Trybunału Sprawiedliwo-

ści Unii Europejskiej, wydane w trybie 

pytania prejudycjalnego, nawet jeżeli to 

orzeczenie nie zostało doręczone stronie 

wnoszącej skargę o wznowienie postę-

powania?"

PROJEKTY

Podstawa wznowienia 
postępowania z art. 
272 § 3 ustawy Prawo 
o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi 

ZMIANY 
PRAWNEORZECZENIA

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1353146A07
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AKTUALNOŚCI

Kasy fiskalne 2018 r.

Od stycznia 2018 r. kasy fiskalne z kopią papierową, czyli 
paragonem, będą stopniowo zastępowane przez kasy on-line.

Projekt zmian ustawy o VAT zakłada m.in., że nowe kasy rejestrujące będą miały wbu-

dowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowany i bezpośredni przesył infor-

macji z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas. 

Ma też obowiązywać rozporządzenie MRiF dotyczące nowych kryteriów oraz warunków 

technicznych, jakie muszą spełniać kasy rejestrujące.

AKTUALNOŚCI

Limity podatkowe 
na 2018 r.

Według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na 
2 października 2017 r. (1 euro = 4,3137 zł) ustala się szereg 
progów dla podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Np. limit przychodów uprawniający do opodatkowania ryczałtem wynosi 1.078.425 zł, 

limit pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu – 107.842,50 zł, limit przychodów 

„małego podatnika” – 5.176.000 zł, próg przychodów zobowiązujący do prowadzenia 

ksiąg rachunkowych – 8.627.400zł.

AKTUALNOŚCI

Ostrzeżenia i wyjaśnienia 
podatkowe

Pojawiły się nowe ostrzeżenia MF i Szefa KAS przed stosowaniem 
określonych schematów optymalizacyjnych.

Dotyczą one:

• optymalizacji podatkowej związanej z nadużyciem zwolnienia podatkowego 

dla dywidend,

• prowadzenia działalności za pośrednictwem zagranicznej spółki osobowej,

• nieprawidłowego określania podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprze-

dawanych w formie zestawów.

AKTUALNOŚCI

Listopadowa oferta 
Funduszy Europejskich

Listopad to 190 konkursów na wsparcie, z czego 93 zupełnie nowe. 

Wśród nich jest 59 konkursów z programów ogólnopolskich, 120 konkursów z progra-

mów regionalnych i 11 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, przygotowany przez 
Ministra Energii.   

Dostosowuje on m.in. polskie prawo do przepisów UE, dotyczących jakości benzyny 

i olejów napędowych oraz promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. 

PORADY

Nowelizacja ustawy 
o biokomponentach 
i biopaliwach ciekłych

PROJEKTY

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty-prawne/-/asset_publisher/qqR2/content/limity-w-dzialalnosci-gospodarczej-2018-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fkomunikaty-prawne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qqR2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_qqR2_
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty-prawne/-/asset_publisher/qqR2/content/limity-w-dzialalnosci-gospodarczej-2018-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fkomunikaty-prawne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qqR2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_qqR2_
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/ostrzezenia-i-wyjasnienia-podatkowe
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/w-listopadzie-az-190-mozliwosci-finansowego-wsparcia-dla-twoich-pomyslow-i-rozwoju-dzialalnosci-sprawdz-oferte-funduszy-europejskich/
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-biokomponentach-i-biopaliwach-cieklych-0.html
http://www.me.gov.pl/node/27689
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=B8F0E2B2074570BCC12581CD0040146A
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– „Intencją ustawy o rynku mocy jest zagwarantowanie Polsce 
bezpieczeństwa energetycznego” – powiedział wiceminister 
energii Grzegorz Tobiszowski w Katowicach podczas obrad 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.  

– „Energia elektryczna jest dziś dobrem podstawowym, dla każdej rodziny, przemysłu, 

systemów finansowych, bankowych. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w których docho-

dzić będzie do  cyklicznych przerw w dostawie energii, z powodu niewystarczalnej liczby 

elektrowni na terenie kraju” – dodał.

Projekt dotyczy wdrożenia rynku mocy, na którym towarem będzie moc dyspozycyj-

na netto, którą mogą oferować wytwórcy oraz sterowane odbiory energii (DSR), uzysku-

jąc wynagrodzenia za gotowość jej dostarczania wraz z obowiązkiem jej dostarczenia 

w okresach napiętego bilansu mocy (tzw. okresach zagrożenia), czyli w sytuacjach, gdy 

zachodzi ryzyko, że mogą wystąpić problemy z zaspokojeniem szczytowego zapotrze-

bowania odbiorców na moc.

Dzięki uchwaleniu ustawy o rynku mocy i wydzieleniu z obecnie płaconych rachun-

ków za energię elektryczną opłaty mocowej, odbiorcy zyskają długoterminowe stabilne 

dostawy energii elektrycznej. Odpowiednie środki finansowe zostaną przeznaczona 

na inwestycje, modernizacje i utrzymanie najbardziej potrzebnych mocy wytwórczych 

w energetyce. Tym samym każdy odbiorca w kraju, zarówno gospodarstwo domowe, 

jaki i odbiorca przemysłowy, będzie mógł 

pobrać z sieci dowolną ilości energii. Do-

datkowo rynek mocy będzie bodźcem do 

wymiany najstarszych i niskosprawnych 

bloków energetycznych w kraju na nowe.

Rynek mocy jest mechanizmem, który 

funkcjonuje już w najbardziej rozwinię-

tych krajach świata, takich jak np. USA, 

Wielka Brytania czy Francja. Inne państwa 

UE również analizują  możliwość wprowa-

dzenia rynku mocy, ponieważ problem 

PORADY

Rynek mocy
PROJEKTY

z bilansem pomocy nasila się wraz ze wzrostem udziału odnawialnych źródeł energii 

(OZE). Pomimo, że produkcja energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach 

zmniejsza się corocznie, muszą być one pozostawać w ciągłej gotowości do produkcji 

energii w czasie, kiedy zapotrzebowanie jest duże, a warunki pogodowe uniemożliwiają 

działanie wiatraków czy ogniw fotowoltaicznych. Tyle że samo utrzymywanie gotowości 

kosztuje, wymaga też ciągłych inwestycji, dlatego potrzebny jest rynek mocy.

W zakresie energetyki: nowe rozporządzenie ws. bezpieczeństwa dostaw gazu ziemne-

go wprowadziło obowiązek notyfikowania przez firmy kontraktów gazowych istotnych dla 

unijnego bezpieczeństwa energetycznego i mechanizm solidarności w wypadku przerwy 

w dostawach gazu do jednego z krajów UE.

Na rynku mocy towarem 
będzie moc dyspozycyjna 
netto, którą mogą ofero-
wać wytwórcy, oraz ste-
rowane odbiory energii, 
uzyskując wynagrodzenia 
za gotowość jej dostarcza-
nia wraz z obowiązkiem jej 
dostarczenia w okresach 
napiętego bilansu mocy.

AKTUALNOŚCI

Elektromobilność: 
samochody autonomiczne

Samochód autonomiczny to technologia przyszłości, która 
wkrótce będzie powszechnie dostępna. Jej rozwój idzie w parze 
z rozwojem transportu elektrycznego.

Według zapowiedzi ekspertów motoryzacyjnych w ciągu kilku lat na ulicach pojawią 

się pierwsze dopuszczone do ruchu samodzielnie poruszające się pojazdy autono-

miczne, za kierownicą których nie będzie siedział człowiek. Biorąc pod uwagę możli-

wości techniczne, jest to osiągalne już dziś. Szczególnie gdy pod uwagę weźmiemy fakt 

latających nad naszymi głowami samoloty, które większość trasy pokonują sterowane 

właśnie autopilotem. Dostrzegalny jest coraz większy optymizm branży motoryzacyjnej, 

jeśli chodzi o przyszłość tego typu aut. Wielu producentów już dziś posiada w swojej 

ofercie półautonomiczne pojazdy. A uruchomienie masowej produkcji aut z pełnym 

rozwiązaniem zapowiadają m.in. Mercedes, Ford, Citroen czy Volvo. Sektor z uwagą 

przygląda się przodującym w kwestii autonomiczności Tesli oraz Google’owi. Z sys-

tematycznie publikowanych przez Google’a informacji wynika, że jego samojeżdżące 

samochody pokonują coraz więcej kilometrów bezbłędnie oraz nie stwarzając przy tym 

sytuacji niebezpiecznych dla ruchu.

http://www.me.gov.pl/node/27690
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=A67FD55CBC3335F8C125815A002572EF
http://www.me.gov.pl/node/27579
http://www.me.gov.pl/node/27664
http://www.me.gov.pl/node/27716
http://www.me.gov.pl/node/27617
http://www.me.gov.pl/node/27456
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Dlaczego koncerny stawiają na autonomiczność w elektrykach

Większość samochodów wyposażonych w systemy półautonomiczne i autonomiczne to 

auta elektryczne. Dlaczego tak jest? Odpowiedź jest prosta – kamery, radary czy lidary oraz 

komputery zarządzające całym systemem, potrzebują dużo prądu, którego samochody 

z jednostkami spalinowymi nie są w stanie zapewnić bez specjalnej modyfikacji układu 

elektrycznego. W związku z tym, że w przypadku hybryd lub aut elektrycznych ten pro-

blem nie występuje to właśnie tego typu pojazdy są najczęściej wyposażone w autopilota.

Samochód autonomiczny a regulacje prawne 

Powszechne wprowadzenie pojazdów autonomicznych na ulice miast wymaga wypraco-

wania i wprowadzenia wielu regulacji prawnych. Mimo postępu technologicznego i nasi-

lającej się dyskusji na temat samojeżdżacych aut w debacie publicznej, żadne państwo na 

świecie nie jest jeszcze w pełni gotowe pod względem legislacyjnym na to rozwiązanie. 

Głównym problemem jest bowiem ustalenie, jak komputer sterujący autopilotem powi-

nien się zachowywać w sytuacji zagrożenia na jezdni i kto będzie ponosił odpowiedzialność 

za spowodowany wypadek.

Zob. też informacje o elektromobilności:

• Pierwsza część cyklu „Elektromobilność – technologia jutra”: PHEV, REEV i BEV – 

czyli rzecz o skrótach;

• Druga część cyklu „Elektromobilność – technologia przyszłości”: Samochody na-

pędzane paliwami alternatywnymi – przegląd dostępnych technologii;

• Trzecia część cyklu „Elektromobilność – technologia przyszłości”: AC/DC – czyli jak 

naładować samochód elektryczny;

• Czwarta część cyklu „Elektromobilność – technologia przyszłości”: Car-sharing, 

czyli po co kupować samochód skoro można go wynająć;

• Piąta część cyklu "Elektromobilność – technologia przyszłości": Elektromobilność 

to nie tylko samochód;

• Szósta część cyklu "Elektromobilność – technologoa przyszłości": Autobusy elektryczne;

• Ankieta nt. działań wspierających rozwój elektromobilności w Polsce;

• Minister Tchórzewski: Chcemy, żeby polski samochód elektryczny był dostosowany 

do potrzeb Polaków;

• Minister Tchórzewski: Elektromobilność to przyszłość energetyki XXI wieku;

• Wiceminister Kurtyka: Elektromobilność chcemy rozwijać ramię w ramię ze stroną 

społeczną;

• Zakończył się proces konsultacji ustawy o elektromobilności. 

AKTUALNOŚCI

Elektronizacja zamówień 
publicznych

Prace nad elektronizacją zamówień publicznych weszły w kolejną 
fazę. Ministerstwo Cyfryzacji, przy koncepcyjnej współpracy Urzędu 
Zamówień Publicznych, uruchomiło przetarg na budowę narzędzia 
e-zamówienia – pierwszego elementu całościowego rozwiązania 
umożliwiającego udzielanie zamówień w formie elektronicznej. 

Jednocześnie podjęto prace nad udostępnieniem centralnej platformy zakupowej, któ-

ra będzie drugą, kluczową częścią systemu.

Wprowadza ona całkowity zakaz korzystania z solarium przez osoby 
poniżej 18. roku życia.   

Nakłada też obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji 

o ryzyku związanym z korzystaniem z nich i całkowicie zakazuje promocji i reklamy tego 

typu usług. Za nieprzestrzeganie zakazów będą groziły kary pieniężne do 50 tys. zł.

PROJEKTY

Ustawa o ochronie zdrowia 
przed następstwami 
korzystania z solarium 

ZMIANY 
PRAWNE

http://www.me.gov.pl/node/27451
http://www.me.gov.pl/node/27451
http://www.me.gov.pl/node/27468
http://www.me.gov.pl/node/27468
http://www.me.gov.pl/node/27485
http://www.me.gov.pl/node/27485
http://www.me.gov.pl/node/27505
http://www.me.gov.pl/node/27505
http://www.me.gov.pl/node/27548
http://www.me.gov.pl/node/27548
http://www.me.gov.pl/node/27587
http://www.me.gov.pl/node/27530
http://www.me.gov.pl/node/27513
http://www.me.gov.pl/node/27513
http://www.me.gov.pl/node/27495
http://www.me.gov.pl/node/27456
http://www.me.gov.pl/node/27456
http://www.me.gov.pl/node/27654
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/elektronizacja-zamowien-publicznych/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=C53DCBE155B014E7C12581450036565A
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Rząd zaproponował kilka ustaw dotyczących budżetów za 2017 rok 
i na 2018 rok. 

Chodzi o:

• projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017,

• projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących reali-

zacji ustawy budżetowej na rok 2017, 

• projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budże-

towej na rok 2018.

Już na dalszym etapie procedowania jest zaś rządowy projekt ustawy budżetowej na 

rok 2018. Sektor finansów publicznych wchodzi w deficyt, ale w budżecie państwa po 

III kwartałach br. utrzymywała się nadwyżka.

Pozytywne budżety 
państwaWSKAŹNIKI 

I STAWKI

Według szacunków GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych we 
wrześniu 2017 roku wzrosły o 0,4 proc. w porównaniu z sierpniem br. 
W porównaniu z wrześniem 2016 roku ceny wzrosły o 2,2 proc. Dane 
są zgodne z wcześniejszym szybkim szacunkiem wskaźnika. 

Według wstępnych danych GUS, w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2017 roku wciąż no-

towaliśmy dynamiczny wzrost polskich obrotów towarowych – wartość eksportu wyniosła 

ponad 131,4 mld EUR, czyli była wyższa o 9,5 proc. niż w analogicznym okresie ub. r., zaś 

wartość importu wyniosła blisko 130,5 mld EUR, tj. wzrost o 11,4 proc. wobec poziomu sprzed 

roku. Pomimo wyprzedzenia importowego względem eksportu nadal utrzymaliśmy nadwyż-

kę obrotów towarowych, która w okresie styczeń-sierpień br. wyniosła blisko 0,9 mld EUR. 

Kilka wskaźników 
gospodarczychWSKAŹNIKI 

I STAWKI

Zgodnie z danymi zawartymi w najnowszym kwartalnym przeglądzie dotyczącym 

zatrudnienia i rozwoju sytuacji społecznej (Quarterly Review on Employment and 

Social Developments in Europe) UE wciąż pewnie zmierza w kierunku większego za-

trudnienia i wzrostu gospodarczego. Poziom zatrudnienia w UE nadal wzrasta, w stałym 

tempie i w prawie wszystkich państwach członkowskich. W drugim kwartale 2017 r. zatrud-

nienie w UE zwiększyło się o 1,5 proc., a w strefie euro – o 1,6 proc. – w porównaniu z tym 

samym okresem w 2016 r. W UE i w strefie euro pracuje odpowiednio 3,5 mln i 2,4 mln 

więcej osób niż w roku ubiegłym. Oznacza to, że obecnie w UE 235,4 mln osób posiada 

pracę. Jest to najwyższy odnotowany poziom zatrudnienia w historii. W UE i w strefie 

euro pracuje dzisiaj odpowiednio 8 i 5,6 mln osób więcej niż w trzecim kwartale 2014 r.

W UE spada bezrobocie i rosną płace – Komisja Europejska opublikowała najnow-

sze doroczne sprawozdanie dotyczące zmian na rynku pracy i wysokości wynagro-

dzeń. – „Aktualny poziom zatrudnienia jest najwyższym, jaki kiedykolwiek odnotowa-

no” – przypomniała komisarz Marianne Thyssen. Jednym z problemów m.in. w Polsce 

pozostaje niższe wynagradzanie pracowników tymczasowych.

Polska znalazła się w europejskiej czołówce krajów z najniższym bezrobociem. 4,6% – 

tyle we wrześniu wg Eurostatu wyniosła stopa bezrobocia w Polsce. To o 0,1 pkt. proc. mniej 

niż miesiąc wcześniej. W Unii Europejskiej stopa bezrobocia we wrześniu br. wyniosła 7,5%. 

6,9% – tyle we wrześniu br. wyniosła stopa bezrobocia w naszym kraju. To o 1,4 pkt. 

proc. mniej niż przed rokiem i o 0,1 pkt. proc. mniej niż miesiąc temu. Tak niskiego wskaźni-

ka bezrobocia nie odnotowano od 1991 roku. W porównaniu z wrześniem ubiegłego roku 

znacząco spadła liczba bezrobotnych. Wyraźnie wzrosła też liczba wolnych miejsc pracy.

Wiele uproszczeń dla firm przygotowuje przez Ministerstwo 
Rozwoju.  

W Polsce działa prawie 2 mln firm. 99,8 proc. z nich to małe i średnie przedsiębiorstwa. 

96 proc. to mikroprzedsiębiorstwa. Około 1 mln MŚP to firmy rodzinne. MŚP generują co 

drugą złotówkę PKB. Same mikroprzedsiębiorstwa – co trzecią. 

PORADY

Jakie ułatwienia dla 
biznesu?PROJEKTY

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=2E04236E1BFC27C2C12581C40021799F
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-budzetowej-na-rok-2017.html
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/rzad-przyjal-nowelizacje-ustawy-budzetowej-na-rok-2017?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D403F20E18452225C12581C400217993
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-szczegolnych-rozwiazaniach-sluzacych.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=50A7D507E28577F0C12581C400217999
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-szczegolnych-rozwiazaniach-sluzacych-realizacji-ustawy-1.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=0C0D6EB85FC2E4E7C12581990037FFFE
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-budzetowej-na-rok-2018-0.html
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/inflacja-we-wrzesniu-2017-roku-komentarz-mr/
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/handel-zagraniczny-polski-po-8-miesiacach-2017-roku/
http://www.europedirect.slupsk.eu/czytaj.php?id=1413
https://ec.europa.eu/poland/news/171006_social_europe_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/171013_employment_pl
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,9398,polska-w-top-5-krajow-ue-z-najnizszym-bezrobociem.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,9326,bezrobocie-ponizej-7.html
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Wicepremier Morawiecki i wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj poinformowali, 

że od początku ubiegłego roku w życie weszło już ponad 100 realnych ułatwień dla 

biznesu. Są to m.in.:

• jednorazowe odpisy amortyzacyjne do 100 tys. zł,

• pełna księgowość dopiero po osiągnięciu 2 mln euro rocznych przychodów,

• Rejestr Należności Publicznoprawnych, w którym od 1 stycznia będzie można 

sprawdzić czy kontrahent nie zalega np. z podatkami,

• zakaz wielokrotnej kontroli tej samej sprawy,

• spory o kwoty do 20 tys. zł w szybszym postępowaniu uproszczonym,

„W przygotowaniu są kolejne ułatwienia. Finiszujemy z rządowymi pracami nad 

oczekiwaną Konstytucją Biznesu. Przedstawiliśmy niedawno pakiet rozwiązań doty-

czących sukcesji w firmach rodzinnych. Szykujemy przepisy dotyczące nowego typu 

spółki dla młodych innowacyjnych firm – tzw. prostej spółki akcyjnej” – podkreślał 

wicepremier Morawiecki.

Poinformował również, że kolejna ustawa  z ponad 50 uproszczeniami, głównie 

podatkowymi, trafiła pod koniec września do konsultacji i uzgodnień. 

„Szacujemy, że pozwolą one zaoszczędzić firmom 3,8 mld zł w 10 lat” – powiedział.

Przykładowe ułatwienia z tej ustawy:

• wynagrodzenie małżonka jako koszt uzyskania przychodu,

• jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł, 

• „mały podatnik” do 2 mln euro przychodów,

• jasne przepisy dla spółek z o.o.,

• ulga na złe długi.

AKTUALNOŚCI

KAS usprawni odprawy 
i kontrole celne

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) planuje rozszerzenie 
stosowania instytucji Centrum Urzędowego Dokonywania 
Odpraw (CUDO). CUDO – obejmujące wewnętrzne oddziały celne – 
powstaną w każdym urzędzie celno- skarbowym (UCS). 
To element prac nad konsolidacją i centralizacją obsługi zgłoszeń 
celnych oraz nowym modelem kontroli mobilnej. Zmiany 
usprawnią działanie oddziałów celnych i zwiększą ich skuteczność.

Reforma odpraw celnych to odpowiedź na potrzebę łatwiejszego prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej, co jest jednym z głównych zadań KAS. Oznacza to poprawę 

organizacji działań oddziałów celnych, nie zaś ich likwidację.

Zachowanie płynności obrotu towarowego

Prace nad konsolidacją odpraw celnych będą się odbywać etapowo, tak aby zapewnić 

ciągłość obsługi obrotu towarowego. Przejście do kolejnego etapu będzie poprzedzone 

analizą rezultatów wcześniejszych decyzji. Jeśli wystąpią utrudnienia, będzie możliwość 

skorygowania przyjętych rozwiązań. Chodzi o maksymalne zabezpieczenie interesu 

przedsiębiorców i budżetu państwa.

CUDO we wszystkich oddziałach celnych 

od 2018 r.

Narzędzie CUDO polega na rozdzieleniu 

faktycznego miejsca przedstawienia towa-

ru do odprawy od miejsca elektronicznej 

obsługi zgłoszenia celnego. System ten 

wprowadzono w części oddziałów celnych 

już w 2014 r.

Pierwszy etap reformy zakłada, że  od 

2 stycznia 2018 r. CUDO obejmie wszystkie 

oddziały celne wewnętrzne (z wyłączeniem 

Sejm przyjął już projekt ustawy umożliwiającej profesjonalną 
rejestrację pojazdów.  

– „Zaproponowaliśmy rozwiązania, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom branży mo-

toryzacyjnej. Dzięki nowym przepisom prowadzenie działalności gospodarczej związanej 

z produkcją, dystrybucją lub badaniami pojazdów będzie łatwiejsze” – powiedział minister 

infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. 

PORADY

Nowelizacja Prawa 
o ruchu drogowym

PROJEKTY

http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/jakie-ulatwienia-dla-biznesu-wicepremier-morawiecki-w-lublinie/
http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/kas-usprawni-odprawy-i-kontrole-celne?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fkrajowa-administracja-skarbowa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_Mmg5__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_ 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=1510ACAA0D26DAF1C125811D00448544
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1798102-p_1.htm
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oddziałów granicznych i pocztowych), w ramach danego urzędu celno-skarbowego. W do-

tychczasowych oddziałach celnych nadal będzie można przedstawiać towary wraz z doku-

mentami papierowymi na niezmienionych zasadach.

Reforma a zmiana pozwoleń

Wdrożenie CUDO będzie wymagać odpowiednich zmian w pozwoleniach na stosowa-

nie ułatwień, tj. wpisu do rejestru zgłaszającego, zgłoszenia uproszczonego, odprawy 

scentralizowanej oraz uproszczeń w tranzycie w zakresie określenia oddziału właści-

wego do obsługi elektronicznych komunikatów. Zmiany będą też dotyczyć pozwoleń 

na procedury specjalne. Zakładamy, że cały proces zmian będzie przebiegać w sposób 

jak najmniej uciążliwy dla przedsiębiorców. 

Zmiana pozwolenia dotyczy tylko numerów oddziałów celnych, na adres których 

przesyła się elektroniczne komunikaty i nie będzie dotyczyć zmian w realizacji samego 

pozwolenia. Dlatego:

• zmiana pozwolenia we wskazanym zakresie nie wywołuje konieczności przepro-

wadzenia ponownej oceny pozwoleń wydanych przed 1 maja 2016 r.;

• zmiana pozwoleń wydanych po 1 maja 2016 r. we wskazanym zakresie nie wymaga 

wzywania strony do uzupełnienia danych, zgodnych z załącznikiem A do rozpo-

rządzenia delegowanego. 

W połowie listopada MF poinformuje o ogólnopolskiej siatce CUDO (kody oddziałów 

celnych) oraz o zasadach zmiany pozwoleń.

Nowe przepisy wprowadzają odpłatność za wydanie lekkiej torby 
na zakupy z tworzywa sztucznego w postaci opłaty recyklingowej.   

Celem ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami 

i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw jest dostosowanie polskiego 

prawa do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 z dnia 

PORADY

Opłata recyklingowa 
za „foliówki”

PROJEKTY

29 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia 

zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy.

W ustawie zdefiniowano m.in. pojęcie torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Przez 

ww. torby należy rozumieć torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane 

z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hur-

towego, do których zalicza się:

• lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mi-

krometrów,

• bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 

15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane 

jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu 

marnowaniu żywności.

Przyjęte regulacje przewidują, że opłatę recyklingową pobiera przedsiębiorca prowa-

dzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego od nabywającego lekką torbę na 

zakupy z tworzywa sztucznego, przeznaczoną do pakowania produktów oferowanych 

w tej jednostce. Z kolei bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego będą zwol-

nione z powyższej opłaty, ale tylko pod warunkiem, że będą wymagane ze względów 

higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, jeżeli takie 

działanie zapobiega marnowaniu żywności.

Opłata recyklingowa będzie mogła stanowić całkowity koszt torby dla konsumenta 

albo zostanie doliczona do ceny ustalonej przez daną jednostkę handlową, wówczas 

ostateczna opłata ponoszona przez konsumenta będzie składała się z właściwej ceny 

torby oraz doliczonej do niej opłaty.

Maksymalną stawkę opłaty recyklingo-

wej ustalono na kwotę 1 zł za jedną sztukę 

lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucz-

nego, natomiast rzeczywista stawka opłaty 

recyklingowej zostanie określona w drodze 

rozporządzenia. Pobrana opłata recyklin-

gowa stanowić będzie dochód budżetu 

państwa i ma być wnoszona do dnia 15 mar-

ca roku następującego po roku kalendarzo-

wym, w którym została pobrana. 

W ustawie wprowadzono ponadto obowiązek sporządzania przez ministra właściwe-

go do spraw środowiska i przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdania o rocznym 

zużyciu lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.  

Maksymalną stawkę 
opłaty recyklingowej 
ustalono na kwotę 1 zł 
za jedną sztukę lekkiej 
torby na zakupy z two-
rzywa sztucznego.

PROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F223B3A947C54B05C125815D003E0AEB
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/27/1/o_gospodarce_opakowaniami_i_odpadami_op..rtf
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AKTUALNOŚCI

Polsko-rosyjskie 
porozumienie w sprawie 
przewozów drogowych

– „Odnieśliśmy sukces w niełatwych negocjacjach ze stroną 
rosyjską. Po raz pierwszy od 15 lat polscy przewoźnicy wiedzą, 
jaka liczba zezwoleń przysługiwać im będzie na przyszły rok. To 
zapewnia możliwość planowania operacji transportowych z dużym 
wyprzedzeniem” – powiedział minister infrastruktury i budownictwa 
Andrzej Adamczyk podczas briefingu prasowego w MIB.  

W dniach 24–25 października 2017 r. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie 

polsko–rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. 

Rozmowy dotyczyły kontyngentu zezwoleń na przewozy drogowe oraz warunków 

wykonywania operacji transportowych na terytorium obydwu państw. 

Na rok 2018 uzgodniono kontyngent w wysokości 230 tys. zezwoleń dla każdej 

ze stron, w ramach którego polscy przewoźnicy otrzymają 70 tys. zezwoleń na prze-

wozy do/z krajów trzecich oraz 160 tys. zezwoleń na przewozy dwustronne/tran-

zytowe. Przewoźnicy rosyjscy będą dysponowali 220 tys. zezwoleń dwustronnych/

tranzytowych oraz 10 tys. zezwoleń na kraje trzecie. Ustalony kontyngent na przewozy 

do/z krajów trzecich jest najwyższy w ramach dotychczasowych polsko-rosyjskich relacji. 

Zezwolenia te pozwalają polskim przewoźnikom na wykonanie przewozów drogowych 

głównie z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej i dalej w kierunku wschodnim, w czym 

specjalizują się polscy przewoźnicy drogowi.

Podczas rozmów zadecydowano także o przeprowadzeniu dodatkowej wymiany ze-

zwoleń na 2017 rok. Polscy przewoźnicy uzyskali dodatkowo 11 tys. zezwoleń na prze-

wozy do  /  z krajów trzecich. Uzgodniono, że wszystkie zezwolenia z 2017 roku zachowają 

ważność do 28 lutego 2018 r.

Tematem rozmów były także uzgodnienia w zakresie warunków wykonywania prze-

wozów drogowych. Istotnym ustaleniem jest uzyskanie zapewnienia strony rosyjskiej, że 

podczas powtórnej kontroli na terytorium Rosji nie może być podważana decyzja poprzed-

niej kontroli w zakresie określenia rodzaju przewozu i rodzaju wymaganego zezwolenia, 

podczas realizacji jednego przewozu.

Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie 
Sprawiedliwości projekt ustawy, która określa wymogi stawiane 
doradcom restrukturyzacyjnym i wprowadza skuteczny nadzór 
Ministra Sprawiedliwości nad działalnością doradców.   

Doradca restrukturyzacyjny to zawód ważny nie tylko dla bezpieczeństwa systemu go-

spodarczego, ale też ze względu na dobro pojedynczych obywateli. Spośród doradców 

restrukturyzacyjnych wyznaczani są przez sądy nadzorcy, zarządcy bądź syndycy przedsię-

biorstw przechodzących skomplikowane procesy restrukturyzacji lub upadłości. Przedsta-

wiciele tego zawodu zajmują się również sprawami związanymi z upadłością konsumencką, 

a więc dotyczącymi osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. 

 

Potrzeba rzetelności

 

Jest to więc zawód zaufania publicznego. 

Aby go wykonywać, trzeba uzyskać licencję 

Ministra Sprawiedliwości. Jednak w  obo-

wiązującym do tej pory prawie brakuje 

regulacji, które w pełni gwarantowałyby 

wysoki standard pracy doradców restruk-

turyzacyjnych. Dziś nie ma na przykład wy-

mogu, by postępowaniami prowadzonymi 

wobec dużych przedsiębiorstw, dysponu-

jących majątkiem wartym dziesiątki lub 

setki milionów złotych, mogli zajmować się 

jedynie doradcy dysponujący odpowiednim 

doświadczeniem. Brakuje również skutecz-

nego nadzoru nad profesjonalizmem, rze-

telnością i uczciwością działań doradców.

Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości 

opracowało nowelizację ustawy o licencji 

PORADY

Projekt ustawy o doradcach 
restrukturyzacyjnych

PROJEKTY

http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1798090-p_1.htm
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-licencji-doradcy-restrukturyzacyjnego.html
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9948,rzad-przyjal-projekt-ustawy-o-doradcach.html
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doradcy restrukturyzacyjnego, ustawy – Prawo upadłościowe oraz ustawy – Prawo re-

strukturyzacyjne. Projekt przewiduje nowe zasady wyznaczania doradców do pełnienia 

funkcji w konkretnym postępowaniu sądowym.

Sąd będzie musiał uwzględniać liczbę spraw, które doradca aktualnie prowadzi. 

Chodzi o to, by nadmierne obciążenie sprawami nie przekładało się negatywnie na 

terminowość i sprawność czynności podejmowanych przez doradcę. Wymogiem dla 

sądu będzie też branie pod uwagę doświadczenia danego doradcy oraz jego dodat-

kowych kwalifikacji. 

Kwalifikowany doradca

 

W myśl projektu, wśród licencjonowanych doradców wyłonieni zostaną specjaliści z naj-

większym doświadczeniem, którzy będą zajmować się skomplikowanymi postępowania-

mi restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi. Uzyskają tytuł kwalifikowanego doradcy re-

strukturyzacyjnego, a lista takich doradców będzie udostępniana w Biuletynie Informacji 

Publicznej. Tylko oni będą mogli być nadzorcami, zarządcami i syndykami w większych 

przedsiębiorstwach (według kryteriów stosowanych w ustawie o swobodzie działalności 

gospodarczej). Takie przedsiębiorstwa, ze względu na wielkość majątku i liczbę zatrud-

nianych pracowników, mają istotne znaczenie dla gospodarki i rynku pracy. Podobnie, 

tylko kwalifikowani doradcy restrukturyzacyjni będą mogli prowadzić sprawy podmiotów 

o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa ekonomicznego oraz obronności państwa, 

które są wymienione w obowiązujących już wykazach.

Projektowane zmiany mają na celu ograniczenie przypadków niewłaściwego pro-

wadzenia skomplikowanych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych przez 

osoby, które z powodu braku wystarczającego doświadczenia, mogłyby doprowadzić 

do poważnych komplikacji, w tym odpowiedzialności Skarbu Państwa za niewłaściwy 

nadzór sądowy nad toczącym się postępowaniem. Rozwiązanie to nie ogranicza jednak 

dostępu do zawodu doradcy restrukturyzacyjnego, a jedynie wprowadza kryteria wła-

ściwego doboru osób do prowadzenia trudniejszych spraw, tak aby właściwie chronić 

interesy uczestników postępowania.

 

Dopełnienie nadzoru

 

Zgodnie z przygotowanymi zmianami, Minister Sprawiedliwości uzyska zwierzchni nadzór 

nad działalnością doradców restrukturyzacyjnych, sprawowany niezależnie od nadzoru 

sądowego. Minister będzie mógł zawiesić lub cofnąć licencję doradcy, który uporczywie 

lub w sposób rażący narusza prawo przy wykonywaniu swoich czynności. Będzie to jednak 

wymagało uprzedniego wysłuchania doradcy oraz, jeżeli zachodziłaby taka potrzeba lub 

na wniosek doradcy restrukturyzacyjnego, przeprowadzenia wizytacji lub lustracji jego 

działalności. 

Proponowane rozwiązania dopełnią nadzór sądowy i pozwolą na skuteczne elimi-

nowanie przypadków, w których reakcja sądów na nieprawidłowe funkcjonowanie 

doradców jest niewystarczająca lub spóźniona, z czym mogą wiązać się nieodwracalne 

konsekwencje finansowe.

W dłuższej perspektywie, Ministerstwo Sprawiedliwości będzie promowało wysokie 

standardy wykonywania czynności przed doradców restrukturyzacyjnych nie tylko 

przez korzystanie ze wzmocnionych funkcji nadzorczych, ale także przez opracowy-

wanie, w porozumieniu ze środowiskiem doradców restrukturyzacyjnych, kodeksu 

dobrych praktyk.

Coroczny raport Ministerstwa Rozwoju pn. Przedsiębiorczość 
w Polsce to aktualne spojrzenie na sektor przedsiębiorstw 
i zachodzące w nim zmiany. Wychodząc od globalnych i krajowych 
warunków  makroekonomicznych, w opracowaniu poruszono 
takie wątki jak sytuacja ekonomiczno-finansowa firm, otoczenie 
instytucjonalne działalności czy stopień angażowania się przez 
przedsiębiorstwa w procesy rozwojowe (np. innowacyjność, 
umiędzynarodowienie). 

Utrzymująca się niepewność co do rozwo-

ju sytuacji w gospodarce światowej była 

w 2016 roku jednym z głównych czynników 

wpływających na poziom aktywności gospo-

darczej w Polsce. Wzrost PKB o niecałe 3% 

to wynik spadku tempa procesów inwesty-

cyjnych. Związane to było z zakończeniem 

Raport „Przedsiębiorczość 
w Polsce”WSKAŹNIKI 

I STAWKI

Przychody ogółem firm zatrud-
niających powyżej 9 osób osią-
gnęły prawie 3,2 bln zł, a ich 
dynamika (3,4%) była wyższa 
niż w 2015 roku.

http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/wpisz-tytul-4-9/
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wydatków z poprzedniej perspektywy finansowej, nie zrekompensowane jeszcze odpo-

wiednio wysokim wykorzystaniem środków z aktualnej perspektywy. Jednocześnie zarówno 

konsumpcja, jak i eksport rosły w tempie przewyższającym poziom z 2015 roku.  

Wg danych GUS polski eksport towarowy wzrósł o 2,9%, do 184,8 mld EUR, a import o 2,1%, 

do 180,9 mld EUR. Niższy niż w poprzednich latach wzrost polskich obrotów wpisał się 

w ogólnoświatową tendencję gwałtowanego wyhamowania handlu w 2016 r. Na polski 

handel w 2016 r. największy wpływ miała sytuacja na ważniejszych rynkach unijnych, zwłasz-

cza w Niemczech.  

Rok 2016 roku zaznaczył się zdecydowaną poprawą na rynku pracy. Wskaźnik zatrudnie-

nia wzrósł szósty rok z rzędu, osiągając 69,3%, a stopa bezrobocia rejestrowanego ukształ-

towała się na poziomie 8,3% i była o 1,4 pkt. proc. niższa niż przed rokiem. 

Obraz kondycji polskiej gospodarki w 2016 r. uzupełniają poprawiające się wyniki przed-

siębiorstw. Przychody ogółem firm zatrudniających powyżej 9 osób osiągnęły prawie 

3,2 bln zł, a ich dynamika (3,4%) była wyższa niż w 2015 roku. Przychody ogółem wzrastały 

w tempie szybszym od kosztów ich uzyskania, co skutkowało dynamicznym wzrostem wy-

ników finansowych i wskaźników rentowności. Poprawiającej się kondycji finansowej firm 

towarzyszył wspomniany wcześniej spadek aktywności inwestycyjnej.  

Wg ostatnich dostępnych danych (2015) dotyczących całej zbiorowości podmiotów niefi-

nansowych, działalność gospodarczą prowadziło 1.914 tys. przedsiębiorstw niefinansowych 

, tj. o 3,9% więcej niż rok wcześniej. Podobnie jak w latach poprzednich, wśród wszystkich 

przedsiębiorstw niefinansowych zdecydowanie dominowały mikropodmioty (96,0%). Udział 

przedsiębiorstw małych, średnich i dużych wynosił odpowiednio: 3,0%, 0,8% i 0,2%.  

Choć ścieżka rozwoju innowacyjnego jest wybierana jeszcze przez nieliczną grupę przed-

siębiorstw, widać pozytywne zmiany w tym zakresie, mierzone np. szybkim, na przestrzeni 

ostatnich lat, udziałem sektora prywatnego w finansowaniu nakładów na B+R. Innowacyj-

nemu wzrostowi gospodarki będzie sprzyjać realizacja Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju, przyjętej przez rząd w lutym 2017 r. W kierunki strategiczne polityki rządowej 

wpisują się prowadzone konsekwentnie działania na rzecz poprawy warunków prawnych 

prowadzenia działalności. M.in. z początkiem 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 

2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. 

Celem ustawy jest redukcja niektórych obowiązków administracyjnych, wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości, usprawnienie procesu inwestycyjnego.  

Działania ułatwiające prowadzenie działalności mają charakter ciągły. Aktualnie trwają 

m.in. prace nad pakietem „Konstytucja Biznesu”, stanowiącym drugi etap reformy polskiego 

prawa gospodarczego. Na przedmiotowy Pakiet składa się m.in. projekt nowej ustawy Pra-

wo przedsiębiorców, określającej warunki wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, 

która zastąpi obowiązującą ustawę z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Raport „Przedsiębiorczość w Polsce”  

Projektowana ustawa tworzy nowy instrument wsparcia dla 
inwestorów oraz jest realizacją jednego z filarów Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – Kapitału dla Rozwoju. 
Przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju koncepcja zwiększy 
atrakcyjność inwestycyjną Polski poprzez stworzenie warunków 
sprzyjających lokowaniu w naszym kraju ambitnych przedsięwzięć, 
podnoszących konkurencyjność i innowacyjność rodzimej 
gospodarki.   

Proponowane rozwiązania są odpowiedzią na wyzwania rozwojowe, oczekiwania inwe-

storów oraz problemy, które napotykali podejmując decyzję o działalności biznesowej 

w Polsce.

Specjalne Strefy Ekonomiczne, funkcjonujące od 20 lat, powstały po to, by pobudzić 

inwestycje i zlikwidować wysokie bezrobocie strukturalne (w niektórych rejonach kraju 

sięgało nawet 40%). Wraz z upływem lat nie dostosowano przyjętych założeń ich od-

działywania do zmieniających się potrzeb i wyzwań ekonomicznych. Brak wydłużenia 

ich funkcjonowania (wg ustawy do 2026r. ) spowodowałby gwałtowne ograniczenie 

inwestycji w najbliższych latach. Obecnie instrument ten jest mniej atrakcyjny (jest to 

9 lat zwolnienia), zwłaszcza w porównaniu do innych krajów, gdzie zwolnienie stan-

dardowo trwa 10 lat.

Nowy standard obsługi inwestora – Spółki zarządzające

Spółki odegrają nową, wzmocnioną rolę w przyciąganiu inwestycji oraz będą zarządzały 

nowym instrumentem zawartym w ustawie. Będą punktem kontaktu w regionie w ramach 

systemu obsługi inwestora, w którym inwestorzy otrzymają kompleksową informację 

w zakresie całego procesu inwestycyjnego, a także regionalnym koordynatorem udzielania 

pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych i dotacji rządowych. 

Spółki, będące centrum wiedzy dla inwestora, będą działały w ramach rejonizacji opartej 

PORADY

Konsultacje projektu 
ustawy o zasadach 
wspierania nowych 
inwestycji

PROJEKTY

http://www.mr.gov.pl/media/45395/Raport_Przedsiebiorczosc_w_Polsce.pdf
http://legislacja.gov.pl/projekt/12304253
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o powiaty określone w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. Każda z nich będzie 

miała przydzielone powiaty, na obszarze których będzie mogła prowadzić działalność.

Odejście od ograniczeń terytorialnych

W nowej koncepcji zachęty podatkowe będą dostępne na całym terytorium Polski (bez 

ograniczeń terytorialnych), ale z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenu. 

Dzięki temu zlikwidowana zostanie długotrwała i obciążająca przedsiębiorcę procedura 

zmiany granic specjalnych stref ekonomicznych.  Do tej pory obszar objęty wsparciem wy-

nosił 25 tys. ha, czyli 0,08% powierzchni kraju, co powodowało ograniczenia w dostępnie 

do wartościowych terenów inwestycyjnych. Po zmianie, wykorzystany zostanie potencjał 

całego kraju, co jest szczególnie ważne dla dużych inwestycji.

Inwestycja z jakością – zrównoważony rozwój – nowe kryteria dostępu

Instrument zwolnień podatkowych będzie dostępny dla nowych inwestycji, które zgodnie 

z definicją Komisji Europejskiej obejmują utworzenie nowego zakładu produkcyjnego oraz 

reinwestycję. Do tej pory były to tylko kryteria ilościowe. Zgodnie z nową ustawą inwestor 

będzie musiał spełnić zarówno kryteria ilościowe, jak i przede wszystkim jakościowe, które 

dopasowane będą do warunków konkretnej lokalizacji.

Czasowe zwolnienia – koniec z jedną datą graniczną dla wszystkich

Zostanie wyznaczony okres korzystania ze zwolnienia podatkowego i wprowadzona przej-

rzysta zasada – im wyższa intensywność pomocy publicznej w województwie dozwolo-

na przez Unię Europejską, tym dłuższy okres zwolnienia. Decyzja o wsparciu inwestycji 

wydawana będzie na czas określony od 10 do 15 lat Podkreślić należy, że dla dotychczas 

działających inwestycji pozostaną niezmienne warunki.

Efekty

W wyniku zakładanych zmian Polska poprawi swoją konkurencyjność w stosunku do in-

nych krajów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Zróżnicowanie kryteriów pod kątem 

jakości, jakiego nie ma w innych krajach regionu, pozwoli na skoncentrowaniu oferty na 

inwestycjach wnoszących najwyższą wartość dodaną dla polskiej gospodarki.

Ustawa z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych bę-

dzie funkcjonowała do końca 2026 r. tylko dla wydanych już zezwoleń i decyzji (w zakre-

sie zmiany, cofnięcia, unieważnienia, wygaszenia). Po roku 2026 przestaje obowiązywać. 

Od dnia wejścia w życie ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji dla nowych 

inwestorów będzie obowiązywała nowa ustawa.

Nowy instrument, funkcjonujący równolegle do już istniejących SSE ma docelowo 

zastąpić dziś funkcjonujące SSE, w ramach których nie będą już wydawane nowe ze-

zwolenia.

24 października 2017 r. podczas posiedzenia sejmowej Komisji 
Infrastruktury rozmawiano o możliwości cyfryzacji usług 
projektowych – stosowania metodyki Building Information Modeling 
(BIM) w polskim budownictwie oraz kwestii najważniejszych zmian 
zawartych w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie.

PORADY
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http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/ruszyly-konsultacje-projektu-ustawy-o-zasadach-wspierania-nowych-inwestycji/
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11 października 2017 r. w Stałym Przedstawicielstwie Polski 
w Brukseli odbyły się konsultacje dotyczące unijnego projektu 
rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego 
oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej 
i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE.  

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji społecznych, biznesu, przedstawicie-

le Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, prezydencji estońskiej, nadchodzącej 

prezydencji bułgarskiej oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

Dyskutowano na temat możliwych do przewidzenia skutków proponowanych przez 

Komisję Europejską przepisów dotyczących ochrony prywatności w sieci.

Minister Krzysztof Szubert otwierając spotkanie podkreślił, że Stałe Przedstawicielstwo 

RP przy UE jest także dobrym miejscem na zorganizowanie tego typu konsultacji, ponie-

waż umożliwia uzyskanie informacji z pierwszej ręki, czyli od przedstawicieli Parlamentu 

Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz prezydencji, a więc wszystkich gremiów, które 

decydują o kształcie przyszłych przepisów. Konsultacje miały charakter otwarty i pozwalały 

na przedstawienie przez wszystkie zainteresowane strony – zarówno przedstawicieli rynku, 

jak i organizacji broniących prawa podstawowe obywateli – swojego punktu widzenia.

Europoseł Michał Boni podkreślił istotną rolę rozporządzenia ePrivacy oraz znalezienia 

kompromisu między ochroną prywatności i rozwojem usług i biznesu wskazując jednocze-

śnie na znaczną liczbę rozbieżności dotyczących projektu rozporządzenia.

Podczas spotkania przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji zaprezentowali stanowisko 

Rządu RP odnośnie projektu ePrivacy dostrzegając konieczność unowocześnienia unijnych 

przepisów dotyczących ochrony prywatności w łączności elektronicznej. Minister Szu-

bert podkreślił, że konieczne jest wyważenie interesów przedsiębiorców z prawami użyt-

kowników końcowych, a w szczególności osób fizycznych, których dane są przetwarzane. 

PORADY

Spotkanie konsultacyjne 
w Brukseli w sprawie 
projektu rozporządzenia 
o prywatności i łączności 
elektronicznej (ePrivacy)

PROJEKTY

Informację MIB przedstawił komisji wiceminister infrastruktury i budownictwa To-

masz Żuchowski. Wiceminister zaznaczył, że obowiązujące regulacje rozporządzenia wy-

magają zmian, są archaiczne i niedostosowane do obecnych uwarunkowań. Celem nowe-

lizacji jest "uwolnienie budownictwa" i dostosowanie go do potrzeb i wymagań rynku.

Zmiany przyspieszą i ułatwią proces realizacji inwestycji poprzez wprowadzenie 

takich zapisów, które będą przejrzyste i zrozumiałe dla odbiorców oraz umożliwią 

dostosowanie realizowanych inwestycji do potrzeb ich przyszłych użytkowników.

13 października 2017 r. zakończył się okres notyfikacji projektu, co po niezbędnych 

pracach przygotowujących podpisanie projektu umożliwia planowanie wejścia w życie 

zmian na 1 stycznia 2018 r.

Drugim z poruszonych przez wicemini-

stra tematów było uruchomienie czterech 

projektów pilotażowych w metodyce BIM, 

prowadzonych przez zaproszone do współ-

pracy instytucje: Polskie Sieci Elektroener-

getyczne S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A., Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 

i Autostrad oraz Ministerstwo Spraw Zagra-

nicznych.

– W celu zapewnienia najlepszego efektu 

i zdobycia najszerszej wiedzy na temat zagro-

żeń możliwych do wystąpienia przy realizacji 

projektu w metodyce BIM, postawiliśmy na 

cztery projekty, które swoim zakresem obejmują całkowicie różniące się od siebie inwesty-

cje – dwa projekty infrastrukturalne z licznymi obiektami inżynieryjnymi, projekt dotyczący 

infrastruktury krytycznej oraz projekt kubaturowy – mówił wiceminister Tomasz Żuchowski.

W trakcie dyskusji wiceminister poruszył dwa istotne tematy: konieczność zapewnienia 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych dla projektów realizowanych w metody-

ce BIM oraz kwestie wymiany wiedzy i przygotowania standardów edukacji w dziedzinie 

BIM dla uczelni wyższych.

MIB będzie wspierało podmioty realizujące projekty pilotażowe w celu stworzenia 

platformy wymiany wiedzy i doświadczeń, która zapewni swobodny transfer wiedzy do-

stępnej dla przedstawicieli uczelni wyższych, instytutów badawczych oraz administracji 

publicznej szczebla rządowego i samorządowego. 

Ponadto w resorcie budownictwa planowane są reformy planowania przestrzennego 

oraz rozpoczęły się konsultacje projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomo-

ściami w zakresie dochodzenia zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Celem przygortowywanej 
nowelizacji rozporządzenia 
w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich 
sytuowanie, jest "uwolnienie 
budownictwa" oraz dostoso-
wanie go do potrzeb i wyma-
gań rynku. Zmiany przyspie-
szą i ułatwią proces realizacji 
inwestycji budowlanych.

http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1798086-p_1.htm
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1798106-p_1.htm
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1798111-p_1.htm
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W związku z tym należy zmierzać do zapewnienia najwyższego możliwego poziomu ochro-

ny danych telekomunikacyjnych bez narażenia biznesu na niepotrzebne koszty i utrudnie-

nia w rozwoju usług.

Z uwagi na to, że kwestie rozporządzenia ePrivacy przenikają się z przepisami ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przedstawiono także kwestię pro-

cedowanego obecnie w Polsce pakietu zmian legislacyjnych wdrażających RODO. Ważną 

kwestią, podniesioną na spotkaniu był temat wzajemnej relacji ePrivacy i RODO, problem 

terminu wejścia w życie rozporządzenia ePrivacy – 25 maja 2018 r., który wydaje się 

być zbyt krótki, aby umożliwić wdrożenie nowej regulacji przez państwa członkowskie.

Przedstawiciele biznesu zwrócili uwagę na negatywny wpływ projektowanych regu-

lacji na obecne modele biznesowe oparte na reklamach targetowanych, gwarantujących 

bezpłatny dostęp do treści w Internecie. Próbowano odczarować obraz tzw. ciasteczek 

wskazując, iż wiele plików cookies niesie za sobą korzyści służąc przedsiębiorcom do 

ulepszania swoich usług z korzyścią dla użytkowników.

Organizacje społeczne zajmujące się ochroną prywatności pozytywnie oceniły propono-

wany projekt ePrivacy wskazując, że rozwój nowych technologii i nowych form łączności 

oraz interoperacyjność sprawiają, że rośnie potrzeba zdefiniowania jasnych i konkretnych 

standardów ochrony poufności komunikacji, a w szczególności zagwarantowania użytkow-

nikom możliwości wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie ich danych.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej ustosunkowali się do podniesionych przez uczest-

ników spotkania wątpliwości i zastrzeżeń do projektu rozporządzenia ePrivacy.

Zorganizowanie spotkania było wyrazem zapewnienia pełnej transparentności proce-

sów legislacyjnych prowadzonych przez Ministra Cyfryzacji. 

Sprzedaż gruntów rolnych 

Państwa UE mają prawo do ograniczenia sprzedaży gruntów rolnych, 
aby chronić społeczności wiejskie oraz promować zrównoważone 
rolnictwo. Muszą jednak przy tym przestrzegać prawa UE, w tym 
przepisów o swobodnym przepływie kapitału.  

KE opublikowała wytyczne, które mają pomóc w ochronie ziemi rolnej przed spekulacją 

cenową i koncentracją własności.

PORADYINTERPRETACJE

AKTUALNOŚCI

Tarcza prywatności 
UE-USA

KE opublikowała pierwsze sprawozdanie w sprawie 
funkcjonowania zasad mających na celu ochronę danych 
osobowych przekazywanych z UE do Stanów Zjednoczonych 
w celach handlowych. 

„– To żywe porozumienie, które obie strony muszą aktywnie monitorować, aby zapewnić 

wysokie standardy w zakresie ochrony danych” – podkreśliła komisarz Vĕra Jourová.

Ochrona danych osobowych

Sprawozdanie wskazuje, że Tarcza Prywatności nadal zapewnia odpowiedni poziom 

ochrony danych osobowych przekazywanych przez podmioty z UE certyfikowanym 

przedsiębiorstwom w USA. Władze USA wprowadziły niezbędne struktury i procedu-

ry w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Tarczy Prywatności, m.in. nowe 

możliwości dochodzenia roszczeń przez obywateli UE. Wprowadzono mechanizmy 

rozpatrywania skarg oraz egzekwowania przepisów, zacieśniono również współpracę 

z europejskimi organami ochrony danych. Proces certyfikacji przebiega sprawnie – 

https://www.gov.pl/cyfryzacja/spotkanie-konsultacyjne-w-brukseli-w-sprawie-projektu-rozporzadzenia-o-prywatnosci-i-lacznosci-elektronicznej-eprivacy-
http://www.europedirect.slupsk.eu/czytaj.php?id=1429
https://ec.europa.eu/poland/news/171013_land_pl
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Departament Handlu certyfikował do tej pory ponad 2,4 tys. przedsiębiorstw. W zakresie 

dostępu do danych osobowych przez amerykańskie organy publiczne do celów związanych 

z bezpieczeństwem narodowym odpowiednie środki ochrony w USA pozostają bez zmian.

Decyzja dotycząca Tarczy Prywatności UE-US została przyjęta 12 lipca 2016 r. a nowe 

zasady zaczęły funkcjonować z dniem 1 sierpnia 2016 r. Nowe ramy prawne zapewniają 

ochronę praw podstawowych obywatelom w UE, których dane osobowe są przekazywane 

do Stanów Zjednoczonych w celach handlowych, jak również zapewniają jasność prawa 

przedsiębiorstwom, które muszą dokonywać transatlantyckich transferów danych.

Kiedy robimy zakupy w internecie lub korzystamy z mediów społecznościowych w UE, 

nasze dane osobowe mogą zostać zebrane w UE przez oddział amerykańskiej firmy lub 

jej partnera handlowego i przekazane certyfikowanemu amerykańskiemu przedsiębior-

stwu – na przykład biuro podróży w UE może przesłać imiona i nazwiska, dane kontaktowe 

oraz numery kart kredytowych hotelowi w USA zarejestrowanemu w programie Tarczy 

Prywatności.

Zalecenia dotyczące dalszej poprawy funkcjonowania Tarczy Prywatności

W sprawozdaniu zaproponowano szereg zaleceń, aby zapewnić dalsze skuteczne funk-

cjonowanie Tarczy Prywatności, m.in.:

• Departament Handlu Stanów Zjednoczonych powinien bardziej aktywne i regu-

larnie monitorować, czy przedsiębiorstwa wywiązują się ze swoich zobowiązań 

w ramach Tarczy Prywatności. Powinien też regularnie wyszukiwać te, które skła-

dają fałszywe oświadczenia dotyczące uczestnictwa w tym programie;

• należy zwiększyć działania informacyjne skierowane do obywateli UE na temat 

sposobu, w jaki mogą korzystać z przysługujących im praw na mocy Tarczy Pry-

watności, a w szczególności na temat sposobu wnoszenia skarg;

• organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów w zakresie ochrony pry-

watności, tj. amerykański Departament Handlu i Federalna Komisja Handlu oraz 

unijne organy ochrony danych powinny zacieśnić współpracę, przede wszystkim 

w celu opracowania odpowiednich wytycznych dla przedsiębiorstw i organów 

egzekwowania prawa;

• w ramach trwającej obecnie w USA debaty dotyczącej przeglądu sekcji 702 ustawy 

o kontroli wywiadu (FISA) należy zapisać w tej ustawie środki ochrony osób spoza 

UE przewidziane w dyrektywie politycznej Prezydenta nr 28 (PPD-28);

• konieczne jest też szybkie mianowanie Rzecznika ds. Tarczy Prywatności, a także 

powołanie brakujących członków Rady Nadzoru nad Prywatnością i Wolnościami 

Obywatelskimi (PCLOB).

AKTUALNOŚCI

Polskie zezwolenia na 
transport drogowy pod 
lupą TSUE

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości 
UE sprawę przeciwko Polsce w związku z systemem zezwoleń 
na przemieszczanie się po drogach określonymi samochodami 
ciężarowymi. 

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE 

sprawy przeciwko Polsce w związku z nieprawidłowym wdrożeniem dyrektywy Rady 

96/53/WE w sprawie maksymalnych obciążeń i wymiarów określonych pojazdów drogo-

wych. Polska ogranicza w szczególności swobodę przemieszczania się po jej sieci dróg 

niektórymi samochodami ciężarowymi, nawet jeżeli pojazdy te są zgodne z normami 

unijnymi. 

Zgodnie z przepisami prawa polskiego, aby móc poruszać się po drogach drugorzęd-

nych samochodami ciężarowymi o nacisku osi przekraczającym 8 lub 10 ton, należy 

uzyskać specjalne zezwolenie od właściwego zarządcy dróg. Konieczne jest to nawet 

w przypadku, gdy obciążenie tych samochodów jest zgodne z przepisami unijnymi, co 

powinno gwarantować prawo do poruszania się po tych drogach bez uzyskiwania dodat-

kowych zezwoleń. Sytuacja ta dotyczy wielu pojazdów ciężarowych wykorzystywanych 

w transporcie na duże odległości.

W Polsce drogi są zarządzane przez róż-

ne organy administracji (gminne, powiato-

we, wojewódzkie i centralne), konieczne 

może być zatem uzyskanie wielu zezwoleń 

na pojedynczy przejazd. Ponadto procedu-

ra uzyskania zezwolenia jest czasochłonna. 

Sytuacja ta prowadzi to znacznych obcią-

żeń dla przewoźników i stanowi przeszko-

dę we właściwym funkcjonowaniu rynku 

wewnętrznego w sektorze transportu.  

W lutym 2016 r. Komisja Europejska 

przesłała władzom polskim uzasadnioną 

Zdaniem KE, stosowanie 
różnych norm w po-
szczególnych państwach 
członkowskich mogłyby 
utrudnić ruch transgra-
niczny i miałoby nieko-
rzystny wpływ na uczciwą 
konkurencję.

http://www.europedirect.slupsk.eu/czytaj.php?id=1434
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:31996L0053
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:31996L0053
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-319_pl.htm
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opinię. Polska nie dostosowała jednak swoich przepisów do prawa unijnego, Komisja 

Europejska podjęła zatem decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału 

Sprawiedliwości UE.  

W dyrektywie Rady 96/53/WE ustanowiono wspólne normy dotyczące ciężaru i wy-

miarów pojazdów drogowych określonej kategorii, takich jak pojazdy ciężarowe. Sto-

sowanie różnych norm w poszczególnych państwach członkowskich mogłyby utrudnić 

ruch transgraniczny i miałoby niekorzystny wpływ na uczciwą konkurencję. 

Na znacznej większości dróg Polska ogranicza dopuszczalną masę na oś do 10 ton 

lub 8 ton, to jest poniżej wartości 11,5 tony określonej w dyrektywie. Do wielu dużych 

miast, ośrodków przemysłowych i gospodarczych, platform logistycznych i gdyńskiego 

portu kontenerowego w Polsce można dotrzeć jedynie drogami, na których dopuszczo-

no do ruchu jedynie pojazdy o małym nacisku osi. Ma to negatywny wpływ na sprawne 

funkcjonowanie transportu drogowego w Polsce.

AKTUALNOŚCI

Unia bankowa powinna 
przyspieszyć

„– Realizacja unii bankowej ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości 
unii gospodarczej i walutowej” – mówił komisarz Valdis Dombrovskis 
prezentujący plany KE w tej sprawie. Chodzi o uzupełnienie 
brakujących części unii bankowej, aby europejscy obywatele 
i przedsiębiorstwa mogli szybciej skorzystać ze ściślejszej integracji 
finansowej i większej stabilności systemu finansowego.

Należy zakończyć budowę unii bankowej, by w pełni wykorzystać jej potencjał w stabi-

lizowaniu unii gospodarczej i walutowej (UGW) oraz uodpornieniu jej na wstrząsy, przy 

jednoczesnym ograniczaniu potrzeby udziału sektora publicznego w podziale ryzyka. Jest 

to korzystne dla całego jednolitego rynku. W oparciu o osiągnięte już znaczące postępy 

Komisja opublikuje komunikat, w którym wyznaczono ambitną, ale realistyczną drogę 

do porozumienia w sprawie wszystkich nierozstrzygniętych elementów unii bankowej, 

na podstawie istniejących zobowiązań podjętych przez Radę. Publikacja ta poprzedza 

grudniowy szczyt państw strefy euro w rozszerzonym gronie, podczas którego w ramach 

dyskusji na temat dalszego pogłębiania unii gospodarczej i walutowej będzie mowa o za-

kończeniu procesu tworzenia unii bankowej. Wraz z unią rynków kapitałowych urzeczy-

wistniona unia bankowa będzie wspierać stabilny i zintegrowany system finansowy w UE.

Minister Energii 16 października 2017 r. podpisał rozporządzenie 
w sprawie szczegółowego zakresu polityki korporacyjnej w zakresie 
zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom oraz wypadkom. Dokument 
wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.   

Celem stworzenia polityki korporacyjnej jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpie-

czeństwa działalności wydobywczej na morzu. Określony w rozporządzeniu szczegółowy 

zakres polityki korporacyjnej obejmuje:

• ogólne cele i ustalenia dotyczące kontroli ryzyka wystąpienia niebezpiecznych 

zdarzeń oraz wypadków, a także sposób, w jaki te cele mają być osiągnięte, a usta-

lenia wprowadzone w życie;

• sposób przeprowadzania kontroli ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń 

oraz wypadków oraz sposób doskonalenia jej zasad, a także mechanizmy monito-

rowania skuteczności polityki korporacyjnej;

• sposób osiągnięcia i wprowadzenia w życie na poziomie korporacyjnym środków 

służących do zapewnienia bezpieczeństwa wykonywanej działalności;

• wskazanie, w jakim zakresie postanowienia polityki korporacyjnej są stosowane 

przez przedsiębiorcę w zakładach górniczych służących do wykonywania działal-

ności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowo-

dorów ze złóż w granicach obszarów morskich państw niebędących państwami 

członkowskimi Unii Europejskiej.

Rozporządzenie stanowi element implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskie-

go i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności 

związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich oraz zmiany 

dyrektywy 2004/35/WE. 

PORADY

Większe bezpieczeństwo 
działalności wydobywczej 
na morzu

PROJEKTYPROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-319_pl.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:31996L0053
http://www.europedirect.slupsk.eu/czytaj.php?id=1422
http://www.me.gov.pl/node/27669
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1945/1
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Od szkolenia do 
zatrudnienia

Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły rekrutację do dwóch projektów 
w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” – „Od szkolenia do 
zatrudnienia – EFS” i „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.  

Całkowicie nieodpłatne wsparcie w 250 jednostkach organizacyjnych OHP na terenie 

całego kraju (m.in. w centrach edukacji i pracy młodzieży, centrach kształcenia i wy-

chowania, młodzieżowych centrach kariery, punktach pośrednictwa pracy, ośrodkach 

szkolenia zawodowego, środowiskowych hufcach pracy, hufcach pracy, ośrodkach 

szkolenia i wychowania) otrzyma 2800 osób, w tym 1680 kobiet i 1120 mężczyzn.

Do projektu przyjmowane są osoby w wieku 18-24 lat, które łącznie spełniają trzy wa-

runki: nie pracują (są bezrobotne lub bierne zawodowo i niezarejestrowane w urzędach 

pracy), nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) 

oraz nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyska-

nie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, 

potrzebnych do wykonywania pracy), tzw. osoby NEET.

PORADYAKTUALNOŚCI

Pierwszeństwo mają osoby z niepełnosprawnościami, jak również znajdujące się 

z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych w trudnej sytuacji życiowej 

i materialnej, w szczególności osoby wywodzące się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, 

niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” będzie realizowany w sześciu woje-

wództwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim, 

a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt zaś 

„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” – w pozostałych dziesięciu województwach: dol-

nośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkar-

packim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i współfinan-

sowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment 

Initiative – YEI).

Młodzież dostanie konkretne i wszechstronne wsparcie, które zwiększy jej aktyw-

ność zawodową i społeczną oraz pozwoli skuteczniej znaleźć odpowiadające jej zatrud-

nienie. W trakcie trwania projektów będzie uczestniczyć w indywidualnych i grupowych 

zajęciach z doradcą zawodowym, warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, trenin-

gach z psychologami, jak również w licznych kursach: językowych, z zakresu obsługi pro-

gramów komputerowych (np. graficznych, edytorów tekstu, do nauki programowania 

itp.), komputerowych o standardzie ECDL, na prawo jazdy kat. B.

Bardzo ważne dla przyszłości zawodowej uczestników będą kursy zawodowe, wraz 

ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną, których 

wybór będzie zależeć od wyniku badań indywidualnych predyspozycji oraz kierunków 

wskazywanych jako zawody deficytowe. Odbędą się także warsztaty kreowania wize-

runku prowadzone przez stylistów, którzy doradzą jak ubrać się na rozmowę kwalifika-

cyjną, jaką wybrać fryzurę czy też – w przypadku kobiet – na jaki zdecydować się makijaż. 

Ostatnim etapem będą trzymiesięczne staże zawodowe, podczas których uczestnicy 

będą otrzymywać stypendium i refundację kosztów opieki na dzieckiem lub osobą 

zależną. OHP pomogą także uczestnikom projektów znaleźć zatrudnienie.

Oba projekty potrwają do 31 sierpnia 2018 r. a łączna wartość ich dofinansowania 

wyniesie 52 829 683,28 zł (EFS – 15 129 361,28 zł, YEI - 37 700 322,00 zł).

Od szkolenia do zatrudniania – EFS (woj. mazowieckie, opolskie, podlaskie, pomor-

skie, śląskie, wielkopolskie):

wykaz jednostek realizujących projekt "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS"

Od szkolenia do zatrudniania – YEI (woj. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, 

lubuskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, 

zachodniopomorskie):

wykaz jednostek realizujących projekt "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" 

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,9357,od-szkolenia-do-zatrudnienia.html
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/2017/Wykaz%20jednostek%20realizujacych%20projekt%20OSDZ-EFS.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/2017/Wykaz%20jednostek%20realizujacych%20projekt%20OSDZ-YEI.pdf
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Polska emerytura tylko 
za pracę w Polsce

Polskie emerytury mogą przyznane Ukraińcom wyłącznie za okresy 
ubezpieczenia osiągnięte w Polsce. Tym samym wypłata świadczeń 
z tytułu zatrudnienia i ubezpieczenia na Ukrainie należy do 
tamtejszej instytucji ubezpieczeniowej – wyjaśnił Marcin Zieleniecki, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. 

Wiceminister Marcin Zieleniecki zdementował informację, jakoby pracownicy z Ukrainy, 

którzy przepracują w Polsce zaledwie miesiąc, dostaną tysiąc złotych polskiej emerytury.

– „Polskie emerytury mogą być przyznane i wypłacane przez ZUS wyłącznie za okresy 

ubezpieczenia osiągnięte na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tzn. za okresy, za któ-

re do polskiego systemu ubezpieczenia społecznego zostały odprowadzone składki na 

ubezpieczenie emerytalne” – wyjaśnił podsekretarz stanu w MRPiPS.

Jak zauważył, jest to zgodne z zasadą, zgodnie z którą każde państwo wypłaca świad-

czenia emerytalne za okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie z przepisami tego państwa.

– „Dlatego też osoba, która posiada okresy ubezpieczenia osiągnięte w dwóch pań-

stwach, może uzyskać emeryturę z każdego z tych państw, o ile spełnia warunki wymaga-

ne do nabycia prawa do świadczenia zgodne z przepisami danego państwa" – tłumaczył 

wiceminister Marcin Zieleniecki.

Co ważne, umowa z Ukrainą nie reguluje kwestii minimalnych emerytur oraz podwyż-

szania wypłacanych emerytur do kwot emerytur minimalnych obowiązujących w danym 

państwie.

– „Do obywateli Ukrainy – zgodnie z zasadą równego traktowania – mają zastosowanie 

takie same uregulowania jak do wszystkich innych osób uprawnionych do polskich emery-

tur w myśl polskich przepisów wewnętrznych, niezależenie od ich obywatelstwa” – mówił 

wiceszef MRPiPS.

Wiceminister zauważył również, że w przypadku emerytur przyznanych zgodnie z po-

stanowieniami umów międzynarodowych podwyższenia dokonuje się w taki sposób, aby 

suma emerytury polskiej i świadczenia zagranicznego nie była niższa od kwoty polskiej 

emerytury minimalnej.

PORADYPROJEKTY

Nowe, uproszczone 
formularze zasiłkowe

W ramach prac nad upraszczaniem wzorów formularzy, od 
27 października ZUS udostępnił 9 nowych, uproszczonych 
formularzy zasiłkowych.   

Nowe druki to:

• wniosek o zasiłek macierzyński – nowy symbol ZAM (zastąpił dotychczasowy ZAS-54),

• wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego – nowy symbol 

ZUR (zastąpił ZUS-ZS-WUR-01),

• wniosek o skrócenie lub wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego – 

ZAS-23,

• oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do 8 lat – ZAS-36,

• zaświadczenie płatnika składek o urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim – ZAS-15,

• zaświadczenie płatnika składek o okresie i wymiarze czasu pracy wykonywanej 

przez pracownika w czasie urlopu rodzicielskiego – nowy symbol ZUM (zastąpił 

dotychczasowy ZUS-ZS-ZUM-01),

• oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku 

macierzyńskiego – ZAS-26,

• oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dziecka – ZAS-33,

• zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z wykonaniem badań 

lekarskich dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddaniem 

się zabiegowi ich pobrania – ZAS-9.

Wszystkie nowe druki można znaleźć w zakładce: Wzory formularzy.

Nowe formularze są proste do wypełnienia, a komunikaty i podpowiedzi napisano 

zrozumiałym językiem. Druki można wypełnić bezpośrednio na swoim komputerze –  

skorzystaj z wersji do wypełnienia i wydruku – wystarczy, że na stronie z formularzem 

wybierzesz opcję „WYPEŁNIJ I WYDRUKUJ”.

Wszelkie uwagi do nowych formularzy można zgłosić do ZUS mailem – formularze@zus.pl

WZORY PISM

http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/nowe-uproszczone-formularze-zasilkowe/1223806
http://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki
mailto:formularze%40zus.pl?subject=
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Zmiany w przyznawaniu 
najniższych emerytur 

Parlament uchwalil już nowelizację ustawy, która zakłada, że 
wszystkim rencistom będzie przysługiwało prawo do najniższego 
świadczenia w wysokości 1 tys. zł lub 750 zł. 

Celem nowelizacji jest rozszerzenie gwarancji prawa do najniższej emerytury dla osób 

pobierających emerytury przyznane z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy 

do kwoty 1.000 zł (odpowiada wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności 

do pracy) albo 750 zł (odpowiada najniższej wysokości renty z tytułu częściowej niezdol-

ności do pracy).

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawo-

dowych przewiduje objęcie emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu 

niezdolności do pracy osobom, które nie mają stażu pracy wynoszącego 20/22 lat dla 

kobiet i 25 lat dla mężczyzn, gwarancją kwoty najniższego świadczenia. Emerytury 

te są bowiem objęte jedynie gwarancją wysokości dotychczas pobieranej renty z tytułu 

niezdolności do pracy. Na podstawie ustawy emerytury te zostaną objęte gwarancją kwoty 

najniższego świadczenia odpowiednio w wysokości 1000 zł (wysokość najniższej renty 

z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) albo 750 zł (wysokość najniższej renty z tytułu 

częściowej niezdolności do pracy), z wyrównaniem od 1 marca 2017 r. Nowelizacja wpro-

wadza ponadto regulację, uniemożliwiającą uzyskanie prawa do renty z tytułu niezdolności 

PORADY
ZMIANY 
PRAWNE

– "Kwota podwyższenia jest więc zależna od kwoty przyznanej emerytury polskiej oraz 

wysokości emerytury zagranicznej, jednakże nigdy nie osiągnie ona wysokości 1 tys. zł. 

Dodatkowo każdy wzrost emerytury polskiej lub zagranicznej skutkuje zmniejszeniem 

kwoty podwyższenia” – obrazował wiceminister Marcin Zieleniecki.

Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Ukrainą została zawarta 

w 2012 roku. Dwa lata później weszła w życie. Postanowienia umowy dotyczą osób, 

które miały opłacane składki na ubezpieczenia społeczne w obu krajach. Obejmują rów-

nież członków rodziny ubiegających się o rentę rodzinną po osobach ubezpieczonych 

w Polsce i na Ukrainie. 

do pracy przez osobę, która osiągnęła wiek emerytalny lub pobiera emeryturę (wyjątek 

to renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego).

Znaczny wzrost świadczeń

 

Od 1 marca wysokość najniższej emerytury (pod warunkiem posiadania określonego stażu 

pracy), a także renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej została 

podniesiona z 882,56 do 1000 zł. Wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy 

wzrosła z 676,75 do 750 zł, a renty socjalnej – z 741,35 do 840 zł.

 

Sprawiedliwe rozwiązanie

 

Przepisy, które wprowadziły podniesienie wspomnianych kwot, nie objęły osób pobiera-

jących renty z tytułu niezdolności do pracy, którym po osiągnięciu wieku emerytalnego 

pobierane świadczenie zamieniane jest z urzędu na emeryturę, a które nie mają wypraco-

wanego stażu pracy, zapewniającego wypłatę świadczenia w wysokości gwarantowanej.

– „Jest to ustawa, na którą czeka 105 tys. emerytów – tych, których świadczenia zosta-

ły przekształcone z urzędu z wcześniej pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy 

w emeryturę. Osoby te nie zostały objęte podwyższeniem minimalnej emerytury do kwoty 

1 tys. złotych” – mówi minister Elżbieta Rafalska. 

– „Przeprowadzenie zmiany, tak aby uwzględnić w niej tę sporą grupę, poszło bardzo 

sprawnie. Teraz już tylko czekamy na podpis Prezydenta RP – dodaje szefowa resortu 

rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

Skumulowane wyrównanie

 

Zgodnie z nowymi przepisami, wyrównanie 

emerytur nastąpi w marcu 2018 roku, z wy-

równaniem od 1 marca 2017 r.

– „Osoby, których renty z tytułu niezdol-

ności do pracy zostały z urzędu przekształco-

ne w emeryturę, otrzymają wyrównanie od 

1 marca br. Zostanie ono wypłacone w termi-

nie najbliższej waloryzacji. W efekcie do tych osób trafi jednorazowo większe wsparcie. Kwota 

będzie bardziej znacząca i wyrówna ten niedobór” – wyjaśnia minister Elżbieta Rafalska.

Uchwalona nowelizacja zakłada również, że osoby, które osiągnęły wiek emerytalny 

lub pobierają emeryturę, nie będą mogły ubiegać się o rentę.

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,9259,sejm-rp-uchwalil-zmiany-w-przyznawaniu-najnizszych-emerytur.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,9368,senat-przyjal-zmiany-w-przyznawaniu-najnizszych-emerytur.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=C57C101F3AB42E8CC1258191003B272A
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,9389,polska-emerytura-tylko-za-prace-w-polsce.html
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Co z handlem w niedzielę?

Poselski projekt ustawy o ograniczeniu wykonywania pracy 
w placówkach handlowych jest w Sejmie.

Zakłada on umożliwienie placówkom handlowym prowadzenia działalności handlowej we 

wszystkie dni tygodnia przy jednoczesnym zobowiązaniu ich do zapewnienia pracownikom 

możliwości wypoczynku w przynajmniej dwie niedziele miesiąca.

Doprecyzowanie zasad 
prewencji wypadkowej 

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych ma na celu doprecyzowanie zasad 
realizowanej przez ZUS prewencji wypadkowej. 

Celem nowej regulacji jest unormowanie trybu i zasad finansowania ze środków Funduszu 

Wypadkowego zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Jest to tyle 

istotne, że dotychczasowe przepisy były zbyt enigmatyczne i wymagały uszczegółowienia.
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Poziom finansowania

 

Nowelizacja ustala finansowanie prewencji wypadkowej na poziomie 1% należnych 

składek na ubezpieczenie wypadkowe.

 

ZUS wspólnie z CIOP

 

W myśl przyjętych regulacji, zasady konkursów dla przedsiębiorców, którzy chcą polep-

szyć warunki pracy, będzie ustalał prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nowelizacja 

normuje także współpracę ZUS z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym 

Instytutem Badawczym. To właśnie CIOP zostaną przekazane zadania związane z mery-

toryczną oceną składanych przez przedsiębiorców projektów.

 

Duże zainteresowanie przedsiębiorców

 

W latach 2013-2016 z dofinansowania projektów, poprawiających warunki pracy i zwięk-

szających bezpieczeństwo, skorzystało ponad tysiąc przedsiębiorstw.

Ze względu na popularność dofinansowania, liczbę składanych wniosków przez przed-

siębiorców, a przede wszystkim na rosnącą wysokość kwoty przeznaczonej, konieczne 

stało się unormowanie zasad i trybu przyznawania dofinansowania na poziomie przepisów 

powszechnie obowiązujących.

Wejście w życie nowych przepisów zostało zaplanowane na 1 stycznia 2018 roku.

Jaki urlop dla rodziców?

Od stycznia do września br. z urlopów dla rodziców skorzystało 
około 592 tys. osób, w tym 451,8 tys. kobiet i 140,1 tys. mężczyzn. 

Urlopy, które przysługują rodzicom po narodzinach dziecka, to:

• Urlop macierzyński (20 tygodni);

• Urlop rodzicielski (32 tygodnie);

• Urlop ojcowski (2 tygodnie).

 

PORADY
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http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7C32CF41E1AF87EDC12581C60031DC27
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,9393,doprecyzowanie-zasad-prewencji-wypadkowej.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=747ED975C6176208C1258191003B276D
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5536,9365,jaki-urlop-dla-rodzicow.html
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Urlop macierzyński

Jest on obowiązkowy i trwa on 20 tygodni. Wykorzystać go może oboje rodziców, przy 

czym pierwsze 14 tygodni przysługuję wyłącznie matce. Pozostałymi 6 tygodniami rodzicie 

mogą się podzielić. W okresie od stycznia do września 2017 roku z urlopu  obowiązkowego 

macierzyńskiego skorzystało 332 tys. osób, w tym 311 tys. kobiet i 10,5 tys. mężczyzn. 

Natomiast z dodatkowego urlopu macierzyńskiego 5,3 tys. osób.

 

Urlop rodzicielski

Może zostać on wykorzystany po urlopie macierzyńskim w całości przez jedno z rodziców. 

Rodzice mają również możliwość być na nim równocześnie, bądź oboje na zmianę. Po-

dzielić go można maksymalnie na 4 części Z tej formy urlopu od stycznia do września br. 

skorzystało ogółem 170,3 tys. osób, w tym 169 tys. kobiet i 1,3 tys. mężczyzn.

 

Urlop ojcowski

Może go wykorzystać tylko ojciec dziecka. Trwa 2 tygodnie wliczając sobotę i niedzielę, 

przysługuje każdemu mężczyźnie, który został ojcem. Ojciec może skorzystać z tego urlo-

pu w ciągu 2 lat od urodzenia dziecka. Może go wykorzystać w całości albo podzielić na 

dwie części. Z tego urlopu w okresie od stycznia do września skorzystało 128,8 tys. ojców, 

a w samym tylko wrześniu prawie 30 tys.

PROJEKTY

Nowa jakość kształcenia 
zawodowego?

„– Przy pełnym poszanowaniu różnorodności systemów kształcenia 
i szkolenia w państwach członkowskich, pragniemy ułatwić 
integrację młodych ludzi na rynku pracy” – zadeklarował komisarz 
Valdis Dombrovskis, prezentując wniosek dotyczący wspólnych ram 
kształcenia zawodowego.  

Chodzi o bezpośrednie powiązanie teorii z praktyką, co ma przynieść wzrost zatrudnie-

nia oraz podnieść kwalifikacje pracowników.

Wnioski o świadczenia 
rekompensacyjne za utratę 
deputatu węglowego 
można składać do 
18 listopada 2017 r. 

Wysokość rekompensaty wynosić będzie 10.000 zł netto. 
Rekompensata będzie wypłacana jednorazowo, bez opłat czy 
opodatkowania. 

Ustawa przewiduje, że każda z osób spełniających przesłanki do otrzymania świadcze-

nia rekompensacyjnego może wystąpić o jego wypłatę, poprzez złożenie wniosku wraz 

z oświadczeniem o określonej treści - do właściwego przedsiębiorstwa wypłacającego. 

Zgodnie z ustawą, osobami uprawnionymi do uzyskania świadczenia rekompensacyj-

nego będą emeryci i renciści, którzy w momencie utraty uprawnienia spełniali łącznie 

następujące warunki: mieli ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności 

do pracy, pobierali emeryturę lub rentę, otrzymywali bezpłatny węgiel na podstawie ukła-

dów zbiorowych pracy, porozumień i innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie 

górniczym, które, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń, utraciły 
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https://ec.europa.eu/poland/news/171006_vocational_pl
http://www.europedirect.slupsk.eu/czytaj.php?id=1414
http://www.me.gov.pl/node/27655
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=A4A10EA56FEEA242C12581B0004B6F2B
http://www.me.gov.pl/node/27677
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/27/1/informacja_ws._ustawy_o_swiadczeniu_rekompensacyjnym_z_tytulu_utraty_prawa_do_bezplatnego_wegla.rtf
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12 miesięcy. Do wydania zaświad-

czenia A1 uprawniona będzie wy-

łącznie instytucja ubezpieczenio-

wa kraju, w którym wykonujesz 

pracę najemną.

Jeśli za marginalną zostanie 

uznana praca najemna albo zo-

stanie stwierdzone, iż praca ta nie 

jest faktycznie wykonywana, to 

właściwe będzie ustawodawstwa 

państwa, w którym wykonujesz 

pracę na własny rachunek.

Jeżeli praca na własny rachu-

nek jest marginalna to właściwe 

będzie ustawodawstwo państwa 

pracy najemnej.

Przy ustalaniu, czy praca na-

jemna nie ma charakteru mar-

ginalnego brane są pod uwagę: 

czas pracy oraz dochód i wyna-

grodzenie netto. Bierze się pod 

uwagę w ujęciu procentowym:

• czas pracy najemnej do ogółu czasu pracy (z pracy najemnej i działalności) danej 

osoby w danym okresie,

• kwotę wynagrodzenia netto do ogółu dochodu (z pracy najemnej i działalności) 

w danym okresie.

Jeżeli choć jeden z tych parametrów znaj-

duje się na poziomie poniżej 5%, praca ma 

charakter marginalny.

Czas pracy poświęcany na wykonywanie 

działalności gospodarczej ustala się zgodnie 

z normami czasu pracy wynikającymi z art. 

130 Kodeksu pracy (przykładowo roczny wy-

miar czasu pracy to 2000 godzin).

Ważne!

Zgodnie z przepisami unijnymi masz obo-

wiązek przekazania Oddziałowi ZUS infor-

ZUS wyjaśnił zasady ustalania właściwego ustawodawstwa 
w przypadku osób prowadzących działalność na własny rachunek 
w Polsce, które zawarły umowę o pracę w innym kraju UE. 

W przypadku jednoczesnego wykonywania pracy na własny rachunek w Polsce oraz 

pracy najemnej na terytorium innego państwa członkowskiego UE, podlegasz usta-

wodawstwu państwa członkowskiego, w którym wykonujesz pracę najemną.

Muszą być jednak spełnione dwa warunki:

1. praca najemna musi być faktycznie wykonywana. Nie jest wystarczające samo 

zawarcie umowy o pracę,

2. praca najemna ani działalność na własny rachunek nie mogą mieć charakteru 

marginalnego.

W przypadku spełnienia tych warunków, jeśli zamieszkujesz w Polsce, ZUS ustali dla 

Ciebie ustawodawstwo kraju wykonywania pracy najemnej, na okres nie dłuższy niż 
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Działalność w Polsce 
i praca w innym kraju UE 

PORADYINTERPRETACJE

W przypadku jednoczesnego 
wykonywania pracy na wła-
sny rachunek w Polsce oraz 
pracy najemnej na teryto-
rium innego państwa człon-
kowskiego UE, podlegasz 
ustawodawstwu państwa 
członkowskiego, w którym 
wykonujesz pracę najemną.

moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy. Do grona osób uprawnionych 

zaliczono także wdowy, wdowców i sieroty, mających ustalone prawo do renty rodzinnej 

po uprawnionym emerycie lub renciście. 

Rekompensata nie przysługuje emerytom lub rencistom, których roszczenia z tytu-

łu prawa do bezpłatnego węgla podlegają zaspokojeniu na podstawie prawomocnego 

wyroku sądowego, oraz emerytom i rencistom z kopalń zlikwidowanych przed dniem 

1 stycznia 2007 r., gdyż na podstawie posiadanego przez te osoby prawa do bezpłatnego 

węgla Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca im, na mocy ustawy z dnia 7 września 

2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, ekwiwalent pieniężny. 

Osoby uprawnione do świadczenia z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla mogą 

składać wnioski w wyznaczonych do tego miejscach do 18 listopada 2017 r. włącznie. 

Wypłaty rekompensat będą dokonywały przedsiębiorstwa wypłacające.

W związku z dużym zainteresowaniem został także wydłużony czas pracy punktów 

informacyjnych oraz infolinii do godz. 20. 

http://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/osoby-prowadzace-dzialalnosc-na-wlasny-rachunek-w-polsce-ktore-zawarly-umowe-o-prace-w-innym-kraju-ue_-zasady-ustalania-wlasciwego-ustawodawstwa/1213868
http://www.me.gov.pl/Gornictwo/Rekompensaty+z+tytulu+utraty+prawa+do+bezplatnego+wegla
http://www.me.gov.pl/node/27570
http://www.me.gov.pl/node/27692
http://www.me.gov.pl/node/27679
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macji, dokumentów lub dowodów potwierdzających niezbędnych dla ustalenia swojej sytu-

acji i określenia właściwego ustawodawstwa. Ponadto, instytucje ubezpieczeniowe krajów 

członkowskich w ramach współpracy są uprawnione do wymiany wszystkich niezbędnych 

danych w zakresie ustalania właściwego ustawodawstwa.

Podstawa prawna:

1. art. 13 ust. 3 i art. 76 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów za-

bezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004 r., str. 1, z późn. zm.),

2. art. 3 i 14 ust. 5b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia 

(WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

(Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009 r., str. 1, z późn. zm.).

PROJEKTY

Problem pracowników 
delegowanych 
w proponowanej 
dyrektywie UE

Polska nie poparła wypracowanego w Radzie UE porozumienia 
ze względu na niesatysfakcjonujące rozwiązania w zakresie 
transportu drogowego, które były jednym z kluczowych elementów 
prowadzonych negocjacji. 

Na posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumen-

tów 23 października w Luksemburgu unijni ministrowie ds. zatrudnienia i spraw społecz-

nych jednogłośnie przyjęli inicjatywę europejskiego filara praw socjalnych zaledwie dwa 

lata od momentu, gdy przewodniczący J.-C. Juncker po raz pierwszy wspomniał o tym 

pomyśle, i w niecałe sześć miesięcy po przedłożeniu wniosku w tej sprawie. Przyjęcie podej-

ścia ogólnego nie jest końcem negocjacji, lecz otwiera kolejny etap prac i będzie podstawą 

negocjacji z Parlamentem Europejskim, którego stanowisko w bardzo dużej mierze jest 

mniej korzystne niż stanowisko wynegocjowane przez nasz rząd.

W dyrektywie przewidziano, iż pracow-

nicy delegowani będą co do zasady objęci 

takimi samymi zasadami regulującymi wa-

runki pracy i płacy, jakie mają zastosowanie 

do miejscowych pracowników.

Transport nie został wyłączony z za-

kresu dyrektywy, natomiast przyjęte 

stanowisko Rady przewiduje zawieszenie 

stosowania do transportu drogowego 

zmienionych przepisów ws. delegowania 

do czasu wejścia w życie regulacji sekto-

rowych przedstawionych przez Komisję 

Europejską w ramach pakietu mobilności.  

– „W ocenie Polski objęcie transportu 

regułami delegowania pracowników bę-

dzie mieć negatywny wpływ nie tylko na 

funkcjonowanie branży transportowej, ale 

również na swobodny przepływ towarów 

i w konsekwencji na konkurencyjność eu-

ropejskiej gospodarki” – oceniła minister 

Elżbieta Rafalska.

W kwestii zmiany dyrektywy o delegowa-

niu pracowników Rada podjęła także decyzję o:

• zapewnieniu pracownikom delegowanym wynagrodzenia obowiązującego 

w państwie przyjmującym w miejsce dotychczasowych minimalnych stawek 

płacy,

• usunięciu z zakresu zmiany dyrektywy rozwiązań dotyczących podwykonaw-

stwa oraz  odniesienia do „przewidywanego” (anticipated) okresu delegowania,

• utrzymaniu zasady, zgodnie z którą koszty zakwaterowania, wyżywienia 

i transportu pracowników delegowanych powinny być wypłacane zgodnie 

z przepisami państwa wysyłającego a nie przyjmujacego,

• wprowadzeniu przepisu dot. złagodzenia odpowiedzialności pracodawcy 

w przypadku, gdy zastosował się on do błędnej informacji dot. wynagrodze-

nia (i ew. innych warunków zatrudnienia), opublikowanych na jednej krajowej 

stronie internetowej.

Odnośnie do długoterminowego delegowania zdecydowano, że powinno ono wyno-

sić w sumie 18 miesięcy (12 + 6 na podstawie umotywowanej notyfikacji usługodawcy).

https://ec.europa.eu/poland/news/171024_social_pillar_pl
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4068_pl.htm
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5530,9374,o-pracownikach-delegowanych-w-luksemburgu.html
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state_of_the_union_2015_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state_of_the_union_2015_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1007_pl.htm
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9385,wiecej-pieniedzy-na-opieke-nad-dziecmi.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20171012STO85930/zielone-swiatlo-pe-dla-negocjacji-ws-dyrektywy-o-pracownikach-delegowanych
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-542_pl.htm
http://www.europedirect.slupsk.eu/czytaj.php?id=1437
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-466_pl.htm
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PROJEKTY

Zniesienie górnego 
limitu składek?

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje zniesienie 
górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 
powyżej którego obecnie nie płaci się składek (tzw. 30-krotność). 

Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przy-

chodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowe-

go. Zasada ta zostanie również wprowadzona przy składkach płaconych przez płatnika 

składek za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur 

Pomostowych.

Zniesienie limitu w wysokości podstawy wymiaru składek oznacza brak potrzeby cią-

głego monitorowania wysokości otrzymywanych przychodów, zarówno przez płatnika 

składek, jak i przez ubezpieczonego – szczególnie w przypadku, gdy ubezpieczony wyko-

nuje kilka rodzajów pracy.

Wysokość emerytury jest ściśle powiąza-

na z wysokością odprowadzanych składek 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Im 

wyższa kwota odprowadzanych składek i im 

dłuższy okres zatrudnienia, tym wysokość 

świadczenia jest wyższa. Stąd też zniesienie 

limitu wysokości podstawy wymiaru skła-

dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

będzie bezpośrednio wpływać na wysokość 

otrzymywanej w przyszłości emerytury. 

Jest to szczególnie ważne w przypadku 

osób, które otrzymują w czasie swojej karie-

ry zawodowej zróżnicowane pod względem 

wysokości zarobki.

Proponuje się, aby nowe przepisy weszły 

w życie l stycznia 2018 r. 
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Począwszy od 2018 r. 
składka na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe 
będzie odprowadzana od 
całości przychodu. Znie-
sienie limitu w wysokości 
podstawy wymiaru skła-
dek oznacza brak potrzeby 
ciągłego monitorowania 
wysokości otrzymywanych 
przychodów, zarówno 
przez płatnika składek, jak 
i przez ubezpieczonego.

PROJEKTY

Krótszy czas 
przechowywania akt 
pracowniczych?

Proponowane przez rząd zmiany dotyczą przede wszystkim 
przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników 
oraz zleceniobiorców. Nowe rozwiązania znacznie zmniejszą 
obciążenia biurokratyczne pracodawców, w tym przedsiębiorców. 

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przecho-

wywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją zakłada, że nowe regulacje powinny 

obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat

Przewidziano skrócenie z 50 do 10 lat okresu przechowywania przez pracodawcę doku-

mentacji osobowej i płacowej wszystkich pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych 

od 1 stycznia 2019 r.

Skrócenie tego okresu będzie możliwe dzięki przekazywaniu na bieżąco do ZUS 

w imiennych raportach miesięcznych (ZUS RCA) wszystkich danych (pracowników i zlece-

niobiorców) niezbędnych do ustalenia prawa do wybranego świadczenia emerytalnego lub 

rentowego i jego wysokości. Dane te, obejmujące przede wszystkim informacje o wypła-

conym przychodzie, będą zapisywane na koncie ubezpieczonego. Korzystnie wpłynie to na 

bezpieczeństwo pracownika, który nie będzie musiał udowadniać przed ZUS poprawności 

danych zapisanych na jego koncie, co wyeliminuje w przyszłości konieczność uzyskiwania 

od byłego pracodawcy, np.: zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7). 

Ponadto, rozwiązanie to wyeliminuje potrzebę poszukiwania następcy prawnego byłego 

pracodawcy lub podmiotu profesjonalnie przechowującego dokumentację pracowniczą 

ubezpieczonego.

Pracodawca będzie mógł również skrócić okres przechowywania dokumentacji pra-

cowników lub byłych pracowników, którzy nawiązali stosunek pracy po 1998 r. a przed 

1 stycznia 2019 r. Będzie to możliwe po złożeniu oświadczenia o zamiarze przekazania za 

te osoby raportu informacyjnego, który będzie zawierał informacje niezbędne do wyli-

czenia emerytury lub renty. Złożenie oświadczenia będzie decyzją dobrowolną, ale – po 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=A7BC49DF71377009C12581CD0040146D
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych-oraz-4.html
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/rzad-przyjal-kolejne-ulatwienia-dla-przedsiebiorcow/
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zwiazku-ze-skroceniem-okresu.html
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Przechowywanie dokumentacji w postaci elektronicznej wpłynie na zmniejszenie kosz-

tów u pracodawców związanych z pozapłacowymi obowiązkami wobec pracowników. Skró-

ci się też czas przeszukiwania akt osobowych i poprawi jakość dokumentacji (nie będzie 

dochodziło do jej zużycia).

Digitalizacja akt osobowych będzie odpowiednio zabezpieczona, tak aby nie dochodziło 

do utraty danych przez pracodawców.

Przyjęcie jako preferowanej bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzeń 

dla pracowników

Ze względu na dynamiczny rozwój usług bankowych bezgotówkowa forma wypłaty wy-

nagrodzeń staje się coraz bardziej powszechna. Z danych Banku Światowego wynika, że 

w 2014 r. blisko 77,8 proc. pracowników w Polsce otrzymywało wynagrodzenie na rachunki 

płatnicze. Jednak na wniosek pracownika (złożony pisemnie lub elektronicznie) wynagro-

dzenie będzie można nadal wypłacać gotówką.

rozpoczęciu procesu przekazywania raportów informacyjnych – niepodlegającą zmia-

nie i dotyczącą wszystkich zatrudnionych u danego pracodawcy. Jeżeli pracodawca nie 

przekaże raportów informacyjnych, będzie zobowiązany przechowywać dokumentację 

pracowniczą zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia wejścia w życie ustawy, tj. co 

do zasady przez 50 lat.

W sytuacji, gdy pracownicy byli zatrudnieni przed 1 stycznia 1999 r., to pracodawca ich 

dokumentację pracowniczą będzie nadal przechowywał przez 50 lat.

Długie przechowywanie dokumentacji pracowniczej generuje u pracodawców koszty 

ok. 130 mln zł rocznie. Obecne regulacje nie gwarantują też ubezpieczonemu, że w chwili 

wystąpienia do ZUS z wnioskiem o przyznanie należnego świadczenia (emerytury lub 

renty) będzie mógł otrzymać od byłego pracodawcy wszystkie niezbędne dokumenty (np. 

często dokumentacja została zniszczona, zakład pracy zlikwidowano).

W niektórych krajach obowiązują podobne okresy przechowywania dokumentacji pra-

cowniczej lub krótsze: Finlandia – 10 lat, Dania – 5 lat, Niemcy 6-10 lat (do celów podatko-

wych i ubezpieczeń społecznych) i 10 lat (listy płac).

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej

Możliwe będzie prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej 

w postaci elektronicznej. Jeśli pracodawca wybierze formę elektroniczną, nie będzie już 

musiał przechowywać dokumentacji w postaci papierowej. Jednak pracodawca nadal 

będzie mógł prowadzić i przechowywać dokumentację w formie papierowej. Wybór formy 

zawsze będzie należał do niego.

Szczegółowe zasady oraz kwestie bezpieczeństwa, dostępu i warunków przechowy-

wania dokumentacji będą określone w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki 

społecznej, wydanym w porozumieniu z ministrem cyfryzacji.

PROJEKTY

Zmiana ustawy 
o związkach zawodowych?

W rządowym projekcie nowelizacji ustawy przewidziano, że osoby 
wykonujące pracę zarobkową będą mogły tworzyć organizacje 
związkowe i wstępować do nich. Na podstawie obecnie obowiązujących 
przepisów z prawa tego nie mogą korzystać np. osoby pracujące na 
podstawie umów cywilnoprawnych i tzw. samozatrudnieni.  

Nowe przepisy są konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Zgodnie z projektem, tzw. koalicję związkową, czyli możliwość tworzenia i wstępowania 

do organizacji związkowych będą mieli pracownicy i osoby świadczące pracę za wynagro-

dzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli spełnią następujące warunki:

• nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy za-

trudnienia;

• nie ponoszą ryzyka gospodarczego związanego z wykonywaniem tej pracy;

• mają interesy zawodowe związane z wykonywaniem pracy, które mogą być gru-

powo chronione.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=BA54EBE0D4FC5B8CC12581BD0043BD36
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zwiazkach-zawodowych-oraz-niektorych.html
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Chodzi szczególnie o osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, 

takich jak: umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług (do której stosuje się odpowiednio 

przepisy o zleceniu), czy umowa o dzieło. Tworzyć organizacje związkowe i wstępować do 

nich będą mogły także osoby prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą (tzw. 

osoby samozatrudnione), wykonujące pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie umowy.

Ponadto, w ramach definicji osoby wykonującej pracę zarobkową rozszerzono upraw-

nienia do tworzenia związków zawodowych na osoby wykonujące pracę nakładczą, które 

dotychczas posiadały jedynie uprawnienie do wstępowania do związków zawodowych 

działających już w zakładzie pracy.

Projekt nowelizacji realizuje także inny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zakwe-

stionował jeden z przepisów ustawy o związkach zawodowych. Stanowił on, że grzywnie 

albo karze ograniczenia wolności podlega ten, kto w związku z pełnioną funkcją związkową 

kieruje działalnością sprzeczną z ustawą. W projekcie nowelizacji dostosowano przepisy 

do zaleceń Trybunału Konstytucyjnego.

Nowe prawo ma wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wy-

jątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać po 12 miesiącach od daty publikacji. 

PROJEKTY

Prezydent przedstawił 
projekt nowelizacji 
ustawy o Radzie Dialogu 
Społecznego

Wśród zaprezentowanych Radzie do konsultacji zmian zaproponował 
rozszerzenie przedstawicieli z głosem doradczym o Głównego 
Inspektora Pracy – obok przedstawicieli prezydenta, prezesów NBP i GUS. 
Zmianie mają ulec także m.in. zasady głosowania korespondencyjnego 
Rady i zmiany w finansowaniu wojewódzkich rad dialogu.  

Proponowane rozwiązania można podzielić na 3 kategorie:

• propozycje zwiększające katalog kompetencji Rady oraz strony pracowników i pra-

codawców,

• propozycje wzmacniające organizacyjnie Radę,

• propozycje doprecyzowujące i proceduralne dotyczące wojewódzkich rad dialogu 

społecznego. 

PROJEKTY

Więcej środków na 
zdrowie

Od 1 stycznia 2018 r. środki na ochronę zdrowia będą rosły stopniowo, 
osiągając w 2025 r. poziom 6 proc. PKB. Przełoży się to na wzrost 
bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Tak zakłada rządowy 
projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych.  

W Polsce obywatele mają poważny problem z dostępem do świadczeń zdrowotnych, który 

od wielu lat spowodowany jest niskimi wydatkami publicznymi na ochronę zdrowia.

Z raportu OECD z 2016 r. wynika, że w Polsce czas oczekiwania na świadczenia me-

dyczne w 2015 r. był rekordowo długi – np. na operacje zaćmy trzeba było czekać 400 dni 

(w Holandii – 40 dni, w Hiszpanii i Finlandii  – ok. 100 dni), na wymianę stawu biodrowego 

ponad 365 dni (w Holandii – 40 dni, na Węgrzech i w Hiszpanii – ok. 150 dni), z kolei na 

wymianę stawu kolanowego pacjenci w naszym kraju oczekiwali ponad 400 dni (w Holan-

dii – 30 dni, w Portugalii – 200 dni).

Dlatego założono, że dodatkowe środki w pierwszej kolejności będą przeznaczane na 

finansowanie tych świadczeń opieki zdrowotnej, na które czas oczekiwania jest szczególnie 

długi. Inne zakresy świadczeń, na które dodatkowe środki zostaną skierowane – to przede 

wszystkim te, które wynikają z analizy zmieniającej się sytuacji zdrowotnej społeczeń-

stwa określonej w mapach potrzeb zdrowotnych, a także te związane z zapewnieniem 

szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym 

i w podeszłym wieku.

Projekt zakłada zwiększenie nakładów na zdrowie od 2018 r. Jest to konieczne, po-

nieważ z raportu OECD z 2016 r. wynika, że kraje rozwinięte przeznaczają na ochronę 

zdrowia średnio 6,7 proc. PKB. W Polsce 

w 2015 r. było to 4,5 proc. PKB. Z takim 

wskaźnikiem zajmowaliśmy jedno z ostat-

nich miejsc. Mniej pieniędzy publicznych niż 

Polska, wśród państw OECD, na ochronę 

zdrowia przeznaczały tylko takie państwa 

jak: Litwa (4,4 proc. PKB) Korea Południowa 

i Turcja (4 proc. PKB), Łotwa (3,4 proc. PKB) 

oraz Meksyk (3 proc. PKB).

Dodatkowe środki w pierw-
szej kolejności będą przezna-
czane na finansowanie tych 
świadczeń opieki zdrowotnej, 
na które czas oczekiwania 
jest szczególnie długi.

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5527,9395,minister-rafalska-przewodniczaca-rady-dialogu-spolecznego.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-beata-szydlo-rzad-wsluchuje-sie-w-glos-obywateli.html
https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16680,Szef-MSWiA-wzial-udzial-w-posiedzeniu-plenarnym-Rady-Dialogu-Spolecznego.html
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,783,prezentacja-projektu-nowelizacji-ustawy-o-radzie-dialogu-spolecznego.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-swiadczeniach-opieki-zdrowotnej-11.html
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/wzrost-nakladow-na-ochrone-zdrowia-do-6-proc-pkb/
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Zgodnie z projektem, w latach 2018 – 2024 na finansowanie ochrony zdrowia będą 

przeznaczane środki finansowe w wysokości nie niższej niż:

• 4,67 proc. PKB w 2018 r.;

• 4,86 proc. PKB w 2019 r.;

• 5,03 proc. PKB w 2020 r.;

• 5,22 proc. PKB w 2021 r.;

• 5,41 proc. PKB w 2022 r..

• 5,60 proc. PKB w 2023 r.;

• 5,80 proc. PKB w 2024 r.

Dzięki zwiększeniu nakładów publicznych na finansowanie gwarantowanych świadczeń 

zdrowotnych, NFZ będzie mógł zakontraktować większą ich liczbę. Oznacza to, że czas 

oczekiwania na świadczenia zdrowotne skróci się, a w efekcie jakość opieki zdrowotnej 

w publicznym systemie służby zdrowia poprawi się.

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami, 
dotyczącymi waloryzacji rent i emerytur w przyszłym roku, MRPiPS 
wyjaśniło, iż sposób ustalania wysokości emerytur i rent określa 
ustawa o emeryturach i rentach z FUS. Wskaźnik waloryzacji 
odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększonemu 
o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia 
w poprzednim roku kalendarzowym. 

Aktualna prognoza inflacji emeryckiej w 2017 r. wynosi - 102,1%. Z kolei prognozowany 

realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r. na poziomie 

3% oznacza, że prognozowane obligatoryjne 20% realnego wzrostu wynagrodzeń za rok 

2017 wynosi 0,6%.

W efekcie prognozuje się, że.  Przy tym ws wskaźnik waloryzacji emerytur i rent 

w 2018 r. wyniesie nie mniej niż 102,7%kaźniku oznacza to, że:

• najniższe świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną z 1000 zł do 1027 zł, tj. o 27 zł,

• przeciętna emerytura wzrośnie z 2163,59 zł do 2222,01, tj. o ok 58,42 zł,

Waloryzacja rent 
i emerytur w 2018 r.WSKAŹNIKI 

I STAWKI

• przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy wzrośnie z 1611,37 zł do 

1654,88 zł, tj. o  ok. 43,51  zł,

• przeciętna renta rodzinna wzrośnie z 1888,68 zł do 1939,67 zł, tj. o ok. 50,99 zł.

Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z sys-

temu powszechnego, rolniczego i mundurowego, przy wskaźniku 102,7%, szacowany jest 

na ok. 5,4 mld zł (skutek za 10 miesięcy od marca do grudnia).

Należy nadmienić, że rzeczywista wielkość wskaźnika waloryzacji znana będzie w lutym 2018 r., 

po podaniu przez Prezesa GUS stosownych wskaźników makroekonomicznych za rok 2017.

Należy pamiętać, że system ubezpieczeń emerytalnych jest systemem opartym z jednej 

strony na własnym indywidualnym wkładzie, a z drugiej na solidarności społecznej. Indywidu-

alny wkład każdego ubezpieczonego znajduje swój wyraz w wysokości wnoszonych składek 

oraz okresie ich wnoszenia, co przekłada się na przyszła wysokość emerytury. Solidarność 

społeczna znajduje swój wyraz przede wszystkim w gwarancji minimalnej wysokości świad-

czenia, pod warunkiem jednak dostatecznie długiego okresu uczestnictwa.

Z tego względu zróżnicowanie wysokości pobieranych świadczeń jest uzasadnione i wiele 

osób o długim okresie pracy (i opłacania składek) zdecydowanie opowiada się za honorowa-

niem tego wkładu.

W nowym zreformowanym systemie osiągnięcie określonego wieku emerytalnego sta-

nowi obecnie dla osoby podlegającej ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym jedyną prze-

słankę nabycia prawa emerytury, staż emerytalny nie jest warunkiem do uzyskania prawa 

do emerytury lecz służy jedynie uzyskaniu prawa do pobierania świadczenia w wysokości 

minimalnej, gwarantowanej przez państwo.

Według obowiązujących przepisów emerytura przysługuje dzisiaj każdemu, kto osiągnął 

wiek emerytalny i opłacił choćby jedną składkę emerytalną. Oczywiście, świadczenie tych osób 

może być – i często jest – bardzo niskie, liczone nawet w groszach. Gwarancję podwyższenia 

emerytury do kwoty najniższego świadczenia mają osoby, które ukończyły powszechnie obowią-

zujący wiek emerytalny i posiadają staż pracy, wynoszący 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Jednocześnie rząd zauważa problemy osób o niskich świadczeniach. Z tego względu po-

dejmowane są działania mające na celu podniesienie minimalnej emerytury i zapewnienie 

minimalnej wysokości waloryzacji świadczenia, jak również jednorazowe wsparcie emerytów 

i rencistów o niskich świadczeniach.

Jednorazowe dodatki do emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy są formą pomocy 

osobom w podeszłym wieku o najniższych świadczeniach. Jednocześnie nie wpływają one na 

zmianę struktury wysokości świadczeń, ponieważ mają charakter incydentalny, natomiast 

są formą dodatkowego wsparcia pieniężnego dla osób najbardziej potrzebujących.

Obecnie trwają prace nad konstrukcją przyszłorocznego budżetu państwa i wynikających 

z niego ewentualnych możliwości. Od sytuacji finansowej państwa zależy bowiem możliwość 

przeznaczenia dodatkowych kwot na wsparcie najuboższych emerytów i rencistów. 

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/w-2018-r-jeszcze-wieksze-naklady-na-zdrowie/
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,9363,waloryzacja-rent-i-emerytur-w-2018-r-.html
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Kolejne dobre zmiany 
dla rodzin 

Trzykrotnie większe środki na wsparcie instytucji opieki 
nad najmłodszymi, łatwiejsze ich zakładanie oraz większe 
bezpieczeństwo dzieci – to niektóre ze zmian dot. programu 
Maluch+. Ruszyła edycja 2018. 

Jak wynika z badania Diagnoza Społeczna 2013, jednym z ważnych lub bardzo ważnych 

powodów, dla których Polacy rezygnują z dzieci są trudności w pogodzeniu pracy i rodzi-

cielstwa, spowodowane brakiem miejsc lub zbyt wysokimi opłatami w żłobkach. 

Program „Rodzina 500+” wyznaczył początek zmian w podejściu do rodzin. Kolejne 

zmiany, z inicjatywy Ministerstwa Rodziny uchwalił parlament w lipcu br. Likwidowane są 

kolejne bariery utrudniające wychowywanie dzieci. W praktyce chodzi tu m.in. o zapew-

nienie większej liczby miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

70% gmin bez żłobków

 

W skali całego kraju działa 3,8 tys. instytucji opieki najmłodszymi. Są to żłobki, kluby dzie-

cięce i dzienni opiekunowie. Zapewniają one ponad 100 tys. miejsc opieki. Potrzeby wciąż 

są ogromne – w ponad 70% gmin w Polsce brakuje jakichkolwiek instytucji opieki nad 

dziećmi do lat 3.

Zmiany mają na celu nie tylko zwiększyć liczbę miejsc dla maluchów, ale przede wszyst-

kich zapewnić im jak największe bezpieczeństwo.

PORADYPORADYAKTUALNOŚCI

Chodzi tu m.in. o wprowadzenie wymogu odbycia przez opiekunów co dwa lata szkole-

nia z pierwszej pomocy. Oprócz tego, kandydaci na opiekunów, dyrektorów żłobka, a także 

kierujących pracą klubu dziecięcego czy pielęgniarki będą sprawdzeni pod kątem tego, czy 

nie figurują  w bazie danych rejestru publicznego sprawców przestępstw na tle seksual-

nym. Nowe przepisy przewidują również większy udział rodziców w podejmowaniu decyzji 

związanych z prowadzeniem żłobka lub klubu dziecięcego, a także zapewnienie im prawa 

dokonywania kontroli warunków pobytu maluchów w tych placówkach.

Wprowadzono też przepisy regulujące wyżywienie dzieci w żłobkach. To nowa jakość, 

bo wcześniejsze przepisy nie regulowały kwestii żywienia, wskazując tylko obowiązek 

zapewnienia wyżywienia w żłobkach oraz higienicznych oraz możliwości higienicznego spo-

żywania posiłków. W konsekwencji posiłki te nie były kontrolowane pod względem zawar-

tości składników odżywczych. Zmiana ma na celu zwiększenie jakości posiłków w żłobkach 

i klubach dziecięcych oraz zapewnienie kontroli w zakresie żywienia w tych placówkach.

 

Maluch+

 

W listopadzie 2015 r. zmieniły się zasady Programu „Maluch+”, dzięki czemu wzrosła 

liczba tworzonych miejsc dla najmłodszych ze średniej ok. 3 tys. miejsc rocznie do ok. 

5,6 tys. miejsc w 2016 r. Od 2018 r. środki na program zwiększą się aż 3-krotnie, czyli 

ze 150 mln zł do 450 mln zł.  Część tych środków pochodzi z Funduszu Pracy, ponieważ 

tworzenie miejsc opieki nad małymi dziećmi i ułatwianie godzenia obowiązków rodzin-

nych z zawodowymi sprzyja aktywizacji zawodowej rodziców. To jest podstawowy cel 

w przeznaczaniu środków z Funduszu Pracy.

Legitymacja osoby 
niepełnosprawnej 
a korzystanie z ulg 

Jak w związku ze zmianą druków legitymacji inwalidzkiej można korzystać 
ze zniżek i uprawnień przewidzianych dla osób niepełnosprawnych?

6 października br. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą 

ODPOWIEDZI

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9401,dajemy-wiecej-srodkow-na-zlobki.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9384,kolejne-dobre-zmiany-dla-rodzin.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9382,rusza-maluch-2018.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9400,maluch-2018-terminy-skladania-wnioskow.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9385,wiecej-pieniedzy-na-opieke-nad-dziecmi.html
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w Warszawie, obejmująca produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepeł-

nosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję.

Wydawanie legitymacji według nowych wzorów, w tym dla osób, które uzyskały orze-

czenie potwierdzające niepełnosprawność po 1 września 2017 r. rozpocznie się w moż-

liwie najszybszym terminie, po przeprowadzeniu wszystkich czynności niezbędnych do 

zapewnienia prawidłowej realizacji tego zadania.

Do czasu uzyskania nowej legitymacji: 

• osoba posiadająca ważną legitymację wydaną na dotychczas obowiązujących 

wzorach ma pełne prawo posługiwać się tą legitymacją wszędzie tam, gdzie 

legitymacja jest dokumentem uprawniającym do ulg i świadczeń – prawo po-

sługiwania się dotychczasową legitymacją wynika z faktu, że wszystkie legity-

macje wystawione do dnia 31 sierpnia br. zachowują ważność na czas w nich 

określony. Nie ma zatem obowiązku wymiany ważnych legitymacji wydanych 

na dotychczasowych wzorach na legitymację wg wzoru obowiązującego od 

1 września tego roku;

• osoba, która nie posiada legitymacji,  w celu korzystania z określonych ulg 

i uprawnień powinna posługiwać się ważnym orzeczeniem potwierdzającym 

niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. To bowiem orzeczenie 

dokumentuje status osoby jako 

niepełnosprawnej, natomiast legi-

tymacja jest dokumentem potwier-

dzającym wydanie przedmiotowe-

go orzeczenia. W szczególności 

dotyczy to korzystania z ulgowych 

przejazdów środkami publicznego 

transportu zbiorowego (PKP, PKS). 

W świetle wyjaśnień Ministerstwa 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 

18 października br. w  przypadku 

posiadania orzeczenia o niepeł-

nosprawności albo orzeczenia 

o stopniu niepełnosprawności nie 

jest konieczne posiadanie również 

legitymacji (…).

Zob. stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa ws. dokumentów po-

świadczających uprawnienia osób niepełnosprawnych do korzystania z ulg przy prze-

jazdach środkami publicznego transportu zbiorowego. 

Osoba, która nie posiada 
legitymacji, w celu korzy-
stania z określonych ulg 
i uprawnień powinna posłu-
giwać się ważnym orzecze-
niem potwierdzającym nie-
pełnosprawność lub stopień 
niepełnosprawności. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja to czwarty 
najpoważniejszy problem zdrowotny dotyczący około 10 procent 
ludzi na całym świecie. W Polsce na depresję i inne zaburzenia 
afektywne cierpi około 1,5 miliona osób, jednak statystyki nie są 
dokładne, bo wielu  chorych nigdy nie podejmuje leczenia. Dlatego 
Ministerstwo Zdrowia sfinansowało w ramach Narodowego Programu 
Zdrowia kampanię „Depresja. Naucz się pomagać”, którą realizuje 
Fabryka Komunikacji Społecznej.

Głównym celem rozpoczętej w październiku kampanii jest:

• uwrażliwianie na zwiastuny depresji,

• uczenie umiejętności odpowiedniej reakcji, bez obaw i uprzedzeń,

• uświadomienie, że depresja jest chorobą podobną do innych chorób przewlekłych 

takich jak cukrzyca lub nadciśnienie.

Upowszechnienie wiedzy na temat uwarunkowań i przebiegu choroby pomaga 

odpowiednio wspierać osoby dotknięte depresją i zachęcać je do podjęcia leczenia. 

Kampania realizowana jest w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjno-informa-

cyjnego Ministerstwa Zdrowia na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym 

zachowaniom autodestrukcyjnym.

 

Szkolenia oraz e-learning

Kampania adresowana jest do pracowników urzędów pracy, opieki społecznej, samorządu 

terytorialnego, banków, a także nauczycieli szkół ponadpodstawowych, czyli tych grup za-

wodowych, które mogą mieć kontakt z osobami dotkniętymi chorobą. W ramach programu 

prowadzone są szkolenia stacjonarne w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Katowicach. Chęć 

udziału można zgłaszać pod adresem mailowym sposobynadepresje@info-systems.pl.

Zaplanowano także szkolenia e-learningowe, które w przystępny sposób tłuma-

czą, czym jest depresja, jakie są jej objawy i przebieg, jak można zapobiegać chorobie, 

a przede wszystkim – gdzie szukać pomocy.

ORZECZENIA

Pomoc najbliższego 
otoczenia – pierwszy 
krok w leczeniu depresji

ZMIANY 
PRAWNEPORADY

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,9372,legitymacja-osoby-niepelnosprawnej-a-korzystanie-z-ulg-i-uprawnien.html
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/2017/Stanowisko%20Ministerstwa%20Infrastruktury%20i%20Budownictwa.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/2017/Stanowisko%20Ministerstwa%20Infrastruktury%20i%20Budownictwa.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/2017/Stanowisko%20Ministerstwa%20Infrastruktury%20i%20Budownictwa.pdf
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/pomoc-najblizszego-otoczenia-pierwszy-krok-w-leczeniu-depresji/
mailto:sposobynadepresje%40info-systems.pl?subject=
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Filmy instruktażowe

Na stronie internetowej kampanii www.sposobynadepresje.pl można obejrzeć pięć fil-

mów instruktażowych w reżyserii Anny Kazejak, pokazujących w prosty sposób, co dzieje 

się z osobą cierpiącą na depresję i jak bliska osoba może jej pomóc.

– Umiejętność rozpoznania depresji, odpowiednia reakcja i pomoc w podjęciu decyzji 

o udaniu się do specjalisty mogą znacznie przyspieszyć wychodzenie z choroby –  tłumaczy 

ekspert kampanii, psychiatra, dr n. med. Iwona Koszewska specjalizująca się od lat w lecze-

niu depresji. – Niezrozumiały smutek, obojętność, izolowanie się, przewlekłe zmęczenie 

i zaniedbywanie obowiązków mogą budzić różne uczucia u osób z najbliższego otoczenia. 

Może upłynąć dużo czasu, zanim bliscy poznają, że to nie lenistwo i zła wola, ale depresja.

Działania Fabryki Komunikacji Społecznej mają charakter ogólnopolski i potrwają do 

końca 2017 roku.

 

Blisko połowa chorych nie szuka pomocy u specjalisty

Na depresję zapada coraz więcej osób, w różnym wieku, również aktywnych zawodowo, 

odnoszących sukcesy, postrzeganych jako spełnione na wielu płaszczyznach życia, a tak-

że osoby, które borykają się z różnego rodzaju stratami (bliskich, zdrowia, pracy). Choć 

depresję można skutecznie leczyć, szacuje się, że ponad połowa cierpiących na tę choro-

bę nie szuka pomocy u specjalisty. Do podjęcia leczenia może skłonić właściwa reakcja 

najbliższego otoczenia i wsparcie bliskich osób – rodziny, przyjaciół.

 

Wzrost zachorowań na depresję

Dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn cho-

ruje na depresję. Około 80 procent chorych 

to osoby między 20 a 59 rokiem życia, ale 

coraz częściej depresja dotyka młodzież 

i dzieci. Często współtowarzyszy także in-

nym chorobom. Depresję trzeba leczyć. Nie-

leczona, w stanach ciężkich, może skończyć 

się samobójstwem. Specjaliści uważają, że 

wzrost zachorowań spowodowany jest m. in. 

współczesnym stylem  życia, w którym jest 

zbyt mało miejsca na odpoczynek oraz po-

czuciem samotności doświadczanym przez 

coraz więcej osób.

Narodowy Program Zdrowia 2016-2020

Wspomaga różne inicjatywy prowadzące do zwiększenia świadomości Polaków na temat 

indywidualnych zachowań prozdrowotnych. Oczekuje się, że w wyniku prowadzonych 

działań wydłuży się średnia długość życia, poprawi się ogólny stan zdrowia społeczeństwa 

oraz zmniejszy się liczba zgonów zależnych od stylu życia.

Zobacz: Narodowy Program Zdrowia 2016-2020

Sektor bytowo-komunalny jest głównym źródłem zanieczyszczenia 
powietrza w Polsce. Właśnie dlatego Ministerstwo Środowiska 
przygotowało poradnik dla obywateli nt. właściwego użytkowania 
domowych urządzeń grzewczych.

„W zakresie poprawy jakości powietrza naszym priorytetem jest ograniczenie zjawiska 

tzw. niskiej emisji, czyli emisji powodowanej przez lokalne kotłownie lub też rozproszone 

indywidualne źródła spalania oraz środki transportu” – podkreślił wiceminister środowiska 

Paweł Sałek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej.

W trosce o jakość powietrza

Poradnik "Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych" zawiera praktyczne 

wskazówki oraz konkretne porady dotyczące odpowiedniego użytkowania domowych 

urządzeń grzewczych na paliwa stałe, głównie węgiel kamienny i drewno. Poradnik zwraca 

także uwagę na konieczność zmniejszenia zapotrzebowania budynków na ciepło poprzez 

termomodernizację oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Materiały te zostały zaprezentowane podczas panelu dotyczącego jakości powietrza 

w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM. Dodat-

kowo, oprócz poradnika przygotowany został również ulotkę oraz informator.

ORZECZENIA

Czyste ciepło w moim 
domu ze spalania paliw 
stałych

ZMIANY 
PRAWNEPORADY

http://www.sposobynadepresje.pl
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/npz-2016-2020/
https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/2017/pazdziernik_2017/Ulotka__Czyste_cieplo_w_moim_domu_z_paliw_stalych.pdf
https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/2017/pazdziernik_2017/Informator_Czyste_cieplo_w_moim_domu_z_paliw_stalych.pdf
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„Poradnik ten wpisuje się w działania Ministerstwa Środowiska mające na celu zwięk-

szenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie nt. konieczności poprawy jakości 

powietrza” – przypomina wiceminister Sałek.

Ministerstwo Środowiska podejmuje liczne działania na rzecz poprawy jakości po-

wietrza w Polsce. Kolejnym przykładem działań podejmowanych przez Ministerstwo 

Środowiska  jest również  kampania realizowana przez nadzorowany przez resort In-

stytut Ochrony Środowiska – PIB „Stop Smog”.

Nie tylko edukacja

Oprócz działań edukacyjnych Ministerstwo Środowiska wraz z innymi resortami podej-

muje także kroki na polu legislacyjnym wynikające z Krajowego Programu Ochrony Po-

wietrza. Wiceminister Sałek, przewodniczący Komitetu Sterującego ds. KPOP, zwracał 

wielokrotnie uwagę, że w celu poprawy stanu jakości powietrza w Polsce, konieczne jest 

pilne podjęcie szerokiego zakresu działań zarówno na poziomie krajowym, wojewódzkim 

jak i lokalnym.

„Problematyka jakości powietrza i związane z nią działania naprawcze są zadaniami 

dotyczącymi wielu resortów, dlatego ich realizacja na poziomie krajowym wymaga 

współpracy i uzgodnień międzyresortowych” – powiedział wiceminister.

Efektem podjętych do tej pory działań są m.in.

• rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów ws. wymagań dla kotłów na paliwo 

stałe (obowiązuje od 1 października 2017 r., zostało wydane w celu dopuszczenia 

na rynek bytowo-komunalny w Polsce jedynie najlepszych kotłów, spełniających 

najwyższe standardy emisyjne).

• rozporządzenia ws. norm jakościowych dla paliw stałych (w resorcie energii do-

biegają końca prace nad ukończeniem regulacji, które mają na celu m.in. wyeli-

minowanie z procesów spalania w sektorze bytowo-komunalnym paliw stałych 

złej jakości).

10 mld zł na poprawę jakości powietrza

Na działania poprawiające jakość powietrza resort środowiska przeznacza także środki 

finansowe. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyda na ten cel, 

w okresie do 2020 roku, 10 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę 

i modernizację sieci ciepłowniczych w miastach.

Ministerstwo Środowiska liczy, że wszystkie te działania przyczynią się do znaczącej 

poprawy jakości powietrza w Polsce oraz zwiększą ochronę zdrowia i środowiska.

Pobierz poradnik „Czyste ciepło w moim domu z paliw stałych”.

Strażnicy graniczni będą 
mogli zatrzymać dowód 
rejestracyjny

Projekt rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego, 
który trafił do uzgodnień międzyresortowych, pozwoli strażnikom 
granicznym na zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Nowe rozporządzenie służy dostosowaniu przepisów do nowelizacji ustawy – Prawo 

o ruchu drogowym z 15 września 2017 r. Przewidziała ona, że Straż Graniczna otrzyma 

uprawnienia związane z kontrolą pojazdów. Funkcjonariusze SG będą mogli samodzielnie 

zatrzymać dowód rejestracyjny w takich samych przypadkach, w jakich mogą robić to 

policjanci, m.in. jeśli pojazd zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu albo narusza 

wymagania ochrony środowiska.

Dotychczas, jeśli np. podczas rutynowej kontroli na granicy, funkcjonariusze SG stwier-

dzili, że dane auto stanowi zagrożenie, dowód rejestracyjny mógł być zatrzymany tylko 

przez policjanta. Wiązało się to z niepotrzebnym czekaniem i marnowało czas funkcjona-

riuszy obu służb. Nowe przepisy przyspieszą ten proces i ograniczą zbędne koszty. Funkcjo-

nariusze SG będą mogli wykonać więcej kontroli, a policjanci nie będą musieli przyjeżdżać 

na miejsce tylko po to, aby zatrzymać dowód rejestracyjny.

Zmiany w Prawie o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawach przyspieszają 

wejście w życie przepisów dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kie-

rowców (CEPiK 2.0) w zakresie odnoszącym się do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).
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https://www.facebook.com/srodowiskozyciemstopsmog/
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/poradnik-czyste-cieplo-w-moim-domu-ze-spalania-paliw-stalych/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001690
https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/2017/pazdziernik_2017/Poradnik__Czyste_cieplo_w_moim_domu_z_paliw_stalych.pdf
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2017/10/13/informacja_ws._ustawy_o_zmianie_ustawy_-_prawo_o_ruchu_drogowym_oraz_niektorych_innych_ustaw.rtf
https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16677,Straznicy-graniczni-beda-mogli-zatrzymac-dowod-rejestracyjny.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=690935DFA703A4E9C1258160003B994E
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Projekt ustawy 
o zmianie ustawy 
o ewidencji ludności

W rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji 
ludności przewidziano uchylenie przepisów znoszących obowiązek 
meldunkowy, co oznacza, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ten 
będzie nadal istniał. 

Pozostawiając obowiązek meldunkowy, zaproponowano istotne uproszczenia przy jego 

realizacji – od 1 stycznia 2018 r. przewidziano możliwość elektronicznego meldunku, czyli 

bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. Powstanie specjalna e-usługa, za pomocą 

której każda osoba posiadająca profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elek-

troniczny będzie mogła się zameldować. Rozwiązanie to ułatwi spełnienie obowiązku 

meldunkowego, przede wszystkim przez możliwość jego zrealizowania poza godzinami 

pracy urzędu.

Jednocześnie przy użyciu jednego formularza meldunkowego możliwe będzie:

• zameldowanie na pobyt czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego

• zameldowanie na pobyt stały i jednoczesne wymeldowanie z pobytu czasowego.

Obecnie trzeba wypełniać dwa formularze: zameldowania i wymeldowania. Rozwią-

zanie to ułatwi czynności meldunkowe np. studentom i pracownikom, którzy wyjeżdżają 

poza stałe miejsce zamieszkania.

Zdecydowano, że numer PESEL nadawany będzie wszystkim cudzoziemcom dokonują-

cym zameldowania w Polsce na pobyt stały lub czasowy. Oznacza to gromadzenie infor-

macji o wszystkich cudzoziemcach przebywających w naszym kraju w centralnym rejestrze 

PESEL. W rezultacie zlikwidowane zostaną dotychczasowe rejestry zamieszkania cudzo-

ziemców (gromadzone są w nich dane o cudzoziemcach którym nadano numer PESEL, 

jak i o tych którzy go nie otrzymali). Słabą stroną tych rejestrów jest niska referencyjność 

zgromadzonych w nich danych, ponieważ nie są one odpowiednio często aktualizowane, 

a także ich rozproszenie (każda gmina prowadzi własny rejestr). Po zmianach nie będzie 

mnożenia danych w rejestrach i ich dublowania.

Obywatelom państw członkowskich UE i członkom ich rodzin numer PESEL będzie 

nadawany przy zameldowaniu powyżej 3 miesięcy. Zmniejszone zostaną także formalności 

związane z zameldowaniem tych osób. Numer PESEL nie zostanie nadany przy zameldowa-

PROJEKTY

niu cudzoziemców, których pobyt w Polsce 

będzie krótkotrwały lub tranzytowy (nie 

przekraczający 30 dni).

Uproszczono również zasady nadawania 

numeru PESEL obywatelom polskim. Oso-

bom mieszkającym w Polsce, które będą 

ubiegać się o wydanie dowodu osobistego 

numer PESEL zostanie nadany z urzędu. Na 

podstawie obowiązujących przepisów nu-

mer PESEL nadawany jest przy ubieganiu 

się o dowód osobisty lub paszport obywa-

telom, którzy mieszkają poza Polską.

W rezultacie, osoby mieszkające w Polsce, które nie posiadają numeru PESEL, a chcą 

otrzymać dowód osobisty – muszą w pierwszej kolejności ubiegać się o numer PESEL. Oby-

watel taki musi złożyć odpowiedni wniosek do organu gminy o nadanie PESEL, a dopiero 

potem może ubiegać się o wydanie dowodu osobistego (numer PESEL jest podstawą 

wydania dowodu osobistego). Taki sposób działania wprowadza dodatkowe formalności 

i wydłuża czas oczekiwania na dowód osobisty przez obywateli polskich zamieszkałych 

w naszym kraju. Dzięki nowym rozwiązaniom wszystkie czynności związane z nadaniem 

numeru PESEL wykona urzędnik.

Wszystkie regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r. 

Pozostawiając obo-
wiązek meldunkowy, 
zaproponowano istotne 
uproszczenia przy jego 
realizacji – od 1 stycznia 
2018 r. przewidziano 
możliwość elektronicz-
nego meldunku, czyli 
bez konieczności osobi-
stej wizyty w urzędzie.

Wzmocnienie kontroli 
bezpieczeństwa na 
europejskich granicach

Wspólna baza danych wjazdu, wyjazdu oraz odmowy wjazdu osobom 
spoza UE. Rejestracja osób potrzebujących i niepotrzebujących 
wizy na pobyt 90-dniowy. Ograniczanie nieprawidłowej migracji, 
nieuprawnionego przedłużania pobytu oraz walka z przestępczością 
zorganizowaną. Elektroniczny system wjazdu/wyjazdu ułatwi wjazd 
do UE osobom uprawionym, ale też kontrolę granic. 
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https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16479,Prostszy-meldunek-nowa-ustawa-o-ewidencji-ludnosci.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=70F38BD7D7B9E5C8C125819900380017
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-ewidencji-ludnosci.html
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Parlament Eupropejski poparł wspólny elektroniczny system służący przyspiesze-

niu kontroli na zewnętrznych granicach strefy Schengen i rejestracji wszystkich 

podróżnych spoza UE.

Nowy system wjazdu/wyjazdu (EES) będzie rejestrował informacje o obywatelach 

państw trzecich, takie jak imię i nazwisko, dokument podróży, odciski palców, obraz twa-

rzy, data i miejsce wjazdu, wyjazdu lub odmowy wjazdu na obszar Schengen. Rejestracja 

dotyczyć będzie zarówno obywateli państw potrzebujących wizy wjazdowej do UE jak i tych 

wyłączonych z obowiązku wizowego, przekraczających zewnętrzne granice strefy Schengen. 

System EES ułatwi sprawdzanie, czy nie przekroczono dozwolonego czasu pobytu, na 

krótki termin – 90 dni w 180-dniowym okresie.

System ten zastąpi stemple w paszporcie i skróci czas przekraczania granicy, jednocze-

śnie ułatwi wykrycie osób przekraczających dozwolony czas pobytu oraz sfałszowanych 

dokumentów lub oszustw dotyczących tożsamości.

 

Przechowywane dane

 

Dane będą przechowywane przez trzy lata, a w przypadku osób przedłużających pobyt 

przez pięć lat;

Dane przechowywane przez EES mogą zostać udostępnione w celu w celu zapobiega-

nia przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom kryminalnym, ich 

wykrywania lub ścigania.

 

Dostęp do danych

 

Nowy system będzie rejestrował różne dane i dzielił się informacjami z punktami kontroli 

granic zewnętrznych, aby powstrzymać nielegalny wjazd i rejestrować przypadki przedłu-

żenia pobytu.

Informacje przechowywane w nowym systemie będą dostępne dla władz opowiedzial-

nych za kontroę granic oraz wydawanie wiz

Europol również będzie miał dostęp do danych.

Władze krajowe odpowiedzialne za politykę azylową nie będą miały dostępu do danych.

 

Bułgaria i Rumunia są cześcią EES

 

EES będzie obsługiwany przez państwa członkowskie, które w pełni stosuja przepisy strefy 

Schengen lub państwa niestosujące w pełni tych przepisów, ale które: 

• zakończyły ewaluację Schengen,

• posiadają pasywny dostęp do Systemu informacji wizowej (VIS).

Augustin Diaz de Mera (EPP, ES), sprawoz-

dawca, powiedział: „System wjazdu/wyjazdu 

pozwoli na szybsze i bezpieczniejsze prze-

kraczanie granicy. Pomoże również w wy-

krywaniu terrorystów i innych przestępców 

ukrywających się pod fałszywą tożsamością”.

 

Kolejne kroki

 

Projekt przepisów, uzgodnionych już niefor-

malnie z państwami członkowskimi, został 

przyjęty 477 głosami za, przy 139 głosach 

przeciw oraz 50 wstrzymujących się od głosu.

EES ma zacząć funkcjonować w 2020 r. 

Posłowie PE przyjęli także konieczne poprawki, integrujące nowy system EES oraz Ko-

deks Graniczny Schengen 496 głosami za, przy 137 głosach przeciw oraz 32 wstrzymujących 

się od głosu.

Ustawa o podstawowej 
opiece zdrowotnej

Sejm RP uchwalił już ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej.  

Jest to kolejna z przełomowych zmian, którą pozytywnie odczują pacjenci, i o którą apelo-

wało wiele środowisk od lat. W czasie ostatnich dwóch lat resort zdrowia i rząd zrealizował 

wiele istotnych zapowiedzi m.in.:

• dekomercjalizację,

• program „Leki 75plus”,

• sieć szpitali,

• wyższe wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia.

W trakcie realizacji są m.in.:

• gabinety lekarskie i dentystyczne w szkole,

• ustawa o PRM,

• zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia.
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https://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-countries-list/
https://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-countries-list/
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/28397/AGUSTIN_DIAZ+DE+MERA+GARCIA+CONSUEGRA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20171020IPR86543/wzmocnienie-kontroli-bezpieczenstwa-na-europejskich-granicach
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=0C0D6EB85FC2E4E7C12581990037FFFE
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/minister-zdrowia-o-sieci-szpitali-i-strajku-rezydentow/
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/postepowania-na-zakup-16-dentobusow-rozstrzygniete/
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Proponowane przez rząd zmiany zakładają uporządkowanie obecnie 
istniejących przepisów, ale również wprowadzenie nowych, nieznanych 
dotąd w polskim prawie, rozwiązań. Ich wspólnym celem jest 
wzmocnienie przejrzystości zarządzania państwem i jego majątkiem.  

Wśród głównych założeń projektu ustawy o jawności życia publicznego znajduje się:

• obowiązek prowadzenia jawnego, ogłaszanego w BIP lub na stronach interne-

towych, rejestru umów cywilnoprawnych. Obowiązek ten będzie spoczywał na 

jednostkach sektora finansów publicznych, przedsiębiorstwach państwowych, 

instytutach badawczych oraz spółkach zobowiązanych, tzn. takich, w których 

udział Skarbu Państwa lub samorządu wynosi ponad 10 procent.

• uregulowanie statusu sygnalisty, tj. osoby zgłaszającej wiarygodne informacje 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa korupcyjnego dotyczące urzędu lub 

przedsiębiorstwa, w którym lub dla którego, świadczy pracę. Osoba, której 

prokurator przyzna taki status, uzyska od państwa ochronę i pomoc prawną 

polegającą m.in. na ochronie zawodowej oraz prawnej.

• nowy wzór oświadczenia majątkowego. Rozszerzeniu ulegnie katalog osób 

zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego. Ustawa wprowadza 

nowy, jednakowy dla wszystkim wzór oświadczenia majątkowego. Wszystkie 

oświadczenia będą jawne i publikowane w BIP, poza oświadczeniami funkcjo-

nariuszy służb.

• obowiązek przygotowania i stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyj-

nych w jednostkach sektora publicznego oraz w co najmniej średnich przedsię-

biorstwach. Kiedy osobie działającej w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy, albo 

urzędnikowi, prokurator postawi zarzut korupcyjny, CBA będzie mogło przepro-

wadzić kontrolę procedur antykorupcyjnych u przedsiębiorcy lub w jednostce 

sektora publicznego. Brak procedur lub ich fasadowość będzie karana.

Ustawa będzie wsparciem dla zdrowej, opartej na przepisach i konkurencji, wymiany 

gospodarczej, wolnej od raka korupcji.

Nowy model podstawowej opieki zdrowotnej zakłada:

1. oparcie podstawowej opieki zdrowotnej na medycynie rodzinnej i pielęgniarstwie 

rodzinnym (od 1 stycznia 2025 r.);

2. objęcie każdego pacjenta opieką zespołu podstawowej opieki zdrowotnej, 

w którego skład wejdą lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ. Praca zespo-

łu koordynowana będzie przez lekarza, rozstrzygającego o sposobie i realizacji 

postępowania diagnostyczno-terapeutycznego nad pacjentem. Zespół będzie 

pracował w oparciu o zasadę niezależności zawodowej swoich członków;

3. zapewnienie w ramach koordynacji:

a. opieki profilaktycznej, adekwatnej do wieku i płci pacjenta, oraz badań diagno-

stycznych i konsultacji specjalistycznych, zgodnie z indywidualnymi planami 

diagnostyki, leczenia i opieki,

b. „koordynatora administracyjnego” u każdego świadczeniodawcy, który będzie 

organizować proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym udzielać pacjento-

minformacji o tym procesie; Wprowadzenie modelu opieki koordynowanej (1 paź-

dziernika 2020 r.) zostanie poprzedzone programem pilotażowym, realizowanym 

do dnia 31 grudnia 2019 r., na podstawie przepisów tzw. „ustawy pilotażowej”;

3. współpracę POZ z pozostałymi częściami systemu (w szczególności AOS) oraz wy-

mianę informacji o stanie zdrowia pacjenta (m. in. w zakresie rozpoznania i sposobu 

dotychczasowego leczenia);

4. wprowadzenie motywacyjnego systemu finasowania POZ, w którym oprócz stawki 

kapitacyjnej pojawią się:

a. budżet powierzony, czyli środki przeznaczone na zapewnienie opieki koor-

dynowanej,

b. opłata zadaniowa, czyli dodatkowe środki przeznaczone na zapewnienie pro-

filaktycznej opieki zdrowotnej,

c. dodatek motywacyjny za wynik leczenia i jakość sprawowanej opieki.

Efektem proponowanych rozwiązań bę-

dzie poprawa organizacji opieki nad pacjen-

tem przy jednoczesnym skoordynowaniu 

działań z innymi częściami opieki zdrowot-

nej. Rząd stawia na koordynację zarówno 

na poziomie POZ, jak i lecznictwa szpitalne-

go. Projekt ustawy o podstawowej opiece 

zdrowotnej  jest uzupełnieniem obowiązują-

cej od października ustawy wprowadzającej 

sieć szpitali.

Wzmocnienie 
transparentności 
polskiego państwa

PROJEKTY

Efektem proponowa-
nych rozwiązań będzie 
poprawa organizacji 
opieki nad pacjentem
przy jednoczesnym 
skoordynowaniu dzia-
łań z innymi częściami 
opieki zdrowotnej.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/ustawa-o-jawnosci-zycia-publicznego-konsultacje-spoleczne.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/wzmocnic-przejrzystosc-panstwa.html
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/ustawa-o-podstawowej-opiece-zdrowotnej-przyjeta-przez-sejm/
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Prawa studentów 
z prawdziwymi 
gwarancjami skutecznej 
ochrony

– „Chcemy zapewnić większą ochronę studentom. Uczelnie będą miały 
obowiązek ustalenia wysokości opłat obowiązujących przez cały 
okres studiów. To kwestia uczciwości i zapobiegania złym praktykom 
w uczelniach. Jeżeli uczelnia będzie nielegalnie pobierała opłaty 
będzie mogła otrzymać karę w wysokości 50 tysięcy złotych za każde 
naruszeni” – powiedział podczas wspólnej z Parlamentem Studentów 
RP konferencji wicepremier Jarosław Gowin.

Studenci zachowają wszystkie prawa

Projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym zachowuje wszystkie prawa studentów, jakie 

do tej pory nabyli, zapewniając stabilność i pewność procesu studiowania oraz możliwość 

korzystania z szeregu prostudenckich rozwiązań. Regulamin studiów, który będzie przyj-

PROJEKTY

mowany w procedurze uzgodnieniowej z samorządem studenckim, będzie przewidywał 

możliwości:

• przenoszenia i uznawania punktów ECTS uzyskanych w tej samej lub w innej uczelni, 

w tym zagranicznej,

• odbywania studiów według indywidualnego toku studiów,

• urlopów od zajęć oraz usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach,

• zmiany kierunku studiów,

• przeniesienia na studia stacjonarne albo niestacjonarne,

• przystąpienia do egzaminu komisyjnego przy udziale wskazanego przez niego 

obserwatora,

• uzyskania warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w następnym roku lub 

semestrze.

Nowa ustawa w niezmienionym kształcie pozostawi również katalog uprawnień związa-

nych z systemem bezzwrotnej pomocy materialnej, uprawnienia samorządu studenckiego, 

prawo do strajku studenckiego i ulg za przejazdy publicznymi środkami komunikacji.

Kary dla uczelni za złamanie umowy ze studentem

Uczelnia będzie miała obowiązek ustalenia i przedstawienia opłat pobieranych od studen-

tów już przed rozpoczęciem rekrutacji. Zgodnie z nowymi unormowaniami uczelnia przez 

cały przewidywany okres studiów aż do ich ukończenia, nie będzie mogła także zwiększyć 

wysokości tych opłat ani wprowadzać nowych. W przypadku  złamania powyższego zakazu 

i faktycznego pobierania od studentów opłat niezgodnie ze znowelizowaną treścią ustawy, 

uczelnia zostanie ukarana karą pieniężną w wysokości do 50 000 złotych.

Prokuratura Europejska 
20 państw

Przedstawiciele 20 krajów członkowskich UE na forum Rady doszli 
do porozumienia w sprawie utworzenia Prokuratury Europejskiej.  

Powstanie ona w ramach pogłębionej współpracy. Prokuratura ma ścigać nadużycia i prze-

stępstwa, które narażają na straty budżet Unii Europejskiej. Co roku państwa w całej Europie 

tracą co najmniej 50 mld euro dochodów z podatku VAT w wyniku transgranicznych oszustw.

PROJEKTY

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/konstytucja-dla-nauki-odpowiada-na-rekomendacje-oecd-i-ke.html
https://ec.europa.eu/poland/news/171012_prosecutotrs_office_pl
http://www.europedirect.slupsk.eu/czytaj.php?id=1421
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Dyplom wreszcie w terminie

W nowej ustawie pojawi się również prawo umożliwiające otrzymanie dyplomu w ściśle 

określonym terminie – utrzymujemy 30-dniowy termin na wydanie przez uczelnię dyplomu. 

Był on dotychczas wielokrotnie łamany przez uczelnie. Dlatego w przypadku wykrycia takiej 

sytuacji uczelni grozi kara w wysokości 5 tysięcy złotych – podkreślił Piotr Müller – dyrektor 

Biura Ministra, członek zespołu przygotowującego ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce.

Jak wyjaśnił resort rodziny, przepisy unijne nie pozwalają na 
pobieranie świadczeń rodzinnych równocześnie w różnych krajach. 
Jeśli ktoś korzysta już ze świadczenia o podobnym charakterze za 
granicą, nie otrzyma go w Polsce.

ORZECZENIA

Rodzina 500 plus: kiedy 
koordynacja świadczeń?

ZMIANY 
PRAWNEPORADY

Wsparciem programu „Rodzina 500 plus” 

do końca sierpnia br. objętych zostało pra-

wie 4 mln dzieci. 

Wnioski o świadczenie 500+ muszą być 

przekazane do rozpatrzenia Marszałko-

wi Województwa wtedy, gdy jeden bądź 

więcej członków rodziny, występującej 

o świadczenie wychowawcze, mieszka 

lub pracuje za granicą. Dotyczy to także 

rodziców rozwiedzionych lub żyjących 

w związkach partnerskich.

 

Co to jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego?

 

To mechanizm, który określa zasady wypłaty śwwiadczeń dla rodzin i zapobiega jedno-

czesnemu pobieraniu pełnej kwoty świadczeń o charakterze rodzinnym na te same dzieci 

w dwóch państwach w tym samym okresie. Funkcjonuje już od dnia wejścia Polski do UE, 

to jest od ponad 11 lat.

Świadczenie wychowawcze („500+”) wchodzi w zakres klasycznej definicji świadczeń 

rodzinnych, koordynowanych w ramach Unii Europejskiej, EOG lub Szwajcarii.

 

Kto takie przypadki wyjaśnia?

 

W takich przypadkach do ich wniosków mają zastosowanie unijne przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego. Tymi sprawami zajmują się Marszałkowie Woje-

wództw poprzez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej (ROPS), będące jednostkami 

im bezpośrednio podległymi. W Polsce funkcjonuje 16 ośrodków, po jednym w każdym 

województwie.

Gdy rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia ro-

dzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie Marszałków Województw w Polsce. 

Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

 

A jeśli ktoś pobiera podwójne świadczenie?

 

W przypadku pobierania świadczenia rodzinnego za granicą i otrzymywania świadczenia 

wychowawczego w Polsce trzeba będzie zwrócić przyznane pieniądze, wraz z odsetkami 

w Polsce lub za granicą.

Koordynacja systemów 
zabezpieczenia społecznego 
to mechanizm, który określa 
zasady wypłaty śwwiadczeń 
dla rodzin i zapobiega jedno-
czesnemu pobieraniu pełnej 
kwoty świadczeń o charak-
terze rodzinnym na te same 
dzieci w dwóch państwach 
w tym samym okresie.

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/gowin-w-nowej-ustawie-prawa-studentow-z-prawdziwymi-gwarancjami-skutecznej-ochrony.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,9376,rodzina-500-plus-kiedy-koordynacja-swiadczen.html
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Jaka jest kolejność wypłacania świadczeń?

 

W pierwszej kolejności świadczenia przyznawane są z tytułu zatrudnienia lub pracy na 

własny rachunek, w drugiej kolejności – z tytułu otrzymywania emerytury lub renty 

i w ostatniej – na podstawie miejsca zamieszkania. Państwo mające pierwszeństwo wy-

płaca pełną kwotę świadczeń rodzinnych - po spełnieniu kryteriów przewidzianych w jego 

ustawodawstwie, natomiast drugie państwo wypłaca dodatek dyferencyjny.

 

Co to jest dodatek dyferencyjny?

 

Jest to kwota wynosząca różnicę między wysokością świadczeń, w przypadku, gdy ich 

wysokość w drugim państwie przewyższa sumę świadczeń w pierwszym państwie – tak, 

aby osoba zainteresowana otrzymała najwyższą możliwą kwotę świadczeń przewidzianą 

w ustawodawstwie jednego z państw członkowskich.

Przykłady sytuacji, które objęte są koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

PORADYINTERPRETACJE

Wyjaśnienia dot. 
Projektu P1

Resort zdrowia wyjaśnił, że Projekt P1 nie obejmuje usługi 
e-zwolnienia. Lekarze mają możliwość wystawiania elektronicznych 
zwolnień lekarskich (e-ZLA) od 1 stycznia 2016 r. E-ZLA zostały 
wdrożone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W aktualnej 
koncepcji Projekt P1 nie będzie również obsługiwał e-zleceń.  

Funkcjonalności  P1

W ramach Projektu P1 planuje się uruchomienie funkcjonalności takich, jak:

• e-Recepta – I kwartał 2018 r.,

• e-Skierowanie – IV kwartał 2018 r.,

• zdarzenia medyczne oraz wymiana dokumentacji medycznej – IV kwartał 2019 r.

Wraz z udostępnieniem poszczególnych funkcjonalności pacjent będzie mógł uzyskać 

do nich dostęp przez Internetowe Konto Pacjenta. Centralny system P1, udostępniony 

w ramach projektu, będzie gromadził indeksy o zdarzeniach medycznych, a także o doku-

mentacji medycznej wytworzonej w ramach tych zdarzeń. Elektroniczna dokumentacja 

medyczna będzie gromadzona lokalnie – w podmiotach, w których została wytworzona.

 

Finansowanie projektu

W 2016 roku Komisja Europejska wyraziła zgodę na realizację Projektu P1 w kilku etapach.

Pierwsza faza obejmuje lata 2007-2015. Kwota wydatków poniesionych na realizację pro-

jektu w tej fazie wynosi 485 698 tys. zł, z czego 407 385 tys. zł pochodzi z budżetu środków 

europejskich.

Druga faza Projektu P1 jest planowana do realizacji w ramach działania 2.1 Wysoka 

dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020.

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/rodzina-500-plus-w-ue/pytania-i-odpowiedzi/
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/wyjasnienia-do-publikacji-medialnych-nt-projektu-p1/
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jeżeli, jako Klienci, poniesiecie Państwo szkodę na skutek niewłaściwej 
interpretacji lub błędu doradcy podatkowego, będziecie mogli odzy-
skać pieniądze od towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym doradca 
zawarł umowę ubezpieczenia. Za wyrządzoną szkodę odpowiada zarów-
no doradca podatkowy, jak i jego pracownicy. Każdy doradca podat-
kowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa 
podatkowego. 

Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej, doradcy podatkowi pono-
szą odpowiedzialność dyscyplinarną za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie obowiązków zawodowych oraz za czyny sprzeczne z zasa-
dami etyki zawodowej. Klient mający zastrzeżenia do obsługi doradcy 
podatkowego może zwrócić się do rzecznika dyscyplinarnego lub jego 
zastępcy, który działa przy każdym regionalnym oddziale samorządu za-
wodowego doradców podatkowych. Karą może być nawet pozbawienie 
prawa wykonywania zawodu i skreślenie z listy doradców podatkowych.

ETYKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DORADCY PODATKOWEGO 
TO GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

Doradca podatkowy, wykonujący zawód zaufania publicznego, ma sze-
reg obowiązków określonych w przepisach prawnych i korporacyjnych. 
Nie obejmują one osób nie wpisanych na listę doradców podatkowych, 
stąd korzystanie z usług tzw. szarej strefy nie jest tak bezpieczne.

ETYKA ZAWODOWA DORADCÓW PODATKOWYCH

Doradca podatkowy jest zobowiązany postępować zgodnie z zasadami 
etyki zawodowej. 

Zasady podstawowe stanowią m.in., że doradca podatkowy ma wykony-
wać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rze-
telnie, z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy 
prawa oraz dobro Klienta. Warunkiem wykonywania zawodu doradcy 
podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji, przy czym ustawo-
wo jest on zobowiązany stale te kwalifikacje podnosić. 

Doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa, również po 
zakończeniu obsługi Klienta. Zasadę tę stosuje się także w stosunku do 
pracowników biura doradcy podatkowego. 

Doradca podatkowy zobowiązany jest ponadto do odpowiedniego za-
bezpieczenia i przechowywania danych, w szczególności danych osobo-
wych dotyczących rozliczanego przez niego przedsiębiorstwa i źródeł 
jego finansowania.
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