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

  9 – Złożenie przez pracowników oświadczenia 
(PIT-12) upoważniającego zakład pracy do 
rocznego obliczenia podatku dochodowego od 
osób fizycznych.

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

11 – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień. 

15 – Wpłata podatku   leśnego za grudzień oraz 
złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek 
rolny na 2016 rok – osoby prawne, jednostki 
organizacyjne oraz spółki nieposiadające 
osobowości prawnej.

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

15 – Złożenie informacji podsumowującej (w wersji 
drukowanej) za grudzień.

20 – Złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze 
formy opodatkowania PIT lub zmianie 
dotychczasowej formy, w tym złożenie 
wniosku o zastosowanie opodatkowania 
w formie karty podatkowej (PIT-16).

20 – Złożenie zawiadomienia o wyborze 
kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu.

20 – Złożenie deklaracji PIT-6 do wymiaru zaliczek 
podatku dochodowego od dochodów 
z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r.

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 grudzień.

20 – Zawiadomienie o wyborze ustalania 
przychodu w dacie pobrania wpłaty – 
w odniesieniu do wpłat pobranych na 
poczet dostaw towarów i usług, które 
zostaną wykonane w następnych okresach 
sprawozdawczych, podlegających 
zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy 
rejestrującej.

20 – Wpłata na PFRON za grudzień..

20 – Zawiadomienie o założeniu od 1 stycznia 2016 
r. podatkowej księgi przychodów i rozchodów 
przez podatników, którzy w 2015 r. korzystali 
ze zryczałtowanych form opodatkowania lub 
prowadzili księgi rachunkowe.

25 – Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.

25 – Złożenie informacji podsumowującej 
(składanej elektronicznie).

Terminy – styczeń

Słowo od doradcy

Wszystkim Klientom, Podatnikom i Współpracownikom w Nowym Roku 2016 
życzę przede wszystkim spełnienia wszystkich marzeń, dużo zdrowia i szczę-
ścia. Każdemu przedsiębiorcy życzę poprawy warunków dla prowadzenia 
firmy, a więc końca spowolnienia gospodarczego oraz stabilnych przepisów 
oraz niższych i prostszych podatków, więcej ulg inwestycyjnych, a jak najmniej 
kontroli urzędowych, biurokracji oraz obciążeń publicznoprawnych.

W niniejszej e-gazecie Nasi Klienci otrzymują aktualne informacje od naszej kancelarii. 
Nie trzeba być dużą firmą, aby znaleźć w miesięczniku porady i aktualności niezbędne 
dla prowadzonego biznesu. Informacje m.in. z zakresu prawa podatkowego, prawa 
pracy, prawa gospodarczego i handlowego są przekazywane w prosty sposób. E-mie-
sięcznik pozwala więc być na bieżąco w zakresie wszystkich zmian prawnych, jakie są 
wprowadzane szczególnie na przełomie roku.

Zapraszam do lektury.
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Podatek będzie naliczany od 
nadwyżki wartości aktywów 
przekraczającej określo-
ny w  ustawie limit. Banki 
i  SKOK-i  zapłacą podatek od 
nadwyżki ponad 4 mld zł, firmy 
ubezpieczeniowe – 2 mld zł, 
a  firmy pożyczkowe – 200 
mln zł. W przypadku banków 
i  SKOK-ów podstawa opo-
datkowania będzie obniżona 
o wartość aktywów zainwesto-
wanych w obligacje skarbowe. 
Całkowicie zwolniony z podatku 
będzie Bank Gospodarstwa 
Krajowego i ewentualne inne 
banki państwowe, które mogą 
powstać w przyszłości. Podatek 
bankowy ma być wprowadzony 
od 1 lutego 2016 r.  ■

Do tego typu przychodów może znaleźć zastosowanie ryczałtowa stawka 2% od 
przychodu podatnika. ■

Przedmiotem prac parlamentarnych jest obecnie poselski projekt 
ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Podatek 
będzie stanowił dochód budżetu państwa, a do jego płacenia 
będą zobowiązane banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, 
SKOK-i, firmy ubezpieczeniowe oraz instytucje pożyczkowe. Stawka 
podatku jest jednakowa dla wszystkich podmiotów i miesięcznie 
wynosi 0,0366%. podstawy opodatkowania. 

Od 2016 r. dopuszczalne będzie opodatkowanie ryczałtem od 
przychodów ewidencjonowanych sprzedaży przetworzonych 
w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych 
pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Banki, SKOK-i, 
ubezpieczyciele i firmy 
pożyczkowe zapłacą 
podatek od aktywów!

Nowa stawka podatku 
2% od sprzedaży 
domowych produktów

PROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNE

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/stenogram/oswiadczenia/gogacz/7401oa.pdf
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz2pfR4Y_KAhUB2RQKHfnmAJgQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fcdr.gov.pl%2Fcpsz%2Faktualnosci%2F22-nowe-rozwizania-opodatkowania-sprzedazy-przetworzonych-produktow-rolnych&usg=AFQjCNEmaQMXvVxB3uQIPXLwYtURJvRZCA&bvm=bv.110151844,d.d24
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz2pfR4Y_KAhUB2RQKHfnmAJgQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fzh%2Fpit%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%2F-%2Fasset_publisher%2Fj25S%2Fcontent%2Fprzetwory-z-wlasnej-uprawy-lub-hodowli-zmiany-w-pit%2Fpop_up%3Bjsessionid%3D8699D5CF8894590523ED4D3D84B575B2%3F_101_INSTANCE_j25S_viewMode%3Dprint&usg=AFQjCNGf5M48_Cb5uB4EVVOK24NnG5cfQA&bvm=bv.110151844,d.d24
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=75
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2015001069901.pdf


ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII   POWRÓT DO SPISU TREŚCI

■  PODATKI  PODATKI  ■

Największy udział w budżecie mają tzw. podatki pośrednie, związane z konsumpcją, 
przede wszystkim podatek od wartości dodanej, czyli VAT, który płacimy, dokonu-
jąc niemal każdego zakupu. Druga grupa podatków to podatki dochodowe, które 
płacimy wtedy, gdy mamy do czynienia z zyskiem czy przychodem. Chodzi zarówno 
o zyski firm (CIT), jak i nasze wynagrodzenia (PIT). Państwo osiąga również dochody 
m.in. ze sprzedaży państwowego majątku, akcyzy i ceł11.

Podobna struktura dochodów samego budżetu państwa była w kolejnym roku:
Struktura dochodów budżetu państwa za 2014 r.

Dochody podatkowe stanowiły 89,9% dochodów budżetu państwa, dochody 
niepodatkowe 9,6%97, a dochody ze środków Unii Europejskiej i  innych źródeł 
bezzwrotnej pomocy zagranicznej 0,5%2. ■

1 Źródło: raport „Wspólnie budujmy naszą zamożność”, Fundacja Pomyśl o Przyszłości, Nowy Sącz, czerwiec 

2015 r., str. 15 – opracowanie na podstawie danych Ministerstwa Finansów i GUS. 

2 Źródło: wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów; zob. NIK „Analiza wykonania budżetu państwa 

i założeń polityki pieniężnej w 2014 r.”, https://www.nik.gov.pl/plik/id,8696.pdf, str. 82. 

Dochody publiczne można więc zdefiniować jako środki pieniężne 
pobierane przez państwo lub władze samorządowe od podmiotów 
gospodarczych, osób fizycznych (a w przypadku samorządu także 
z budżetu państwa) oraz innych źródeł na sfinansowanie wydatków 
związanych z realizacją zadań publicznych. Wpływy te nie podlegają 
zwrotowi.  

Struktura dochodów budżetu państwa za 2013 r. w procentach  

Jak istotne dla budżetu 
państwa są podatki…WSKAŹNIKI 

I STAWKI
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W Polsce jest nie tyle złe prawo, ile niewłaściwe, powierzchowne wdrażanie prze-
pisów, małe wymagania znajomości przepisów prawa podatkowego i umiejętności 
jego stosowania w praktyce. Dobrym stosowaniem można poprawić złe prawo, złym 
– można popsuć dobre. Niestety, u nas więcej jest tego drugiego. Ustawa o odpo-
wiedzialności majątkowej urzędników za rażące naruszenie prawa weszła w życie 
w maju 2011 roku. Mimo że ustawa o odpowiedzialności majątkowej urzędników 
za błędne decyzje obowiązuje, ani jeden urzędnik do chwili obecnej nie został zo-
bowiązany do zapłacenia odszkodowania na podstawie tych przepisów. Doskwiera 
nam bezczelność łamiących prawo. Błędy w treści decyzji podatkowych, polegające 
na niespójności rozstrzygnięcia z uzasadnieniem oraz niewłaściwa podstawa prawna 
rozstrzygnięcia, pozostaje obecnie bezkarna. Miejmy nadzieję, że doczekamy się 
w najbliższym czasie prawa rzetelnego, bezstronnego, sprawnego i terminowego 
załatwiania spraw podatkowych, prawa do naprawienia szkody (odszkodowania), 
prawa do profesjonalnego i sprawiedliwego traktowania podatnika. 

Ustawa o podatku od towarów i usług należy do najbardziej skomplikowanych 
oraz najczęściej zmienianych regulacji podatkowych w polskim systemie prawnym, 
co nie może usprawiedliwiać postępowań podatkowych sprzecznych z obowiązują-
cym prawem. Podatek od towarów i usług jest podatkiem obciążającym wydatki, 
przy czym jest on podatkiem od konsumpcji, gdyż w sensie ekonomicznym obciąża 
jedynie wydatki o charakterze konsumpcyjnym. Należy podkreślić, że przedmiotem 
podatku od towarów i usług są określone stany i zdarzenia, które należy postrzegać 
jako zjawiska o charakterze ekonomicznym, że podatek od towarów i usług nie jest 
podatkiem od umów, tylko podatkiem od zdarzeń ekonomicznych. 

W artykule M. Jankowskiego wykazano, w oparciu o rzeczywiste dane, że organy 
podatkowe nie były należycie przygotowane do prowadzenia kontroli prawidłowości 

rozliczeń z budżetem państwa fundacji 
w zakresie VAT. W tym zakresie wyma-
gana jest także szeroka wiedza z zakresu 
organizacji pozarządowych (NGO) oraz 
prawa podatkowego. Na mocy art. 3 pkt 
1 Ordynacji podatkowej, przez ustawy 
podatkowe rozumie się ustawy dotyczące 
podatków, opłat oraz niepodatkowych 
należności budżetowych określające 
podmiot, przedmiot opodatkowania, 
powstanie obowiązku podatkowego, 
podstawę opodatkowania, stawki podat-
kowe oraz regulujące prawa i obowiązki 
organów podatkowych, podatników, płat-
ników i inkasentów, a także ich następców 
prawnych oraz osób trzecich. Wskaza-
ne braki w postępowaniu dowodowym 
i błędy proceduralne, świadczą o braku 
wystarczającej staranności w ustalaniu 
i dokumentowaniu stanu faktycznego, 
a także w ocenie zgromadzonych dowodów. Rozpatrując kwestię opodatkowania, 
należy przede wszystkim badać, czy miało miejsce jakiekolwiek świadczenie, co 
pozwoliłoby na ustalenie, że wystąpiła czynność opodatkowana. Na stosowanie 
i wykładnię przepisów wpływ mają orzeczenia sadów oraz trybunałów, czy też 
stanowiska organów administracji (wydających interpretacje ogólne bądź indywidu-
alne). Wykształciło się bogate orzecznictwo, określające, które czynności nie mogą 
podlegać opodatkowaniu, z uwagi na brak wyraźnego wymienienia w przepisach. 
W świetle art. 84 i 217 Konstytucji należy przyjąć, że to, co nie da się dostatecznie 
precyzyjnie określić w ustawie, nie może podlegać opodatkowaniu. Stąd organ 
podatkowy nie jest uprawniony do rozszerzającej wykładni art. 5 ustawy o VAT, 
który określa przedmiotowy zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług. 
Oznacza to, że przepisy ustawy o VAT znajdują zastosowanie jedynie do określonych 
w tym przepisie wyczerpująco czynności i zdarzeń. 

W artykule M. Jankowskiego wykazano, że działalność statutowa nieodpłatna 
prowadzona przez fundację nie znajduje się w zakresie regulacji ustawy o VAT. 
Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, opodatkowaniu podlegają wszelkie 
transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod 
warunkiem, że są one realizowane przez podatników i wykonywane w ramach 
działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. ■

Zdaje się, że zgodnie z prawem zwyczajowe i dobrowolne datki 
pieniężne przekazywane fundacji przy okazji odbierania psa do 
adopcji nie podlegają opodatkowaniu VAT. Organy podatkowe 
twierdzą jednak inaczej.

Jak organy podatkowe 
rozszerzają 
opodatkowanie VAT…

INTERPRETACJE

http://podatnicy.org/wp-content/uploads/2016/01/CI_KTORZY_POWINNI_PILNOWAC_PRZESTRZEGANIA_PRAWA_SAMI_MUS-1.pdf
http://podatnicy.org/wp-content/uploads/2016/01/CI_KTORZY_POWINNI_PILNOWAC_PRZESTRZEGANIA_PRAWA_SAMI_MUS-1.pdf
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Jakie korzyści daje dostęp do konta na Portalu Podatkowym?

Konto podatnika na Portalu Podatkowym stanowi bezpośredni kanał komunikacji 
elektronicznej z organami podatkowymi i pozwala na szybki dostęp do własnych 
danych podatkowych, m.in. złożonych deklaracji czy prowadzonych spraw. Założe-
nie konta na Portalu Podatkowym umożliwia elektroniczną komunikację poprzez 
wnoszenie podań oraz składanie deklaracji organom podatkowym, jak również 
doręczanie pism przez organy administracji podatkowej.

Uruchomiona usługa umożliwi obecnie załatwianie spraw dotyczących 3 podat-
ków: podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od spadków i darowizn 
(SD) oraz karty podatkowej (KP). W kolejnych latach Ministerstwo Finansów planuje 
rozszerzenie usługi o kolejne podatki tj. VAT, CIT, PIT.

Po założeniu konta na Portalu Podatkowym podatnik i płatnik uzyskują dostęp 
przez Internet do swoich danych znajdujących się w posiadaniu administracji po-
datkowej, tj. w szczególności do danych ewidencyjnych, adresowych, złożonych 
deklaracji, prowadzonych spraw czy stanu rozliczeń i płatności. Poprzez swoje konto 
użytkownik może składać drogą elektroniczną nie tylko deklaracje podatkowe, ale 
także pisma do organów podatkowych w sprawach dotyczących podatku od czyn-
ności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej.

Pisma organów podatkowych mogą być doręczane bezpośrednio na konto na 
Portalu Podatkowym, jeśli podatnik lub płatnik wystąpi o doręczanie pism tą drogą.

Jak uzyskać dostęp do konta na Portalu Podatkowym?

Aby uzyskać dostęp do konta na Portalu Podatkowym, należy zarejestrować się 
jako użytkownik Portalu Podatkowego. W tym celu należy potwierdzić zapoznanie 
się i akceptację regulaminu Portalu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, jak również uwierzytelnić wskazane wyżej oświadczenie i zgodę za 
pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifi-
kowanym certyfikatem lub profilem zaufanym e-PUAP. W dalszej kolejności należy 
utworzyć własny identyfikator użytkownika i hasło oraz podać adres e-mail oraz 
pytanie i odpowiedź zabezpieczające dostęp do konta.

Usługa uwierzytelnienia z użyciem profilu zaufanego e-PUAP dostępna będzie 
od stycznia 2016 r.

Uzyskanie dostępu do konta podmiotu wymaga uprzedniego złożenia do 
organu administracji podatkowej, przez osobę umocowaną do działania w imieniu 
podmiotu, wniosku w formie pisemnej o udostępnienie konta podmiotu określonej 
osobie będącej użytkownikiem Portalu Podatkowego.

Dostęp do własnego konta może być udzielony przez podatnika lub płatnika 
innej osobie będącej użytkownikiem Portalu Podatkowego za pośrednictwem konta 
na Portalu Podatkowym.

Jak uzyskać dostęp do informacji na koncie na Portalu Podatkowym?

Po zarejestrowaniu się jako użytkownik na Portalu Podatkowym, w celu uzyskania 
dostępu do swoich danych należy zalogować się do swojego konta, podając iden-
tyfikator użytkownika i hasło.

Jakie informacje znajdą się na koncie na Portalu Podatkowym?

Podatnik lub płatnik uzyskują za pomocą konta na Portalu Podatkowych dostęp do 
swoich danych podatkowych w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej, a w szczególności do:
 ▪ złożonych deklaracji i pism,
 ▪ stanu prowadzonych spraw,
 ▪ swoich rozliczeń i płatności. ■

Od 31 grudnia 2015 r. na Portalu Podatkowym każdy podatnik 
i płatnik może założyć konto służące do komunikacji elektronicznej 
z administracją podatkową.

Konto na Portalu 
Podatkowym

PORADY

http://www.finanse.mf.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/Id8O/content/konto-na-portalu-podatkowym;jsessionid=ECF3D77D083931C5FBCF7B5BCA5D5ABD?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fstrona-glowna%3Bjsessionid%3DECF3D77D083931C5FBCF7B5BCA5D5ABD%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uhW5%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_aU7F__column-2%26p_p_col_count%3D2#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
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Jeśli odprawa z tytułu m.in. rozwiąza-
nia przed terminem umowy o pracę, 
której przedmiotem są czynności 
związane z zarządzaniem oraz umowy 
o świadczenie usług zarządzania  prze-
kroczy trzykrotność miesięcznego 
wynagrodzenia osoby zwalnianej, to 
70-procentowy podatek będzie od-
prowadzony od nadwyżki. 

Drugie z  nowych rozwiązań 
dotyczy odszkodowań przyznawanych 
na podstawie przepisów o zakazie konkurencji. W tym przypadku 70-procentowym 
podatkiem ma być obciążona ta część odszkodowania, która przekracza wysokość 
6-miesięcznego wynagrodzenia tej osoby. 

Zmiany te obejmą spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu tery-
torialnego, ich związki lub inne państwowe lub komunalne osoby prawne dysponują 
większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. 

Podatek przewidziany nowelizacją obejmie dochody uzyskane od 1 stycznia 
2016 r. ■

 PODATKI  ■■  PODATKI

Zmienione przepisy nakładają na płatni-
ków i inne podmioty niepełniące funkcji 
płatnika, które mają obowiązek sporzą-
dzania i przekazywania informacji o do-
chodach osób fizycznych, nowy, wyłącz-
nie elektroniczny sposób przesyłania do 
urzędów skarbowych deklaracji, informa-
cji i rocznych obliczeń podatku za osoby 
fizyczne, np. za pracowników. Formularze 
te powinny być przesyłane do urzędów 
skarbowych w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektro-
nicznym. Obowiązująca od 2015 r. roku nowelizacja przepisów nakłada nowe ten 
obowiązek na tych płatników, którzy sporządzają i przekazują imienne informacje 
o wysokości dochodów podatników PIT dla więcej lub nie więcej niż 5 podatników 
(osób fizycznych) bądź te informacje w ich imieniu składa biuro rachunkowe. Złoże-
nie deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku w niewłaściwej formie 
(tj. papierowej) będzie równoznaczne z ich niezłożeniem.

Z końcem lutego br. upływa więc termin składania przez płatników podatku 
dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika infor-
macji PIT-8C, PIT 11, PIT-R, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 za 2014 r.  
Dokumenty te należy wysłać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.

Informacje oraz roczne obliczenie podatku składane urzędowi skarbowemu 
w terminie do końca lutego przesyła się wyłącznie w formie dokumentu elek-
tronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (termin na złożenie 
urzędowi informacji lub rocznego obliczenia podatku w formie papierowej upłynął 
z końcem stycznia).

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podmioty niepełniące funkcji 
płatnika w tym podatku oraz działające w ich imieniu biura rachunkowe, dokument 

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
wprowadza zmiany w opodatkowaniu odpraw i odszkodowań 
dla kierujących spółkami Skarbu Państwa. Odprawy oraz 
odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, których wysokość 
przekracza przewidziane w nowelizacji limity, zostaną 
opodatkowane zryczałtowanym 70-procentowym podatkiem.

Przypominamy płatnikom podatku dochodowego od osób 
fizycznych o zmianach od 1 stycznia 2015 r.

Opodatkowanie odpraw 
i odszkodowań dla 
kierujących spółkami 
Skarbu Państwa

Składanie niektórych 
PIT-ów przez płatników

Nowy podatek 
obejmie dochody 
uzyskane od 1 
stycznia 2016 r.

ZMIANY 
PRAWNE

ZMIANY 
PRAWNEPORADY

http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2015/12/28/informacja_w_spr._pit_odprawy_2.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=4230B1BA7C0912F2C1257F0E0030AFA6
http://www.finanse.mf.gov.pl/cit/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/ustawa-dotyczaca-informatyzacji-obowiazkow-podatkowych-opublikowana?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fcit%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%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_Id8O_ 
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/dla-platnikow;jsessionid=EEF465FE8343D39DB2EFF3098297FBE6
http://www.isnet.katowice.pl/is/index.php?idm=1&ida=AKT&idu=&file=150&form=VIEW&idi=
http://www.is.bialystok.pl/-informacje-rzecznika/41-informacje-o-podatku-dochodowym/2018-e-deklaracje-nowe-zasady-rozliczania-si-z-urzdem-skarbowym
http://www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl/files/US0407/Komunikat%20platnik%202015.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/pit/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/j25S/content/koniec-lutego-termin-dla-platnikow;jsessionid=BA152437DEBC3ACD12C9C285E2F02086?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpl%2Fpit%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_j25S%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_j25S_ 
http://www.isnet.katowice.pl/is/index.php?idm=17&form=VIEW&file=2020
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/ktore-pit-y-skladamy-do-2-marca;jsessionid=0AD7F66CA8D38B5B60E2673C6D2225E2?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qU6T%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/kampania-informacyjna-dla-platnikow-1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fadministracja-podatkowa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qU6T%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/dla-platnikow
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■  PODATKI  PODATKI  ■

elektroniczny podpisują bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie 
elektronicznym (tzw. BPE).

Płatnicy oraz podmioty niepełniący funkcji płatnika, będący osobami fizycznymi, 
e-deklaracje mogą składać bez konieczności stosowania BPE, podpisując je danymi 
autoryzującymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu 
przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi 
powinny być opatrzone. 

Zmiany w składaniu dokumentów zostały wprowadzone ustawą z dnia 26 
września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
niektórych innych ustaw. Zgodnie z tymi zmianami obowiązującym od 1 stycznia 
2015 r., płatnicy sporządzający dla więcej niż 5 podatników informacje PIT-11 mają 
obowiązek składania ww. informacji oraz rocznego obliczenia podatku (PIT-4R) 
wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. przepisy pozostawiają podmiotom, które 
sporządzają informacje dla mniej niż 5 podatników wybór co do formy przesyłania 
dokumentów do urzędu skarbowego papierowo lub elektronicznie. Termin składa-
nia PIT-11 do urzędu skarbowego jest różny w zależności od formy ich przesłania: 
 ▪ dokument papierowy do końca stycznia kolejnego roku (jest krótszy o miesiąc), 
 ▪ dokument elektroniczny do końca lutego kolejnego roku za rok poprzedni. 

Roczne obliczenie podatku PIT-4R należy złożyć w terminie do końca stycznia 
2016 roku.

Nowelizacja nie zmieniła zaś sposobu składania ani podpisywania informacji 
oraz rocznego obliczenia podatku, których adresatem jest podatnik.

Deklaracje i informacje podatkowe przesyłane drogą elektroniczną nie 
mogą być podpisywane profilem zaufanym ePUAP i przesyłane za pośrednic-
twem platformy ePUAP.

Deklaracje i informacje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
mogą być podpisane:
 ▪ bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu – do dokumentów składanych przez osoby fizyczne 
i inne podmioty,

lub
 ▪ danymi autoryzującymi (podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) – do dokumentów składanych 
prze osoby fizyczne.
Deklaracje i informacje podatkowe można składać drogą elektroniczną wyłącz-

nie do systemu e-Deklaracje:

1. Za pośrednictwem  bramki e-Deklaracje – korzystając z:
 ▪ formularzy zamieszczonych na Portalu Podatkowym w zakładce e-Dekla-

racje/Formularze,
 ▪ aplikacji e-Deklaracje Desktop,
 ▪ bezpośrednio z systemów finansowo – księgowych przy wykorzystaniu 

odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów 
oprogramowania,

 ▪ oprogramowania dostarczonego przez innych producentów.
2. Przy użyciu Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) – która przeznaczona jest 

do składania dokumentów zbiorczych: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-40, korzystając z:
 ▪ systemów finansowo-księgowych podatnika – odpowiednich aplikacji 

(modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania,
 ▪ oprogramowania dostarczonego przez innych producentów.

Więcej informacji w zakresie sposobu wysyłania deklaracji i informacji drogą 
elektroniczną resort finansów podaje w zakładce Dla płatników i Instrukcjach.

Deklaracje PCC-2 i SD-2 za okres od 1.01.2016 r. płatnik-notariusz jest zobowią-
zany złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 
początku 2016 r. Deklaracje PCC-2 i SD-2 za okres od 1.12.2015 r. do 31.12.2015  r. 
należy złożyć na dotychczasowych zasadach – w formie papierowej albo drogą 
elektroniczną - na formularzach obowiązujących do 31.12.2015 r. ■

http://www.finanse.mf.gov.pl/inne/baza-wiedzy/-/asset_publisher_faceted/0uLo/ustawa-z-dnia-26-wrzesnia-2014-r-o-zmianie-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-oraz-niektorych-innych-ustaw?_101_date_INSTANCE_0uLo_type=content&_101_date_INSTANCE_0uLo_categoryId1=233426&_101_date_INSTANCE_0uLo_categoryId2=233445&_101_date_INSTANCE_0uLo_categoryId3=5802516&redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Finne%2Fbaza-wiedzy%3Fp_p_id%3D101_date_INSTANCE_0uLo%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3%26_101_date_INSTANCE_0uLo_categoryId3%3D5802516%26_101_date_INSTANCE_0uLo_process%3Dtrue%26_101_date_INSTANCE_0uLo_tags%3D%26_101_date_INSTANCE_0uLo_categoryId1%3D233426%26_101_date_INSTANCE_0uLo_categoryId2%3D233445%26_101_date_INSTANCE_0uLo_keywords%3D%26_101_date_INSTANCE_0uLo_orderFilter%3Dexpando%252Fcustom_fields%252Fpriority%26_101_date_INSTANCE_0uLo_struts_action%3D%252Fasset_publisher_faceted%252Fview%26_101_date_INSTANCE_0uLo_categoryIdAll%3D
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/e-deklaracje-nie-przez-e-puap?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/e-deklaracje/formularze
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-deklaracje/dla-platnikow/bramka-ubd
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty-prawne/-/asset_publisher/qqR2/content/w-sprawie-sposobu-przesylania-deklaracji-i-podan-oraz-rodzajow-podpisu-elektronicznego-ktorymi-powinny-byc-opatrzone-%E2%80%93-rozporzadzenie-mf?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/e-deklaracje/dla-platnikow
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/instrukcje
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty/-/asset_publisher/qqR2/content/informacja-dla-notariuszy-bedacych-platnikami-pcc-i-sd?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fkomunikaty%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_
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Projekt aktu prawnego w tym zakresie 
zostanie w najbliższym czasie przeka-
zany do konsultacji publicznych wraz 
z informacją o toczącym się proce-
sie legislacyjnym i będzie dostępny 
w serwisie „Rządowy Proces Legisla-
cyjny” (RPL) w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej 
Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

Obowiązkowa „centralizacja” 
rozliczeń (razem z samorządowymi 
zakładami budżetowymi i jednostkami 
budżetowymi) w samorządach teryto-
rialnych w zakresie VAT związana jest z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 – Gmina Wrocław przeciwko 
Ministrowi Finansów oraz uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 paź-
dziernika 2015 r. (sygn. akt I FPS 4/15).

■  PODATKI  PODATKI  ■

Taką uchwałę (sygn. I FPS 6/15) podjął w składzie 7 sędziów Naczelny Sąd Admini-
stracyjny w dniu 16 listopada 2015 r. NSA wyjaśnił przy tym, że z uwagi na zasadę 
powszechności opodatkowania, w sytuacji, gdy przekazane towary zostały nabyte 
przez spółkę do celów jej działalności gospodarczej, to transakcja przekazania 
tych towarów udziałowcowi, odbywająca się także w ramach instytucji umorzenia 
udziałów, stanowi dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust.1 w związku z art. 5 ust. 1 
pkt 1 u.p.t.u. podlegającą opodatkowaniu VAT.

Jeśli wniesienie przez wspólnika aportu do spółki w zamian za otrzymane 
udziały stanowi dostawę towarów, to także przekazanie przez spółkę wspólnikowi 
towaru w zamian za zbywane przez niego na rzecz spółki udziały stanowi dostawę 
towarów. W obu tych przypadkach dochodzi bowiem do odpłatnego przeniesienia 
prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. W pierwszym przypadku przez 
wspólnika na rzecz spółki , w drugim przez spółkę na rzecz wspólnika. Nie ma przy 
tym żadnego znaczenia to, że w tym drugim przypadku odbywa się to w ramach 
instytucji umorzenia udziałów uregulowanej w art. 199 § 1 K.s.h. W art. 19 Dyrek-
tywy 112 przewidziano jedynie możliwość wyłączenia z opodatkowania czynności, 
których przedmiotem jest całość lub część majątku przedsiębiorstwa podatnika. Ta 
ostatnia sytuacja ma jednak odniesienie, jak wynika z orzecznictwa TSUE, do skład-
ników przedsiębiorstwa, które są zdolne do prowadzenia niezależnej działalności 
gospodarczej (vide wyrok w sprawie C-497/01 – Zita Modes Sarl). Wskazany wyżej 
przepis Dyrektywy 112 nie dotyczy zatem czynności, której przedmiotem, jak w tej 
sprawie są jedynie nieruchomości. ■

Przekazanie nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez 
spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku 
z art. 7 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług.

Przekazanie 
nieruchomości 
wspólnikowi za jego 
udziały a VAT

ORZECZENIA

Minister Finansów przychylił się do zgłoszonych postulatów 
i postanowił przesunąć termin obowiązkowej „centralizacji” 
rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego, z połowy 2016 
r. na 1 stycznia 2017 r., tak aby zapewnić samorządom czas na 
przygotowanie się do nowego modelu rozliczeń – wynika z nowego 
komunikatu resortu.

Przesunięcie terminu 
„centralizacji” rozliczeń 
w samorządach 
w zakresie VAT

AKTUALNOŚCI

Nowelizacja odsuwa 
w czasie wejście 
w życie części 
artykułów ustawy 
o administracji 
podatkowej o pół 
roku.

http://www.finanse.mf.gov.pl/wynik/-/asset_publisher/JLw0/content/komunikat-dotyczacy-uchwaly-naczelnego-sadu-administracyjnego-z-dnia-26-pazdziernika-2015-r-sygn-i-fps-4-15;jsessionid=9966E842F755785B82D7321829887816?_101_INSTANCE_JLw0_redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fwynik%3Bjsessionid%3D9966E842F755785B82D7321829887816%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_aJr2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=pl&jur=C,T,F&num=C-276/14
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/22A56560C6
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4950234C49
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty/-/asset_publisher/qqR2/content/przekazanie-nieruchomosci-wspolnikowi-w-zamian-za-nabycie-przez-spolke-jego-udzialow-w-celu-ich-umorzenia-a-vat-uchwala-nsa?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fkomunikaty%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/documents/766655/1402295/Komunikat+TSUE-29-09-2015.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/komunikat-w-sprawie-przesuniecia-terminu-obowiazkowej-%E2%80%9Ecentralizacji%E2%80%9D-rozliczen-w-samorzadach-w-zakresie-podatku-vat?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fvat%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%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_Id8O_
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■  PODATKI  PODATKI  ■

Nowelizacja odsuwa bowiem w czasie 
wejście w  życie części artykułów 
ustawy o administracji podatkowej 
o pół roku. Przesunięte do dnia 1 lipca 
2016 roku zostaną też regulacje do-
tyczące utworzenia Biura Krajowej 
Informacji Podatkowej. Oznacza to 
tym samym wydłużenie okresu funk-
cjonowania pełnomocnika Ministra 
Finansów do spraw organizacji Biura 
KIP. Zmiana ta ma zapewnić przygo-
towanie jednostek do sprawnego i funkcjonalnego realizowania nałożonych zadań.

Zgodnie z treścią nowelizacji nie ulega zmianie data wejścia w życie większości 
przepisów zmieniających zapisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji. Od 1 stycznia 2016 r., zgodnie z zapisami ustawy o administracji podatkowej, 
wchodzą w życie przepisy, na mocy których następuje przejęcie przez Naczelnika 
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu dotychczasowych kompetencji wo-
jewodów w zakresie poboru należności wynikających z grzywien nakładanych 
w drodze mandatów karnych.

Z dniem 1 września 2015 r. weszły w życie i obowiązują przepisy ustawy doty-
czące utworzenia centrów obsługi w urzędach skarbowych, stworzenia Centralnego 
Rejestru Danych Podatkowych, a także obsługi niektórych rodzajów należności 
pieniężnych przy użyciu wspólnego rachunku bankowego. ■

Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o administracji 
podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa 
oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in. przesuniecie terminu 
wdrożenia Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika – usługi asystenta 
podatnika oraz zmiany we właściwości wyspecjalizowanych urzędów 
skarbowych na 1 lipca 2016 r.

Przesunięcie zmian 
w administracji 
podatkowej

Słup firmuje 
swoim nazwiskiem 
oszukańcze 
działanie w celu 
ukrycia faktycznego 
inspiratora lub 
uczestnika.

ZMIANY 
PRAWNE

Rząd ustalił, że w 2016 r. za 1 litr oleju napędowego producenci rolni otrzymają zwrot 
części podatku akcyzowego w wysokości 1 zł. Limit zwrotu podatku akcyzowego 
na 1 ha użytków rolnych wyniesie 86 zł.

Przewidywana powierzchnia użytków rolnych, do której rolnicy będą mogli 
otrzymać zwrot podatku akcyzowego to 9,8 mln ha.

Natomiast podatnicy VAT i akcyzy, których na błędzie złapie kontrola podatkowa lub 
ujawni to urząd w toku czynności sprawdzających, zapłacą od 2016 roku aż 150% 
normalnej stawki odsetek za zwłokę. ■

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie stawki zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r., 
przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Od 1 stycznia 2016 r. podatnicy zapłacą tylko połowę zwykłej stawki 
odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, które sami skorygują 
(w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia pierwotnej 
deklaracji) i uregulują w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. 

Zwrot akcyzy w cenie 
oleju napędowego 
wykorzystywanego do 
produkcji rolnej

Stawki odsetek za 
zwłokę od 2016 r.

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=B2C4CFAAA2D0BA39C1257F2900325359
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,449,1.html
http://tiny.pl/gttct
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty/-/asset_publisher/qqR2/content/zmiana-ustawy-o-administracji-podatkowej-oraz-ustawy-o-zmianie-ustawy-%E2%80%93-ordynacja-podatkowa-oraz-niektorych-innych-ustaw?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fkomunikaty%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://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2184/1
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/5/1/administracja_podatkowa.rtf
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/rozporzadzenie-w-sprawie-stawki-zwrotu-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cen-2.html
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/stawki-odsetek-za-zwloke-od-2016-r?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_
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Od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie ono wynosiło:
• 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników,
• 0,1% kwoty podatków pobranych przez inkasentów

na rzecz budżetu państwa. ■

■  PODATKI  PODATKI  ■

Spółki, które zdecydują się na dobrowolną korektę deklaracji podatkowej, będą 
mogły skorzystać z obniżki odsetek za zaległy podatek o 50%. Złożenie korekty 
deklaracji może nastąpić bez uzasadnienia przyczyny.

Określa ono właściwość miejscową:
1. naczelników urzędów celnych oraz dyrektorów izb celnych do wykonywania 

zadań określonych w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny 
skarbowy (Dz.U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.)

2. wyznaczonych naczelników urzędów celnych do prowadzenia postępowań 
przygotowawczych w sprawach o niektóre przestępstwa skarbowe i wykro-
czenia skarbowe określone w art. 133 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego.

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie 
właściwości miejscowej urzędów celnych i izb celnych oraz wyznaczonych urzędów 
celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym (Dz.U. 
poz. 444 i 663). ■

Weryfikacja cen transferowych w podmiotach powiązanych 
będzie jednym z priorytetów przyjętych przez Ministra 
Finansów w 2016 r. 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. 
w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych 
i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów 
celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym 
skarbowym wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Weryfikacja cen 
transferowych 

Właściwość miejscowa 
organów celnych 
w zakresie zadań z K.k.s.

AKTUALNOŚCI

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. 
w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających 
podatki na rzecz budżetu państwa określona została wysokość 
wynagrodzenia przysługująca płatnikom i inkasentom z tytułu 
terminowego wpłacania podatków.

Wynagrodzenie 
płatników i inkasentów

ZMIANY 
PRAWNE

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty/-/asset_publisher/qqR2/content/wysokosc-wynagrodzenia-platnikow-i-inkasentow-pobierajacych-podatki-na-rzecz-budzetu-panstwa-%E2%80%93-rozporzadzenie-mf?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fkomunikaty%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/wszystkie-aktualnosci/-/asset_publisher/Id8O/content/weryfikacja-cen-transferowych-plany-na-2016-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fwszystkie-aktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%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_Id8O_
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2107/D2015000210701.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2154/D2015000215401.pdf
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■  PODATKI  PODATKI  ■

Według przepisów obowiązujących do końca 2015 r. właściwość organów podat-
kowych co do zasady określało się ze względu na miejsce wykonywania czynności 
podlegających opodatkowaniu. Tylko w przypadku, gdy czynności te wykonywane 
były na terytorium objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbo-
wych, właściwym organem był naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu 
na siedzibę bądź miejsce zamieszkania. 

Natomiast w wyniku zmiany art. 3 ustawy o podatku od towarów i usług został 
uchylony (wprowadzonej ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Or-
dynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw), właściwość organów podat-
kowych będzie od nowego roku co do zasady ustalana na ogólnych zasadach 
wynikających z Ordynacji podatkowej, tj. ze względu na siedzibę podatnika, 
jeżeli podatnik jest osoba prawną lub jednostką niemającą osobowości prawnej, 
oraz ze względu na miejsce zamieszkania, jeżeli podatnik jest osobą fizyczną. 
Zmianą od 1 stycznia 2016 r. objęci zostaną tzw. krajowi podatnicy, którzy w stanie 
prawnym obowiązującym do końca 2015 r. rozliczali VAT w urzędzie skarbowym 
innym niż urząd skarbowy właściwy ze względu na adres siedziby lub ze względu na 
miejsce zamieszkania. Zmiana właściwości organu podatkowego następuje z urzędu. 
W związku z tą zmianą podatnicy generalnie nie mają obowiązku składania 
aktualizacji zgłoszenia VAT-R. 

Od 1 stycznia 2016 r. deklaracje, informacje podsumowujące oraz korekty tych 
dokumentów za okresy rozliczeniowe upływające przed tą datą, w tym za ostatni 
okres rozliczeniowy 2015 r., składa się do urzędu skarbowego właściwego po zmianie1. 
Natomiast postępowania podatkowe, kontrole podatkowe, czynności sprawdzające 
oraz inne sprawy podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług, rozpoczęte i nie-
zakończone do 1 stycznia 2016 r., podlegają załatwieniu przez naczelników urzędów 
skarbowych właściwych przed dniem 1 stycznia 2016 r. Również we właściwości tych 

1  Zob. art. 18a Ordynacji podatkowej.

naczelników pozostają zwroty podatku 
od towarów i usług niedokonane przed 
dniem 1 stycznia 2016 r. a wynikające 
z deklaracji złożonych przed tym dniem 
(art. 27 ustawy z dnia 10 września 2015 r. 
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa 
oraz niektórych innych ustaw). 

W przypadku kaucji gwarancyjnych 
złożonych i  przyjętych przed 1 lipca 
2015 r. w formie gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej albo upoważnie-
nia dla organu skarbowego (o których 
mowa w art. 105b ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy 
o VAT), podatnicy mają obowiązek do-
stosowania kaucji gwarancyjnych zło-
żonych w tych formach do wymogów 
określonych w art. 105b ust. 3b-3f ustawy 
o VAT (jeżeli w okresie 1 lipca 2015 r. – 1 
stycznia 2016 r. nie dokonali już takiego 
dostosowania). Podmioty te (którym 
zmienia się właściwość z początkiem 
2016 r.) mają czas na dostosowanie się 
do nowych wymogów do 1 kwietnia 2016 
r., pod rygorem usunięcia następnego 
dnia roboczego z wykazu2.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych wprowadza 
z dniem 1 stycznia 2016 r. do jego rozporządzenia3 z dnia 22 sierpnia 2005 
r. w sprawie właściwości organów podatkowych m.in. regulacje4 dotyczące 
właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach VAT. Od początku 
2016 r. właściwość miejscowa organów podatkowych w VAT powinna być ustalana 
zgodnie z generalną zasadą przewidzianą w art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej, tj. 
według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika. W rozporządzeniu 
uregulowano zaś kwestię właściwości miejscowej organu podatkowego w przy-

2  Zob. art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o po-

datku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

3  Dz.U. Nr 165, poz. 1371, z późn. zm.

4  Zob. § 9a i § 10 ust. 2.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. ulega zmianie podstawowa zasada 
określania właściwości organów podatkowych w zakresie podatku 
od towarów i usług. 

Zmiany właściwości 
organów podatkowych ZMIANY 

PRAWNE

http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2015/10/05/informacja_w_sprawie_ordynacji_podatkowej.rtf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001649
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2157/D2015000215701.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty/-/asset_publisher/qqR2/content/wlasciwosc-organow-podatkowych-%E2%80%93-zmiana-rozporzadzenia-mf?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fkomunikaty%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://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000605
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Informacja+o+zmianie+w%C5%82asciwosci+organow+podatkowych+w+VAT.pdf
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Zostają uruchomione pierwsze pieniądze z instrumentów 
finansowych w programach ramowych UE na lata 2014–2020. 

Z preferencyjnych kredytów i finansowa-
nia leasingowego skorzystają mikro, małe 
i średnie firmy. W 2015 i 2016 r. polscy 
pośrednicy zaoferują przedsiębiorcom 
w ten sposób prawie 1 mld zł. ■

■  PODATKI

padku, gdy podatnik nie ma siedziby działalności gospodarczej na terytorium RP, 
ale ma stałe miejsce prowadzenia działalności, o którym mowa w rozporządzeniu 
wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki 
wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku 
od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 77, s. 1). Dla tych podatników właściwość 
miejscowa będzie określana wg stałego miejsca prowadzenia działalności (§ 9a 
ust. 1) § 9a ust. 2 rozporządzenia rozstrzyga o ustalaniu właściwości miejscowej 
organów podatkowych w sprawach podatku należnego z tytułu importu towarów 
na podstawie przepisów prawa celnego.
Jeżeli w sprawach VAT nie będzie można ustalić właściwości miejscowej w sposób 
określony w przepisach prawa podatkowego, właściwym organem podatkowym 
będzie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście.
Z kolei w zakresie PIT przewidziano brak obowiązku dołączenia do zeznania sprawoz-
dania finansowego, a jedynie obowiązek jego przekazania do urzędu skarbowego 
w terminie złożenia zeznania.

Celem zmian rozporządzenia jest dostosowanie do aktualnego stanu prawnego. ■

 FIRMA  ■

1 mld zł z unijną 
gwarancją dla firm

Baza Konkurencyjności 
Funduszy Europejskich 
uruchomiona

Resort rozwoju uruchomił Bazę Konkurencyjności Funduszy 
Europejskich. Beneficjenci środków unijnych mogą już publikować 
zapytania ofertowe niezbędne do realizacji projektów. 

Baza jest dostępna pod adresem: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov. pl 
oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl.

Baza to portal internetowy, który umożliwia publikację zapytań ofertowych 
przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności.

Zasada konkurencyjności gwarantuje zachowanie uczciwej konkurencji i równe 
traktowanie wykonawców przy realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy 
Europejskich. Została ona opisana w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wy-
datków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020”. ■

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/ponad-1-mld-zl-z-unijna-gwarancja-dla-firm/
https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/baza-konkurencyjnosci-funduszy-europejskich-uruchomiona/
http://www.parp.gov.pl/baza-konkurencyjnosci-funduszy-europejskich-dla-beneficjentow
http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/
http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
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Dodatkowy czas na przygotowanie warunków do wydawania 
indywidualnych zwolnień od zakazów dla gospodarki leśnej daje 
ustawa zmieniająca nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz 
niektórych innych ustaw. 

Ustawa ta przesuwa bowiem z 24 grudnia 
2015 r. na 1 stycznia 2017 r. termin wejścia 
w życie kilku zmian w ustawie o ochronie 
przyrody, w tym regulacji związanych 
z wdrożeniem unijnych dyrektyw: siedli-
skowej (92/43/EWG) i ptasiej (2009/147/
WE). Chodzi m.in. o przepisy, które za-
stępują ogólne zwolnienie gospodarki 
leśnej z przestrzegania zakazów z zakresu 
ochrony gatunkowej zwierząt indywidual-
nymi derogacjami (zwolnieniami) dla po-
szczególnych nadleśnictw, wydawanymi 
przez regionalnych dyrektorów ochrony 
środowiska. Nowe przepisy dadzą więcej czasu na przygotowanie do wprowadzenia 
zmian, w tym na wypracowanie dobrych praktyk w zakresie wydawania indywidu-
alnych zwolnień na dużą skalę. Derogacje mają dotyczyć wszystkich nadleśnictw 
w kraju, co wymaga dyskusji nad optymalizacją tego procesu i wypracowaniu sto-
sownych rozwiązań. Nagłe wprowadzenie zmian mogłoby sparaliżować racjonalną 
gospodarkę leśną i ochronę przyrody w lasach.  ■

■  FIRMA  FIRMA  ■

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będą mogły 
sfinansować z Programu Inteligentny Rozwój (POIR) usługi 
wspierające proces wdrażania innowacji. Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, a nabór wniosków potrwa od 
18 stycznia do 18 marca 2016 r.

MŚP będą mogły starać się o dotacje na sfinansowanie usług proinnowancyjnych, 
świadczonych przez nie więcej niż 3 instytucje otoczenia biznesu – akredytowane lub 
zgłoszone do akredytacji przez Ministra Rozwoju ośrodki innowacji (OI). Efektem ma 
być wdrożenie innowacji o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarach 
Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, czyli określonych dziedzinach gospodarki, 
w które należy inwestować. Warunki akredytacji oraz rejestr akredytowanych OI 
dostępny jest na stronie Ministerstwa Rozwoju. ■

W związku z ryzkiem niewykorzystania dostępnej dla Polski puli 
środków unijnych na lata 2007–2013, intensywnie realizowany jest 
przyjęty przez Radę Ministrów „Program naprawczy dla funduszy 
Polityki Spójności 2007–2013”.

W momencie zmiany rządu, do rozliczenia z Komisją Europejską pozostawało jeszcze 
ok. 40 mld zł. ■

Gospodarka leśna
Dotacje dla firm na 
proinnowacyjne usługi

Realizacja planu 
naprawczego dla 
funduszy UE 2007–2013

ZMIANY 
PRAWNE

ZMIANY 
PRAWNE

Chodzi m.in. 
o zastąpienie 
ogólnego zwolnienia 
gospodarki leśnej 
z przestrzegania 
zakazów z zakresu 
ochrony gatunkowej 
zwierząt 
indywidualnymi 
zwolnieniami.

AKTUALNOŚCI

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002171
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/5/1/udostepnianie_info_o_srodowisku.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=39034578AE7F036CC1257F240036FB0B
https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/firmy-chetne-do-wdrazania-innowacji-z-wykorzystaniem-wzornictwa/
http://www.parp.gov.pl/
https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/dotacje-dla-firm-na-proinnowacyjne-uslugi/
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2015/4/finansowanie_prac_badawczorozwojowych_i_innowacji_przewodnik_po_ofercie_programow_operacyjnych_21422_
https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/rozpoczecie-naboru-wnioskow-o-akredytacje-osrodkow-innowacji-swiadczacych-uslugi-proinnowacyjne/
https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/realizacja-planu-naprawczego-dla-funduszy-ue-2007-2013/
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■  FIRMA  FIRMA  ■

Jeśli chodzi o inflację, to według szacunków GUS, ceny dóbr i usług 
konsumpcyjnych w listopadzie 2015 r. spadły o 0,1% względem 
października 2015 r. 

W porównaniu z listopadem 2014 r. były zaś niższe o 0,6%. Ministerstwo Rozwoju 
oczekiwało inflacji zbliżonej do wstępnego szacunku GUS ogłoszonego 30 listopada.

Jeśli chodzi o handel zagraniczny, to eksport towarów z Polski po 10 miesiącach 
2015 roku zwiększył się o 7% (do blisko 148,1 mld EUR). Z kolei 2-krotnie wolniej 
wzrósł w tym okresie import do Polski, tj. o 3,5%, do ok. 145,2 mld EUR. Przełożyło 
się to na dalszą poprawą salda obrotów. Notowany przed rokiem deficyt na poziomie 
1,9 mld euro został przekształcony w nadwyżkę w wysokości prawie 2,9 mld euro.

Stopa bezrobocia w listopadzie 2015 r. wyniosła 9,6% – podał GUS. To mniej 
niż wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (9,7%). ■

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 września 
2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem 
polubownych metod rozwiązywania sporów.

Nowa ustawa wprowadza system usprawnień proceduralnych i organizacyjnych, 
które z jednej strony zachęcają do prób polubownego rozwiązania sporu przed 
skierowaniem sprawy do sądu lub w toku procesu, z drugiej natomiast zapewniają 
odpowiednią jakość usług mediacyjnych. Celem zmian jest skrócenie i usprawnienie 
procesów sądowych oraz obniżenie kosztów sporów – zarówno po stronie obywateli, 
jak i państwa. Mediacja jest nie tylko szybsza i tańsza. Jest także przyjazna dla skon-
fliktowanych stron, zapewnia odformalizowanie procedury, poufność oraz możliwość 

wypracowania rozwiązań uwzględniających przyszłe relacje. Nowelizacja zakłada 
upowszechnienie mediacji w sprawach cywilnych (również rodzinnych, gospodarczych 
i z zakresu prawa pracy). Wprowadza także nowe rozwiązania dotyczące arbitrażu.

 
Zmiany w zakresie mediacji

 
• Wprowadzenie obowiązku informo-

wania w pozwie, czy strony podjęły 
próbę polubownego rozwiązania 
sporu przed skierowaniem sprawy 
do sądu. W  przypadku gdy nie 
podjęto takiej próby, powód powi-
nien wyjaśnić przyczyny. To uświa-
domi stronom, że każdy spór po-
winien zostać poprzedzony oceną, 
czy sprawa może zostać zakończona 
polubownie, a także ułatwi sędziemu 
podjęcie decyzji o skierowaniu stron 
do mediacji w toku postępowania 
sądowego.

• Wzmocnienie obowiązku informowa-
nia przez sąd o możliwości skierowa-
nia sprawy do mediacji, szczególnie 
na wstępnym etapie postępowania. 
Podkreślony zostanie obowiązek 
sędziego do dokonania oceny, czy sprawa może zostać rozwiązana poprzez 
mediację. Sędzia będzie mógł nakazać stronom wzięcie udziału w spotkaniu 
informacyjnym, na którym uzyskają informację na temat mediacji, albo wezwać 
strony na posiedzenie niejawne. Sąd będzie mógł skierować strony do mediacji 
na każdym etapie sprawy a także więcej niż raz w toku postępowania.

• Spotkanie informacyjne będzie wyznaczane po dokonaniu oceny czy konkretna 
sprawa ma szansę na ugodowe rozwiązanie. Może być prowadzone przez sę-
dziego, referendarza sądowego, asystenta, urzędnika sądowego a także stałego 
mediatora, również poza budynkiem sądu. Daje szanse zachęcenia stron do 
mediacji poza rozprawą, na wstępnym etapie postępowania sądowego. Sposób 
poprowadzenia spotkania informacyjnego może być zróżnicowany i zależeć od 
możliwości organizacyjnych poszczególnych sądów.

• Uporządkowanie kwestii proceduralnych dotyczących mediacji. Strony uzyskają 

Kilka wskaźników 
gospodarczych

Mediacja usprawni 
proces sądowy

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

ZMIANY 
PRAWNE

https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/inflacja-w-listopadzie-2015-r-komentarz-mr-do-danych-gus/
https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/handel-zagraniczny-polski-po-10-miesiacach-2015-roku/
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,7580,bezrobocie-w-listopadzie-wynioslo-9-6-proc-.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,7536,jednocyfrowy-poziom-bezrobocia-utrzymany.html
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3432
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2015/09/24/informacja_dotyczaca_ustawy__z_dnia__10_wrzesnia_2015__polubowne_metody_rozwiazywania_sporow.rtf
http://bitly.pl/AC9pR
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■  FIRMA  FIRMA  ■

pierwszeństwo przy wyborze mediatora, natomiast mediator będzie mógł 
zapoznać się z aktami sprawy zaraz po przystąpieniu stron do mediacji. Dane 
kontaktowe stron sąd przekaże mediatorowi w jak najkrótszym czasie, a me-
diacja będzie mogła zostać wyznaczona na okres do 3 miesięcy.

• Jeżeli nie dojdzie do wszczęcia mediacji przedsądowej z powodów niezależnych 
od wierzyciela (np. druga strona nie wyrazi zgody na mediację), wierzyciel 
zachowa pozytywne skutki związane z przerwaniem biegu przedawnienia 
roszczenia, jeżeli wniesie pozew w terminie 3 miesięcy.

• Wprowadzenie wymagań dotyczących kwalifikacji stałych mediatorów w celu 
zagwarantowania wysokiej jakości usług. Mediatorzy posiadający odpowiednią 
wiedzę i umiejętności będą mogli zostać wpisani na listę stałych mediatorów 
prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.

• Zaliczenie kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd do 
kosztów sądowych umożliwi zwolnienie osób niezamożnych od kosztów mediacji.

• Stworzenie systemu zachęt finansowych dotyczących kosztów sądowych, np. 
wniosek o zatwierdzenie ugody pozasądowej zawartej przed mediatorem zo-
stanie zwolniony od opłaty sądowej. Jeżeli do zawarcia ugody dojdzie przed 
rozpoczęciem rozprawy, sąd zwróci stronom całość uiszczonej opłaty sądowej.

• Przy ustalaniu wynagrodzenia adwokata oraz radcy prawnego sąd weźmie pod 
uwagę jego zaangażowanie w czynności podjęte w celu polubownego rozwią-
zania sporu również przed wniesieniem pozwu.

• Sąd uzyska możliwość obciążenia strony, która w sposób oczywiście nieuzasad-
niony odmówiła poddania się mediacji, częścią kosztów powstałych na skutek 
zdecydowanie nagannego i nielojalnego zachowania strony względem sądu 
lub przeciwnika procesowego.

• Umocowanie prawne funkcji koordynatora ds. mediacji w sądach okręgowych. 
Działania koordynatorów przyczynią się do szerszego stosowania mediacji, 
co odciąży sądy. Koordynatorem wyznaczony zostanie sędzia, lider mediacji 
w swoim środowisku.
 

Zmiany w zakresie arbitrażu
 

• Wprowadzenie jednoinstancyjności prowadzonych w sądach powszechnych 
spraw ze skarg o uchylenie wyroku sądu polubownego oraz o uznanie i stwier-
dzenie wykonalności wyroków zagranicznych sądów polubownych oraz ugód 
zawartych przed tymi sądami.

• Skrócenie terminu na wniesienie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego 
z trzech do dwóch miesięcy. ■

Weszła i w życie nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju 
rolnego. Zgodnie z nią uchwalona przez Sejm VII kadencji 5 sierpnia 
2015 r.  ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego będzie obowiązywać 
nie od 1 stycznia, a od 1 maja 2016 r.

Ustawa ta wprowadza szereg nowych 
regulacji w obrocie nieruchomościa-
mi rolnymi. Ogranicza m.in. podział 
gospodarstw oraz wprowadza tzw. 
sąsiedzkie prawo pierwokupu dla rol-
ników indywidualnych sąsiadujących 
ze sprzedawaną nieruchomością rolną. 

Ustawa rozszerza też zakres sto-
sowania prawa pierwokupu przez 
Agencję Nieruchomości Rolnych na 
nieruchomości o powierzchni od 1 ha, 
a nie jak dotychczas od 5 ha. 

Ustawa wprowadza także zmiany 
w ustawie z 19 października 1991 r. 
o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa. Dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji Nieruchomości 
Rolnych będą mieli kompetencje do wydawania decyzji o dopuszczalności podziału 
gospodarstw rolnych oraz tworzenia komisji do spraw kształtowania ustroju rolnego, 
które będą m.in. opiniować możliwość skorzystania z prawa pierwokupu nierucho-
mości rolnych przez Agencję. ■

Nowe regulacje 
w obrocie 
nieruchomościami 
rolnymi zaczną 
obowiązywać od 1 maja 
2016 r.

ZMIANY 
PRAWNE

Ustawa wprowadza 
tzw. sąsiedzkie 
prawo pierwokupu 
dla rolników 
sąsiadujących 
indywidualnych oraz 
rozszerza zakres 
stosowania prawa 
pierwokupu przez 
ANR.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002179
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=CB05F78A02F19272C1257F290032BBC0
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Komitet Standardów 
Rachunkowości (KSR) na 
posiedzeniu 15 grudnia 2015 
r. podjął uchwałę przyjmującą 
nowelizację Krajowego 
Standardu Rachunkowości 
Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) 
rachunkowości, wartości 
szacunkowych, poprawianie 
błędów, zdarzenia następujące 
po dniu bilansowym – ujęcie 
i prezentacja”. 

Celem nowelizacji KSR Nr 7 było dostosowanie jego zapisów do zmienionych prze-
pisów ustawy o rachunkowości ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy 
o rachunkowości oraz innych ustaw. ■

■  FIRMA  FIRMA  ■

W Dz.Urz. UE L 321 z dnia 5.12.2015 r. opublikowano zawiadomienie 
dotyczące tymczasowego stosowania m. in. Protokołu I i Protokołu 
II do Układu stowarzyszeniowego UE-Ukraina.  

Protokół I dotyczy definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy 
administracyjnej, natomiast Protokół II odnosi się do  wzajemnej pomocy admini-
stracyjnej w sprawach celnych.

Obydwa Protokoły będą tymczasowo stosowane od dnia 1 stycznia 2016  r. Zgodnie 
z Protokołem I, dowodami pochodzenia uprawniającymi  do zastosowania preferen-
cyjnej stawki celnej są: świadectwo przewozowe EUR. 1  oraz deklaracja na fakturze. 

 Układ stowarzyszeniowy wraz z Protokołami został opublikowany 29 maja 
2014  r. (DZ. Urz.  UE L Nr 161 z 29.05.2014 r.), jednakże tylko część postanowień 
Układu była dotąd stosowana tymczasowo. ■

Ruszyły pierwsze konkursy w ramach nowej unijnej pespektywy 
finansowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
(POIiŚ) 2014–2020. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Centrum Koor-
dynacji Projektów Środowiskowych zaprasza do składania wniosków na projekty 
środowiskowe, na które przeznaczono ponad 5,2 mld złotych. ■

Nowelizacja 
Krajowego Standardu 
Rachunkowości Nr 7

Układ o stowarzyszeniu 
UE-Ukraina

Ponad 5 mld zł z nowego 
POIiŚ

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/nowelizacja-krajowego-standardu-rachunkowosci-nr-7?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://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001333
http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/uklad-o-stowarzyszeniu-ue-ukraina?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fsluzba-celna%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_
https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,763,pierwsze-nabory-wnioskow-w-ramach-poiis-2014-2020.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/25492_ponad_5_mld_zl_z_nowego_poiis.html
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– To istota nowelizacji Prawa ochrony środowiska oraz ustawy 
o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 
substancji. Ustawa wydłuża o 3 lata, do 31 grudnia 2018 r., 
termin realizacji przedsięwzięć ujętych w krajowym programie 
oczyszczania ścieków komunalnych. To z kolei umożliwi odroczenie 
do tego czasu obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze 
środowiska oraz tzw. administracyjnych kar pieniężnych. 

Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za: wprowadzanie gazów lub 
pyłów do powietrza, przydzielone uprawnienia do emisji, wprowadzanie ścieków 
do wód lub ziemi, pobór wody oraz składowanie odpadów. Za korzystanie ze śro-
dowiska bez wymaganego pozwolenia obowiązuje opłata podwyższona o 500% , 
a w razie naruszenia warunków pozwolenia także administracyjna kara pieniężna. ■

■  FIRMA  FIRMA  ■

W związku ze zmianą przepisów ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów, Urząd zaktualizował „Wyjaśnienia dotyczące 
sposobu ustalania kar pieniężnych za stosowanie praktyk 
ograniczających konkurencję”.

W  dokumencie przede wszystkim 
dostosowano poprzednią wersję 
„Wyjaśnień” do  zmian wprowadzo-
nych w wyniku nowelizacji ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumen-
tów, opisano m.in. metodologię na-
kładania kar na osoby fizyczne zarzą-
dzające przedsiębiorstwem. Dzięki 
lekturze „Wyjaśnień” przedsiębiorcy 
mogą także dowiedzieć się, jakie kary 
mogą im grozić za  naruszenie prze-
pisów, kiedy Urząd może odstąpić 
od wymierzenia kary, a także poznać 
okoliczności łagodzące i obciążające.

To kolejny dokument wyjaśniający sposób działania Urzędu. Dotychczas opubli-
kowane zostały m.in. Wyjaśnienia  dotyczące procedury dobrowolnego poddania się 
karze pieniężnej, Wyjaśnienia w sprawie wydawania decyzji zobowiązującej w sprawie 
praktyk ograniczających konkurencję, Wyjaśnienia w sprawie reguł kontaktów 
z przedsiębiorcami. Zasady publikowania informacji o wynikach badań rynku, Wyja-
śnienia dotyczące stosowania szczegółowego uzasadnienia zarzutów, uaktualnienie 
Wyjaśnień w sprawie zamiaru zgłaszania koncentracji, Zasady działania UOKiK na 
portalu Twitter oraz Zasady dotyczące publikowania informacji o wyrokach sądowych.

Wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych w sprawach zwią-
zanych z naruszeniem zakazu praktyk ograniczających konkurencję dostępne na 
stronie internetowej UOKiK. ■

Wydłużenie terminu 
odroczenia płatności 
opłaty za korzystanie 
ze środowiska oraz 
administracyjnej kary 
pieniężnej

Wyjaśnienia w sprawie 
kar nakładanych przez 
UOKiK

ZMIANY 
PRAWNE

ZMIANY 
PRAWNE

W dokumencie 
opisano m.in. 
metodologię 
nakładania kar na 
osoby fizyczne 
zarządzające 
przedsiębiorstwem.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=24B046750259F156C1257F2B003A0E3A
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2015/12/28/prawo_ochrony_srodowiska.rtf
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12092
https://uokik.gov.pl/download.php?plik=17408
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12019
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12019
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12019
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11978
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11978
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11978
http://uokik.gov.pl/download.php?id=1270
http://uokik.gov.pl/download.php?id=1270
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11553
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11875
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11875
http://uokik.gov.pl/download.php?id=1269
http://uokik.gov.pl/download.php?id=1269
http://t.co/wzFBQMboER
http://t.co/wzFBQMboER
https://uokik.gov.pl/download.php?plik=16943
https://uokik.gov.pl/download.php?plik=17408
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Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne 
zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że 
od tej daty znikają dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te będzie 
można stosować do końca 2017 roku.

Od początku 2016 roku pacjent może otrzymać od lekarza zwolnienie wystawione 
według dotychczasowych zasad – na papierowym formularzu (ZUS ZLA) albo w formie 
elektronicznej (e-ZLA). Natomiast od 1 stycznia 2018 r. mają być wystawiane wy-
łącznie zwolnienia elektroniczne.

Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzy-
staniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) elektronicznie 
do ZUS. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu 
na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez 
podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta zostanie przekazana 
także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/
świadczeniobiorcy na PUE ZUS.

Wzór zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektro-
nicznego jest ustalony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli pracodawca założy profil na PUE, otrzyma natychmiast wiadomość o wy-
stawieniu jego pracownikowi e-ZLA i samo zwolnienie. Obowiązek utworzenia 
profilu do końca 2015 roku ciąży na płatnikach zobowiązanych do przekazywania 
dokumentów ubezpieczeniowych w formie  elektronicznej, czyli co do zasady roz-
liczających składki za więcej niż 5 osób.

Gdy lekarz wystawi e-ZLA, pacjent nie będzie musiał dostarczać zwolnienia 
pracodawcy (w przypadku pracowników) albo ZUS (m.in. w przypadku osób prowa-
dzących działalność gospodarczą). Nie będzie już musiał podczas choroby czy opieki 
np. nad chorym dzieckiem udawać się do pracodawcy bądź jednostki ZUS albo prosić 
o dostarczenie zwolnienia rodzinę czy znajomych. E-ZLA zostanie przesłane na profil 
PUE płatnika i do systemu ZUS. 

Więcej na stronach ZUS. ■

Konieczność potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych 
ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę – to zmiana 
w Kodeksie pracy zaproponowana przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki temu ma się zmniejszyć liczba 
zatrudnionych w szarej strefie. Projekt zmian w Kodeksie pracy 
został przekazany do konsultacji społecznych. 

Jak jest obecnie?
 

Obecne przepisy w Kodeksie pracy mówią o tym, że jeżeli umowa o pracę nie została 
zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustale-
nia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Oznacza to, że takie 
potwierdzenie powinno być pracownikowi dostarczone  do końca pierwszego dnia 
pracy. Z kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy wynika, że 
w praktyce regulacja ta jest wykorzystywana przez pracodawców do nielegalnego 
zatrudniania pracowników. W razie kontroli prowadzonej przez inspektora pracy 
regułą jest tłumaczenie przedstawiane przez pracodawców, że pracownicy nie po-
siadają ani pisemnych umów o pracę ani pisemnych potwierdzeń warunków umowy, 
ponieważ jest to pierwszy dzień, w którym zostali dopuszczeni do pracy i pisemne 
potwierdzenie zostanie dostarczone pracownikom do końca ich dnia pracy.

 
Skala nadużyć

 
Jak wynika ze Sprawozdania Państwowej Inspekcji Pracy, w 2014 r. nielegalne 
zatrudnienie stwierdzono w 18% kontrolowanych podmiotów (w 2013 r. – w 18%, 
w 2012 r. – w 16%). Nieprawidłowości te dotyczyły 6,2% osób objętych kontrolą 
(w 2013 r. – 7,4%, w 2012 r. – 6,6%), tj. ponad 10,3 tys. pracobiorców (w 2013 r. – 
13,1 tys., w 2012 r. – 11,7 tys.). Tak samo jak w poprzednich latach, stwierdzano je 

Elektroniczne zwolnienia 
lekarskie (e-ZLA)

Korzystne zmiany dla 
pracowników?

PORADY PROJEKTY

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001066
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=5860
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=5786
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=5654
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12280256
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najczęściej w transporcie i gospodarce magazynowej oraz zakwaterowaniu i usłu-
gach gastronomicznych.

 
Co się zmieni?

 
Projekt zmian w Kodeksie pracy wprowadzi obowiązek potwierdzania pracowni-
kowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę 
jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Zmiany te mają spowodować, że część 
spośród 379 tys. osób – pracujących dotychczas bez pisemnej umowy o pracę ani 
bez pisemnego potwierdzenia podstawowych ustaleń związanych z zawarciem 
umowy – będzie pracować legalnie. ■

Ponad 133 tys. rodziców skorzystało w listopadzie 2015 r. z urlopu 
rodzicielskiego. To o ponad 6 tys. więcej osób niż w analogicznym 
okresie poprzedniego roku. Z urlopu ojcowskiego skorzystało 
ponad 17 tys. ojców.

Do listopada 2015 r. z urlopów skorzystało ponad 640 tys. osób, w tym ponad 336 
tys. z urlopu rodzicielskiego. W 2014 r. z urlopów przeznaczonych dla rodziców 
skorzystało ponad 631 tys. osób, w tym 471,9 tys. kobiet i 159,3 tys. mężczyzn. 
Z urlopów rodzicielskich – prawie 316 tys. osób.

Wprowadzony w 2013 r. urlop rodzicielski daje rodzicom możliwość przebywania 
z dzieckiem aż do 52 tygodni. Pracodawca nie może odmówić rodzicowi urlopu ani 
zwolnić rodzica w jego trakcie.

2 stycznia 2016 roku wchodzą w życie ważne zmiany w urlopach dla rodzi-
ców. Zaczną obowiązywać 2 rodzaje urlopów w związku z narodzinami dziecka: 
urlop macierzyński (20 tygodni) oraz urlop rodzicielski (32 tygodnie). Razem 
to 52 tygodnie. W przypadku narodzin wieloraczków długość urlopów wydłuży 
się: odpowiednio do 31-37 oraz 34 tygodni. Razem może to być od 65 do nawet 71 
tygodni, w zależności od liczby dzieci.

Mama i tata na urlopie

Więcej informacji o zmianach urlopach dla rodziców można znaleźć na stronach 
MRPiPS, a o zmianach w zasiłkach macierzyńskich i opiekuńczych – na stronach ZUS.  .

2 stycznia 2016 r. wchodzi bowiem w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która nowelizuje ustawę 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz niektóre inne ustawy, w tym ustawę 
z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa.

22 lutego 2016 r. wejdzie zaś w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która między innymi w art. 
1 pkt. 19 nowelizuje brzmienie art. 182 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy oraz w art. 4 nowelizuje art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.

Natomiast 1 marca 2016 r. wejdzie w życie zmiana art. 182 Kodeksu pracy, 
wprowadzona powołaną ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. ■

ZMIANY 
PRAWNE

http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r2035,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Kodeks-pracy.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5536,7582,korzystne-zmiany-dla-pracownikow.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7584,mama-i-tata-na-urlopie.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5530,7593,jakie-zmiany-w-2016-r-.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,7532,zmiany-w-urlopach-dla-rodzicow.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,7532,zmiany-w-urlopach-dla-rodzicow.html
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=5913
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001268
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001220
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Płaca minimalna zabezpiecza interesy wszystkich zatrudnionych na 
umowę o pracę. Jednak poza jej oddziaływaniem pozostają rzesze 
pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.  
Pracodawcy mogą im legalnie oferować kilka złotych za godzinę 
pracy. Takie stawki są częste w firmach ochroniarskich, przy pracach 
sezonowych, w gastronomii czy usługach.

Zmianę tego stanu rzeczy obiecywała w exposé premier Beata Szydło. Zapowiadała, 
że częścią planu stworzenia nowych miejsc pracy musi być zwiększenie popytu, nie 
tylko poprzez zwiększenie liczby pracujących, ale też poprzez podniesienie płac.

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej przy umowach zleceniach w wy-
sokości 12 zł zapowiedziała minister Elżbieta Rafalska. –Chciałabym, żeby to roz-
wiązanie zaczęło obowiązywać w drugiej połowie przyszłego roku – mówi minister.

Minimalna stawka godzinowa jest też ważnym postulatem związków zawodo-
wych, będąc elementem pożądanych zmian w sytuacji polskich pracowników, obok 
ograniczenia umów śmieciowych.

Godzinowa stawka minimalna nie będzie stosowana przy zatrudnianiu na etat. 
Tam od 1 stycznia będzie obowiązywać miesięczna płaca minimalna, która wzrasta 
o 100 zł i wyniesie 1.850 złotych brutto. ■

ZUS poinformował o nowościach wnikających z rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 
2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia 
wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia 
zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych 
raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji 
rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń 
danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym 
charakterze oraz innych dokumentów. 

Wprowadza ono następujące zmiany:
1. od dnia 1 stycznia 2016 r. dodane zostały nowe kody tytułu ubezpieczenia:

• 05 80 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność, której zasiłek macie-
rzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego,

• 05 81 – osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, 
której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego,

2. od dnia 1 kwietnia 2016 r. dodany zostanie nowy kod świadczenia/przerwy:
• 329 – podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzi-

cielskiego,
3. od dnia 1 kwietnia 2016 r. wprowadzony zostanie nowy wzór deklaracji rozli-

czeniowej ZUS DRA.
Jednocześnie Zakład informuje, że kod świadczenia/przerwy 329 obowiązujący 

od dnia 1 kwietnia 2016 r., może być wykazywany nie wcześniej, niż w doku-
mentach rozliczeniowych składanych za marzec 2016 r. Zatem w razie wypłaty 
podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego 
w styczniu lub w lutym 2016 r. należy to świadczenie rozliczyć w dokumentach 
rozliczeniowych sporządzonych za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata (tj. wykazać 
w imiennych raportach miesięcznych oraz w deklaracji rozliczeniowej) łącznie z za-
siłkami macierzyńskimi, z użyciem kodu świadczenia/przerwy właściwego dla doko-
nywanej wypłaty zasiłku, tj. z zastosowaniem odpowiednio kodu 311, 319 lub 325.

Minimalna stawka 
godzinowa dla umów 
zleceń – 12 zł?

Nowe kody i zmiana 
wzoru deklaracji 
rozliczeniowej ZUS DRA

PROJEKTY AKTUALNOŚCI

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5536,7587,minimalna-stawka-godzinowa-dla-umow-zlecen-12-zl.html
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Zmieniony wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA umożliwia w bloku V pola 04 – 
Kwota wypłaconych świadczeń finansowanych z budżetu państwa / FUS, wykazanie 
łącznej kwoty wypłaconych w danym miesiącu podwyższeń zasiłków macierzyńskich 
do kwoty świadczenia rodzicielskiego. Świadczenie to podlega rozliczeniu w ciężar 
składek (świadczenie jest finansowane ze środków z budżetu państwa). W związku 
z tym, że nowy wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA obowiązuje od 1 kwietnia 
2016 r., pierwsze rozliczenie składek na nowym formularzu będzie mogło nastąpić 
za marzec 2016 r. ■

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała 
rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania 
w sprawach o świadczenia rodzinne – rozporządzenie to wejdzie 
w życie z dniem 2 stycznia 2016 r. oraz rozporządzenie w sprawie 
sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz 
wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa 
do świadczenia z funduszu alimentacyjnego – rozporządzenie to 
wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2016 r.

Nowe przepisy 
wykonawcze dot. 
postępowania 
w sprawach 
o świadczenia rodzinne 
i świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego

Pliki do pobrania:
• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu 

i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświad-
czeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 

• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postę-
powania w sprawach o świadczenia rodzinne, 

• Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
• Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku 

rodzinnego, 
• Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąga-
nych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres świadczeniowy,  

• Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzo-
wym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające 
opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E 
I art. 30F ustawy o podatku dohodowym od osób fizycznych,  

• Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach prze-
liczonych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
świadczeniowy,  

• Zaświadczenie/Oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub 
szkoły wyższej, 

• Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów, 
• Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów. ■

WZORY PISM

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,7538,nowe-rozporzadzenia-wykonawcze.html
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/7538/1/III.Projekt%2015%20ust.%209%20FA.docx
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/7538/1/III.Projekt%2015%20ust.%209%20FA.docx
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/7538/1/III.Projekt%2015%20ust.%209%20FA.docx
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/7538/1/Projekt%2023%20ust.%205%20SR.doc
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/7538/1/Projekt%2023%20ust.%205%20SR.doc
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/7538/1/Zalacznik%20nr%201%20-%20%2015%20ust.%209%20FA.doc
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/7538/1/Zalaczniki%2023%20ust.%205%20SR.doc
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/7538/1/Zalaczniki%2023%20ust.%205%20SR.doc
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/7538/1/Zalacznik%20nr%202%20-%20%2015%20ust.%209%20FA.doc
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/7538/1/Zalacznik%20nr%202%20-%20%2015%20ust.%209%20FA.doc
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/7538/1/Zalacznik%20nr%202%20-%20%2015%20ust.%209%20FA.doc
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/7538/1/Zalacznik%20nr%202%20-%20%2015%20ust.%209%20FA.doc
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/7538/1/Zalacznik%20nr%203%20-%20%2015%20ust.%209%20FA.doc
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/7538/1/Zalacznik%20nr%203%20-%20%2015%20ust.%209%20FA.doc
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/7538/1/Zalacznik%20nr%203%20-%20%2015%20ust.%209%20FA.doc
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/7538/1/Zalacznik%20nr%203%20-%20%2015%20ust.%209%20FA.doc
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/7538/1/Zalacznik%20nr%204%20-%20%2015%20ust.%209%20FA.doc
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/7538/1/Zalacznik%20nr%204%20-%20%2015%20ust.%209%20FA.doc
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/7538/1/Zalacznik%20nr%204%20-%20%2015%20ust.%209%20FA.doc
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/7538/1/Zalacznik%20nr%205%20-%20%2015%20ust.%209%20FA.doc
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/7538/1/Zalacznik%20nr%205%20-%20%2015%20ust.%209%20FA.doc
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/7538/1/Zalacznik%20nr%206%20-%20%2015%20ust.%209%20FA.doc
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/7538/1/Zalacznik%20nr%207%20-%20%2015%20ust.%209%20FA.docx
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1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie obowiązek prowadzenia 
książeczki zdrowia dziecka według nowego wzoru. 

Wzór określony został w załączniku 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 
listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej 
oraz sposobu jej przetwarzania.  ■

Od 1 stycznia 2016 r. najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca 
musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, 
określono na 1.850 zł. To wzrost o 100 zł w porównaniu do roku 
2015.  Zatem pracownik zarabiający najniższą krajową otrzyma 
do ręki około 1.355 złotych. Niższa pensja jest naruszeniem praw 
pracowniczych.

Wyjątek od tej reguły stanowi wynagrodzenie osób rozpoczynających pracę – 
w pierwszym roku nie może być ono niższe niż 80% płacy minimalnej. Dlatego w ich 
przypadku najniższa płaca będzie wynosić 1.480 zł brutto.

 Od wysokości płacy minimalnej zależą także inne świadczenia. Np. każdemu 
pracującemu między godz. 22.00 a 7.00 należy się dopłata do pensji w wysokości 
20% stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej. Również wynagrodzenie za 
czas przestoju w firmie nie może być niższe od płacy minimalnej. Z płacą minimalną 
powiązana jest też odprawa w przypadku zwolnień grupowych. Nie może ona prze-
kroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. Wyniesie więc wyniesie 27.750 
zł brutto. Minimalne odszkodowanie za dyskryminację lub mobbing wyniesie 1.850 
zł brutto.

 Wysokość minimalnej płacy w nowym roku została określona w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagro-
dzenia za pracę w 2016 r. ■

Obwieszczenie MRPiPS określa kwotę ograniczenia rocznej 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
w roku 2016 oraz przyjętą do jej ustalenia kwotę prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia. 

Ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
w 2016 r., należy pamiętać, że nie może być ona większa od kwoty 121.650 zł, czyli 
od 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w go-

Nowy wzór książeczki 
zdrowia dziecka

Płaca minimalna 
w 2016  r.

Ograniczenia 
rocznej podstawy 
wymiaru składek 
na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 
w roku 2016

WZORY PISM

spodarce narodowej na dany rok kalendarzowy – zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Od nadwyżki ponad tę 
kwotę nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Natomiast 60% od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (wynoszącej 
4.055 zł) stanowi kwota 2.433 zł będąca w 2016 r. minimalną podstawą wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób prowadzących poza-
rolniczą działalność i osób z nimi współpracujących. ■

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/2069
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5536,7583,placa-minimalna-w-2016-r-wyniesie-1850-zl.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001385
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5539/7574/1/obwieszczenie.pdf
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,7574,kwota-ograniczenia-rocznej-podstawy-wymiaru-skladek-na-ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe-w-roku-2016.html
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Funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu otrzymają od nowego roku 
podwyżki.

Ponadto przewidziano nagrody dla funkcjonariuszy służb MSWiA niższego szczebla. 
Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji szczególnie wyróżniający się 
funkcjonariusze Policji i pozostałych służb mundurowych podległych MSWiA niż-
szego szczebla otrzymają specjalne nagrody pieniężne w kwocie 2,5 tys. zł każda. ■

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 
24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 
niektórych innych ustaw nowelizujące m. in. przepisy ustawy z dnia 
25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Wprowadzają one świadczenie rodzicielskie jako nowe świadczenie należące do 
grupy świadczeń rodzinnych, które ma być wypłacane przez organ właściwy, tj. wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne bądź otrzymującej świadczenie rodzinne.

Środki dla służb MSWiA

Podwyższenie 
kwoty zasiłku 
macierzyńskiego do 
wysokości świadczenia 
rodzicielskiego

AKTUALNOŚCI

Świadczenie rodzicielskie przysługuje 
w związku z urodzeniem dziecka albo 
w związku z przysposobieniem lub obję-
ciem opieką dziecka w wieku do ukończe-
nia siódmego roku życia, a w przypadku 
dziecka wobec którego podjęto decyzję 
o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 
ukończenia przez dziecko dziesiątego 
roku życia.
Świadczenie rodzicielskie przysługu-
je osobie, która nie ma uprawnień do 
świadczeń z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa zwią-
zanych z macierzyństwem lub rodziciel-
stwem, tj. nie ma uprawnień do zasiłku 
macierzyńskiego (gdyż nie podlega ubez-
pieczeniu chorobowemu)  ani nie ma uprawnień do świadczeń pozaubezpieczenio-
wych związanych z macierzyństwem bądź rodzicielstwem, tj. nie otrzymuje w związku 
z urodzeniem lub przyjęciem dziecka na wychowanie uposażenia. Świadczenie to 
nie przysługuje, jeżeli drugi z rodziców lub opiekunów dziecka jest uprawniony do 
zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia w związku z urodzeniem lub przyjęciem 
dziecka na wychowanie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres, przez który osoba ubezpie-
czona ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, czyli przez okres:
1. 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przy-

sposobienia jednego dziecka lub w przypadku objęcia opieką jednego dziecka;
2. 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia dwojga dzieci lub w przypadku objęcia opieką dwojga dzieci;
3. 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przy-

sposobienia trojga dzieci lub w przypadku objęcia opieką trojga dzieci;
4. 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia czworga dzieci lub w przypadku objęcia opieką czworga dzieci;
5. 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym 

porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub w przypadku objęcia 
opieką pięciorga iwięcej dzieci.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje w kwocie 1.000 zł miesięcznie i nie 

podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Z uwagi na wprowadzenie nowego świadczenia związanego z macierzyństwem 

i rodzicielstwem dla osób niepodlegających ubezpieczeniu chorobowemu, zmianie 

PORADY

https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13995,Podwyzki-dla-sluzb-MSWiA.html
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13926,Nagrody-dla-funkcjonariuszy-sluzb-MSWiA-nizszego-szczebla.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001217
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ulegają także przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zakresie kwoty 
otrzymywanego przez ubezpieczonych zasiłku macierzyńskiego. Zgodnie z nowym 
brzmieniem  art. 31 ust. 3a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r., w przypadku gdy 
miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek 
dochodowy od osób fizycznych jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, 
kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodo-
wy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego.

Szeroko na ten temat na stronach ZUS. ■

Dostrzegając skalę problemu niedożywienia, w 2006 roku przyjęto 
ustawę wprowadzającą program wieloletni „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”. Jego istotą było ograniczanie zjawiska 
niedożywienia szczególnie wśród dzieci.

Program dożywiania realizowany jest przez samorządy, jako zadanie własne, a budżet 
państwa dofinansowuje go rocznie w wysokości 550 mln zł.  To przede wszystkim 
od zaangażowania samorządów gminnych zależy, czy realizacja Programu przebiega 
efektywnie.

Program umożliwia m.in. udzielenie pomocy w formie posiłku dzieciom i uczniom 
bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego i wydawania decyzji 
administracyjnej. Ministerstwu zależy, aby posiłki finansowane z ww. Programu 
wydawane dzieciom były pełnowartościowe i wysokiej jakości. Zdarza się bowiem, 
że zamiast ciepłego, zbilansowanego posiłku, dziecko dostaje jedno danie gorące, 
mleko, bułkę lub kanapkę.

MRPiPS na bieżąco monitoruje realizację programu, udziela pisemnych i te-
lefonicznych wyjaśnień i reaguje na sytuacje, z którymi samorządy gminne mają 
jakiekolwiek problemy, by nie dochodziło do przypadków, w których dzieci były 
pozbawiane pomocy w zakresie dożywiania. Podejmowane przez resort działania 
zmierzają do jak najbardziej efektywnego wykorzystania przeznaczonych środków. ■  

Wprowadzenie bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 
rok życia jest to jeden z planów do realizacji na pierwszych 100 dni 
działań rządu. Projekt 75+ ma zwalczyć problem z dostępem osób 
starszych do leczenia spowodowany względami ekonomicznymi. 

Osoby te, z  powodu chorób zwią-
zanych z zaawansowanym wiekiem 
(np. kilka chorób współistniejących) 
zmuszone są wydawać na leki dużą 
część swojego miesięcznego dochodu, 
a często – ze względów finansowych 
– rezygnują z leczenia.

Projekt zakłada przyznanie pa-
cjentom, którzy ukończyli 75 lat, 
uprawnienia do bezpłatnych leków, 
środków spożywczych specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego 
i wyrobów medycznych wymienionych 
w wykazie ogłaszanym przez ministra 
zdrowia.

Na wykazie znajdą się przede wszystkim te leki, środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wydawane na podstawie recepty 
albo zlecenia lekarskiego, które są związane z leczeniem chorób wieku podeszłego. 
Bezpłatne leki będą przepisywali lekarze podstawowej opieki zdrowotnej pacjentom, 
nad którymi sprawują opiekę.

Do darmowych leków będzie uprawniał PESEL na recepcie – weryfikowany przez 
farmaceutę w aptece. 

Zmiany te mają wzmocni system opieki zdrowotnej nad seniorami oraz pozy-
tywnie wpłyną na jakość życia osób starszych. ■  

Program dożywiania 
priorytetem rządu

Projekt 75+ 

AKTUALNOŚCI

Projekt zakłada 
przyznanie 
pacjentom, którzy 
ukończyli 75 lat, 
uprawnienia do 
bezpłatnych leków.

PROJEKTY

http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=5947
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,7560,program-dozywiania-priorytetem-rzadu.html
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/projekt-75-w-konsultacjach-zewnetrznych
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Z początkiem 2016 r. zmieniają się przepisy dotyczące zwolnień 
lekarskich.

Co się zmieni w wystawianiu zwolnień lekarskich od 2016 roku?

Od 2016 r. lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie. 
Jednak papierowe druki będą stosowane do końca 2017 r. Równolegle bowiem 
– na dotychczasowych zasadach – będą wystawiane papierowe zwolnienia, które 
będziemy musieli niezwłocznie dostarczyć swojemu pracodawcy lub ZUS. Natomiast 
od 2018 r. zwolnienia lekarskie będą wystawiane tylko w formie elektronicznej (lub 
w ściśle określonych wypadkach – w formie wydruku z systemu elektronicznego).

 
Kto będzie mógł wystawić e-zwolnienie?

Elektroniczne zwolnienia lekarskie będą mogli wystawiać upoważnieni przez ZUS 
lekarze, lekarze dentyści, starsi felczerzy i felczerzy, którzy bezpłatnie założą profil 
informacyjny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, bądź będą posiadać zinte-
growaną z PUE ZUS aplikację gabinetową.

 
Jak długo będzie trwało wystawienie e-zwolnienia?

Wystawienie e-zwolnienia zajmie zdecydowanie mniej czasu niż wypisywanie zwol-
nienia w formie papierowej. Od nowego roku lekarz będzie miał wgląd zarówno 
do naszych danych, jak i danych naszych członków rodziny, a także pracodawców. 
W momencie kiedy lekarz wpisze nasz numer PESEL, pozostałe dane automatycznie 
zostaną uzupełnione przez system. System PUE poda także kod literowy oraz numer 
statystyczny danej choroby podczas wpisywania jej nazwy. Dodatkowo lekarz będzie 
miał możliwość wglądu do zwolnień wystawionych wcześniej.

 

Rewolucja 
w wystawianiu zwolnień 
lekarskich

Co dzieje się z wystawionymi e-zwolnieniem?

Zostanie ono przekazane automatycznie do ZUS, bez konieczności osobistego do-
starczania, a także przechowywania kopii przez lekarza. Następnie ZUS przekaże 
elektronicznie zwolnienie pracodawcy, na jego profil informacyjny

 
W jaki sposób pracodawca dowie się, że jego pracownik otrzymał zwolnie-

nie lekarskie?

Pracodawca dzięki założeniu bezpłatnego profilu na PUE ZUS zyska możliwość 
automatycznego otrzymywania informacji o zwolnieniach lekarskich wystawianych 
jego pracownikom oraz samych zwolnień. Zwolnienie w momencie wystawienia 
przez lekarza zostanie przekazane przez system komputerowy na elektroniczną 
skrzynkę podawczą ZUS, skąd trafi ono do pracodawcy.

 
Kiedy będzie konieczność wydrukowania e-zwolnienia?

Na życzenie pracownika, bądź w momencie, kiedy pracodawca nie będzie posiadał 
profilu na PUE.

 
Czy pracownik będzie musiał dostarczyć pracodawcy e-zwolnienie?

Nie, ponieważ po wystawieniu zwolnienia 
przez lekarza zostanie ono automatycz-
nie przekazane na elektroniczną skrzynkę 
podawczą ZUS. Następnie ZUS, za po-
średnictwem systemu teleinformatycz-
nego, prześle wystawione zwolnienie do 
pracodawcy.

Jednakże w przypadku wystąpienia 
o zasiłek po ustaniu ubezpieczenia lub 
kiedy to ZUS, a nie pracodawca wypła-
cać będzie zasiłek – należy złożyć w ZUS 
odpowiedni wniosek.

Również w sytuacji, gdy pracodawca 
nie będzie posiadać profilu informacyjne-
go na PUE ZUS, pracownik zobowiązany 
będzie do niezwłocznego dostarczenia 
wydruku zaświadczenia lekarskiego.

ODPOWIEDZI
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Czy istnieje możliwość, aby w naszym imieniu mógł ktoś inny złożyć 
wniosek?

Tak, istnieje taka możliwość. Wniosek w imieniu pracownika może złożyć np. pra-
codawca, poprzez złożenie druku ZUS Z-3. 

 
Co z pracodawcami rozliczającymi składki za więcej niż 5 osób?

Taki pracodawca musiał do końca 2015 r. utworzyć profil na PUE. Jeżeli tego nie 
zrobił, automatycznie zostanie pozbawiony dostępu do informacji o e-zwolnieniach. 
W związku z tym lekarz będzie musiał wydrukować e-zwolnienie i przekazać je pra-
cownikowi, aby ten dostarczył je do pracodawcy. Pracodawca nie poniesie jednak 
kary finansowej z tego powodu.

 
Co w sytuacji kiedy e-zwolnienie nie dotrze do ZUS?

Jeśli e-zwolnienie z jakichś przyczyn nie dotrze do ZUS, lekarz powinien wystawić 
zwolnienie ponownie.

 Co w momencie kiedy pracownik jest zatrudniony w kilku miejscach 
pracy?

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w kilku miejscach pracy, to każdy pracodawca, 
który posiada konto na PUE zostanie poinformowany elektronicznie o wystawieniu 
zaświadczenia lekarskiego.

 
Czy pracodawca będzie mógł skontrolować pracownika?

Pracodawca, który będzie chciał zweryfikować pracownika przebywającego na 
zwolnieniu lekarskim  będzie mógł wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę danego 
pracownika. Wniosek będzie mógł złożyć również na profilu PUE, gdzie zostanie 
udostępniona funkcja „Złóż wniosek o kontrolę zaświadczenia”.

 
Co w sytuacji, kiedy dostaniemy od lekarza e-zwolnienia na czas opieki 

nad chorym dzieckiem?

Pracownik, tak jak dotychczas, będzie musiał złożyć wniosek Z-15, który jest nie-
zbędny do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku opiekuńczego. Wniosek będzie można 
złożyć zarówno w formie papierowej, jak też elektronicznej.

 
Czy pielęgniarka będzie nadal miała możliwość wystawiania zwolnienia 

lekarskiego?

Nie. Zwolnienie lekarskie wystawiać będą mogli wyłącznie upoważnieni przez ZUS 
lekarze, lekarze dentyści, starsi felczerzy i felczerzy.

 
Czy będzie możliwość założenia profil na PUE na dany zakład?

Nie, ponieważ profil na PUE ZUS zakładany jest dla osoby fizycznej. Płatnik składek 
będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej musi udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. pracownikowi zakładu 
lub biura rachunkowego, która założy profil na PUE. Natomiast pełnomocnictwo 
należy złożyć w terenowej jednostce ZUS, osobiście lub za pośrednictwem poczty. 
Jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie elektronicznej (na formularzu 
ZUS-PEL), może zostać przesłane do ZUS z PUE (przez płatnika – mocodawcę, po-
siadającego swój profil na PUE).
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 Czy będzie można wystawić e-zwolnienie przez urządzenia mobilne?

Tak. Będzie to możliwe podczas wizyty domowej w momencie, kiedy lekarz będzie 
miał przy sobie urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

 
Co jeżeli lekarz nie będzie miał dostępu do urządzenia mobilnego 

podczas wizyty domowej?

W takiej sytuacji lekarz wystawi pacjentowi w dniu badania zwolnienie na specjal-
nym formularzy zaświadczenia lekarskiego, uprzednio wydrukowanym z systemu 
i opatrzonym jego podpisem i pieczątką. Ważne jest to, aby lekarz w ciągu trzech dni 
od wystawienia takiego zaświadczenia wprowadził je do systemu elektronicznego.

 
Co w sytuacji, kiedy e-zwolnienie trafi za późno do pracodawcy bądź ZUS?

Nowe rozwiązanie zakłada, że system po wystawieniu automatycznie będzie prze-
kazywał zaświadczenie o niezdolności do pracy (e-zwolnienie). W związku z tym 
zwolnienie nie trafi za późno do pracodawcy lub ZUS. Obecnie, jeżeli zwolnienie 
papierowe dotrze do pracodawcy lub ZUS po 7 dniach od momentu jego wystawie-
nia, pracownik otrzymywał zasiłek o 25% niższy. Jeżeli jednak lekarz wystawi nam 
zwolnienie  w formie wydruku, a nie w formie elektronicznej, będziemy dostarczyć 
je pracodawcy niezwłocznie. Co ważne po wprowadzeniu elektronicznych zwolnień, 
nie będzie możliwości, aby zwolnienie zaginęło.

 
Czy e-zwolnienia będą archiwizowane przez ZUS?

Tak. E-zwolnienia będą przechowywane w systemie komputerowym ZUS.
 

Czy lekarz będzie mógł kierować pacjenta na rehabilitację korzystając 
z nowego systemu elektronicznego?

Tak. System  umożliwi lekarzowi skierowanie pacjenta na rehabilitację jeżeli wpisany 
przez lekarza numer choroby będzie należał do grupy schorzeń dla których ZUS pro-
wadzi rehabilitację. System komputerowy przypomni lekarzowi, podczas wystawiania 
e-zwolnienia o możliwości skierowania pacjenta na rehabilitację leczniczą. W przy-
padku  pozytywnej decyzji lekarza o skierowaniu pacjenta na rehabilitację,  system 
otworzy formularz wniosku ZUS PR-4 i wprowadzi automatycznie dane pacjenta. 
Lekarz będzie mógł od razu wystawić wniosek o rehabilitację i przesłać go w formie 
elektronicznej do ZUS w celu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS.

Czy lekarz będzie miał możliwość wystawienia wstecznego zwolnienia?

Elektroniczne zwolnienia lekarskie będą mogły być wydawane wstecz. ■  

Program „Rodzina 500+” to system wsparcia rodzin. Świadczenie 
w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na 
dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. 

Program trafił do konsultacji społecznych. Uwagi do Programu można zgłaszać na 
adres: rodzina500plus@kprm.gov.pl.

Świadczenie wychowawcze 500 zł już w drugim kwartale 2016 roku trafi do 
polskich rodzin. W przypadku gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko, 
obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne, 
to kryterium ma być wyższe: 1.200 zł. Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy 
już nie będzie obowiązywał.

Proponowane rozwiązanie ma zmniejszyć obciążenia finansowe rodzin związane 
z wychowywaniem dzieci, a tym samym zachęcać do podejmowania decyzji o posia-
daniu większej liczby dzieci. Świadczenie wychowawcze może otrzymać ponad 2,7 
mln rodzin na ok. 3,8 mln dzieci. ■  

500 zł na dziecko
PROJEKTY

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,7530,rewolucja-w-wystawianiu-zwolnien-lekarskich.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rzad-rozpoczyna-prace-nad-programem-rodzina-500.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,7578,rodzina-500-plus-ruszy-w-kwietniu-2016-r-.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,7585,500-plus-po-uzgodnieniach-miedzyresortowych.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rodzina-500-fakty-i-mity-o-rzadowym-projekcie.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/program-rodzina-500-jest-gotowy-do-konsultacji-spolecznych.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,7566,rodzina-500-plus-zglos-uwagi.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/zglos-uwagi-do-programu-rodzina-500.html
http://www.mpips.gov.pl/rodzina500plus
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5541,7540,rodzina-zajmuje-kluczowe-miejsce.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,7568,narodowa-rada-rozwoju-o-programie-rodzina-500.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,7567,nikt-nie-straci-na-programie-rodzina-500-plus.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,7569,500-plus-w-unii-europejskiej.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,7581,koszty-programu-rodzina-500-plus.html
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Od 1 stycznia 2016 r. pracodawcy oraz przedsiębiorcy będą 
mogli skorzystać z nowego instrumentu, w ramach którego będą 
mogli ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na 
wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne 
za zatrudnionych bezrobotnych do 30. roku życia. Dzięki temu 
powstanie 100 tys. nowych miejsc pracy dla młodych bezrobotnych. 

Do kogo adresowane jest nowe rozwiązanie?

Instrument skierowany jest do bezrobotnych do 30. roku życia i ma na celu wsparcie 
ich w podjęciu zatrudnienia. 

Kto może ubiegać się o refundację?

Pracodawca lub przedsiębiorca może zawrzeć ze starostą umowę, na podstawie 
której co miesiąc przez rok otrzyma refundację części kosztów poniesionych na 
wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego 
przez urząd pracy bezrobotnego do 30. roku życia. Przez kolejne 12 miesięcy będzie 
obowiązek nadal zatrudniać pracownika, ale już z własnych środków. 

 
Co zyskuje młody bezrobotny?

Zyskuje on:
• możliwość wejścia na rynek pracy, 
• gwarancję stabilnego zatrudnienie przez 24 miesiące, 
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.

 
Ile nowych miejsc pracy powstanie?

W ciągu 3 najbliższych lat, czyli w latach 2016–2018 powstanie 100 tys. nowych 
miejsc pracy dla młodych bezrobotnych. W pierwszym roku będzie to ok. 30 tys. 
nowych miejsc pracy. 

 

Wsparcie dla młodych 
bezrobotnych

Od kiedy można skorzystać z nowego instrumentu?

Umowy między starostą a pracodawcą lub przedsiębiorcą, na podstawie której 
otrzymają refundację, będą mogły być zawierane od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 
31 grudnia 2017 r.

Ile pieniędzy przeznaczono stworzenie nowych miejsc pracy dla młodych 
bezrobotnych?

Koszty realizacji nowego instrumentu w latach 2016–2018 finansowane będą ze 
środków Funduszu Pracy. Na jego finansowanie przeznaczono kwotę 2,8 mld zł, 
z czego w 2016 roku – 700 mln zł i po 1.05 mln zł w roku 2017 i 2018.

 
W jaki sposób skorzystać z nowego instrumentu?

Pracodawca lub przedsiębiorca zainteresowany skorzystaniem z refundacji powinien 
zgłosić się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę jego 
firmy lub miejsce wykonywania pracy. ■  

ZMIANY 
PRAWNE

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,7541,wsparcie-dla-mlodych-bezrobotnych.html
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1 stycznia 2016 r. zmieniono 
nowelizację ustawy 
o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz 
niektórych innych ustaw. 
Umożliwiono tym samym 
wydłużenie umów na udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej 
maksymalnie do 30 czerwca 
2017 r. 

Ustawa wydłuża też o pół roku termin 
wejścia w życie przepisów upoważnia-
jących Ministra Zdrowia do określania 
kryteriów wyboru ofert w postępowa-
niu w sprawie zawarcia umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej. Do 
1 lipca 2016 r. będzie to kompetencja 
prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Na mocy nowelizacji ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz niektórych 
innych ustaw z 22 lipca 2014 r. plano-
wanie i zakup świadczeń zostały oparte 
o tzw. mapy potrzeb zdrowotnych. Nowe 
zasady wymagają więcej czasu na prawi-
dłowe wprowadzenie i przygotowania do 
postępowań kontraktowych. ■  

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmianie ulegają niektóre zasady 
rozstrzygania zbiegów tytułów ubezpieczeń emerytalnego 
i rentowych. 

Zmiany przepisów ustawy z dnia 13 paź-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych dotyczące zasad:
• rozstrzygania zbiegów tytułów ubez-

pieczeń emerytalnego i rentowych,
• składania wniosków przez płatników 

o zbadanie prawidłowości wykazanych 
przez nich składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe za zleceniobior-
ców i osoby współpracujące ze zlecenio-
biorcami,wprowadza ustawa z dnia 23 
października 2014 r. o zmianie ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. 
Od początku 2016 r. każda umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług jest 

odrębnym tytułem do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Dlatego z każdego 
tytułu (umowy) zleceniobiorca powinien być zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, 
a także ubezpieczenia zdrowotnego bądź wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego. 
Również w przypadku, gdy te umowy są zawarte z tym samym płatnikiem (przedmiot 
umów jest różny), płatnik z każdej z tych umów powinien zgłosić zleceniobiorcę do 
ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego. Zmiana schematu pod-
legania (rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania) powinna być dokonana 
przez płatnika poprzez:
• wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego i ponowne zgłoszenie do ubez-

pieczeń społecznych i zdrowotnego albo
• wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego i ponowne zgłoszenie 

wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego.
Więcej na stronach ZUS. ■  

Wydłużenie czasu 
obowiązywania umów 
na udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej

Zbiegi tytułów 
ubezpieczeń emerytal-
nego i rentowych

ZMIANY 
PRAWNE

Od początku 
2016 r. każda 
umowa  zlecenia albo 
umowa o świadczenie 
usług jest 
odrębnym tytułem 
do ubezpieczeń 
emerytalnego 
i rentowych.

PORADY

http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/5/1/swiadczenia_opieki_zdrowotnej.rtf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002198
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001831
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=5963
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=5835
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Kiedy mamy do czynienia ze zbiegiem tytułów do ubezpieczeń  społecznych?

W momencie, gdy dana osoba pracuje równolegle w kilku miejscach, bez względu 
na formę zatrudnienia.
 
Jak zleceniobiorca wykonujący jednocześnie kilka umów zlecenia dotychczas 

podlegał ubezpieczeniom społecznym?

Do końca 2015 r. osoba pracująca na podstawie kilku umów zlecenia podlegała 
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy, która 
zawarta została najwcześniej. Zleceniobiorca mógł jednak dobrowolnie na swój 
wniosek objęty zostać ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z pozo-
stałych, wszystkich lub wybranych umów zlecenia bądź zmienić tytuł do ubezpieczeń, 
bez względu na wysokość wynagrodzenia ustalonego przez strony za wykonanie 
takiej umowy.   

Prowadziło to do wielu nadużyć. Zleceniodawcy, aby uniknąć opłacania składek 
adekwatnych do uzyskiwanych przez zleceniobiorców przychodów, zawierali ze  
zleceniobiorcami dwie umowy: jedną na  niższą  kwotę, od której to odprowadzali 
niskie składki na ubezpieczenia społeczne, i drugą na wyższą kwotę, która nie była 
już oskładkowana. 
 

Co się zmienia od początku 2016 roku?

Z początkiem 2016 roku wchodzą w życie przepisy dotyczące oskładkowania 
umów zlecenia. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych.

Ustawa zmienia zasady podlegania ubezpieczeniom osób wykonujących pracę 
na podstawie umowy zlecenia jednocześnie z inną aktywnością zarobkową oraz 
kilku umów zlecenia. 

 Od nowego roku osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpie-
czeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu wykonywania jednocześnie kilku umów 
zlecenia, także zawartych z tym samym zleceniodawcą, będzie podlegała obowiąz-

Zmiany w oskładkowaniu 
umów zlecenia

ODPOWIEDZI

kowo ubezpieczeniom z każdej umowy zlecenia do momentu uzyskania, w wyniku 
sumowania, przychodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, oczywiście, o ile taki przychód uzyskuje.
 

Kto będzie zwolniony z ozusowania?

Zwolniony będzie tylko zleceniobiorca, który przedstawi zleceniodawcy dokumenty, 
z których będzie wynikał brak konieczności opłacania składek.  
 

Jak wykazać, że nie trzeba odprowadzać składek z innych tytułów?

Zleceniobiorca będzie mógł poprosić zleceniodawcę o wystawienie zaświadczenia 
dotyczącego zawarcia umowy zlecenia, okresu, a także podstawy wymiaru składek 
z tej  umowy. Będzie mógł również przekazać umowę do wglądu innemu płatnikowi.
 

Kto będzie weryfikował prawidłowość wykazanych przez płatnika składek?

Organ rentowy, na wniosek płatnika składek, będzie mógł zbadać prawidłowość 
wykazanych przez płatnika składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zlece-
niobiorców.
 

Co w sytuacji, kiedy kontrola ZUS wykaże błędy przy rozliczaniu składek?

Jeżeli – w wyniku sprawdzenia wysokości miesięcznej podstawy wymiaru składek 
– ZUS stwierdzi błędne wykazanie składek, to zarówno płatnik, jak i ubezpieczony 
zostaną o tym niezwłocznie poinformowani (ubezpieczony  za pośrednictwem 
płatnika składek). Płatnik zobowiązany będzie do korekty dokumentów..
 
Kto będzie ponosił odpowiedzialność 

za rozliczenie z ZUS?

Odpowiedzialność, tak jak dotychczas, 
będzie ponosił płatnik. Ważne jest to, 
że od 2016 roku ZUS, jeśli będzie taka 
potrzeba, pomoże zweryfikować prawi-
dłowość rozliczania składek.  

 Przypomnijmy, że oskładkowanie 
dochodów członków rad nadzorczych 
obowiązuje już od początku 2015 r.  ■  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001831
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 
niektórych innych ustaw przesuwa termin uruchomienia 
zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców, budowanego w ramach projektu CEPiK 2.0, 
z 4 stycznia 2016 r. na 1 stycznia 2017 r.

Jest to związane z niedostatecznym dostosowaniem użytkowników do jego wdro-
żenia. ■  

Dzieci nie będą odbierane rodzicom z powodu trudnej sytuacji 
ekonomicznej rodziny – tak zdecydował rząd przyjmując projekt 
nowelizacji ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

W praktyce nowe rozwiązania mają przeciwdziałać pochopnemu odbieraniu dzieci 
rodzicom oraz umieszczaniu ich w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-
wychowawczej. 

Co do zasady umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej (rodzinie zastępczej, pla-
cówce opiekuńczo-wychowawczej) będzie środkiem ostatecznym, stosowanym przez 
sąd opiekuńczy. Wcześniej musi on zrobić wszystko, aby innymi środkami przywrócić 
prawidłowe funkcjonowanie rodziny, bo rodzina jest naturalnym środowiskiem dla 
rozwoju dziecka. Jednocześnie rozdzielenie rodziców i dzieci wyłącznie z powodu 
ubóstwa –  wbrew woli rodziców – nie będzie możliwe. Chodzi o to, aby rodzinie 
mającej problemy bytowe pomóc, a nie odbierać jej dzieci. ■  

W związku z pytaniami straży gminnych (miejskich) i samorządów 
MSWiA dokonało oceny i przedstawiło swoje stanowisko co do 
stanu prawnego odnoszącego się do uprawnień straży gminnych 
(miejskich) do prowadzenia czynności wyjaśniających oraz 
występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 
w sprawach o wykroczenia ujawnione urządzeniem rejestrującym.

W przypadkach czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia zakończonych 
przed 1 stycznia 2016 r. skierowaniem do sądu wniosków o ukaranie, ich rozstrzy-
gnięcie będzie zależało od decyzji sądu.

Natomiast w przypadku spraw, w zakresie których nastąpiło jedynie ujawnienie 
wykroczenia, ale nie zakończono czynności wyjaśniających, wszystkie materiały 
powinny być przekazywane Policji, celem prowadzenia dalszych czynności. ■  

CEPiK 2.0 za rok
Dzieci nie będą 
odbierane biednym 
rodzinom

Mandaty za wykroczenia 
ujawnione z użyciem 
fotoradarów

ZMIANY 
PRAWNE PROJEKTY

INTERPRETACJE

http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/5/1/prawo_o_ruchu_drogowym.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=8B40F6AE367360D3C1257F11003E79C2
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=20C26BB51AA38F3AC1257F2A0032DC23
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D3EDA25540D0B8C0C1257F2B003426AF
http://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,7855,uniemozliwienie-odbierania-dzieci-z-powodu-biedy.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/dzieci-nie-beda-odbierane-biednym-rodzinom.html
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Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji przewiduje, że 
powoływanie i odwoływanie członków zarządu w publicznym radiu 
i telewizji ma należeć do kompetencji ministra właściwego do 
spraw Skarbu Państwa. Członkowie zarządu będą musieli posiadać 
kompetencje w dziedzinie radiofonii i telewizji oraz być osobami 
niekaranymi. 

Ponadto ustawa zmniejsza do trzech osób liczebność rad nadzorczych w mediach 
publicznych. Obecnie w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu rady są siedmioosobowe, 
a w przypadku rozgłośni regionalnych – pięcioosobowe. Z dniem wejścia w życie 
nowelizacji mają wygasnąć mandaty dotychczasowych członków zarządów i rad 
nadzorczych Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Zarządy i rady nadzorcze spółek 
radiofonii regionalnej mają działać w dotychczasowych składach do czasu dokonania 
zmian. ■  

Od dnia 1 stycznia 2016 r. będą obowiązywać nowe numery 
rachunków bankowych do wpłat wynikających z grzywien 
nałożonych w drodze mandatu karnego.

Na podstawie delegacji ustawowej za-
wartej w art. 100 § 13 ustawy z dnia 24 
sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia1, Minister 
Finansów wyznaczył w porozumieniu 
z Ministrem Sprawiedliwości naczelnika 
urzędu skarbowego uprawnionego do 
poboru należności z terenu całego kraju, 
wynikających z  grzywien nałożonych 
w drodze mandatu karnego, stanowią-
cych dochód budżetu państwa.

W związku z tym Pierwszemu Urzę-
dowi Skarbowemu w Opolu obsługują-
cemu naczelnika tego urzędu przypisano 
dwa rodzaje rachunku bankowego:
• „MANDATY”– 47101000550201609009990000 (NBP O/O Bydgoszcz) rachunek 

bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających 
z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód 
budżetu państwa oraz

• „MANDAT-JNG” – 96101000550201609009980000 (NBP O/O Bydgoszcz) ra-
chunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który 
nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego 
gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

Wpłaty w zakresie ww. tytułów na nowe numery rachunku bankowego będą 
mogły być dokonywane, od dnia 1 stycznia 2016 r. ■  

1 Dz.U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.

KRiRT
Nowe rachunki bankowe 
do wpłat mandatówZMIANY 

PRAWNE
ZMIANY 
PRAWNE

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=26EDC1F938D0AE4FC1257F2B005E2591
http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,8373,7-posiedzenie-senatu.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001977
http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/mandaty-karne-nowe-rachunki-bankowe-do-wplat-grzywien?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fadministracja-podatkowa%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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Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych ma na celu 
modyfikację formuły stabilizującej reguły wydatkowej, umożliwienie 
zwiększenia limitu wydatkowego w przypadku przewidywanej 
realizacji w roku budżetowym istotnych działań jednorazowych 
i tymczasowych oraz wprowadzenie zmian porządkujących 
(doprecyzowujących). 

Dotychczasowy mechanizm SRW zakładał uwzględnienie średniego wzrostu PKB 
w okresie 8 lat oraz prognozowanej jednorocznej inflacji CPI (Consumer Price Index 
– obliczane przez GUS zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych z tzw. koszyka 
inflacyjnego). 

W nowelizacji wskaźnik CPI został zastąpiony sztywnym celem inflacyjnym NBP 
w wysokości 2,5%. ■  

Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej m.in. przesuwa 
z 31 grudnia 2016 r. na 31 grudnia 2017 r. termin, do którego ma 
obowiązywać obecna ustawa o efektywności energetycznej. 

21 października 2015 r. Komisja Europejska wezwała Polskę do pełnego wdrożenia 
do prawa krajowego przepisów dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. 

Rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom 
przestępczością na tle seksualnym ma  wprowadzić kompleksowy 
system ochrony przed tego rodzaju przestępstwami.

Projekt zakłada m.in. utworzenie re-
jestru sprawców przestępstw na tle 
seksualnym (potocznie zwany „reje-
strem pedofilów)”. Będzie składał się 
on z dwóch oddzielnych baz danych, 
zwanych odpowiednio: „Rejestrem 
z dostępem ograniczonym” i „Reje-
strem publicznym”.
Do pierwszej bazy danych w ramach 
ustawowych uprawnień dostęp będą 
miały organy państwowe i samorządo-
we, a także placówki oświatowo-wy-
chowawcze oraz organizatorzy wypo-

Możliwe coraz większe 
wydatki budżetowe

Obecne przepisy 
dotyczące efektywności 
energetycznej do końca 
2017 r.

Ochrona dzieci przed 
pedofilami

ZMIANY 
PRAWNE

ZMIANY 
PRAWNE

Dyrektywa ta miała zostać wdrożona do 5 czerwca 2014 r. Zgodnie z jej założeniami 
państwa członkowskie są zobowiązane w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 
2020 r. osiągnąć określony poziom oszczędności energii. Mają to zrobić poprzez wy-
korzystanie systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej lub innych 
działań mających na celu poprawę tej efektywności w gospodarstwach domowych, 
budynkach przemysłowych i transporcie. 

Nowelizacja ma zapewnić funkcjonowanie systemu wsparcia inwestycji proefek-
tywnościowych i zasobooszczędnych w 2016 r., w którym konieczne będzie przyjęcie 
nowego modelu finansowania działań proefektywnościowych, dostosowanego do 
unijnych wymagań. 

Ponadto nowelizacja umożliwia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wyda-
wanie po 31 grudnia 2015 r. tzw. białych certyfikatów, czyli świadectw efektywności 
energetycznej podmiotom, które wygrały przetargi na zasadach starej ustawy.  ■  

PROJEKTY

Słup firmuje 
swoim nazwiskiem 
oszukańcze 
działanie w celu 
ukrycia faktycznego 
inspiratora lub 
uczestnika.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=BCDF9672A1BA24F2C1257F11004C32F5
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2015/12/18/finanse_publiczne.rtf
http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/3327/plik/026m.pdf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=120
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-przeciwdzialaniu-zagrozeniom-przestepczoscia-na-tle.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-przeciwdzialaniu-zagrozeniom-przestepczoscia-na-tle.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rejestr-sprawcow-przestepstw-na-tle-seksualnym.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rejestr-sprawcow-przestepstw-na-tle-seksualnym.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=03B6218A0F2488E9C1257F2A00357BDC
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czynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Umieszczenie danych sprawcy przestępstwa 
popełnionego na tle seksualnym będzie następowało z urzędu, jako następstwo 
prawomocnego skazania sprawcy, w celu prewencyjnej ochrony w szczególności 
osób małoletnich.

Drugi z rejestrów będzie dostępny powszechnie i bez ograniczeń, a jego publi-
kacja nastąpi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedli-
wości. Rejestr ten obejmie sprawców, którzy dopuścili się przestępstwa zgwałcenia 
ze szczególnym okrucieństwem na szkodę małoletniego poniżej 15 roku życia lub 
którzy dopuścili się przestępstw na tle seksualnym w warunkach recydywy.

Projekt przewiduje także określenie miejsc szczególnego zagrożenia poprzez 
wprowadzenie publicznie dostępnej policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na 
tle seksualnym. Ma być ona udostępniana do publicznej wiadomości na stronach 
internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji. ■  

Przygotowany przez posłów projekt ustawy o zmianie ustawy 
o Policji oraz niektórych innych ustaw zakłada ograniczenie 
uprawnień służb specjalnych i Policji związanych z prowadzeniem 
działań operacyjnych.

Propozycja zmian ma realizować orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z lipca 
2014 r.  ■  

Ograniczenie 
kompetencji służb?

PROJEKTY

W Paryżu, podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21), 195 krajów 
przyjęło porozumienie klimatyczne.

„To ambitna umowa. Głównym jej celem jest zatrzymanie do końca wieku globalnego 
ocieplenia na poziomie poniżej 2 st. Celsjusza” – powiedział Minister Środowiska 
prof. Jan Szyszko. ■  

Ministerstwo Finansów występuje do pozostałych resortów 
gospodarczych nadzorujących spółki Skarbu Państwa z inicjatywą 
opracowania polityki dywidendowej na lata 2017–19. 

Dotychczas poziom dywidend był ustalany corocznie w ustawie budżetowej oparciu 
o wyniki firm, potrzeby finansowe kraju, negocjacje między resortami itd. Brakowało 
strategicznego spojrzenia na wpływy do budżetu państwa z dywidend oraz udziałów 
w zyskach nadzorowanych przez państwo przedsiębiorstw w ujęciu kilkuletnim.

W opinii resortu Finansów kilkuletnia polityka powinna zawierać:
• zakładany poziom dywidend odprowadzanych do budżetu (procent zysku jak 

i minimalną wartość bezwzględną),
• realizowane programy inwestycyjne (m.in. instalacje przemysłowe, remonty linii 

przesyłowych, bloki energetyczne) do sfinansowania wraz ze źródłami: kredyta-

Porozumienie 
klimatyczne podpisane

Prace nad polityką 
dywidendową spółek 
Skarbu Państwa na lata 
2017–19

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

http://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,7804,projekty-zwiekszajace-bezpieczenstwo-dzieci.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6F3B5EC8FE40FBE1C1257F29003C271D
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/14029,Nowa-ustawa-o-Policji-ograniczy-kompetencje-sluzb.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/25516_cop21_globalne_porozumienie_juz_blisko.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/25546_rola_lasow_w_pochlanianiu_co2.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/25486_informacja_przed_21_konferencja_stron_ramowej_konwencji_narodow_zjednoczonych_w_sprawie_zmian_klimatu_cop21_w_paryzu.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/25525_porozumienie_klimatyczne_podpisane.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/25477_przygotowania_do_cop21.html
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/prace-nad-polityka-dywidendowa-spolek-skarbu-panstwa-na-lata-2017-19?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
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mi, zasobami własnymi spółek, finansowaniem unijnym, fundusze inwestycyjne 
spółek zasilane niepobraną dywidendą itd.   
W ocenie Ministra Finansów polityka dywidendowa uzgodniona na kilka lat 

pozwoli uniknąć corocznych dyskusji, poprawi komunikację z akcjonariuszami oraz 
da spółkom średniookresowy horyzont decyzji inwestycyjnych. ■  

Zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz 
zapewnienie stabilnego funkcjonowania sektora węgla kamiennego 
to główne cele ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu 
górnictwa węgla kamiennego.

Nowe rozwiązania pozwolą kontynuować procesy naprawcze już od początku 
stycznia 2016 r. aż do końca 2018 r. Dokument został przyjęty przez Sejm RP 22 
grudnia 2015 r. ■  

Po blisko 4 latach negocjacji na forum Unii Europejskiej osiągnięto 
porozumienie w sprawie nowych, unijnych przepisów reformujących 
zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych, na które 
składają się rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych 
oraz dyrektywa regulująca przetwarzanie danych przez policję 
i organy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. 

Celem reformy jest stworzenie nowych, uwzględniających postęp technologiczny 
i rozwój społeczeństwa informacyjnego, przepisów, które zapewnią osobom fizycz-
nym lepszą kontrolę nad ich danymi, a także przyczynią się do rozwoju gospodarki 
cyfrowej i budowy jednolitego rynku w UE. Obecnie obowiązujące przepisy, regulujące 
przetwarzanie danych osobowych w UE, pochodzą bowiem z 1995 roku.

Wśród najważniejszych zmian, jakie wprowadzi nowe rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych, są:
• większa niż dotychczas harmonizacja prawa na poziomie Unii Europejskiej – 

rozporządzenie będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich 28 państwach 
UE, co sprawi, że prowadzenie działalności gospodarczej w UE będzie łatwiejsze 
i mniej kosztowne;

• objęcie europejskimi przepisami z zakresu ochrony danych także przedsiębiorstw 
spoza UE (np. z USA), które oferują swoje towary i usługi w UE bądź monitorują 
na tym terytorium zachowanie internautów; dzięki temu wszystkim osobom 
na terytorium UE będzie przysługiwać jednolita ochrona, niezależnie od tego, 
skąd pochodzi podmiot przetwarzający ich dane;

• wzmocnienie ochrony danych osobowych przekazywanych z terytorium UE do 
państw trzecich przy jednoczesnym usankcjonowaniu nowych instrumentów 
ułatwiających transgraniczne przekazywanie danych (tj. wiążących reguł kor-
poracyjnych oraz standardowych klauzul umownych);

• wzmocnienie  kontroli, jaką mamy nad własnymi danymi, np. poprzez wzmocnie-
nie obowiązku informacyjnego, wprowadzenie prawa do przenoszenia danych, 
prawa „do bycia zapomnianym” czy też wprowadzenie obowiązku powiadamiania 
osób o naruszeniach ochrony ich danych osobowych;

Nowelizacja ustawy 
o funkcjonowaniu 
górnictwa węgla 
kamiennego

Reforma ochrony danych 
osobowych w Unii 
Europejskiej

ZMIANY 
PRAWNE

ZMIANY 
PRAWNE

http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2015/12/28/gornictwo_wegla_kamiennego_krotka_notatka.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=B451E7FA4E902370C1257F22003B5D44
http://www.mg.gov.pl/node/25686
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=ADA06E00B3D5CEFEC1257F2C0036495C
http://www.mg.gov.pl/node/25691
https://mc.gov.pl/aktualnosci/porozumienie-polityczne-w-sprawie-reformy-ochrony-danych-osobowych-w-unii-europejskiej


ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII   POWRÓT DO SPISU TREŚCI

• zmniejszenie obciążeń administracyjnych, w szczególności poprzez zniesienie 
obowiązku wcześniejszego zawiadamiania organów ochrony danych o przetwa-
rzaniu danych oraz wprowadzenie tzw. „podejścia opartego na ocenie ryzyka”, 
zgodnie z którym obciążenia regulacyjne będą uzależnione od ryzyka, jakie 
wynika z danego przetwarzania;

• promowanie mechanizmów zwiększających ochronę prywatności, jak postulat 
ochrony prywatności już w fazie projektowania (privacy by design) i ochrona 
prywatności jako ustawienie domyślne (privacy by default);

• wprowadzenie obowiązku zwiększonej współpracy między krajowymi organami 
ochrony danych, co wpłynie na ujednolicenie stosowania przepisów o ochronie 
danych na terenie wszystkich państw UE i ułatwi funkcjonowanie przedsiębior-
com prowadzającym działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim;

• wyposażenie organów ochrony danych w uprawnienie do nakładania kar pienięż-
nych za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia, co wpłynie na zwiększenie 
skuteczności ich stosowania. ■  

■  SERWIS DOMOWY SERWIS DOMOWY   ■

MALUCH to program rozwoju miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się gminy, przedsiębiorcy, 
osoby fizyczne, organizacje pozarządowe oraz uczelnie.

W edycji 2016 o dofinansowanie ubiegać 
mogą się już nie tylko gminy, ale również 
osoby fizyczne, przedsiębiorcy, a także 
organizacje nieposiadające osobowo-
ści prawnej oraz uczelnie.  W sumie na 
dofinansowanie żłobków, klubów dzie-
cięcych i opiekunów dziennych Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
przeznaczy 151 mln zł. Dofinansowanie 
może wynieść nawet 80% kosztów pro-
jektu. Ważne, aby cała inwestycja była 
zrealizowana w 2016 roku. ■  

Dochody wyniosą 313,7 mld zł, wydatki 368,5 mld zł, a deficyt nie 
przekroczy 54,7 mld zł.

W budżecie uwzględniono koszty wielu przedsięwzięć prospołecznych, w tym priory-
tetowy program rządu „Rodzina 500+”. Jednocześnie plan wydatków skonstruowano 
w sposób, który pozwoli zachować stabilność makroekonomiczną finansów kraju.

Program „Rodzina 500+” ma przede wszystkim wspierać rodziny z dziećmi, 
zwłaszcza wielodzietne i sprzyjać poprawie sytuacji demograficznej. Jako bodziec 
popytowy, może spowodować lekki wzrost dynamiki PKB. W projekcie ustawy bu-
dżetowej na przyszły rok zaplanowano, że Produkt Krajowy Brutto wzrośnie o 3,8%.

Ministerstwo Finansów oszacowało, że w przyszłym roku do kasy państwa 
z podatków wpłynie 276,1 mld zł. Dodatkowe pieniądze będą pochodzić z dwóch 
nowych podatków: od niektórych instytucji finansowych (5,5 mld zł) i od sklepów 
wielkopowierzchniowych (2 mld zł). Przyszłoroczny budżet otrzyma również wsparcie 
z Narodowego Banku Polskiego. Wpłaty z zysku NBP przewidziano na 3,2 mld zł. 
Zaplanowano także wpływy z dywidend i wpłat z zysku oraz cła.  ■  

Ruszyła aplikacja na telefony „Jakość powietrza w Polsce”. 

To kolejny projekt Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), po portalu 
www.powietrze.gios.gov.pl, który przedstawia rzetelne i aktualne informacje na 
temat jakości powietrza. ■  

Rusza MALUCH 2016

Jaki budżet na 2016 rok?

Sprawdź jakość 
powietrza w telefonieW edycji 2016 

o dofinansowanie 
ubiegać mogą 
się również 
osoby fizyczne, 
przedsiębiorcy, 
a także organizacje 
nieposiadające 
osobowości prawnej 
oraz uczelnie.
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AKTUALNOŚCI

PROJEKTY

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,7563,rusza-maluch-2016.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,7562,maluch-dla-najmlodszych.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-budzetowej-na-rok-2016-2.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rzad-przyjal-budzet-na-2016-rok.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-budzetowej-na-rok-2016-1.html
http://www.finanse.mf.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/Id8O/content/budzet-2016-trafi-pod-obrady-sejmu?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fstrona-glowna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uhW5%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_aU7F__column-2%26p_p_col_count%3D2#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
http://www.finanse.mf.gov.pl/wszystkie-aktualnosci/-/asset_publisher/Id8O/content/projekt-budzetu-na-rok-2016?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fwszystkie-aktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%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_Id8O_
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/25556_sprawdz_jakosc_powietrza_w_telefonie.html
http://www.powietrze.gios.gov.pl/
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■  SERWIS DOMOWY SERWIS DOMOWY   ■

Elastyczne podejście, łagodniejsze wymagania dotyczące 
wskaźników i parametrów technicznych, ułatwienia proceduralne 
oraz możliwość obniżenia kosztów – to długo oczekiwane zmiany 
wprowadzone do programu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych beneficjentów, Zarząd NFOŚiGW 
wprowadził ułatwienia w realizacji programu „Poprawa efektywności energetycznej. 
Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”. Ponad dwa 
lata funkcjonowania programu i upowszechniania na rynku budowlanym standardów 
energetycznych NF15 i NF 40 pozwoliły na wprowadzenie łagodniejszego podej-
ścia do warunków technicznych, koniecznych do spełnienia w ramach ubiegania się 
o dofinansowanie.  ■  

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2016 (tzw. ustawa okołobudżetowa) uzupełnia 
budżet na 2016 r. i zapewnia jego prawidłową realizację. Przyjęte 
zmiany wynikają z zapisów budżetu.

Na poziomie obowiązującym w 2015 r. pozostaną odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych. W przypadku nauczycieli odpisy będą dokonywane w oparciu 
o kwotę bazową z 2012 r., a dla pracowników uczelni publicznych podstawą będzie 

Nowelizacja ustawy 
o odnawialnych źródłach 
energii oraz ustawy – Prawo 
energetyczne przesuwa 
z 1 stycznia na 1 lipca 2016 
r. termin wejścia w życie 
przepisów ustawy o OZE, 
które dotyczą uruchomienia 
systemu aukcyjnego do zakupu 
energii elektrycznej z instalacji 
OZE oraz mechanizmów 
wspierających wytwarzanie 
energii elektrycznej 
w mikroinstalacjach do 10 kW. 

Uproszczenia 
w programie 
dopłat do domów 
energooszczędnych

Ustawa okołobudżetowa 
na 2016 r.

Wsparcie dla 
odnawialnych źródeł 
energii później…

AKTUALNOŚCI

kwota z 2013 r. W przypadku odpisów na fundusz świadczeń socjalnych dla osób 
pobierających emerytury i renty mundurowe, czyli byłych żołnierzy oraz funkcjo-
nariuszy, analogicznie jak w latach wcześniejszych, podstawą będą zaplanowane 
w 2011 r. środki na emerytury i renty.

W zakresie Funduszu Pracy ustawa przewiduje przeznaczenie 835,3 mln zł na 
staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne (rezydentury) lekarzy, dentystów, 
pielęgniarek i położnych. Zgodnie z ustawą w 2016 r. na częściowe finansowanie 
rezydentur z budżetu państwa zostanie przeznaczone 182,9 mln zł. Ma to umożliwić 
odbycie specjalizacji wszystkim absolwentom uczelni medycznych z lat 2012–2015.

Ponadto zwiększono o 700,3 mln zł wydatki na przeciwdziałanie bezrobociu. 
Ustawa wprowadza też m.in. szczególne zasady finansowania przygotowań i or-
ganizacji szczytu NATO w Warszawie w 2016 r. – na wniosek szefa resortu obrony 
Minister Finansów będzie mógł dokonywać przeniesień wydatków. W myśl ustawy 
w 2016 r. rząd nie skorzysta z możliwości przeznaczenia 1,5% wpływów z akcyzy 
od paliw na promocję biopaliw. Zwiększone za to zostaną środki na wydatki o cha-
rakterze społecznym.  ■  

ZMIANY 
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ZMIANY 
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https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,765,uproszczenia-w-programie-doplat-do-domow-energooszczednych.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002199
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=A2B062F2B8CF26F9C1257F2A005537C1
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=134
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/5/1/ustawa_okolobudzetowa_-_obronnosc.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=ADC50A5929B01D29C1257F2A00316C69
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■  SERWIS DOMOWY SERWIS DOMOWY   ■

Zmiany te umożliwią przeprowadzenie dodatkowej oceny skutków regulacji i wpro-
wadzenie mechanizmów umożliwiających uniknięcie upadłości i dalszy rozwój 
obecnie funkcjonujących biogazowni rolniczych. Nowelizacja pozwoli też na przy-
gotowanie niezbędnych przepisów w zakresie zasad lokalizacji i budowy elektrowni 
wiatrowych na lądzie. 

Nowe regulacje mają również umożliwić dokończenie procesów inwestycyjnych, 
które z przyczyn niezależnych od inwestorów nie mogły zostać zakończone w bie-
żącym roku. Dodatkowe 6 miesięcy pozwoli oddać te inwestycje do użytkowania 
i umożliwi wytwórcom energii elektrycznej skorzystanie z prawa do otrzymywania 
świadectw pochodzenia (tzw. zielonych certyfikatów) wydawanych przez prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki dla instalacji OZE. 

Zgodnie z nowelizacją, przepisy wykonawcze do ustawy o OZE wyda minister 
właściwy do spraw energii, a nie gospodarki. 

Senat zaproponował m.in. utrzymanie wejścia w życie 1 stycznia 2016 r. przepi-
sów umożliwiających prosumentom (jednoczesnym producentom i konsumentom 
energii z niewielkich OZE) korzystanie z półrocznego okresu rozliczeniowego. 
Dzięki temu będą oni mogli rozliczyć wartość sprzedanej i zakupionej energii na 
korzystniejszych warunkach. 

Zgodnie z nowelizacją nowe zasady uzyskiwania świadectw pochodzenia energii 
z OZE będą dotyczyły energii wytworzonej w instalacji spalania wielopaliwowego 
od 1 stycznia 2016 r.  ■ 

Weszły w życie nowelizacje budżetu na 2015 r. oraz tzw. ustawy 
okołobudżetowej na ten rok.

Zmiany wynikają z konieczności oddania rzeczywistego stanu finansów publicznych. 
Zgodnie z nowelizacją ustawy budżetowej dochody mają wynieść 286,7 mld zł i być 
niższe od zaplanowanych o 10,5 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały określo-
ne na poziomie 336,68 mld zł i jest to kwota o 6,6 mld zł niższa od zaplanowanej 
w tegorocznym budżecie. Deficyt budżetu centralnego wzrośnie zatem o 3,9 mld 
zł do kwoty 49,98 mld zł. ■

Zgodnie z obowiązującą od 28 grudnia 2015 r. nowelizacją Trybunał 
Konstytucyjny ma co do zasady rozstrzygać sprawy w pełnym 
składzie, czyli co najmniej 13 sędziów. Orzeczenia Trybunału 
wydawane w pełnym składzie mają zapadać większością 2/3 głosów, 
co ma – zdaniem autorów zmian – zwiększyć ich powagę i znaczenie.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK ma 
podejmować uchwały również większo-
ścią 2/3 głosów, w obecności co najmniej 
13 sędziów Trybunału, w tym prezesa lub 
wiceprezesa.

Nowelizacja dopuszcza orzeka-
nie w mniejszym składzie, ale w ściśle 
określonych przypadkach. W składzie 7 
sędziów będą rozpatrywane sprawy wsz-
częte skargą konstytucyjną albo pytaniem 
prawnym oraz oceniana będzie zgodność 
ustaw z umowami międzynarodowymi, 
których ratyfikacja wymagała zgody 
ustawowej. Z kolei w składzie 3 sędziów 
będą zapadały decyzje o nadawaniu biegu 
skargom konstytucyjnym oraz wnio-
skom o stwierdzenie konstytucyjności, 
z  którymi wystąpił organ samorządu 
terytorialnego, związek zawodowy, or-
ganizacja pracodawców, kościół lub inny 
związek wyznaniowy. Skład 3-osobowy 
będzie też podejmował decyzje w spra-
wach wyłączenia sędziego.

Zmiany w budżecie 2015

Zmiany 
w funkcjonowaniu 
Trybunału 
Konstytucyjnego
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http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=03B6218A0F2488E9C1257F2A00357BDC
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002195
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002194
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=25E6E5641AECC822C1257F2A00305835
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/5/1/ustawa_okolobudzetowa_-_obronnosc.rtf
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/5/1/ustawa_obudzetowa_2015.rtf
http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/aktualnosci/-/asset_publisher/Id8O/content/nowelizacja-ustawy-budzetowej-na-rok-2015?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpl%2Fstrona-glowna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uhW5%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_aU7F__column-2%26p_p_col_count%3D2#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002217
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■  SERWIS DOMOWY SERWIS DOMOWY   ■

Ponadto nowelizacja przewiduje, że na wniosek uczestnika postępowania Try-
bunał będzie rozpoznawał sprawy na rozprawie, co powinno wzmocnić realizację 
zasady jawności postępowania. W nowych przepisach zapisano także, że terminy 
rozpraw będą wyznaczane według kolejności wpływu spraw do Trybunału. Ponadto 
nowelizacja przewiduje, że rozprawy przed TK będą się odbywać nie wcześniej niż po 
upływie 3 miesięcy od dnia doręczenia uczestnikom postępowania zawiadomienia 
o ich terminie, a w przypadku spraw orzekanych w pełnym składzie  – nie wcześniej 
niż po upływie 6 miesięcy.

Doprecyzowano również, że kandydatów na prezesa Trybunału może zgłosić co 
najmniej 3 sędziów TK, a każda osoba może zgłosić tylko jednego kandydata. Poza 
tym nowelizacja usuwa z ustawy o Trybunale Konstytucyjnym regulacje dotyczące 
postępowania w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez 
prezydenta. W nowych przepisach uregulowano również zasady prowadzenia po-
stępowań wszczętych przed wejściem w życie nowelizacji. ■

Zasadniczym celem ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest wdrożenie 
do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/77/UE z dnia 27 września 2011 r. 
dotyczącej zmiany dyrektywy 2006/116/WE w sprawie czasu 
ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych1. 

Podstawowym celem dyrektywy 2011/77/UE jest zaś ujednolicenie sposobu obliczania 
czasu ochrony autorskich praw majątkowych do utworu muzycznego ze słowami, 
wydłużenie czasu ochrony praw pokrewnych (praw do artystycznych wykonań 
i do fonogramów) z 50 do 70 lat od momentu publikacji lub rozpowszechnienia 
w inny sposób przedmiotów tych praw oraz zapewnienie artystom wykonawcom 
odpowiedniej ochrony ich praw przez cały okres ich życia. 

Z kolei inna nowelizacja zawiera np. przepisy zmieniające zasady korzystania przez 

1 Dz.Urz. UE L 265 z 11.10.2011, s. 1

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw ma przede wszystkim na celu jest zniesienie obowiązku 
szkolnego dla 6-latków i przedszkolnego dla 5-latków.

Ustawa zakłada, że obowiązek szkolny będą miały dzieci 7-letnie. Natomiast dzieci 
6-letnie zostaną objęte obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkol-
nego. 

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej będzie mogło rozpocząć 
także dziecko 6-letnie urodzone do końca sierpnia 2010 r. Warunkiem będzie odbycie 
rocznego przygotowania przedszkolnego albo przedstawienie opinii poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole. 
Obowiązkowo opinię poradni będą musieli przedstawić rodzice 6-latków urodzonych 
po 1 września 2010 r. 

Nowe przepisy zakładają też możliwość kontynuacji nauki w klasie pierwszej 
przez 7-latki, które obowiązek szkolny rozpoczęły w roku szkolnym 2015/2016. 
Wniosek o kontynuowanie nauki rodzice będą mogli złożyć do dyrektora szkoły do 
końca marca 2016 r. 

W myśl zmian do 1 września 2019 r. samorządy przekształcą szkolne oddziały 
przedszkolne w przedszkola. 

Nowelizacja wzmacnia też rolę kuratora oświaty. Będzie on powoływany i od-
woływany przez ministra edukacji (obecnie przez wojewodę). Kurator będzie upraw-
niony m.in. do weta wobec decyzji samorządu o likwidacji szkoły. Obecnie kurator 
opiniuje decyzję samorządu, ale jego opinia nie jest wiążąca. ■ 

Zmiany w ustawie 
o prawie autorskim

Zniesienie obowiązku 
szkolnego dla 
sześciolatków?

ZMIANY 
PRAWNE

nauczycieli i uczniów z materiałów chronionych prawami autorskimi (ustawa z dnia 
11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz 
ustawy o grach hazardowych). Te nowe regulacje weszły w życie 20 listopada 2015 r.  

ZMIANY 
PRAWNE

http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2015/12/28/informacja_w_sprawie__ustawy_z_dnia_22_grudnia_2015_r._o_zmianie_ustawy_o_tk.rtf
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,95,wierze-ze-ustawa-wzmocni-pozycje-trybunalu-konstytucyjnego.html
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=C8F2728CAEF183BCC1257E220025B960
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/60/1/prawo_autorskie.rtf
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2015/10/05/prawo_autorskie.rtf
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/11/informacje-na-temat-waznych-zagadnien-prawa-autorskiego.docx
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=106
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/prezydent-rp-podpisal-nowelizacje-ustawy-o-systemie-oswiaty.html
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/koniec-z-obowiazkiem-szkolnym-dla-6-latkow.html
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/obowiazek-szkolny-dla-siedmiolatkow-co-sie-zmienia-w-ustawie.html
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/minister-edukacji-dajemy-wybor-rodzicom.html
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/obowiazek-szkolny-dla-siedmiolatkow-ustawa-przyjeta-przez-sejm.html
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zmiany-w-ustawie-o-prawie-autorskim-wazne-informacje-dla-nauczycieli-i-uczniow.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001639


ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII   POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Zostań naszym Klientem…
Na jaką pomoc możesz liczyć u doradcy podatkowego? Warto zastanowić 

się, w czym profesjonalny doradca podatkowy może Cię odciążyć.

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

porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych 
oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów przed organami ad-
ministracji publicznej w postępowaniach podatkowych i kontrolnych oraz 
w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w zakresie sądowej 
kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach 
obowiązków podatkowych i celnych;

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

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

5. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań 
i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

6. doradztwo w zakresie korzystania z pomocy publicznej dla przedsiębiorców, 
w tym z funduszy unijnych;

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

sowych czy inwestycyjnych;
9. doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej prowadzonej działalności 

gospodarczej;
10. bieżącą obsługę, nie tylko podatkową, ale też zazwyczaj dotyczącą ZUS i ka-

drowo-płacową.
Doradca podatkowy może działać też na rzecz osób trzecich odpowiedzialnych 
za zaległości podatkowe oraz następców prawnych podatników, płatników lub 
inkasentów. 

ZAPRASZAM DO KANCELARII!
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