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-DORADCA PODATKOWY
elektroniczny serwis klientów kancelarii

Terminy – maj

Słowo od doradcy

9
9

Drogi Kliencie,
11 maja obchodzimy w Polsce Dzień Doradcy Podatkowego. W tym roku obchodzimy też
20-lecie zawodu doradcy podatkowego w Polsce.
Już na początku lat 90-tych powstały pierwsze kancelarie podatkowe i firmy doradztwa
podatkowego, a razem z nimi potrzeba uregulowania profesji doradcy podatkowego. Nastąpiło
to 5 lipca 1996 r., kiedy Sejm uchwalił ustawę o doradztwie podatkowym. 11 maja 2001 r.
w Dzienniku Ustaw opublikowano bowiem ustawę, zgodnie z którą Minister Finansów został
zobowiązany do zwołania I Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych. Tak rozpoczęła się
historia samorządu zawodowego doradców podatkowych w naszym kraju.
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– Wpłata podatku dochodowego w formie karty
podatkowej za kwiecień.
– Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego
pobranego w kwietniu od należności
wypłaconych zagranicznej osobie prawnej
z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy
o p.d.o.p.
– Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego
pobranego w kwietniu od dochodów
z dywidend oraz innych przychodów z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych i przekazanie
podatnikowi informacji CIT-7.
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Do zadań doradców podatkowych należy 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,
prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych,
ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy
w tym zakresie, sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań
i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie, a także reprezentowanie
podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicz-
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nej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych
w wymienionych sprawach.
W niniejszym numerze zwrócono uwagę m.in. na zmiany w prawie celnym oraz propozy-
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cje Komisji Europejskiej reformy systemu VAT, a także inne zmiany istotne dla podatników,
zwłaszcza przedsiębiorców. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapraszam do kancelarii.
Twój Doradca Podatkowy
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– Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne i FP za kwiecień –
osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie
za siebie.
– Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień.
– Wpłata II raty podatku od nieruchomości,
podatku leśnego oraz podatku rolnego –
osoby fizyczne.
– Wpłata podatku od nieruchomości i podatku
leśnego za maj oraz II raty podatku rolnego –
osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz
spółki nieposiadające osobowości prawnej.
– Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za
kwiecień – pozostali niepubliczni płatnicy
składek.
– Złożenie informacji podsumowującej (w wersji
drukowanej) za kwiecień.
– Wpłata zaliczki na podatek dochodowy
od osób prawnych i od podatkowej grupy
kapitałowej.
– Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych od dochodów osiągniętych
z działalności gospodarczej (w tym liniowego)
oraz z umów najmu i dzierżawy.
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20
25
25
31
31
31

– Wpłata kwot pobranych zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych
od pracowników zatrudnionych na umowę
o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło
wypłaconych w poprzednim miesiącu.
– Wpłata przez płatników, o których mowa
w art. 41 ustawy o p.d.o.f., pobranych zaliczek
na podatek dochodowy lub zryczałtowanego
podatku dochodowego za kwiecień.
– Wpłata ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za kwiecień.
– Wpłata podatku dochodowego od
podatników osiągających dochody bez
pośrednictwa płatników ze stosunku pracy
z zagranicy oraz z emerytur i rent z zagranicy,
z tytułu osobiście wykonywanej działalności,
np. literackiej, artystycznej.
– Wpłata na PFRON za kwiecień.
– Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.
– Złożenie informacji podsumowującej
(składanej elektronicznie).
– Wpłata co najmniej 75% równowartości
odpisów podstawowych na wyodrębniony
rachunek bankowy ZFŚS.
– Przekazanie ZUS informacji o wysokości
przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego
w okresie od marca 2015 r. do lutego 2016 r.
przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki)
przedemerytalne.
– Złożenie w KRUS przez rolnika lub
domownika prowadzącego działalność
gospodarczą zaświadczenia albo oświadczenia,
że nie została przekroczona kwota graniczna
podatku dochodowego od przychodów z tej
działalności za 2015 r.
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Dla przejrzystości
podatkowej

Składanie publicznych sprawozdań przez największe firmy
prowadzące działalność w UE – to jedna z propozycji KE, mająca
zwiększyć przejrzystość w zakresie podatku od przedsiębiorstw.
Wniosek jest wynikiem prac nad rozwiązaniem problemu unikania
przez duże firmy opodatkowania w Europie. Szacuje się, że kraje
członkowskie tracą z tego powodu od 50 do 70 mld euro rocznie.
W uzupełnieniu do innych propozycji wprowadzenia wymiany informacji między
organami podatkowymi, w projektcie zawarty będzie wymóg, by korporacje wielonarodowe, które prowadzą swą działalność w UE, a w skali światowej osiągają
przychód wynoszący ponad 750 mln euro rocznie, publikowały zasadnicze informacje na temat miejsca, w którym osiągają zyski i miejsca, w którym płacą podatki
w UE w odniesieniu do każdego kraju. Takie same zasady miałyby zastosowanie do
pochodzących spoza Europy korporacji wielonarodowych, które prowadzą swoją
działalność w UE. Ponadto przedsiębiorstwa będą musiały publikować zagregowane
dane dotyczące wszystkich swoich podatków płaconych poza UE.
Wniosek ten oferuje prosty i proporcjonalny sposób zwiększenia odpowiedzialności wielkich przedsiębiorstw wielonarodowych w sprawach podatkowych, nie
szkodząc ich konkurencyjności. Będzie on miał zastosowanie do tysięcy dużych
przedsiębiorstw prowadzących działalność w UE, lecz nie będzie miał wpływu na
małe i średnie przedsiębiorstwa.
Projekt przewiduje również wzmocnienie wymogów przejrzystości w odniesieniu
do działalności przedsiębiorstw w krajach, które nie przestrzegają międzynarodowych
norm w zakresie dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych. Komisja będzie się
opierać na swojej zewnętrznej strategii podatkowej w celu jak najszybszego ustanowienia pierwszego wspólnego unijnego wykazu takich jurysdykcji podatkowych.
Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za
euro i dialog społeczny, oświadczył: – Zwalczanie uchylania się od płacenia podatków
jest priorytetem obecnej Komisji. Ścisłej współpracy między organami podatkowymi
powinna towarzyszyć publiczna przejrzystość. Obecnie dzięki naszym działaniom informacje dotyczące podatków dochodowych płaconych przez korporacje wielonarodowe
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będą łatwo dostępne dla ogółu społeczeństwa, bez wprowadzania nowych obciążeń dla
MŚP oraz z należytym poszanowaniem tajemnicy handlowej. Przyjmując ten wniosek,
Europa udowadnia swoją wiodącą rolę w walce z unikaniem opodatkowania.
Wniosek wprowadza zmiany w dyrektywie o rachunkowości (dyrektywa 2013/34/
UE), a jego celem jest zagwarantowanie, by korporacje, publikowały co roku sprawozdania zawierające informacje na temat zysków i podatków płaconych w każdym
państwie członkowskim, podane w podziale na poszczególne kraje. Informacje te będą
dostępne przez okres pięciu lat. Informacje kontekstowe (obrót, liczba pracowników
oraz rodzaj działalności) umożliwią wnikliwą analizę i będą musiały być ujawniane
dla wszystkich państw UE, w których dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność,
a także dla jurysdykcji podatkowych, które nie przestrzegają standardów dobrego
zarządzania w kwestiach podatkowych
(tzw. „rajów podatkowych”). Zbiorcze
dane będą także musiały być podawane w odniesieniu do innych jurysdykcji
podatkowych w pozostałych częściach
świata. Wniosek został starannie wyważony w celu zapewnienia, że żadne
poufne informacje handlowe nie zostaną
upublicznione.
Opierając się na ostatnich inicjatywach
Komisji w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania i będąc ich uzupełnieniem, obowiązek podawania do
publicznej wiadomości sprawozdań, z informacjami w podziale na poszczególne
kraje, umożliwi obywatelom monitorowanie postępowania podatkowego przedsiębiorstw wielonarodowych. To z kolei
zachęci przedsiębiorstwa do płacenia
podatku w kraju, w którym osiągają zyski.
Poprzez obowiązek sprawozdawczości wsparte zostaną również działania
pozwalające lepiej poznać systemy podatkowe państw członkowskich oraz
wykryć istniejące luki i rozbieżności, co
umożliwi lepsze zrozumienie przyczyn
i konsekwencji uchylania się przez przedsiębiorstwa od płacenia podatków. ■
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Inicjatywa KE w sprawie
zmian w VAT w UE

Likwidacja zerowej stawki VAT w dostawach wewnątrzwspólnotowych
oraz unowocześnienie ram regulacyjnych dotyczących stawek
i pozostawienie państwom członkowskim większej swobody w tym
zakresie – to jedne z założeń reformy VAT w Unii Europejskiej. Komisja
Europejska (KE) przedstawiła propozycje, które powinny przyczynić
się też do ograniczenia oszustw w VAT.

Ogłoszony plan działania Dotyczący tego podatku jest pierwszym krokiem na
drodze do utworzenia jednolitego unijnego obszaru VAT, który będzie służył skuteczniejszemu zwalczaniu oszustw oraz wspieraniu przedsiębiorstw, gospodarki
cyfrowej i handlu elektronicznego. Plan działania KE określa sposoby ulepszenia
obecnego unijnego systemu VAT, tak aby był prostszy w stosowaniu i skutecznie
zabezpieczony przed oszustwami oraz aby sprzyjał przedsiębiorstwom.
Konieczna jest jak najszybsza aktualizacja obecnie obowiązujących przepisów
dotyczących VAT, aby skuteczniej wspierały jednolity rynek, ułatwiały handel między
krajami UE i dotrzymywały kroku dzisiejszej gospodarce cyfrowej i mobilnej.
Tzw. luka w VAT, czyli różnica między oczekiwanymi dochodami z VAT a podatkiem faktycznie pobranym w państwach członkowskich, wyniosła w 2013 r. niemal
170 mld euro. Szacuje się, że same oszustwa transgraniczne odpowiadają w Unii
Europejskiej za utratę dochodów z VAT w wysokości około 50 mld euro rocznie. Jednocześnie obecny system VAT pozostaje rozdrobniony i generuje spore obciążenia
administracyjne, zwłaszcza względem MŚP i firm prowadzących działalność online.
Plan działania określa sposób modernizacji obecnych przepisów unijnych dotyczących VAT. Obejmuje on:
•
podstawowe zasady przyszłego jednolitego europejskiego systemu VAT,
•
program działań w krótkim terminie służący zwalczaniu oszustw związanych
z VAT,
•
aktualizację ram prawnych dotyczących stawek VAT i warianty zwiększenia
swobody państw członkowskich w ustalaniu ich wysokości,
•
plan uproszczenia przepisów VAT dotyczących handlu elektronicznego w kon-
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tekście strategii jednolitego rynku cyfrowego, a także dotyczących kompleksowego pakietu VAT ułatwiającego małym i średnim przedsiębiorstwom
prowadzenie działalności.
„Doceniam inicjatywę KE. To dobrze, że dostrzegła, jak bardzo system przejściowy
wprowadzony w latach dziewięćdziesiątych jest wykorzystywany przez oszustów.
Zdajemy sobie sprawę z tego problemu i już przygotowaliśmy pewne rozwiązania na
polu krajowym (m.in. klauzula o unikaniu opodatkowania, obniżenie limitu płatności
gotówkowych). Finalizujemy rozwiązania legislacyjne, pracujemy nad informatycznymi i nowym kształtem instytucji fiskusa tj. Krajową Administracją Skarbową. Aby
wyeliminować te patologie, potrzebne są także inicjatywy na szczeblu unijnym
i dlatego dzisiejsza informacja z Brukseli jak najbardziej nas ucieszyła" – powiedział
minister finansów Paweł Szałamacha. ■

WSKAŹNIKI
I STAWKI

Minimalna wartość
zakupów, przy której
podróżny może żądać
zwrotu VAT

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r.
w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której
podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług wejdzie
w życie z dniem 1 czerwca 2016 r.
Stanowi ono, że minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem od
towarów i usług, wynikająca z dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, przy
której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego przy
nabyciu przez niego towarów, wynosi 300 zł.
Równocześnie straci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca
2011 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może
żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. poz. 362). ■
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Przeznaczenie
do sprzedaży
detalicznej wyrobów
energetycznych
opodatkowanych zerową
stawką akcyzy

Dnia 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy
o podatku akcyzowym, zgodnie z którymi stawka akcyzy na
wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy,
inne niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1–13, przeznaczone do
celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw
opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub
domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, m.in. jeżeli wyroby
te są przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach
jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów
(art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy).

ORZECZENIA

Spółka cywilna
podmiotem akcyzy

To spółka cywilna, a nie wspólnicy (byli wspólnicy), jest podmiotem
stosunków podatkowoprawnych na gruncie ustawy o podatku
akcyzowym z 2008 r.
W odpowiedzi na pytanie: „Czy w rozumieniu art. 13 ust. 1 oraz art. 102 ust. 1–3
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (…) podatnikiem jest spółka
cywilna, czy jej wspólnicy?" Naczelny Sąd Administracyjny podjął 14 grudnia 2015 r.
w składzie 7 sędziów następującą uchwałę: „W rozumieniu art. 13 ust. 1 oraz
art. 102 ust. 1–3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.
z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) podatnikiem jest spółka cywilna."
NSA uznał więc, że na gruncie ustawy o podatku akcyzowym z 2008 r. spółce
cywilnej jako organizacji wspólników, a nie samym wspólnikom, przyznano
podmiotowość podatkowoprawną, o ile oczywiście spółka cywilna realizuje
czynności objęte zakresem przedmiotowym tego podatku. ■

Zgodnie z brzmieniem art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy, kryterium uzasadniającym zastosowanie stawki 0 zł jest przeznaczenie wyrobów do sprzedaży detalicznej, co oznacza,
że wyroby, o których mowa w tym przepisie, mogą być nabywane z zastosowaniem
zerowej stawki akcyzy, także w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem, że w dalszej
kolejności będą podlegały sprzedaży detalicznej.
Resort finansów wyjaśnił, że „przeznaczenie" oznacza zamiar wykorzystania
wyrobów do określonych celów, w tym przypadku – zamiar sprzedaży detalicznej,
co nie jest tożsame z czynnością sprzedaży detalicznej. Pojęcia „przeznaczenia
do sprzedaży detalicznej" nie należy ograniczać wyłącznie do sprzedaży od producenta bezpośrednio do finalnego odbiorcy. Tym samym, przyjęte brzmienie
art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy nie wyklucza obrotu ww. wyrobami energetycznymi,
w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów, dokonywanego przez pośredników. ■
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Uwaga na fałszywe
e-maile

AKTUALNOŚCI

Wniosek o możliwość
zwolnienia z VAT

Kontrola Skarbowa ostrzega przed fałszywymi e-mailami
informującymi o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej, które od
kilku dni rozsyłane są do podatników pocztą elektroniczną. Autor
wiadomości informuje o doręczeniu zawiadomienia o zamiarze
wszczęcia kontroli, próbie nawiązania kontaktu telefonicznego oraz
prosi o otwarcie linku znajdującego się w tej wiadomości.

Rząd składa do Komisji Europejskiej wniosek o derogację dla
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 395 dyrektywy Rady
2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości
dodanej w celu przyznania od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
upoważnienia stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art.
287 tej dyrektywy.

Izby skarbowe ani urzędy skarbowe nie
są autorami tej wiadomości.
Autorzy fałszywych e-maili podają
w treści wiadomości link do pobrania
załącznika z wymaganą dokumentacją.
Ze względów
Takie działania mogą mieć na celu wybezpieczeństwa
łudzenie od podatników danych osoprosimy
bowych. Ze względów bezpieczeństwa
o nieotwieranie
prosimy o nieotwieranie i niepobieranie
i niepobieranie
dołączonych plików do wiadomości. Pliki
dołączonych plików
mogą zawierać wirusa.
do wiadomości.
Administracja podatkowa korzysta
Pliki mogą zawierać
z komunikacji drogą internetową tylko
wirusa.
w wypadku, gdy podatnik udostępnił
swój adres e-mailowy. Taka informacja
zawiera zawsze imię i nazwisko adresata,
numer telefonu oraz adres urzędu skarbowego. Np. wszystkie e-maile, które
wychodzą z małopolskiej administracji podatkowej, mają jeden wspólny element
adresu mailowego: mp.mofnet.gov.pl.
Rozsyłane są też fałszywe e-maile o nierozliczeniu podatku bądź o windykacji
należności z tytułu podatków. Ministerstwo Finansów ostrzega przed e-mailami
informującymi np. o „zadłużeniu w Departamencie Podatku", podpisanymi imieniem
i nazwiskiem Dyrektora Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz
Podatku od Gier w Ministerstwie Finansów. ■

Akceptacja wniosku przez KE umożliwi Polsce w latach 2017–2018 zwolnienie z VAT
podatników, których roczny obrót nie przekracza 40 tys. euro (200 tys. zł). Obecnie
limit ten wynosi 30 tys. euro (150 tys. zł).
Podwyższenie limitu obrotu do 40 tys. euro, uprawniającego do zwolnienia z VAT,
ułatwi i uprości prowadzenie działalności gospodarczej przez firmy osiągające niewielkie obroty, bo zmniejszy ich obciążenia administracyjne. Przedsiębiorstwa takie
zostaną zwolnione z obowiązków: rejestracji dla potrzeb VAT, prowadzenia szczegółowej ewidencji dotyczącej VAT oraz wystawiania faktur i rozliczania tego podatku.
Regulacja taka wspiera zatem rozwój
drobnej przedsiębiorczości. W przypadku
podwyższenia tego limitu ze zwolnienia
z podatku mogłoby skorzystać dodatkowo ok. 24 tys. podatników.
Po wprowadzeniu tego rozwiązania
administracja podatkowa zostanie odciążona od kontroli części małych podatników i będzie mogła skoncentrować
się na firmach mających większe obroty,
przede wszystkim w branżach podatnych
na oszustwa podatkowe. Rozwiązanie
takie sprzyja uszczelnieniu systemu podatkowego.
Podwyższenie limitu wpisuje się
w działania w tym zakresie podejmowane
przez inne państwa członkowskie UE. ■
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AKTUALNOŚCI

320 mln zł na tworzenie
sieciowych produktów
w Polsce Wschodniej

Konsorcja składające się co najmniej z 10 mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw mogą już składać wnioski o dofinansowanie
projektów polegających na stworzeniu innowacyjnych produktów
sieciowych w Polsce Wschodniej. Konkurs dla MŚP rozpoczął się 20
kwietnia i potrwa do 28 czerwca br.
Na dofinansowanie mają szansę projekty
obejmujące:
•
inwestycje w spójną infrastrukturę;
•
rozwój aplikacji i usług opartych
na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;
•
opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania
i promocji produktu.
Warunkiem otrzymania wsparcia
z POPW jest także utworzenie minimum
20 miejsc pracy, wpisanie się projektu
w regionalne inteligentne specjalizacje
(wspólne dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej). Równie
ważne jest posiadanie zawiadomienia
o wszczęciu postepowania w sprawie
wydania pozwolenia na budowę i/
lub innych dokumentów wymaganych
zgodnie z Prawem budowlanym, do
rozpoczęcia robót budowlanych (jeśli
wchodzą w zakres projektu). ■
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Chmura wielu możliwości
AKTUALNOŚCI

Dzięki europejskiej inicjatywie dotyczącej przetwarzania danych
Europa ma stać się światowym liderem w gospodarce opartej
na cyfryzacji. KE przedstawiła plan dotyczący usług w chmurze
obliczeniowej oraz światowej klasy infrastruktury danych
naukowych, aby umożliwić nauce, przedsiębiorstwom i służbom
publicznym skorzystanie z rewolucyjnego rozwoju technologii
dużych zbiorów informacji.
W ramach swojej strategii tworzenia jednolitego rynku cyfrowego Komisja przedstawiła
propozycję, która pomoże europejskim przedsiębiorcom, małym i średnim firmom,
naukowcom i administracji publicznej jak najlepiej wykorzystać nowe technologie.■

WSKAŹNIKI
I STAWKI

Co blokuje e-handel
w UE?

Choć coraz więcej towarów i usług sprzedaje się on-line, to
transgraniczny e-handel w UE rośnie bardzo powoli. Wstępne
wnioski płynące z przeprowadzonego przez KE badania sektora
handlu elektronicznego pokazują powszechność blokowania
geograficznego w UE. Teraz Komisja przystąpi do analizy
i konsultacji, które mają wykazać, czy i kiedy blokowanie narusza
zasady konkurencji.
Blokowanie geograficzne w Internecie to sytuacja, gdy sprzedawcy detaliczni i dostawcy treści cyfrowych uniemożliwiają klientom internetowym kupowanie towarów lub
korzystanie z usług dostępu do zasobów cyfrowych z powodu lokalizacji lub państwa
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zamieszkania osoby kupującej. Jest to
czynnik wpływający na transgraniczny
38% biorących
handel elektroniczny.
udział w badaniu
Komisja Europejska opublikowała
sprzedawców
wstępne ustalenia na temat powszechdetalicznych dóbr
ności tej praktyki. W wyniku badania
konsumpcyjnych,
sektorowego stwierdzono, że 38% biotakich jak odzież,
rących udział w badaniu sprzedawców
obuwie, artykuły
detalicznych dóbr konsumpcyjnych, takich
sportowe oraz
jak odzież, obuwie, artykuły sportowe
elektronika
oraz elektronika użytkowa, prowadząużytkowa,
cych sprzedaż w Internecie, stosuje bloprowadzących
kowanie geograficzne. W przypadku tych
sprzedaż
w Internecie,
produktów blokowanie geograficzne
stosuje blokowanie
sprowadza się głównie do odmowy regeograficzne.
alizowania dostaw za granicę. Stosowana
jest również odmowa przyjęcia zagranicznych metod płatności oraz, w mniejszym
stopniu, przekierowywanie i blokowanie
dostępu do strony internetowej. O ile
większość przypadków blokowania geograficznego wynika z jednostronnych decyzji biznesowych sprzedawców detalicznych,
to 12% takich handlowców zgłosiło ograniczenia umowne dotyczące sprzedaży
transgranicznej w odniesieniu do co najmniej jednej kategorii produktu znajdującej
się w ich ofercie.
Co się tyczy internetowych treści cyfrowych, większość (68%) dostawców odpowiedziało, że stosują blokowanie geograficzne wobec użytkowników znajdujących się
w innych państwach członkowskich UE. Blokowanie odbywa się głównie w oparciu
o adres IP użytkownika (Internet Protocol), który określa i podaje lokalizację komputera
lub smartfona. 59% biorących udział w badaniu dostawców treści cyfrowych poinformowało, że do blokowania geograficznego zobowiązują ich umowy z dostawcami.
Jeśli chodzi o powszechność blokowania geograficznego, istnieją znaczne różnice
pomiędzy różnymi kategoriami treści cyfrowych i państwami członkowskimi UE.
Liczby respondentów różnią się w zależności od danego państwa członkowskiego,
głównie z powodu różnej wielkości rynków handlu elektronicznego w tych państwach
i różnej liczby spontanicznych wniosków o dopuszczenie do udziału w badaniu otrzymanych przez Komisję. Tym samym wyniki te stanowią wartościowe spojrzenie na
powszechność występowania praktyk blokowania geograficznego w UE, ale nie są
statystycznie reprezentatywne dla całości unijnego rynku handlu elektronicznego. ■
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PROJEKTY

Informacja dla
producentów
i importerów wyrobów
tytoniowych dotycząca
nowych opakowań tych
produktów

W wyniku planowanej
implementacji przepisów
tzw. dyrektywy tytoniowej
do prawa polskiego zmienią
się wymogi dotyczące m.in.
wyglądu opakowań wyrobów
tytoniowych. Pojawią się na nich
nowe ostrzeżenia zdrowotne
oraz odpowiednie informacje
o zaprzestaniu palenia.
Aby importerzy i producenci wyrobów tytoniowych mogli się przygotować do zmian,
Ministerstwo Zdrowia udostępnia pliki z nowymi grafikami (w wysokiej rozdzielczości). Po wejściu w życie ustawy implementującej dyrektywę będą one musiały być
zamieszczane na opakowaniach (jednostkowych i zbiorczych) wyrobów tytoniowych.
Importerzy i producenci wyrobów tytoniowych mogą uzyskać szczegółowe informacje
na ten temat w Departamencie Zdrowia Publicznego pod numerem tel.: 22 53 00 107.
Zobacz:
•
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia
2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania
i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającą
dyrektywę 2001/37/WE;
•
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. ■
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ODPOWIEDZI

Ulga na zakup kasy
fiskalnej

Jestem czynnym podatnikiem VAT, składam deklaracje za okresy
miesięczne VAT-7. Kupiłam kasę fiskalną za kwotę netto 960 zł.
W jaki sposób skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej?
Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, aby mógł skorzystać z ulgi na
zakup kasy fiskalnej, odlicza kwotę ulgi
w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie za pomocą kasy obrotu i kwot
podatku należnego, bądź też za okresy
następujące po tym okresie rozliczeniowym. Ulga, zgodnie z ustawą o podatku
od towarów i usług, wynosi 90% jej ceny
zakupu (bez podatku), ale nie więcej niż
700 zł. W opisanym przypadku można
odliczyć tylko wskazane 700 zł. Kwota odliczenia w danym okresie rozliczeniowym
nie może być wyższa od kwoty różnicy
miedzy kwotą podatku należnego a kwotą
podatku naliczonego, o których mowa
w art. 86 ustawy. Jeśli kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie
podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, to podatnik może otrzymać
zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy
rejestrującej, z tym że w danym okresie
rozliczeniowym kwota zwrotu nie może
przekroczyć równowartości 25% kwoty
odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez
podatku), lecz nie więcej niż 175 zł – gdy
podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne. ■
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WSKAŹNIKI
I STAWKI

Kilka wskaźników
gospodarczych

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu
w marcu 2016 r. była o 0,5% wyższa w porównaniu z analogicznym
miesiącem w 2015 r.
Jeśli chodzi o handel zagraniczny Polski po 2 miesiącach 2016 r., to według wstępnych
danych GUS, po dwóch miesiącach 2016 r. eksport towarów z Polski wyniósł 28,3 mld
euro i był o 3% wyższy w porównaniu z poziomem sprzed roku. Import natomiast
zwiększył się o 2,1%, do 27 mld euro. Wpłynęło to na dalszą poprawę salda obrotów
towarowych, do 1,3 mld euro.
Główny Urząd Statystyczny potwierdził szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W marcu 2016 r. stopa bezrobocia wyniosła 10%. To najlepszy wynik
dla tego miesiąca od 25 lat. Rok temu o tej samej porze bezrobocie wynosiło 11,7%.
Zmierzamy w stronę stabilizacji. Polska znalazła się wśród 8 krajów UE, w których
Komisja Europejska nie zdiagnozowała zakłóceń gospodarczych. Jednocześnie liczba
państw, których gospodarki mają kłopoty z równowagą makroekonomiczną, zmalała
w porównaniu z ubiegłym rokiem. KE ocenia stan unijnych gospodarek w ramach cyklu
koordynacji polityki gospodarczej zwanej Semestrem Europejskim. ■

AKTUALNOŚCI

Możliwość składania
sprzeciwów do wniosków
o obniżenie ceł UE

Można złożyć sprzeciwy do wniosków państw członkowskich
UE o obniżenie unijnych ceł. Zachęcamy polskich producentów
do analizy zasadności złożenia tego typu sprzeciwów, o ile
zidentyfikują w tych wnioskach towary przez siebie produkowane
w Polsce.
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Komisja Europejska przedstawiła listę wniosków o ustanowienie zawieszeń poboru
ceł i kontyngentów taryfowych, które po uprzedniej akceptacji krajów członkowskich UE i dalszym procesie decyzyjnym UE planowane są do wprowadzenia w życie
1 stycznia 2017 r. ■

AKTUALNOŚCI

Nabór wniosków na
dotacje dla organizacji
przedsiębiorców

Do 13 maja 2016 r. można składać wnioski o dotację na działania
zwiększające konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki
na arenie międzynarodowej.
Bezpośrednim celem projektu jest zapewnienie silniejszej reprezentacji interesów
polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na forum międzynarodowym oraz
upowszechnianie polskich osiągnięć i doświadczeń za granicą, a także wspieranie
integracji firm na rynku światowym poprzez udział organizacji zrzeszających przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych w 2016 roku.■
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Nowe formularze CEIDG
WZORY PISM

W Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad wprowadzeniem nowego
formularza wniosku zgłaszania danych do CEIDG. Wprowadzenie
nowej wersji planuje się w połowie 2016 r. Projekt nowego
formularza powstał w oparciu o uwagi, pomysły i komentarze
przedsiębiorców i przedstawicieli urzędów.
Zachęcamy do wyrażenia opinii o formularzu oraz zgłaszania uwag, które posłużą do
jego udoskonalenia. Opinie można przesyłać na adres e-mail: ceidg-komunikaty@
mr.gov.pl. Prosimy dopisywać nazwę formularza (np. CEIDG-1) lub załącznika, którego
dotyczą uwagi.
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) działa
od 2011 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców – od początku
istnienia rejestru dokonano w nim 1,35 mln wpisów nowych działalności gospodarczych. Wszelkich czynności w CEIDG przedsiębiorcy dokonują BEZPŁATNE.
Dzięki CEIDG zwiększyło się w Polsce bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
W rejestrze udostępnione są informacje o aktywnych, zawieszonych i wykreślonych
przedsiębiorcach oraz ich pełnomocnikach.
Można w nim także znaleźć dane o koncesjach przedsiębiorców, licencjach i zezwoleniach oraz małżeńskiej wspólności majątkowej, zakazach, czy upadłości osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Za pośrednictwem CEIDG przedsiębiorca może zarejestrować, zmienić, zawiesić,
wznowić i zamknąć działalność gospodarczą. Informacje o tym są przekazywane elektronicznie do innych instytucji (Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego,
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). Do
zgłaszania danych służy zintegrowany formularz, który można podpisać elektronicznie
lub złożyć w dowolnym urzędzie gminy lub miasta. W CEIDG jest składanych ok. 2 mln
wniosków rocznie. Codzienna liczba wyszukiwań danych dotyczących przedsiębiorców
i informacji to ok. 500 tys., a liczba pobranych zaświadczeń to ok. 1,5 mln miesięcznie.
Nowe wersje formularzy (PDF):
•
CEIDG_1_str1 – wniosek o wpis
•
CEIDG_1_str2 – wniosek o wpis
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

CEIDG_AD – Adres zamieszkania i głównego miejsca wykonywania
CEIDG_MW – Dodatkowe miejsca wykonywania
CEIDG_PD – Podatek i dokumentacja rachunkowa
CEIDG_PN – Udzielone pełnomocnictwo
CEIDG_POPR – Korekty pomyłek
CEIDG_RB – Informacja o rachunkach bankowych
CEIDG_RD – Rodzaje wykonywanej działalności gospodarczej
CEIDG_SC – Udział w spółkach cywilnych
CEIDG_ZW – zawieszenie / wznowienie / zaprzestanie wykonywania działalności. .■

PROJEKTY

Nowelizacja Prawa
celnego

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo
celne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra
finansów. Zaproponowano zmiany w przepisach celnych w związku
z wejściem w życie unijnego kodeksu celnego, który wraz
z wykonawczymi rozporządzeniami unijnymi stosowany będzie we
wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej od 1 maja
2016 r.
Głównym celem unijnego kodeksu celnego jest poprawa funkcjonowania unii celnej
jako całości. Chodzi o jednolite stosowanie przepisów celnych na całym obszarze celnym
UE przez krajowe służby celne państw członkowskich. Unijny kodeks celny skupia się
na wyznaczeniu kierunków i celów strategicznych w prawie celnym. Regulacje unijnego kodeksu celnego będą stosowane w polskim prawie wprost. W znowelizowanych
przepisach ustawowych znajdą się jedynie rozwiązania, które uzupełniają regulacje
kodeksowe.
Najważniejsze regulacje wprowadzone przez unijny kodeks celny dotyczą:
•
wymiany informacji – wszelka wymiana informacji między organami celnymi
oraz między przedsiębiorcami a organami celnymi, a także przechowywanie
tych informacji odbywać się będzie za pomocą technik elektronicznego prze-

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

•

•

•

•
•
•

twarzania danych (elektronizacja
obsługi procesów celnych będzie
wdrażana do końca 2020 r., co
spowoduje wyeliminowanie paJednym z ważniejszych
pierowego obiegu dokumentów,
efektów znowelizowaczyli docelowo wszystkie transaknych przepisów ustacje celne i handlowe będą prowawowych będzie uproszdzane elektronicznie);
czenie postępowania
procedur celnych – zmieniona zocelnego. Do ustawy wpistanie obowiązująca terminologia
sano np. pozwolenie na
oraz zmniejszy się liczba procedur
stosowanie uproszczocelnych;
nego postępowania przy
upoważnionego przedsiębiorobejmowaniu towarów
cy AEO – wskazano dodatkowe
procedurą TIR, a także
warunki, od których spełnienia
przepisy regulujące
zależeć będzie przyznanie przedkwestie elektronicznej
wymiany informacji i dosiębiorcy statusu AEO oraz rozszestępu do usług elektrorzono katalog korzyści dostępnych
nicznych świadczonych
tylko dla posiadaczy statusu AEO
przez Służbę Celną.
(posiadanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO uprawnia do korzystania z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej
oraz uproszczeń przewidzianych
w ramach przepisów celnych);
długu celnego i zabezpieczeń celnych – chodzi o możliwość korzystania z zabezpieczenia w obniżonej wysokości oraz zwiększenie przypadków wygaśnięcia
długu celnego;
postępowania celnego – nastąpi harmonizacja trybów postępowania organów
celnych państw unijnych związanych z wydawaniem decyzji celnych;
procedur uproszczonych – zmiany dotyczą instytucji uproszczonego zgłoszenia
celnego oraz wpisu do rejestru zgłaszającego;
nowych ułatwień, takich jak samoobsługa celna (organ celny na wniosek
upoważnionego przedsiębiorcy AEO może zezwolić, aby pewne formalności
celne były załatwiane przez przedsiębiorcę) i odprawa scentralizowana (umożliwi złożenie w urzędzie celnym właściwym ze względu na miejsce siedziby
przedsiębiorcy upoważnionego AEO zgłoszenia celnego towarów, które będą
przedstawione w innym urzędzie celnym).
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Jednym z ważniejszych efektów znowelizowanych przepisów ustawowych będzie
uproszczenie postępowania celnego. Do ustawy wpisano pozwolenie na stosowanie
uproszczonego postępowania przy obejmowaniu towarów procedurą TIR (dotyczy
międzynarodowego przewozu towarów). W praktyce formalności tranzytowe zostaną
zredukowane do minimum dla wiarygodnych przedsiębiorców.
Do projektu nowelizacji wprowadzono także przepisy regulujące kwestie elektronicznej wymiany informacji i dostępu do usług elektronicznych świadczonych przez
Służbę Celną.
Elektroniczna wymiana informacji – w szczególności deklaracji i zgłoszeń – odbywać
się będzie przez Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC). Warunkiem
skorzystania z usług elektronicznych będzie rejestracja i przedstawienie organowi
celnemu dokumentu potwierdzającego zakres uprawnień do korzystania z usług
oferowanych na PUESC. Elektroniczne dokumenty celne będzie można podpisać nie
tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy profilem zaufanym ePUAP, ale
także podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu
Służby Celnej (tzw. podpis PKI).
W ramach proponowanej nowelizacji przewidziano też zmiany w 21 innych ustawach. Chodzi o zmiany w ustawach o: postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
izbach gospodarczych; ordynacja podatkowa, kodeksie karnym skarbowym; podatku
od czynności cywilnoprawnych; obrocie
z zagranicą towarami, technologiami
i usługami o znaczeniu strategicznym
dla bezpieczeństwa państwa, a także dla
utrzymania międzynarodowego pokoju
i bezpieczeństwa; dozorze technicznym;
systemie oceny zgodności; weterynaryjnej kontroli granicznej; ogólnym bezpieczeństwie produktów; ochronie roślin;
podatku od towarów i usług; administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą;
swobodzie działalności gospodarczej;
administrowaniu obrotem usługowym
z zagranicą; paszach; bezpieczeństwie
żywności i żywienia; podatku akcyzowym;
Służbie Celnej; wyrobach medycznych;
systemie oceny zgodności i nadzoru rynku.
Nowe regulacje mają obowiązywać po
14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku
Ustaw..■
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ZMIANY
PRAWNE

Nowelizacja ustawy
o ochronie konkurencji
i konsumentów

17 kwietnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów. Oznacza to lepszą ochronę
konsumentów, szczególnie na rynku usług finansowych.
Celem nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest wzmocnienie
pozycji konsumentów poprzez poprawę narzędzi służących ich ochronie.
Najważniejsze zmiany w ustawie:
•
Nowy model kontroli postanowień wzorców umów – to Prezes UOKiK
w decyzji administracyjnej będzie rozstrzygał o niedozwolonym charakterze
postanowienia wzorca umowy i zakazywał jego dalszego wykorzystywania.
•
Zakaz proponowania konsumentom nabycia usług finansowych, które nie
odpowiadają ich potrzebom z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy
informacji dotyczących cech konsumentów lub proponowanie nabycia tych
usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru. Celem tego rozwiązania
jest nakłonienie przedsiębiorców do analizowania, czy dana usługa rzeczywiście
odpowiada potrzebom konsumentów.
•
Możliwość wyrażenia poglądu istotnego w sprawie – Prezes UOKiK będzie
mógł wyrazić pogląd w sprawie dotyczącej ochrony konkurencji i konsumentów
przed sądem powszechnym, jeśli przemawia za tym interes publiczny.
•
Wprowadzenie instytucji tajemniczego klienta, która umożliwi uzyskanie
informacji mogących stanowić dowód w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
•
Możliwość publikowania komunikatów i ostrzeżeń w publicznym radiu
i telewizji – dzięki temu będzie możliwe szybkie i skuteczne ostrzeganie konsumentów o zachowaniach lub zjawiskach, które istotnie zagrażają ich interesom.
•
Prezes UOKiK będzie mógł wydawać decyzje tymczasowe, które umożliwią szybką reakcję na praktyki zagrażające zbiorowym interesom konsumentów. Jeżeli w toku postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów
konsumentów zostanie uprawdopodobnione, że praktyka przedsiębiorcy
może spowodować poważne i trudne do usunięcia zagrożenia dla zbiorowych
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interesów konsumentów, decyzja tymczasowa zobowiąże przedsiębiorcę do
zaniechania określonych działań.
Pytania i odpowiedzi dotyczące zmian w przepisach można znaleźć na stronie
internetowej UOKiK..■

AKTUALNOŚCI

Polska Grupa Górnicza
powołana

Polska Grupa Górnicza to konkurencyjny podmiot, który będzie
wdrażał nowoczesne technologie węglowe i inwestycje. Podmiot
gospodarczy, w którym połączymy polską myśl technologiczną
i inżynierską – powiedziała premier Beata Szydło.
W obecności szefowej rządu przedstawiciele górniczych i energetycznych spółek oraz
banków i instytucji finansowych podpisali w Katowicach porozumienie w sprawie
rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej (PGG)..■

Pomoc dla regionów

AKTUALNOŚCI

Pożyczki dla podmiotów
ekonomii społecznej

Ponad 158 mln zł na pożyczki i reporęczenia dla podmiotów
ekonomii społecznej. Dzięki temu ma powstać ponad 1,2 tys.
nowych miejsc pracy.
Celem projektu jest wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej, które będą mogły
skorzystać z pożyczek. Projekt startuje 30 kwietnia br. i potrwa do końca 2023 r. Projekt
pt. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowany przez Bank Gospodarstwa
Krajowego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Działaniu 2.9 Rozwój
Ekonomii Społecznej.
Łączna kwota środków projektu to 158,9 mln zł z czego 154,5 mln przeznaczone
zostanie na pożyczki a 4,4 mln na reporęczenia. Środki na pożyczki będą podzielone
na pięć makroregionów. Tam środkami dysponować będą pośrednicy finansowi.
Z jakich pożyczek będzie można skorzystać?
•
Pożyczka na start przeznaczona będzie dla tych podmiotów ekonomii społecznej, które funkcjonują nie dłużej niż rok. Maksymalna kwota pożyczki to 100
tys. zł, a okres spłaty wyniesie do 5 lat.
•
Pożyczka na rozwój to wsparcie dla tych podmiotów, które działają dłużej
niż rok. Będą mogły ubiegać się o środki w wysokości do 500 tys. zł a spłata
rozłożona będzie na maksymalnie 7 lat. .■

AKTUALNOŚCI

„Regiony Słabiej Rozwinięte" – to projekt wspierający te obszary
UE, gdzie wskaźnik PKB jest poniżej 50% średniej unijnej. Celem
Komisji Europejskiej jest określenie i usunięcie przeszkód
ograniczających rozwój.
Będzie to możliwe dzięki opracowaniu analiz, udostępnieniu wiedzy fachowej i zapewnieniu usług doradczych. Pierwszym krajem, gdzie realizowany będzie projekt,
jest Rumunia, w kolejnym etapie zostanie on rozszerzony o Polskę. ■
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AKTUALNOŚCI

Program Polska
Wschodnia pozwala
firmom otwierać się na
zagraniczne rynki

10 mln zł wynosi budżet pierwszego konkursu
w działaniu Internacjonalizacja MŚP Programu Polska Wschodnia
(POPW). Nabór wniosków rozpoczął się 15 kwietnia br.

AKTUALNOŚCI

Przewozy drogowe do
Rosji

Ministerstwo Transportu Federacji Rosyjskiej potwierdziło, że
17 kwietnia 2016 r. wchodzą w życie nowe rosyjskie przepisy
wewnętrzne regulujące wykonywanie przewozów drogowych.
Nowe regulacje odnoszą się do przewozów dwustronnych z ładunkiem pochodzącym
z kraju trzeciego i stanowią realizację uzgodnień dokonanych przez Polskę i Rosję
w Moskwie 19 lutego 2016 r. oraz w Gdańsku w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 r.
Uporządkowaniu i uproszczeniu uległy kwestie związane z dokumentowaniem przez
przewoźników załadunku pojazdu w kraju rejestracji pojazdu.
Zob. też: Zmiana białoruskich przepisów dotyczących przewozu środków płatniczych. .■

„Ofertę kierujemy do firm, które są zainteresowane prowadzeniem działalności eksportowej, ale potrzebują do tego merytorycznej i finansowej pomocy. Dotyczy ona
przede wszystkim przedsiębiorstw, które nie wychodziły jeszcze ze swoją ofertą na
zagraniczne rynki" – zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.
Wnioski o dofinansowanie projektów, do 20 maja br., przyjmuje Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości.
Kto może ubiegać się o wsparcie?
W konkursie mogą wziąć udział mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, którzy mają w swojej ofercie co najmniej jednej produkt (wyrób lub
usługę) do sprzedaży za granicą.
Na co dotacja?
„Wsparcie udzielane jest dwuetapowo. Najpierw firmy mogą starać się o dotację
na określenie ich potencjału do wejścia na zagraniczny rynek oraz na opracowanie
odpowiedniego modelu biznesowego. Gdy zrealizują projekt, będą miały szansę
zdobyć kolejne dofinansowanie – tym razem na przygotowanie do wdrożenia przyjętego modelu" – wyjaśnił wiceminister Hamryszczak. .■
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AKTUALNOŚCI

Rolnicy ze wsparciem
Unii

KE ogłosiła w marcu dodatkowy pakiet nadzwyczajnych środków,
który ma wesprzeć rolników w UE przy pomocy wszelkich
dostępnych narzędzi wspólnej polityki rolnej (WPR), zabezpieczając
przy tym funkcjonowanie unijnego rynku wewnętrznego.
Zdając sobie sprawę, jak długo już trwa obecny głęboki kryzys w rolnictwie, a także
biorąc pod uwagę znaczne wysiłki państw członkowskich, które usiłują wesprzeć
swoich rolników, Komisja proponuje kolejny pakiet istotnych środków.
Komisarz Phil Hogan przedstawił ministrom rolnictwa państw Unii Europejskiej
szereg środków uzupełniających pakiet pomocowy z września ubiegłego roku o wartości 500 mln euro. W ten sposób Komisja pragnie pokazać swoje pełne zaangażowanie
we wsparcie dla europejskich rolników. ■

PROJEKTY

Konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw
w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników potrwają do
18 maja 2016 r.
Podstawowym celem przygotowywanej ustawy jest stworzenie polskim rolnikom
korzystnych warunków do rozwoju produkcji i sprzedaży detalicznej żywności wyprodukowanej w całości lub w części z ich własnej uprawy, chowu lub hodowli – bez
udziału pośredników.
Projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rządowego Centrum Legislacji. ■

PROJEKTY

AKTUALNOŚCI

Rybołówstwo bez
biurokracji

KE zamierza uprościć zasady dotyczące ograniczania połowów ze
względów ochronnych w morzach europejskich.
UE nadal będzie określać ogólne zasady i cele działalności połowowej, jednak
rządy krajowe i podmioty gospodarcze będą mogły dostosować je do sytuacji
lokalnej. – Dzięki »zregionalizowanemu podejściu« zasady ulegną uproszczeniu, co
jest zgodne z naszym programem lepszego stanowienia prawa – powiedział komisarz
Karmenu Vella. ■
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Sprzedaż żywności przez
rolników

Ujawnianie informacji
niefinansowych

Od stycznia 2017 r. ok. 300 dużych polskich spółek będących
jednostkami zainteresowania publicznego obowiązkowo będzie
przedstawiać w sprawozdaniu z działalności oświadczenia na temat
informacji niefinansowych w zakresie kwestii środowiskowych,
społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu.
– Taką sprawozdawczość wprowadza obowiązująca od 6 grudnia 2014 r. dyrektywa
2014/95/UE. Państwa członkowskie UE maja dwa lata na transpozycję dyrektywy do
prawa krajowego.
Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji
publicznych oraz opiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości zawierający postanowienia odnośnie implementacji dyrektywy 2014/95/UE dotyczącej
ujawniania danych pozafinansowych. ■
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Ułatwienia dla
przedsiębiorców

Pakiet ułatwień związanych z zakładaniem i prowadzeniem
działalności gospodarczej za pośrednictwem Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej przewiduje nowelizacja
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe przepisy
zaczną obowiązywać 19 maja 2016 r.
Ograniczona zostanie m.in. liczba danych wymaganych we wniosku o zawieszenie
działalności gospodarczej. Wprowadzona zostanie także możliwość „rezygnacji" z wpisu
w CEIDG przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej, co wychodzi
naprzeciw postulatom, zgłaszanym do resortu rozwoju.
Nowelizacja pozwoli również na ograniczenie liczby postępowań administracyjnych związanych ze sprostowaniami czy
wykreśleniami wpisów, dzięki temu, że
pracownicy urzędów gmin będą mogli samodzielnie poprawiać błędy we wnioskach
przedsiębiorców. Wprowadzony zostanie
także automatyczny mechanizm wykreślania przedsiębiorcy z CEIDG.
Dodatkowo do katalogu danych kontaktowych podlegających wpisowi dodany
zostanie numer telefonu oraz numer faxu
przedsiębiorcy (o ujawnieniu danych kontaktowych zadecyduje przedsiębiorca)
oraz dodatkowe informacje dotyczące
upadłości i postępowania restrukturyzacyjnego.
Nowe przepisy uporządkują również
tryb przekazywania informacji dotyczących upadłości i zakazów pomiędzy CEIDG,
sądami upadłościowymi oraz Krajowym
Rejestrem Karnym. ■
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Warunki uznania
działalności marginalnej,
lokalnej i ograniczonej

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 marca
2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności
marginalnej, lokalnej i ograniczonej wejdzie w życie z dniem
1 czerwca 2016 r., uchylając obecnie obowiązujące w tym zakresie
przepisy.
Nowe rozporządzenie reguluje szczegółowe warunki pozwalające na uznanie działalności za działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, w tym zakres i obszar produkcji
oraz wielkość dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów prowadzących
handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, a także wymagania
weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przez prowadzeniu takiej działalności.
Rozporządzenie to wprowadza szereg ułatwień dla podmiotów prowadzących
działalność marginalną, lokalną i ograniczoną w stosunku do wymagań obecnie
obowiązujących w tym zakresie, np. poprzez rozszerzenie katalogu produktów pochodzenia zwierzęcego, które mogą być produkowane w ramach tej działalności
(o produkty jajeczne, produkty na bazie siary i gotowe posiłki/potrawy z udziałem
produktów pochodzenia zwierzęcego), zwiększenie limitu dostaw dla niektórych
rodzajów produktów pochodzenia zwierzęcego, zwiększenie obszaru, na którym
może być prowadzona działalność marginalna, lokalna i ograniczona, zniesienie, pod
pewnymi warunkami, ograniczenia dotyczącego obszaru sprzedaży w przypadku,
gdy podmiot w celu wypromowania produkowanej przez siebie żywności oferuje
ją do sprzedaży konsumentom końcowym podczas wystaw, festynów, targów oraz
kiermaszów organizowanych w celu promocji tej żywności, zniesienie wymogu dotyczącego ograniczenia sumy wielkości dostaw wszystkich rodzajów produktów do
najwyższego limitu przewidzianego dla jednego rodzaju produktów produkowanych
w zakładzie oraz umożliwienie wykorzystywania do produkcji żywności w zakładach
prowadzących taką działalność produktów pochodzenia zwierzęcego, które zostały
wyprodukowane w zakładzie prowadzącym sprzedaż bezpośrednią, w przypadku gdy
obie te działalności prowadzone są przez ten sam podmiot. ■
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Większe bezpieczeństwo
produktów

Wysokie kary za wprowadzanie do obrotu produktów niezgodnych
z wymaganiami, stwarzających zagrożenie dla konsumentów, m.in.
zabawek – to jedna ze zmian zawartych w ustawie o systemach
oceny zgodności i nadzoru rynku, która weszła w życie 20 kwietnia
2016 r.
Nowe przepisy mają zapewnić spójność polskich regulacji z systemem europejskim,
określonym w Nowych Ramach Prawnych (NLF – New Legal Framework). Ustawa o systemie oceny zgodności z 2002 r. nie zawierała wielu fundamentalnych postanowień
zawartych w NLF, przez co na jej podstawie nie można było wdrożyć unijnych dyrektyw
sektorowych, określających wymagania dla poszczególnych kategorii produktów, np.
zabawek czy maszyn, które są spójne z NLF.
W nowej ustawie określono m.in. zasady przeprowadzania oceny zgodności wyrobów,
obowiązki podmiotów gospodarczych, warunki i tryb udzielania akredytacji, zasady
i tryb autoryzacji jednostek oceniających zgodność, zadania Polskiego Centrum
Akredytacji oraz zasady funkcjonowania systemu nadzoru rynku. Ustawa wdraża
przepisy ogólne dyrektyw sektorowych – dotyczące definicji, najważniejszych zasad
przeprowadzania oceny zgodności wyrobów, w tym domniemań zgodności czy oznakowania CE, obowiązków podmiotów gospodarczych oraz zasad notyfikacji jednostek
oceniających zgodność.
W zakresie nadzoru rynku celem nowych regulacji jest poprawa skuteczności
systemu w obszarze produktów nieżywnościowych (np. zabawek czy maszyn) w Polsce,
umożliwiająca jednolite funkcjonowanie unijnego rynku wewnętrznego, którego
filarem jest swobodny przepływ towarów. Ponadto celem ustawy jest zapewnienie
skutecznego, proporcjonalnego i odstraszającego systemu kar (maksymalna kara – do
100 tys. zł za wprowadzenie do obrotu lub oddanie do użytku wyrobu niezgodnego
z wymaganiami), a w konsekwencji wysokiego poziomu ochrony konsumentów
oraz środowiska naturalnego. Pozwoli to skutecznie eliminować z rynku nieuczciwe
podmioty gospodarcze oferujące wyroby niebezpieczne lub niespełniające unijnych
przepisów. ■
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„Wieloletni Plan
Finansowy Państwa na
lata 2016–2019”

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie „Wieloletniego Planu
Finansowego Państwa na lata 2016–2019”, przedłożoną przez
Ministra Finansów. Dokument przewiduje np. wzrost produktu
krajowego brutto (PKB) w 2017 r. na poziomie 3,9%. Deficyt sektora
finansów publicznych wyniesie 2,86% PKB w 2017 r. Tempo wzrostu
gospodarczego ma przyspieszyć w kolejnych latach.
Wieloletni Plan Finansowy Państwa składa się z 2 części:
1. program konwergencji;
2. cele głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.
Radzie Ministrów aktualizację „Programu Konwergencji” w wersji na 2016 r.
przekazało Ministerstwo Finansów. „Program konwergencji. Aktualizacja 2016” trafił
teraz do Komisji Europejskiej oraz Rady Ecofin.
„Program konwergencji. Aktualizacja 2016” zawiera prognozę kształtowania się
podstawowych zmiennych makroekonomicznych i fiskalnych do 2019 r. Prezentuje
główne cele polityki gospodarczej rządu i działania służące ich realizacji. Zawiera także
pakiet działań uszczelniających system podatkowy w latach 2017–2019, których celem
jest ograniczenie luki podatkowej.
Założenia makroekonomiczne
Wzrost gospodarczy w 2016 r. wyniesie 3,8%, czyli będzie o 0,2 pkt. proc. większy
niż w 2015 r. Prognozuje się, że w kolejnych latach realne tempo wzrostu PKB nadal
będzie przyspieszać i wyniesie: 3,9% w 2017 r. (co oznacza, że wartość nominalnego
PKB osiągnie 1,96 bln zł), 4,0% w 2018 r. i 4,1% w 2019 r.
Podstawowym czynnikiem wzrostu PKB pozostanie prywatny popyt krajowy, w tym
spożycie gospodarstw domowych wspierane przez postępującą poprawę sytuacji na
rynku pracy i skutki programu „Rodzina 500 plus”. Kolejnym czynnikiem pozytywnie
wpływającym na wzrost gospodarczy będą inwestycje – w związku z oczekiwanym
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przyspieszeniem wydatkowania środków unijnych i utrzymującym się na relatywnie
niskim poziomie kosztem kapitału. Na wzrost PKB korzystnie wpłyną także działania
rządu prowadzące do przekształcenia polskiej gospodarki w gospodarkę opartą na
wiedzy, z innowacyjnym sektorem wytwórczym oraz nowoczesnym sektorem usług.
Do 2015 r. polityka makroekonomiczna prowadzona była w warunkach ujemnej,
lecz domykającej się luki produktowej. Luka produktowa, czyli różnica między obserwowanym i potencjalnym PKB, domknie się w 2016 r. i pozostanie na poziomie
zerowym do 2019 r. Pomimo domknięcia luki produktowej, presja inflacyjna w 2016 r.
pozostaje bardzo ograniczona. Utrzymujące się niskie ceny surowców energetycznych
istotnie ograniczają presję kosztową, poziom cen żywności ciągle pozostaje niski.
W związku z tym oczekuje się, że w 2016 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych
spadną średnio o 0,4% w stosunku do 2015 r., a w latach kolejnych wskaźnik CPI
wyniesie: 1,3% w 2017 r., 1,8% w 2018 r. i 2,2% w 2019 r.
Równocześnie szacuje się, że w 2016 r. stopa bezrobocia spadnie do 6,6%, a w 2017 r.
ukształtuje się na poziomie 6,2%, aby do 2019 r. zmniejszyć się do 5,5%.

obejmuje w szczególności reformę administracji podatkowej i celnej, uszczelnienie
przepisów podatkowych oraz wyposażenie wskazanych instytucji w nowoczesne
narzędzia informatyczne do wykrywania i zwalczania wyłudzeń podatków. Wzrost
dochodów podatkowych przyczyni się do spadku deficytu sektora instytucji rządowych
i samorządowych w horyzoncie czasowym wskazanym w Programie.
W dokumencie przedstawiono również aktualne propozycje zmian dotyczące
ustawowego wieku emerytalnego i kwoty wolnej od podatku dochodowego oraz ich
potencjalny wpływ na sektor instytucji rządowych i samorządowych.
Równocześnie Rada Ministrów przyjęła coroczną aktualizację Krajowego Programu
Reform. ■

Sytuacja finansów publicznych wraz z prognozą
Celem polityki budżetowej będzie utrzymanie stabilności finansów publicznych przy
jednoczesnym wspieraniu inkluzywnego wzrostu gospodarczego, czyli sprzyjającego
włączeniu społecznemu.
Rozwiązania w obszarze polityki społeczno-gospodarczej, w tym działania, które
mają realizować Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, będą wdrażane w sposób,
który nie naruszy stabilności finansów publicznych. W szczególności respektowane
będą regulacje unijne zapisane w Pakcie Stabilności i Wzrostu, jak również uwarunkowania określone w krajowych przepisach, w tym głównie ograniczenia wynikające
ze stosowania stabilizującej reguły wydatkowej.
Prognozuje się, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r.
wyniesie 2,6% PKB, a następnie: 2,9% PKB w 2017 r., 2,0% PKB w 2018 r. i 1,3% PKB
w 2019 r.
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r. oszacowano na 52,0%
PKB. Przewiduje się, że wzrośnie on w 2017 r. do 52,5% PKB, a w kolejnych latach
będzie się obniżać i osiągnie 52,0% PKB w 2018 r. i 50,4% PKB w 2019 r.
Prognoza sytuacji makroekonomicznej oraz stanu finansów publicznych opiera się
na scenariuszu, który uwzględnia efekty już wdrożonych rozwiązań, np. programu
„Rodzina 500 plus” oraz planowanych działań, których kształt jest już znany i można
było dokonać oceny ich skutków.
Przewidziano także realizację działań mających na celu walkę z oszustwami podatkowymi. Pakiet działań uszczelniających system podatkowy w latach 2017-2019
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Wyroby pirotechniczne
z ograniczeniami

Bezpieczniejsze korzystanie z wyrobów pirotechnicznych
i materiałów wybuchowych do użytku cywilnego – to cel
obowiązującej już nowelizacji ustawy o materiałach wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Nowe przepisy wykonują dyrektywy: 2013/29/UE i 2014/58/UE, dotyczącą wyrobów
pirotechnicznych (WP) oraz 2014/28/UE, odnoszącą się do materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego (MWC).
Dzięki nowym rozwiązaniom w obrocie pojawią się wyroby pirotechniczne i materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego (stosowane np. w górnictwie) ,
spełniające podwyższone wymogi bezpieczeństwa. Oznacza to, że wykorzystywanie
tych produktów będzie stwarzać mniejsze zagrożenie dla ich użytkowników, osób
postronnych i środowiska. Przez to powinna zmniejszyć się liczba wypadków z użyciem
tych produktów.
W nowelizacji m.in. doprecyzowano obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów MWC i WP, a w przypadku materiałów wybuchowych przeznaczonych
do użytku cywilnego, dodatkowo także upoważnionych przedstawicieli producenta,
związane z zapewnieniem zgodności tych wyrobów z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa. Nowelizacja zobowiązuje też m.in. podmioty gospodarcze do informowania
użytkowników MWC i WP o warunkach ich
bezpiecznego użytkowania.
Nowe przepisy określają także sankcje
za nieprzestrzeganie przepisów dla podmiotów gospodarczych działających na
rynku MWC i WP. Najwyższą karę – do
120 tys. zł – przewidziano dla producenta lub importera, który wprowadza do
obrotu MWC lub WP niezgodne z wymogami bezpieczeństwa, z umieszczonym
oznakowaniem CE. Kara taka ma również
grozić dystrybutorowi, który udostępnia
je na rynku. ■
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Zapytaj o Fundusze
Europejskie

Masz ciekawy pomysł i szukasz dofinansowania? Korzystasz
z funduszy i potrzebujesz wparcia w realizacji projektu?
Sprawdzone i bezpłatne informacje są dostępne na Portalu
Funduszy Europejskich lub w Punktach Informacyjnych Funduszy
Europejskich.
Każdy może tu znaleźć i otrzymać bezpłatne informacje na temat możliwości pozyskania środków unijnych (dotacji lub pożyczki), a także dowiedzieć się, jak uzyskać
wsparcie na rozwój zawodowy.
Portal Funduszy Europejskich
Portal internetowy www.FunduszeEuropejskie.gov.pl oferuje aktualne i kompleksowe informacje na temat Funduszy Europejskich na lata 2014–2020. Dzięki intuicyjnej
obsłudze łatwo i szybko znajdziesz tu przydatne materiały, napisane w prosty i zrozumiały sposób.
Co znajdziesz na Portalu?
•

Wyszukiwarkę Dotacji z aktualnymi informacjami o wszystkich możliwościach
uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich. Dzięki intuicyjnym filtrom łatwo
i szybko można odnaleźć interesujące źródło finansowania,
•
instrukcje i poradniki ułatwiające zrozumienie zagadnień związanych z Funduszami Europejskimi oraz ubieganiem się o dotacje,
•
wyszukiwarkę szkoleń i konferencji na temat funduszy,
•
dane kontaktowe Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
•
dokumenty i przepisy dotyczące Funduszy Europejskich,
•
informacje o efektach Funduszy Europejskich oraz projektach, które otrzymały
dofinansowanie z Funduszy Europejskich.
Na portalu dostępne są również serwisy wszystkich programów krajowych oraz
przekierowania do stron instytucji zajmujących się zarządzaniem środkami UE.
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Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich
We wszystkich województwach działa 77 Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), w których wykwalifikowani specjaliści udzielają kompleksowych informacji
o możliwościach uzyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich.
Odwiedzając Punkty Informacyjne, można:
•
uzyskać pomoc w ustaleniu, czy Twój pomysł ma szansę na wsparcie z Funduszy
Europejskich,
•
poznać warunki, kryteria i procedury przyznania dofinansowania,
•
skorzystać z konsultacji specjalistycznych w trakcie przygotowywania wniosku
oraz podczas realizacji projektu,
•
uzyskać informacje nt. rozliczania projektów dofinansowanych z FE.
Z konsultacji można skorzystać osobiście, wysłać pytanie mailowo lub zadzwonić. Ponadto organizowane są Mobilne Punkty Informacyjne (MPI), czyli specjalne
wyjazdowe dyżury konsultantów. Wiadomości o prowadzonych w poszczególnych
województwach Mobilnych Punktach Informacyjnych są publikowane w zakładce: Szkolenia i konferencje.
PIFE organizują również szkolenia i spotkania informacyjne.
Dane kontaktowe poszczególnych Punktów dostępne są w zakładce: Punkty
informacyjne. ■
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Zmiana systemu
rozpatrywania zgłoszeń
znaków towarowych

Nowelizacja ustawy – Prawo własności przemysłowej, która zaczęła
obowiązywać 15 kwietnia 2016 roku, wprowadza zmianę systemu
rozpatrywania przez Urząd Patentowy RP zgłoszeń znaków
towarowych z dotychczasowego systemu badawczego na system
sprzeciwowy. Nowe przepisy mają zasadnicze znaczenie dla ochrony
interesów polskich przedsiębiorców i ich konkurencyjności zarówno
na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych.
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Zmiana procedury rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych na bardziej uproszczoną spowoduje przede wszystkim istotne skrócenie czasu ich rozpatrywania.
Rejestracja znaku towarowego nastąpi w terminie co najmniej o połowę krótszym
w porównaniu do czasu rozpatrywania zgłoszeń w dotychczas obowiązującym systemie badawczym.
Nowy system nie tylko znacznie uprości procedurę udzielania prawa ochronnego na
znaki towarowe, ale również wyeliminuje problem tzw. „sztucznych” kolizji pomiędzy
znakami, które nie były faktycznie używane na polskim rynku.
Urząd Patentowy RP nie będzie weryfikował zgłoszenia pod kątem przesłanek
względnych. Kwestia podobieństwa ze znakami wcześniejszymi może natomiast
stanowić podstawę wniesienia sprzeciwu wobec udzielenia prawa ochronnego na
znak towarowy.
Nowe przepisy znoszą również zakaz rejestrowania znaków zawierających nazwę
lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakazu takiego nie ma w żadnym z krajów
UE ani w prawie unijnym. Z tego powodu polscy przedsiębiorcy byli często w gorszej
sytuacji niż podmioty z innych krajów UE, które często w swoich znakach umieszczają
nazwy przedsiębiorstw ze wskazaniem kraju, z którego pochodzą. ■

PROJEKTY

Szybciej załatwimy
sprawę w urzędzie

MSWiA przygotowało zmianę przepisów dotyczących wydawania
aktów stanu cywilnego (urodzenia, zgonu, małżeństwa), które
usprawnią pracę urzędów oraz skrócą czas obsługi obywateli. Jest
to odpowiedź na skargi pracowników urzędów, instytucji i obywateli
na wydłużony czas procedur po wprowadzaniu nowego systemu w
marcu 2015 roku.
Nowe przepisy pozwolą naprawić błędy oraz nadrobić zaległości tym urzędom stanu
cywilnego, w których obywatele najchętniej załatwiają swoje sprawy. ■
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Zmiany w Prawie
geologicznym
i górniczym

Nowelizacja doprecyzowuje przepisy dotyczące zmiany koncesji
na wniosek przedsiębiorcy, któremu została udzielona, a także
eliminuje wątpliwości co do konieczności stosowania w tych
sprawach art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Ponadto ustawa usuwa błąd w przepisach przejściowych, który skutkował brakiem
możliwości stosowania przepisów dotychczasowych do koncesji na poszukiwanie lub
rozpoznawanie złóż węglowodorów udzielonych po wejściu w życie tych zmian. ■
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Ojcowie coraz częściej decydują się na skorzystanie
z przysługującego im urlopu na dziecko. Od początku tego roku
z urlopu ojcowskiego skorzystało już ponad 33,5 tys. mężczyzn.
W 2013 r. z urlopów ojcowskich skorzystało 28,5 tysiąca mężczyzn, w 2014 r. było
ich już ponad 129 tysięcy, a w 2015 r. ponad 148,4 tys. Od początku tego roku zdecydowało się na niego ponad 33,5 tysiąca osób.
Komu przysługuje urlop ojcowski?
Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej niż
do ukończenia przez dziecko 2 lat lub:
•
do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia
•
nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10. roku życia w przypadku, gdy
została podjęta decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego
Z urlopu ojcowskiego skorzystać mogą także ojcowie adopcyjni.
Należy pamiętać o tym, że:
•
urlop ojcowski przysługuje niezależnie od urlopu macierzyńskiego;
•
urlop ten związany jest z ojcem, który wychowuje dziecko, co oznacza, że nie
ma możliwości przekazania go komuś innemu;
•
urlop można wykorzystać jednorazowo;
•
można go także podzielić na dwie części (żadna nie może być krótsza niż
tydzień) i skorzystać z niego w dowolnie wybranym przez siebie momencie,
uwzględniając wiek dziecka;
•
niewykorzystany urlop przepada, nie przysługuje za niego żaden ekwiwalent;
•
pracownik musi złożyć wniosek o przyznanie urlopu co najmniej 7 dni przed
jego planowanym rozpoczęciem;
•
do urlopu ojcowskiego (2 tygodnie) wliczane są także dni wolne od pracy
(weekend, święta).
Ojcowie, oprócz urlopu ojcowskiego przeznaczonego tylko dla nich, mogą podzielić się z matką urlopem macierzyńskim i rodzicielskim oraz wychowawczym.
Czytaj więcej o zmianach w urlopach. ■

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

■ KADRY I UBEZPIECZENIA

PROJEKTY

Delegowany godnie
opłacany

Ta sama praca w tym samym miejscu ma być wynagradzana w ten
sam sposób – to podstawa reformy dyrektywy o delegowaniu
pracowników, jaką proponuje Komisja Europejska. Zmiany
przewidują m.in. objęcie pracowników delegowanych ogólnie
obowiązującym w danym kraju systemem premii czy dodatków.
Komisja Europejska przedstawiła ukierunkowaną reformę przepisów dotyczących
delegowania pracowników. Jest ona odzwierciedleniem zobowiązania wyrażonego
w wytycznych politycznych dla obecnej Komisji dotyczącego promowania zasady,
zgodnie z którą ta sama praca w tym samym miejscu powinna być wynagradzana
w ten sam sposób. Rewizja ta została ogłoszona w programie prac Komisji na
2016 r. Celem przedłożonego wniosku jest ułatwienie delegowania pracowników
w warunkach uczciwej konkurencji i poszanowania praw pracowników, którzy są
pracownikami najemnymi w jednym państwie członkowskim i których pracodawca
tymczasowo wysłał do pracy w innym państwie członkowskim. Konkretnie inicjatywa
ma na celu zapewnienie uczciwych warunków wynagrodzenia i równych warunków
konkurencji między firmami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym.
Marianne Thyssen, unijna komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy
społeczne, umiejętności i mobilność pracowników, powiedziała: – Od pierwszego
dnia swojego urzędowania powtarzam, że musimy ułatwić mobilność siły roboczej i że
musi ona funkcjonować w sprawiedliwy sposób. Przyjęty dziś wniosek stworzy ramy
prawne dotyczące delegowania pracowników, które będą przejrzyste, sprawiedliwe
i łatwe do wyegzekwowania.
Ukierunkowany przegląd przepisów poskutkuje wprowadzeniem zmian w trzech
głównych obszarach: wynagrodzenia pracowników delegowanych, w tym w sytuacjach podwykonawstwa; przepisów dotyczących pracowników tymczasowych oraz
delegowania długoterminowego.
Zgodnie z wnioskiem pracownicy delegowani ogólnie skorzystają z tych samych
zasad regulujących warunki wynagrodzenia i pracy, które mają zastosowanie do
pracowników lokalnych. Będzie się to odbywać w pełnym poszanowaniu zasady
pomocniczości oraz sposobu, w jakim zasady te są określane przez organy publiczne
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lub partnerów społecznych w danym państwie członkowskim. Obecnie pracownicy
delegowani są już objęci tymi samymi przepisami, co pracownicy przyjmującego
państwa członkowskiego, ale tylko w niektórych dziedzinach – takich jak zdrowie
lub bezpieczeństwo. Pracodawca nie jest jednak zobowiązany do zapłacenia pracownikowi delegowanemu więcej niż minimalna stawka wynagrodzenia ustalona
przez kraj przyjmujący. Ta sytuacja może skutkować różnicami w wynagrodzeniu
pomiędzy pracownikami delegowanymi i pracownikami miejscowymi oraz prowadzić potencjalnie do nieuczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami. Oznacza
to, że pracownicy delegowani otrzymują często niższe wynagrodzenie od innych
pracowników wykonujących tę samą pracę.
Od tej chwili wszystkie zasady dotyczące wynagrodzenia, które są powszechnie
stosowane do pracowników lokalnych, muszą być przyznane pracownikom delegowanym. Wynagrodzenie nie będzie obejmować jedynie minimalnych stawek płacy,
lecz także, w stosownych przypadkach, inne elementy, takie jak premie czy dodatki.
Państwa członkowskie będą musiały w przejrzysty sposób określić poszczególne
elementy składowe wynagrodzenia na ich terytorium. Zasady określone na podstawie
przepisów prawnych lub układów zbiorowych mających powszechne zastosowanie
stają się obowiązkowe dla pracowników delegowanych we wszystkich sektorach
gospodarki. Wniosek ten daje również państwom członkowskim możliwość określenia, że podwykonawcy muszą zapewnić swoim pracownikom taką samą płacę co
głównemu wykonawcy. Możliwe jest to jedynie wtedy, gdy będzie to stosowane
w sposób niedyskryminujący: ta sama zasada musi mieć zastosowanie zarówno do
podwykonawców krajowych, jak i transgranicznych.
Wniosek zagwarantuje także stosowanie przepisów krajowych dotyczących
pracy tymczasowej w przypadku gdy agencje pracy tymczasowej mające siedzibę
za granicą delegują pracowników do innego państwa członkowskiego.
Jeżeli okres delegowania przekroczy 24 miesiące, stosowane muszą być
warunki zgodne z prawem pracy przyjmującego państwa członkowskiego,
o ile jest to z korzyścią dla pracownika
delegowanego.
Zmiany te zapewnią pracownikom
lepszą ochronę, większą przejrzystość
i pewność prawa oraz zagwarantują
równe warunki działania firmom krajowym i firmom delegującym, w pełni
respektując systemy rokowań w sprawie
wynagrodzeń państw członkowskich. ■
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Filar praw socjalnych
AKTUALNOŚCI

PORADY

Przyspieszają prace nad filarem praw socjalnych UE. KE ogłosiła
właśnie konsultacje społeczne w tej sprawie.
– Globalizacja, cyfrowa rewolucja i nowe modele biznesowe mają ogromny wpływ na
sposób, w jaki pracujemy. Musimy być gotowi, aby przewidywać tendencje i mieć na
nie wpływ – powiedziała komisarz Marianne Thyssen. Konsultacje on-line potrwają
do końca tego roku. ■

PROJEKTY

Zasady tworzenia
związków zawodowych

MRPiPS przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia
23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz niektórych innych
ustaw. Zakłada on nie tylko zmiany zalecane wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego, ale również szerokie zmiany rozwiązań
systemowych.
Podstawowym celem proponowanej nowelizacji ustawy jest rozszerzenie zakresu
podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych.
Planowane zmiany w głównej mierze mają służyć wykonaniu wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. akt K 1/13.
Poza tym zaproponowano zmiany w przepisach dotyczących m.in. reprezentatywności organizacji związkowych, doraźnej czynności związkowej i weryfikacji
liczebności zakładowej organizacji związkowej. ■

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Nie musisz iść do
urzędu skarbowego
po zaświadczenie
o dochodach

Osoby, które ubiegają się o przyznanie świadczeń społecznych oraz
wnioskują o wsparcie finansowe w ramach programu „Rodzina 500+”
nie muszą już osobiście składać wniosków i odbierać zaświadczeń
o wysokości dochodów ze swoich urzędów skarbowych. Dane
te udostępniane są ośrodkom pomocy społecznej bezpośrednio
z systemu informatycznego administracji podatkowej –
poinformowała Izba Skarbowa w Krakowie.
1 stycznia 2016 r. Ministerstwo Finansów, we współpracy z Ministerstwem Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło usługę polegającą na automatycznym udostępnianiu ośrodkom pomocy społecznej informacji o dochodach osób ubiegających
się o świadczenia rodzinne, wychowawcze i alimentacyjne, w tym również o świadczenia w ramach programu „Rodzina 500+”. Nowa usługa umożliwia bezpośrednie
otrzymanie informacji o wysokości dochodów podatników, składek na ubezpieczenia
społeczne i podatku należnego podatników wnioskujących o świadczenia społeczne
poprzez aplikację Emp@tia.
Osoby ubiegające się o świadczenia społeczne nadal udają się do urzędów
skarbowych, by osobiście uzyskać zaświadczenie o dochodach. Często wiąże się
to z dwukrotną wizytą w urzędzie skarbowym. Dlatego Izba Skarbowa w Krakowie poinformowała, że od stycznia ośrodki pomocy społecznej same pobierają
informacje o dochodach podatników.
Osoby ubiegające się o świadczenia
społeczne nie muszą już przychodzić
do swojego urzędu skarbowego, żeby
Osoby ubiegające się
otrzymać zaświadczenie o dochodach,
o świadczenia społeczne
nie muszą już przychodzić
bo ośrodki pomocy społecznej zrobią
do swojego urzędu
to za nich. Uzyskanie zaświadczenia
skarbowego, żeby
w formie papierowej, według zasad
otrzymać zaświadczenie
z lat ubiegłych nie przyśpieszy uzyskao dochodach.
nia prawa do świadczeń społecznych. ■
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AKTUALNOŚCI

Praca więźniów –
program MS

PROJEKTY

Prezydencki projekt
ustawy ws. 500+

Prezydent proponuje, aby świadczenie z programu 500+ nie
wpływało na wysokość alimentów.
Każdy z nas płaci miesięcznie na utrzymanie więźnia 3.150 zł., te
koszty ciągle wzrastają, jednocześnie ok. 70% więźniów nie pracuje
(…) w związku z powyższym zdecydowaliśmy się na wprowadzenie
pilotażowego programu pracy więźniów – mówił na konferencji
prasowej Sekretarz Stanu Patryk Jaki.
Program pracy więźniów składać się będzie z trzech filarów:
•
program budowy 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych,
•
rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz
samorządów (ustawa),
•
ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów (ustawa).
W pierwszym filarze zakładane jest zrealizowanie w latach 2016–2023 programu budowy 40 hal przemysłowych przy zakładach karnych, w których będą mogli
pracować więźniowie.
Środki będą pochodzić z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju
Przywięziennych Zakładów Pracy. Środki na ten Fundusz pochodzą z potrąceń z wynagrodzeń więźniów, zatem program nie będzie finansowany z pieniędzy podatników.
Drugi filar polega na rozszerzeniu zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów
na rzecz samorządów. Obecnie więźniowie mogą wykonywać na rzecz samorządów
jedynie prace porządkowe. Wprowadzenie nowej regulacji pozwoli samorządom na
uzyskanie wsparcia więźniów przy wykonywaniu wszelkich zadań samorządu, o ile
będą je wykonywały podmioty wskazane w odpowiednim przepisie.
Ostatni filar dotyczy wprowadzenia większych ulg dla przedsiębiorców, którzy
zatrudniają więźniów. Ulga ta obecnie funkcjonuje jako dotacja dla przedsiębiorcy
i finansowana jest ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz
Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Zwiększenie kwot potrąceń z wynagrodzeń więźniów na ten fundusz sprawi, że większa liczba przedsiębiorców będzie
zainteresowana współpracą z zakładami karnymi celem zatrudnienia więźniów w 40
halach wybudowanych w ramach programu. ■
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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał i skierował do Sejmu
projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych
innych ustaw.
Dodatkowo, prezydencka propozycja nowelizacji reguluje kwestię wpływu na
zakres obowiązku alimentacyjnego innych świadczeń spoza programu 500+.
W projekcie ustawy znalazła się także sugestia wyłączenia kwot świadczenia wychowawczego z tytułu 500+ oraz świadczeń wskazanych w ustawie o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej z egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego. Jest to o tyle istotne,
że choć w ustawie o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci wprowadzono
zapisy wyłączające kwoty takiego świadczenia spod egzekucji, nie będą one skuteczne w przypadku egzekwowania należności z rachunku bankowego.
Intencją programu 500+ od początku
było to, aby świadczenie na dzieci nie
powodowało obniżki żadnych innych
świadczeń.
Już obecnie Ministerstwo Rodziny
popiera stanowisko prezentowane przez
Ministerstwo Sprawiedliwości, że świadczenie „Rodzina 500 plus” pobierane
przez rodzica nie może być podstawą
do obniżenia pobieranych przez niego
świadczeń alimentacyjnych. ■
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PROJEKTY

Będzie konfiskata
rozszerzona?

usprawniające egzekucję orzeczonego przepadku korzyści majątkowej osiągniętej
z przestępstwa.
Projektuje się również umożliwienie przepadku składników i praw majątkowych
przedsiębiorstwa, stanowiącego narzędzie popełnienia przestępstwa, nawet jeżeli
nie jest ono własnością sprawcy. Możliwość ta dotyczyć ma wyłącznie sprawców
najpoważniejszych przestępstw, w tym zwłaszcza tzw. „białych kołnierzyków”. ■

Premier Beata Szydło i Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
zapowiedzieli wprowadzenie rozwiązań prawnych dotyczących tzw.
konfiskaty rozszerzonej. Chodzi m.in. o wyeliminowanie patologii
związanych z wyłudzaniem VAT.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
zmierza do wprowadzenia do polskiego prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego zmian poprawiających efektywność mechanizmów służących
pozbawianiu sprawców przestępstw korzyści osiągniętych z czynów zabronionych.
Korzyści te często stanowią bazę ekonomiczną dla dalszej aktywności kryminalnej
sprawców, zwłaszcza w odniesieniu do przestępczości zorganizowanej i profesjonalnej. Z tego względu skuteczny przepadek stanowić może znacznie bardziej efektywne narzędzie ich zwalczania niż nawet długoletnia kara pozbawienia wolności.
Dotychczasowy stan prawny skuteczności tej nie zapewnia.
Propozycje dotyczą przede wszystkim sprawców poważnych przestępstw i przestępstw skarbowych oraz przestępczości zorganizowanej. Obejmują one rozszerzenie możliwości stosowania przepadku
opierającego się na przeniesieniu ciężaru
dowodu. Instytucja ta polega na zobowiązaniu sprawców do wykazania – w okreRozszerzenie możliwości
ślonych granicach – że posiadany przez
stosowania przepadku
nich majątek został nabyty legalnie.
będzie oparte m.in.
Proponuje się również wprowadzenie
na przeniesieniu
– w pewnych sytuacjach – możliwości
ciężaru dowodu, czyli
orzekania przepadku korzyści pochozobowiązaniu sprawców
dzących z przestępstwa pomimo istniedo wykazania –
w określonych granicach
nia formalnych przeszkód dla wydania
– że posiadany przez nich
wyroku skazującego, takich jak przedawmajątek został nabyty
nienie lub śmierć oskarżonego.
legalnie.
Projekt wprowadza także zmiany w zakresie prawa karnego wykonawczego
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ZMIANY
PRAWNE

Bezpłatne leki dla
seniorów

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych
ustaw wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.
Ustawa ma na celu przyznanie świadczeniobiorcom po ukończeniu przez nich 75
roku życia uprawnienia do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, wymienionych w wykazie
ogłaszanym przez Ministra Zdrowia. ■
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Dyskusja o wizach
AKTUALNOŚCI

Koleją szybciej i lepiej?
AKTUALNOŚCI

USA, Kanada i Brunei – to kraje, które nie stosują wzajemności
wizowej w stosunkach z Unią Europejską.
– Wzajemność stanowi podstawowy element wspólnej polityki wizowej wspólnoty –
przypomina komisarz Dimitris Avramopoulos. Dlatego KE wezwała Parlament Europejski i Radę do niezwłocznego podjęcia działań, które doprowadzą do poprawy
sytuacji. Brak wzajemności wizowej dotyczy m.in. Polaków, którzy muszą ubiegać
się o wizy podczas podróży do USA. ■

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła osiągnięte przez
Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej porozumienie
w sprawie czwartego pakietu kolejowego. Umożliwi on stopniowe
otwieranie krajowych rynków przewozów pasażerskich na
konkurencję.
Czwarty pakiet kolejowy obejmuje szereg środków, dzięki którym koleje europejskie
staną się bardziej innowacyjne i konkurencyjne. Porozumienie zapewni pasażerom
w szczególności poprawę jakości usług kolejowych w UE dzięki stopniowemu otwieraniu krajowych rynków kolejowych. ■

Dzień Europy 2016

Nowelizacja w lasach

AKTUALNOŚCI
ZMIANY
PRAWNE

Mobilni w Europie – to hasło
przewodnie tegorocznych
obchodów Dnia Europy.
Akcentowane będą takie
osiągnięcia integracji jak
swobodny przepływ obywateli,
towarów, usług i kapitału.
W sobotę 7 maja w Przedstawicielstwo
KE w Polsce zaprasza na Krakowskie
Przedmieście w Warszawie, gdzie stanie
Miasteczko Europejskie. Quizy, konkursy
i zabawy edukacyjne pozwolą poszerzyć
wiedzę na temat mobilności w UE. Na
najlepszych czekają atrakcyjne nagrody! ■

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Ustawa o zmianie ustawy o lasach dotyczy wprowadzenia
instrumentów prawnych do nabywania przez Skarb Państwa
gruntów leśnych.
Prawo pierwokupu lub wykupu nie będzie dotyczyć m.in. przypadków zbycia na rzecz
szerokiego kręgu osób bliskich oraz dziedziczenia ustawowego i testamentowego,
a także zbycia gospodarstwa rolnego, którego część stanowią grunty leśne. ■
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ZMIANY
PRAWNE

Ograniczenia w obrocie
ziemią rolną

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw ma wejść
w życie 30 kwietnia 2016 r.
Zasadniczym celem tej ustawy jest wzmocnienie ochrony ziemi rolniczej w Polsce
przed jej spekulacyjnym wykupywaniem przez osoby krajowe i zagraniczne, które nie
gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele
rolnicze. Ponadto ustawa ma urzeczywistniać zasady wyrażone w art. 23 Konstytucji,
zgodnie z którym podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne.
Trzon uregulowań dotyczy zmian wprowadzanych do ustawy z dnia 11 kwietnia
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy z dnia 19 października 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Ustawa przewiduje wprowadzenie szeregu ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi, zarówno państwowymi (z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa),
jak i będącymi w prywatnym obrocie. W stosunku do tych pierwszych wprowadza
jako zasadę 5-letni zakaz ich sprzedaży liczony od dnia wejścia ustawy w życie (art.
1 ustawy). Od wskazanego zakazu ustawa przewiduje dwa wyjątki.
Pierwszy dotyczy m.in. nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu na cele inne niż rolne. Zakaz nie obejmuje też nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha.
Drugi wyjątek dotyczy nieruchomości, na których sprzedaż zgodę wyraził minister
właściwy do spraw rozwoju wsi.
Najistotniejsze zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju
rolnego sprowadzają się do:
1. wprowadzenia zasady, że nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie
rolnik indywidualny,
2. wprowadzenia limitu w możliwości nabywania nieruchomości rolnych na
poziomie 300 ha użytków rolnych.
Wskazanym ograniczeniom nie podlega m.in. nabycie nieruchomości rolnej przez:
POWRÓT DO SPISU TREŚCI

a.
b.

osobę bliską zbywcy,
jednostkę samorządu terytorialnego,
c. Skarb Państwa lub działającą na
jego rzecz Agencji Nieruchomości
Rolnych SP,
d. osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania.
Poza wskazanymi wyżej przypadkami, za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną
w drodze decyzji administracyjnej, nabyć nieruchomość będą mogły także inne
podmioty. W przypadku niewyrażenia zgody Agencja na żądanie zbywcy, złożone
w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja o niewyrażeniu zgody stała się
ostateczna, obowiązana jest do nabycia nieruchomości za zapłatą równowartości
pieniężnej określonej przez Agencję przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.
W przypadku gdy zbywca kwestionuje dokonaną przez Agencje wycenę, służy mu
prawo wystąpienia do sądu o ustalenie równowartości pieniężnej wartości rynkowej
zbywanej nieruchomości. Może też złożyć pisemne oświadczenie o cofnięciu żądania
nabycia nieruchomości przez Agencję.
3. wprowadzenia wymogu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,
w skład którego wchodzi nabyta nieruchomość, z zakazem zbywania oraz
oddawania w posiadanie nabytej nieruchomości rolnej w okresie 10 lat od
jej nabycia. W przypadkach losowych zgodę na zbycie lub oddanie w posiadanie nieruchomości rolnej przed upływem 10 lat wydawałby sąd. Dokonanie
wskazanych czynności bez zgody sądu byłoby nieważne z mocy prawa.
4. rozszerzenie zakresu prawa pierwokupu przysługującego Agencji także
w odniesieniu do udziałów lub akcji spółek prawa handlowego, które są
właścicielami nieruchomości rolnych, z wyjątkiem zbywania akcji na rynku
giełdowym. Wprowadzane regulacje przyznają również Agencji szerokie
uprawnienia do złożenia oświadczenia o nabyciu nieruchomości rolnych
w innych sytuacjach przeniesienia własności nieruchomości rolnych niż na
podstawie umowy sprzedaży.
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Do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wprowadza się szereg ograniczeń w zakresie rozporządzania nieruchomością nabytą
z Zasobu, w tym m.in. zobowiązanie nabywcy do nieprzenoszenia własności nabytej
nieruchomości oraz prowadzenia na niej działalności rolniczej przez 15 lat od dnia
nabycia oraz zakaz ustanawiania hipoteki na nabytej nieruchomości, pod rygorem
zapłaty kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku niedotrzymania ww.
zobowiązań przez nabywcę. Agencja, po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie,
może wyrazić zgodę na zbycie lub obciążenie hipoteką nieruchomości rolnej.
Ustawa wprowadza też zmiany m.in. w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny, które mają na celu zapobieganie obchodzeniu przepisów o kształtowaniu
ustroju rolnego. Zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej oraz gospodarstwa rolnego odbywało się będzie z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy
o kształtowaniu ustroju rolnego. ■

ZMIANY
PRAWNE

Owoce, warzywa i mleko
w szkole

Rada Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa przyjęła nowe przepisy
UE, które będą stanowiły wspólną podstawę prawną dla programów
szkolnych, do tej pory wdrażanych odrębnie jako „Owoce i warzywa
w szkole” oraz „Mleko w szkole”.
Głównym celem nowych uregulowań jest
ujednolicenie i skonsolidowane obecnych odrębnych ram prawnych i finansowych oraz zapewnienie ogólnej spójności podejścia Wspólnej Polityki Rolnej
do dystrybucji produktów spożywczych
w placówkach oświatowych i zmaksymalizowania efektywności zarządzania.
Uzgodniony został większy od wstępnie zaproponowanego przez Komisję Eu-
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Budżet komponentu,
w ramach którego
dystrybuowane będzie
mleko oraz produkty
mleczne w Unii
Europejskiej, wyniesie
100 mln euro w danym
roku szkolnym.

ropejską budżet komponentu, w ramach którego dystrybuowane będzie mleko oraz
produkty mleczne. Łączna kwota środków, które będą mogły zostać wykorzystane
w Unii Europejskiej na ten cel wyniesie 100 mln euro w danym roku szkolnym. ■

AKTUALNOŚCI

Porozumienie Paryskie
podpisane

Premier Beata Szydło podpisała w siedzibie Organizacji Narodów
Zjednoczonych w Nowym Jorku nowe porozumienie klimatyczne
przyjęte w grudniu 2015 r. w Paryżu (tzw. Porozumienie Paryskie).
Głównym jego celem jest zmniejszenie wzrostu tempa koncentracji dwutlenku węgla
w atmosferze. Trzeba to zrobić jak najszybciej, jak najtaniej, i jak najbardziej efektywnie. Porozumienie Paryskie przewiduje dwa pola działań w tym obszarze. Pierwszym
jest redukcja emisji, między innymi dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii.
Drugim – wzrost pochłaniania dwutlenku węgla, na przykład przez lasy – powiedział
minister Jan Szyszko.
Oprócz Polski, porozumienie podpisało ponad 160 krajów.
Porozumienie wzywa do redukcji emisji gazów cieplarnianych tak szybko, jak to
tylko możliwe, uznając, że będzie to trwało dłużej w przypadku krajów rozwijających
się. Działania zmniejszające emisje CO2 będą podejmowane przez wszystkie strony
umowy, z poszanowaniem ich specyfiki i możliwości społeczno-gospodarczych. Porozumienie paryskie wyznacza cel utrzymania wzrostu globalnej temperatury poniżej
2oC do końca wieku. Określa także, że w tym okresie powinniśmy osiągnąć równowagę między emisjami gazów cieplarnianych a ich pochłanianiem, m.in. przez lasy.
Działania zmierzające do redukcji emisji CO2 będą się odbywały m.in. poprzez
wprowadzanie nowych technologii czy zwiększenie udziału odnawialnych źródeł
energii w bilansie energetycznym. Z kolei równoważenie emisji będzie następowało
m.in. w drodze wzrostu zalesiania. Ten ostatni zapis został wprowadzony do umowy
dzięki dużej determinacji polskiej delegacji.
Państwa – strony porozumienia – będą mogły realizować działania zmierzające
do redukcji emisji gazów cieplarnianych przy poszanowaniu swojej specyfiki społeczno-gospodarczej.
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Porozumienie będzie otwarte do podpisu przez kolejne 12 miesięcy, do 21 kwietnia 2017 r. Następnym etapem będzie ratyfikacja porozumienia przez poszczególne
strony. Polska będzie podejmowała decyzję co do ratyfikacji samodzielnie, a także
będzie uczestniczyła w procesie wspólnej ratyfikacji umowy przez Unię Europejską.
Porozumienie klimatyczne wejdzie w życie, gdy ratyfikuje je co najmniej 55 państw
– sygnatariuszy Konwencji Klimatycznej, które odpowiadają za 55% światowych
emisji. Przewiduje się, że powinno ono zacząć obowiązywać najpóźniej z końcem
2020 roku. ■

ZMIANY
PRAWNE

Prawo do obniżonych
opłat sądowych
w sporach z bankami

Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
przyznaje konsumentom oraz rolnikom prowadzącym gospodarstwa
rodzinne prawo do obniżonych opłat sądowych w sprawach
o roszczenia wynikające z czynności bankowych. Obniżona opłata
wyniesie 5% wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia, jednak nie
mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1 tys. zł.
Wskazane w ustawie czynności bankowe
to m.in. udzielanie kredytów i pożyczek
oraz prowadzenie rachunków bankowych.
Osoby objęte nowelizacją będą miały
prawo do obniżonych opłat bez względu
na to, z czyjej inicjatywy zostało wszczęte
postępowanie. Obowiązujące dotychczas
prawo do obniżonej opłaty nie było w żaden sposób ograniczone i obejmowało wszystkie podmioty wchodzące w spory z bankami, w tym także np. inne banki lub spółki.
Zgodnie z przepisem przejściowym, do postępowań wszczętych przed wejściem
w życie nowelizacji mają mieć zastosowanie przepisy dotychczasowe. ■
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PROJEKTY

Projekt tzw.
ustawy frankowej
w opracowaniu

W Kancelarii Prezydenta RP trwają prace nad rozwiązaniem
problemów osób posiadających kredyty denominowane
i indeksowane do walut obcych.
Obecnie są prowadzone konsultacje eksperckie, których celem jest m.in. ocena
i analiza informacji, danych i opinii, które w dniach 15 i 29 marca 2016 roku przedstawiła Komisja Nadzoru Finansowego, odnośnie propozycji projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki.
Szefowa Kancelarii Prezydenta RP powołała 8 kwietnia br. zespół do spraw
wypracowania zmian w propozycji projektu ustawy dotyczącej kredytów odnoszonych do walut obcych. Do prac w zespole zostali zaproszeni specjaliści z dziedziny prawa i ekonomii w zakresie finansów i bankowości. Przewiduje się, że prace
Zespołu zakończą się na przełomie maja i czerwca br. przedstawieniem propozycji
uzupełnień do projektu.
Ostateczną decyzję o kształcie projektu ustawy podejmie Prezydent RP.
Prezydent zastrzegł zaś, że uwzględni zarówno potrzeby tych osób, które
wzięły kredyty w przeliczaniu na franki szwajcarskie, ale także sytuację sektora
finansowego.
Jednocześnie są kontynuowane konsultacje z przedstawicielami firm zajmujących
się audytem finansowym, w szczególności w sektorze bankowym, które mają na
celu wypracowanie mechanizmów rozłożenia skutków finansowych projektowanej
regulacji na lata.
Projekt ustawy przed przesłaniem go do Parlamentu musi zostać wzbogacony
o pełną i spójną ocenę skutków regulacji. Podstawowym celem propozycji pozostaje
złagodzenie negatywnych i niemożliwych do przewidzenia – w momencie zaciągania
kredytu – skutków, jakie zostały wywołane dużym wzrostem kursów walut.
Zadaniem, jakie postawiła sobie Kancelaria Prezydenta RP, jest także stworzenie
mechanizmów gwarantujących wieloaspektowe bezpieczeństwo finansowe Polski
po wejściu w życie projektowanej ustawy.
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Tymczasem na początku ubiegłego roku UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające wobec wszystkich banków oferujących kredyty hipoteczne we frankach
szwajcarskich i zbadał ich praktyki w tym zakresie. W przypadku wielu uznał
że, rozliczając kredyty we frankach szwajcarskich, mogły naruszać umowy zawarte
z konsumentami. Banki często dobrowolnie zobowiązują się do zmiany praktyk
zakwestionowanych przez UOKiK. ■

PROJEKTY

5.

Projekt zmian
w systemie oświaty
6.

Rezygnacja ze sprawdzianu szóstoklasistów, dodatkowe prawa dla
maturzystów i osób zdających egzaminy zawodowe to najważniejsze
zmiany w projekcie ustawy o systemie oświaty przygotowanym
w MEN.
Projekt nowelizacji ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przewiduje
m.in. następujące zmiany:
1. od roku szkolnego 2016/2017 nie będzie przeprowadzany sprawdzian w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
2. od roku 2017 osoby przystępujące do egzaminu maturalnego oraz egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą miały możliwość odwołania
się od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku
weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego i części
pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do Kolegium
Arbitrażu Egzaminacyjnego, składającego się z doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów, specjalizujących się w danej dziedzinie nauki;
3. jeszcze w tym roku szkolnym osoby przestępujące do egzaminu maturalnego
i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą mogły wykonywać
fotografię swojej pracy egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu. Prawo
to, od roku szkolnego 2016/2017 r., będzie przysługiwało również uczniom
przystępującym do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego;
4. weryfikację – na wniosek ucznia lub absolwenta – sumy punktów z egzaminu
maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie zobligowany wyznaczyć do tej
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7.

8.
a.

weryfikacji innego egzaminatora
niż egzaminator, który sprawdzał
i oceniał pracę w zespole egzaminatorów;
w postępowaniu rekrutacyjnym
na rok szkolny 2017/2018 terminy
postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania
dokumentów będą ustalane przez
organy prowadzące lub właściwego kuratora oświaty zgodnie
z kompetencjami określonymi
w ustawie;
postępowanie rekrutacyjne na rok
szkolny 2017/2018 do nowo tworzonego publicznego przedszkola,
publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej
szkoły lub publicznej placówki
będzie przeprowadzane na zasadach określonych w ustawie;
dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów będą mieli możliwość zakupu
podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauki danego języka obcego
nowożytnego dla uczniów danych klas, które są dostosowane do ich stopnia
zaawansowania znajomości tego języka – w przypadku, gdy w kolejnym roku
lub latach szkolnych zaistnieje problem z niedopasowaniem części zakupionych
już dla danej klasy podręczników lub materiałów edukacyjnych do tego języka.
Koszt zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego
języka obcego nowożytnego dostosowanych do stopnia zaawansowania
znajomości tego języka będzie refundowany do wysokości 25 zł na ucznia,
ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny. W przypadku
uczniów niepełnosprawnych koszt zapewnienia podręczników lub materiałów
edukacyjnych do nauki danego języka obcego nowożytnego jest refundowany do odpowiednio zwiększonej kwoty 25 zł, poprzez pomnożenie jej przez
wskaźniki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22aga ustawy;
w zakresie podręczników i materiałów dla uczniów niepełnosprawnych:
zapewnienie uczniom niepełnosprawnym podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do ich potrzeb edu-
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kacyjnych i możliwości psychofizycznych, niezależnie od terminu wydania
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
b. umożliwienie wykorzystana dotacji celowej na zakup sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych
lub materiałów ćwiczeniowych w postaci elektronicznej,
c. wprowadzenie możliwości zlecenia opracowania i wydania przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania książki pomocniczej do kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, co przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia tych uczniów, a w konsekwencji zwiększania ich
szans edukacyjnych,
d. poszerzenie katalogu podmiotów, które mogą potwierdzić posiadanie doświadczenia i osiągnięć przez osobę ubiegającą się o wpisanie na listę rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego
o organizację pozarządową, której statutowa działalność obejmuje działalność
naukową lub edukacyjną na rzecz osób niepełnosprawnych;
9. w zakresie kształcenia uczniów przybywających z zagranicy:
a. doprecyzowanie katalogu jednostek samorządu terytorialnego obowiązanych do zapewnienia dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego uczniom
przybywającym z zagranicy,
b. wprowadzenie możliwości wskazania uczniowi przybywającemu z zagranicy,
jako miejsca realizacji obowiązku szkolnego, szkoły innej niż szkoła, w obwodzie której uczeń mieszka,
c. doprecyzowanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania do wydania rozporządzenia w zakresie dostosowania form
i metod kształcenia do potrzeb osób niebędących obywatelami polskimi
i obywateli polskich, którzy uczyli się za granicą;
10. umożliwienie zbierania w systemie informacji oświatowej danych o wychowankach młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy zostali skierowani do ww. ośrodka, lecz do niego jeszcze nie przybyli oraz wychowankach
niedoprowadzonych do ośrodka;
11. doprecyzowanie przepisów dotyczących dotowania przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne.
Duży poziom ogólności obecnych przepisów dotyczących dotowania przedszkoli,
szkół i placówek z budżetów samorządów powodował ich nieprecyzyjność i wątpliwości interpretacyjne. W konsekwencji powodowało to ich niejednolite stosowanie
w skali kraju. Konieczność doprecyzowania i ujednolicenia przepisów w tym zakresie
zgłaszają samorządy, regionalne izby obrachunkowe oraz Najwyższa Izba Kontroli.
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Potrzebę taką wskazywały również podmioty prowadzące przedszkola, szkoły
i inne placówki oświatowe, niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego.
Będzie możliwa
W ramach projektowanych przepisów
weryfikacja – na
w zakresie dotacji udzielanych z budżewniosek ucznia lub
tów samorządów zostaną wprowadzone
absolwenta – sumy
następujące zmiany:
punktów z egzaminu
a. wprowadzenie słownika pojęć,
maturalnego
w tym m. in. pojęć: najbliższa
i egzaminu
gmina i najbliższy powiat,
potwierdzającego
b. zdefiniowanie pojęcia wydatków
kwalifikacje
bieżących będących podstawą
w zawodzie.
do obliczania wysokości dotacji
oraz wyłączenie w tym zakresie
(oprócz opłat za Korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za wyżywienie, kwoty dotacji, o której mowa
w art. 22ae ust. 3 – jak obecnie): wydatków bieżących finansowanych z użyciem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, kwoty części oświatowej
subwencji ogólnej przekazanej dla gminy lub powiatu na uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych oraz na dzieci objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju, a także na dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu głębokim objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi,
c. doprecyzowanie i dostosowanie przepisów dotyczących rozliczania się między
gminami w zakresie pokrycia kosztów dotacji lub kosztów edukacji przedszkolnej
w przypadku gdy dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w gminie,
której nie jest mieszkańcem, tj. wyłączenie możliwości rozliczeń między gminami
w przypadku uczniów niepełnosprawnych, ze względu na objęcie tych dzieci
subwencją oświatową,
d. doprecyzowanie kwestii dotowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu głębokim, tj. dodanie odrębnej podstawy prawnej dla dotowania
przedszkoli, szkół i placówek, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
e. określenie jednostki samorządu terytorialnego jako podmiotu dotującego
szkołę artystyczną przekazaną do prowadzenia innej osobie prawnej lub
osobie fizycznej w trybie art. 5 ust. 5g ustawy,
f. wprowadzenie obowiązku publikacji podstawowych kwot dotacji oraz przewidywanej liczby uczniów przyjętej do ich wyliczenia,
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g.

wprowadzenie możliwości korygowania wysokości dotacji, jeśli w samorządzie
plan wydatków zmienił się po 15 grudnia,
h. doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne oraz
ujednolicenie brzmienia przepisów dotacyjnych;
12. z dniem 1 września 2017 r. zlikwidowana zostanie szkoła pomaturalna bibliotekarska i animatorów kultury;
13. doprecyzowane zostały przepisy regulujące kwestie związane z dokonywaniem wpisów do ewidencji szkół niepublicznych;
14. zmiany w zasadach dotowania niepublicznych szkół artystycznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej. ■

Przejrzysta współpraca

ZMIANY
PRAWNE

Reforma procedury
karnej

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych
ustaw przywraca model postępowania karnego obowiązujący do 30
czerwca 2015 r.
Zakłada on bardziej aktywną rolę sądu – dowody będzie można przeprowadzać
nie tylko na wniosek stron, ale także z urzędu.
Ponadto w postępowaniu karnym przywrócona została zasada prawdy materialnej,
zgodnie z którą należy dążyć do wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy.
W większości przywrócone zostały m.in. zasady prowadzenia postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego w pierwszej instancji. ■

PROJEKTY

ZMIANY
PRAWNE

Do 1 czerwca można wziąć udział w konsultacjach na temat
międzyinstytucjonalnego rejestru przejrzystości – chodzi
o stworzenie czytelnych relacji między instytucjami UE
a przedstawicielami grup interesów, które usiłują wpływać na ich
prace.
Docelowo powstanie specjalny rejestr, który obejmie Parlament Europejski, Radę
Unii Europejskiej oraz Komisję Europejską ■
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Rozszerzenie możliwości
wydatkowania środków
z funduszu leśnego

– To istota nowelizacji ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie
przyrody, która weszła w życie 15 kwietnia br.
Stwarza ona możliwość przeznaczania środków z tzw. funduszu leśnego (tworzonego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe) na ochronę
przyrody w lasach oraz wsparcie parków narodowych. Ustawa rozszerza katalog
wykorzystania funduszu leśnego. Umożliwi to przeznaczenie środków z tego funduszu także na wykup przez parki narodowe nieruchomości położonych w granicach
parków, do których posiadają prawo pierwokupu. ■
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ZMIANY
PRAWNE

Szeregowi zawodowi
będą mogli pełnić służbę
wojskową dłużej niż 12
lat

– Wynika to z nowelizacji ustawy o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych, która weszła już w życie.
Celem nowych przepisów jest stabilizacja zawodowej służby wojskowej. Nowelizacja
znosi ograniczenia czasowe w pełnieniu przez żołnierzy zawodowych kontraktowej
służby wojskowej. ■

AKTUALNOŚCI

W sprawie redukcji
krajowych emisji
niektórych rodzajów
zanieczyszczenia
atmosferycznego

Kształt tej dyrektywy jest obecnie negocjowany pomiędzy Radą, Komisją Europejską
i Parlamentem Europejskim. ■

WSKAŹNIKI
I STAWKI

Większość z nas
uważa, że Polska jest
bezpiecznym krajem

80% z nas uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie –
wynika z najnowszego badania CBOS.
W stosunku do ubiegłego roku odsetek badanych, dla których Polska jest krajem
bezpiecznym wzrósł aż o 14 punktów procentowych. Jednocześnie zdecydowanie
zmniejszył się odsetek osób niezadowolonych ze stanu bezpieczeństwa. ■

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpi z wnioskiem
o przedyskutowanie na posiedzeniu Rady Ministrów UE kwestii
związanych z konsekwencjami wdrożenia do prawodawstwa
polskiego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia
atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE
(COM(2013)92 – tzw. dyrektywy NEC).
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SERWIS DOMOWY ■

■ SERWIS DOMOWY

ZMIANY
PRAWNE

Zmiana przepisów
dotyczących
wypoczynku dzieci
i młodzieży

Poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa – to główny cel zmian
w przepisach dotyczących opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas
wypoczynku w czasie ferii letnich i zimowych.
Wprowadzone zmiany dotyczą także organizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży. Mają one wpłyną
na podniesienie wiedzy i umiejętności niezbędnych w czasie pracy kierownikowi
i wychowawcy wypoczynku.
Przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym weszły w życie 1 kwietnia 2016 r. Natomiast
przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie
wypoczynku dzieci i młodzieży obowiązują od 6 kwietnia 2016 r. Wymienione przepisy
obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
W rozporządzeniu określono:
•
termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, jego formy, dokumenty dołączane
do zgłoszenia oraz wzór tego zgłoszenia,
•
liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego
wychowawcy,
•
termin przekazania karty wypoczynku oraz wzór tej karty,
•
obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć realizowanych podczas
wypoczynku, oraz wzór tego dziennika,
•
obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku organizowanego przez szkoły i placówki, który nie wymaga zgłoszenia do kuratora oświaty,
•
program kursów na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku,
w tym formy i wymiar zajęć,
•
wzór karty kwalifikacyjnej,
•
wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo
wychowawcę wypoczynku.
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•

dokumenty potwierdzające posiadane przez kadrę przygotowanie do prowadzenia zajęć w ramach kursu na kierownika wypoczynku lub na wychowawcę
wypoczynku.
Organizatorzy wypoczynku mogą zgłaszać zamiar zorganizowania wypoczynku
w okresie ferii letnich, w roku szkolnym 2015/2016, od 1 maja 2016 r. ■

ZMIANY
PRAWNE

Zmiany w Karcie
Nauczyciela

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych
innych ustaw ma służyć m.in. racjonalizacji czasu pracy nauczycieli
i dostosowaniu go do realnych potrzeb uczniów konkretnej szkoły,
jak również odbiurokratyzowaniu pracy nauczycieli.
Ustawa ma na celu:
1. zniesienie obowiązku realizacji przez nauczycieli tzw. godzin karcianych,
2. usprawnienia postępowania dyscyplinarnego nauczycieli oraz wprowadzenia
centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych,
3. wyodrębnienie w budżecie MEN środków na wypłatę gratyfikacji z tytułu nadania
nauczycielowi tytułu honorowego profesora oświaty,
4. rozszerzenie na wszystkich nauczycieli wymogów dotyczących niekaralności za
przestępstwo umyślne oraz nietoczenia się wobec nich postępowań karnych
lub dyscyplinarnych. ■
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Można nam zaufać
Prawo i obowiązujące Zasady etyki doradców podatkowych zobowiązują
przedstawicieli tego zawodu do zachowania tajemnicy zawodowej.
Doradca podatkowy ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie fakty
i informacje, jakie powziął w związku z wykonywaniem zawodu, z wyjątkiem
przypadków przewidzianych w ustawach (np. informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu). Obowiązek zachowania tajemnicy
zawodowej obejmuje wszystkie uzyskane przez doradcę podatkowego informacje, w szczególności zawarte w materiałach utrwalonych w jakiejkolwiek formie.
Doradca podatkowy obowiązany jest zabezpieczyć przed ujawnieniem lub
niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku
z wykonywaniem czynności zawodowych. Doradca podatkowy jest też zobowiązany do stosowania procedur chroniących dane w każdej postaci, w tym również
elektronicznej, przed zniszczeniem, zmianą lub dostępem osób niepowołanych.

Doradca podatkowy nie może być przesłuchiwany jako świadek co do faktów
i informacji, na które rozciąga się ten obowiązek, chyba że został zwolniony od
tego obowiązku w trybie określonym ustawami. Doradca podatkowy nie powinien
także np. powoływać na świadka innego doradcy podatkowego w celu ujawnienia
wiadomości uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu w przypadku, gdy
nie uzyskał uprzednio pisemnej zgody tego doradcy podatkowego.
W przypadku przeszukania w lokalu, w którym doradca podatkowy wykonuje
zawód lub w mieszkaniu prywatnym doradcy podatkowego, jest on obowiązany żądać uczestniczenia w tej czynności przedstawiciela samorządu doradców
podatkowych. Dokumentom zawierającym treści objęte tajemnicą zawodową
zapewniona jest zaś poufność dla osób postronnych.

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie
i trwa także po ustaniu stosunku prawnego, na podstawie którego doradca podatkowy wykonywał czynności zawodowe. Obowiązek ten dotyczy w szczególności wszelkich materiałów i dokumentów w postaci papierowej, elektronicznej,
magnetycznej lub innej, stanowiących akta doradcy podatkowego, niezależnie
od miejsca, w którym się znajdują.
Doradca podatkowy jest też obowiązany w związku ze świadczeniem usług do
zapewnienia przestrzegania takiej tajemnicy przez osoby uczestniczące w świadczeniu tych usług (tzn. pracowników swojego biura). Obowiązek zachowania
tajemnicy obejmuje bowiem też osoby zatrudnione przez doradcę podatkowego,
a także podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego (zatrudniające doradców) w zakresie wykonywania przez te
osoby takich czynności.
Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje również po zaprzestaniu wykonywania zawodu doradcy podatkowego albo skreśleniu z listy doradców
podatkowych.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

