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Terminy – wrzesień

Słowo od doradcy
Po okresie wakacyjnego odpoczynku szykuje się nam znów ofensywa legislacyjna.
Szczególną uwagę Czytelników powinien zwrócić rządowy projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, a także przygotowane istotne zmiany w przepisach podatkowych na 2019 rok, w tym tzw. exit tax.
Poza tym zmieniona ustawa wprowadza stawkę 0% akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG.
W bieżącym numerze wskazano też na wchodzące w życie od stycznia 2019 r. przepisy, które – w założeniu – mają ułatwić i skrócić przechowywanie akt pracowniczych
dotyczących pracowników i zleceniobiorców, a także tzw. mały ZUS dla małych firm.
W przyszłym roku wprowadzone zostaną też np. dopłaty do czynszów najmu
i dalsze zmiany w systemie edukacji, zaś grunty w użytkowaniu wieczystym zabudowane na cele mieszkaniowe przejdą na własność.
Przyjemnej lektury.
Twój Doradca Podatkowy
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– Wpłata podatku dochodowego w formie
karty podatkowej za sierpień.
– Wpłata zryczałtowanego podatku
dochodowego pobranego w sierpniu 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 sierpniu
od dochodów z dywidend oraz innych
przychodów z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych i przekazanie podatnikowi
informacji CIT-7.
– Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne i FP za sierpień –
osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie
za siebie.
– Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień.
– Wpłata III raty podatku od nieruchomości,
podatku leśnego i podatku rolnego – osoby
fizyczne.
– Wpłata podatku od nieruchomości
i podatku leśnego za wrzesień oraz III raty
podatku rolnego – osoby prawne, jednostki
organizacyjne oraz spółki nieposiadające
osobowości prawnej.
– Wpłata II raty podatku od środków
transportowych.
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– Wpłata składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP
i FGŚP za sierpień – pozostali niepubliczni
płatnicy składek.
– Wpłata zaliczki na podatek dochodowy
od osób prawnych i od podatkowej grupy
kapitałowej.
– Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych od dochodów osiągniętych
z działalności gospodarczej (w tym
liniowego) oraz z umów najmu i dzierżawy.
– Wpłata kwot pobranych zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych
od pracowników zatrudnionych na umowę
o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło
wypłaconych w poprzednim miesiącu.
– Wpłata przez płatników, o których mowa
w art. 41 ustawy o p.d.o.f., pobranych zaliczek
na podatek dochodowy lub zryczałtowanego
podatku dochodowego za sierpień.
– Wpłata ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za sierpień.
– Wpłata na PFRON za sierpień.
– Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.
– Złożenie informacji podsumowującej.
– JPK_VAT za sierpień.
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Złożenie PIT ma być
prostsze

zaktualizować numeru rachunku osobistego zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu
nadpłaty. Dodatkowo podatnicy, którzy złożą zeznanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, otrzymają szybszy zwrot nadpłaty – maksymalnie w terminie
45. dni od złożenia zeznania.
KAS przygotuje PIT dla wszystkich podatników

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotuje wypełnione
roczne zeznanie podatkowe za 2018 r. bez konieczności składania
jakiegokolwiek wniosku przez podatnika. Od 15 lutego do
30 kwietnia podatnik będzie się mógł zapoznać ze swoim PIT-em
na Portalu Podatkowym. Osoby, które rozliczą się elektronicznie,
otrzymają szybszy zwrot nadpłaty – maksymalnie w ciągu 45 dni.

Kolejne uproszczenia w rozliczaniu deklaracji PIT przewiduje przyjęty przez projekt
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.
– „Bardzo się cieszę, że rząd przyjął tak ważny projekt, który ułatwi coroczne rozliczenie
PIT milionom Polaków. Dzięki cyfryzacji Krajowej Administracji Skarbowej nie musimy już
wymagać od podatników wypełniania wniosków lub deklaracji, aby spełnili ten obowiązek.
Chcemy, aby to urząd skarbowy wypełniał zeznanie i udostępniał je podatnikowi do wglądu i ewentualnego uzupełnienia” – powiedziała minister finansów prof. Teresa Czerwińska.
Tym samym od rozliczeń dochodów za 2018 r. podatnicy nie będą musieli samodzielnie
sporządzać zeznań podatkowych – zostaną one sporządzone przez KAS i udostępnione
podatnikom na Portalu Podatkowym. W takim zeznaniu będą oni mogli wskazać lub
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Każdy będzie mógł zdecydować, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania
podatkowego, czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe do urzędu
skarbowego.
KAS wypełni PIT na podstawie informacji od płatników, danych przekazanych przez
podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS organizacji
pożytku publicznego, której w ubiegłym roku przekazał 1 proc. podatku) oraz danych
znajdujących się w rejestrach Szefa KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy
od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych
rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne) czy PESEL (np. ulga na dzieci).
Możliwość rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizyczny dotyczyć
będzie podatników rozliczających się:
•
indywidualnie,
•
wspólnie z małżonkiem,
•
w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie udostępnione podatnikom w wersji elektronicznej w aplikacji dostępnej na Portalu Podatkowym.
Przygotowane przez KAS zeznanie podatkowe będzie można:
•
zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem
przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,
•
w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 nic nie robić – wtedy z upływem terminu do
składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika
rozliczenia rocznego PIT,
•
zmodyfikować (np. w zakresie wyboru formy opodatkowania: wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci; wskazania nr KRS OPP,
której chce przekazać 1 proc. podatku) lub/i uzupełnić o dane, których nie
posiada KAS (o kwotę przychodu uzyskaną z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej, poniesione koszty uzyskania przychodu związane z prowadzoną działalnością gospodarczą czy też np. odliczenia: darowizny na cele kultu
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•

religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa, poniesionych wydatków na cele
rehabilitacyjne, poniesionych wydatków związanych z użytkowaniem internetu,
wpłat dokonanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) i następnie je zaakceptować, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika
rozliczenia rocznego PIT,
odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.
Od kiedy nowe rozwiązania?

Zeznania podatkowe będą dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego
po roku podatkowym. W przypadku rozliczeń za 2018 r. zeznania będą dostępne dla
podatników – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających
zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujący przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe
na formularzu PIT-38.
Od rozliczeń za 2019 r. zeznania podatkowe będą dostępne również dla podatników –
osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy składają
zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.
W przypadku posiadania przez KAS danych kontaktowych podatnika (adres e-mail,
nr telefonu) otrzyma on wiadomość o sporządzonym zeznaniu podatkowym.
Aplikacja, w której zostaną udostępnione zeznania podatkowe, będzie zapewniać nieograniczony dostęp do tych zeznań oraz do Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)
potwierdzającego złożenie zeznania podatkowego do organu podatkowego.
Tylko dwa kliknięcia wystarczą do złożenia PIT
Wprowadzenie nowego rozwiązania oznacza, że blisko 25 proc. podatników rozliczających się indywidualnie i niekorzystających z żadnych ulg i odliczeń nie będzie musiało nic
robić, aby rozliczyć PIT za rok ubiegły. Kolejne 25 proc. podatników (osoby rozliczające
się wspólnie z małżonkiem i nie korzystające z żadnych ulg i odliczeń) będzie mogło
zakończyć coroczne rozliczenie podatkowe za pomocą dwóch kliknięć.
Równocześnie – w każdym przypadku – podatnik będzie mógł sprawdzić swój e-PIT,
zmienić go, uzupełnić o ulgi, darowizny, czy wskazać lub zmienić OPP, na rzecz której
chce przekazać 1 proc. podatku należnego.
Podatnicy, którzy nie będą chcieli skorzystać z zaproponowanej nowej formy rozliczenia, będą mogli nadal składać do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe w formie
papierowej albo elektronicznej.
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Szykują się zmiany
w podatkach na 2019 rok

Minister Finansów przekazał do uzgodnień i konsultacji projekt ustawy
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Uproszczenie przepisów z zakresu podatków dochodowych
Do nowych rozwiązań przewidzianych w projekcie należą:
1.

preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności
intelektualnej (Intellectual Property Box – IP BOX, Innovation Box)
Do głównych celów projektowanej zachęty podatkowej należy między innymi zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej przez polskie
i zagraniczne przedsiębiorstwa, zmiana modelu ekonomicznego na gospodarkę opartą
na wiedzy, a także zwiększenie świadomości w zakresie praw własności intelektualnej
jako potencjalnych źródeł przychodów.
Przewiduje się, iż przedmiotowa ulga
Wprowadzenie nowej 9% stawki
będzie prowadzić do wzrostu zainteresow podatku dochodowym od osób
wania pracami badawczo-rozwojowymi
prawnych stanowi realizację rząprowadzonymi w Polsce oraz stanowić
dowej Strategii na rzecz Odposwoiste „zamknięcie” łańcucha wartości
wiedzialnego Rozwoju.
związanego z procesem tworzenia i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań
będących efektem prac badawczo-rozwojowych. Rozwiązanie to jest również ważną
inicjatywą, która czyni system podatkowy konkurencyjnym i atrakcyjnym dla firm rozwijających wysokie technologie, wspiera rozwój i inwestycje oraz kreuje wysoko jakościowe
miejsca pracy w innowacyjnych sektorach.

2. wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9%
Celem projektu jest realizacja zapowiedzi wyrażonej przez Rząd, w zakresie wprowadzenia nowej 9% stawki w podatku dochodowym od osób prawnych. Takie podejście
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stanowi realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która podkreśla wartość rozwoju przedsiębiorczości i wspierania przedsiębiorców, w szczególności
z kategorii MŚP.
3.

wprowadzenie zachęty do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój poprzez zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego (notional
interest deduction – NID)
Celem tego rozwiązania jest wyeliminowanie zróżnicowania poprzez wprowadzenie
możliwości podwyższania kosztów uzyskania przychodów o odpowiednik kosztów finansowania dłużnego (mimo iż koszty te faktycznie nie zostały poniesione), tak jak
w przypadku finansowania inwestycji kapitałem obcym (odsetki stanowią koszt uzyskania przychodów).
4.

wprowadzenie szczególnych rozwiązań odnoszących się do nabywania przez
podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności
Z uwagi na brak możliwości rozpoznania strat związanych z wierzytelnościami w połączeniu z brakiem możliwości rozpoznania pełnej bazy kosztowej nabycia wierzytelności
co może skutkować opodatkowaniem działalności polegającej na ich windykacji na efektywnym poziomie kilkudziesięciu procent, proponuje się wprowadzenie:
•
przepisów pozwalających na rozpoznanie pełnej bazy kosztowej nabycia wierzytelności, przy utrzymaniu braku możliwości rozpoznania strat,
•
zasady opodatkowania pakietu wierzytelności jako lepiej odzwierciedlającego
ekonomiczny charakter tego typu transakcji niż w przypadku analizy pojedynczych wierzytelności wchodzących w jego skład.
5.

wprowadzenie ulgi dla banków spółdzielczych dokonujących wpłat na System
Ochrony Instytucjonalnej (IPS)
W związku z przysługującym bankom spółdzielczym uprawnieniem dotyczącym przynależności do Systemu Ochrony Instytucjonalnej (IPS) i wnioskowanym przez to środowisko zaliczeniem do kosztów podatkowych wpłat dokonywanych przez te banki
na IPS w projekcie przewiduje się wprowadzenie kompleksowego rozwiązania kwestii
przynależności banków spółdzielczych do IPS.
6. wprowadzenie alternatywnego sposobu opodatkowania emisji euroobligacji
Docelowo projekt przewiduje zwolnienie od podatku odsetek i dyskonta, uzyskanych
przez nierezydentów (zarówno podatników PIT i CIT) z obligacji emitowanych i dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego
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systemu obrotu w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, o terminie
wykupu nie krótszym niż 1 rok. Do tego
czasu przewiduje się rozwiązanie przejściowe polegające na możliwości wyboru
przez emitentów obligacji alternatywnego sposobu opodatkowania dochodów
z ww. tytułów. Propozycja opiera się na
możliwości wyboru przez podatnika, będącego emitentem obligacji, klasycznej
(dotychczasowej) formy opodatkowania
tych dochodów (tj. podatkiem pobieranym u źródła od obligatariusza) albo proponowanej w projekcie – formy opodatkowania, której założeniem jest przejęcie obowiązku
podatkowego w tym zakresie przez podatnika będącego emitentem.
7. uregulowanie w podatku dochodowym skutków obrotu walutami wirtualnymi
Proponuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczenie przychodów osiąganych z obrotu walutami wirtualnymi do przychodów z kapitałów pieniężnych, nawet
wtedy, gdy osiągane będą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Do przychodów z obrotu walutami wirtualnymi nie będą zaliczane przychody podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług np. w zakresie
wymiany walut wirtualnych i środków płatniczych i wymiany walut wirtualnych na inne
waluty wirtualne. Opodatkowaniu będzie podlegał dochód, co oznacza, że uwzględniane
będą wydatki związane z obrotem walutą wirtualną. W podatku dochodowym od osób
prawnych przychody te stanowić będą zyski kapitałowe. Rozwiązania w obu ustawach
będą analogiczne w zakresie zasad ustalania przychodów, kosztów oraz dochodów (strat).
Ponadto projekt przewiduje modyfikację funkcjonujących regulacji polegającą m.in. na:
uchyleniu w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisu warunkującego uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów
małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego,
2. wprowadzeniu zmian odnoszących się do spadkobierców zbywających nieruchomości lub określone prawa majątkowe nabyte w drodze spadku,
3. złagodzeniu warunków korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej poprzez m.in. wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w jakim można skorzystać z tej ulgi,

1.
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4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

wprowadzeniu zmian dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych
w prowadzonej działalności,
uchyleniu obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu, podnajmu itp.,
określeniu wysokości kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w związku
z konwersją długu na kapitał,
uchyleniu obowiązku ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji
o zarejestrowaniu i wykreśleniu podatkowej grupy kapitałowej.
poszerzenie zakresu zwolnienia dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych (specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia
inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych),
modyfikacji przepisu dotyczącego właściwości naczelnika urzędu skarbowego
w przypadku obowiązku wpłaty podatku przez płatnika przy przekazywaniu zysku
na kapitał zakładowy,
wprowadzeniu zwolnienia dla jednostek dozoru technicznego,
podwyższeniu kwot limitów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów składek
na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze
nieobowiązkowym
poszerzeniu zakresu zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych dotyczącego sprzedaży całości lub części
nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
umożliwieniu, pod określonymi warunkami, posługiwania się kopiami certyfikatów
rezydencji,
określeniu zasad opodatkowania dochodów z tytułu pożyczania papierów wartościowych (transakcje repo).

Przepisy uszczelniające system podatków dochodowych
Proponowane przepisy mają służyć implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady (UE) 2016/1164
z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającej
przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na
funkcjonowanie rynku wewnętrznego
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Przewidziano m.in.
wprowadzenie obowiązku
przekazywania organom
podatkowym informacji
o schematach podatkowych (MDR).

w zakresie opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku
przeniesienia do innego państwa aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu uregulowanego w art. 5 dyrektywy (tzw. exit tax).
Aktualnie obowiązujące przepisy o podatku dochodowym nie przewidują opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych, w przypadku przeniesienia do innego
państwa aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu. Sytuacja ta może być
wykorzystywana przez niektórych podatników do unikania opodatkowania podatkiem
dochodowym osiąganych w Polsce zysków kapitałowych.
Opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych ma na celu zagwarantowanie, że w przypadku przeniesienia przez podatnika krajowego lub zagranicznego aktywów lub rezydencji podatkowej poza polską jurysdykcję podatkową, Rzeczypospolita
Polska będzie mogła opodatkować wartość ekonomiczną ewentualnych zysków kapitałowych osiągniętych na jej terytorium, chociaż zyski te nie zostały jeszcze zrealizowane
w chwili dokonania zmiany jurysdykcji podatkowej. Projektowane rozwiązania przyczynią
się zatem do uszczelnienia polskiego systemu podatkowego.
Z kolei zmiany w zakresie klauzuli ogólnej (GAAR) dotyczą:
1. częściowej implementacji dyrektywy ATAD w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu
opodatkowania (art. 6 dyrektywy ATAD),
2. wprowadzenia zmian wpływających na poprawę ekonomiki postępowań przeciwko
unikaniu opodatkowania,
3. doprecyzowania roli Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jako organu podatkowego, w zakresie wykonywania zadań dotyczących przeciwdziałania unikaniu
opodatkowania,
4. stosowania środków ograniczających umowne korzyści, zawartych w ratyfikowanych
konwencjach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Przewidziano wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym
informacji o schematach podatkowych (MDR).
Projektowane rozwiązanie przewiduje wdrożenie do polskiego systemu prawnego
założeń dyrektywy MDR, którymi są m.in. raportowanie przez pośrednika (intermediary)
z możliwością powołania się na tajemnicę zawodową oraz raportowanie do państwa
rezydencji pośrednika lub podatnika (w zależności, który podmiot zobowiązany jest do
zaraportowania) są zgodne z przepisami projektowanej ustawy.
Kolejnym etapem implementacji dyrektywy MDR będzie nowelizacja ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, która nastąpi w ramach odrębnego
projektu.
Dyrektywa MDR daje państwom członkowskim pewnego rodzaju swobodę w kształtowaniu krajowych rozwiązań. Postanowienia dyrektywy MDR stanowią bowiem minimalny
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standard. W konsekwencji państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą określać dodatkowe obowiązki administracyjne, realizujące cele dyrektywy MDR, podlegające raportowaniu do organów podatkowych.
Rozwiązania projektowanej ustawy mają na celu szybki dostęp administracji podatkowych do informacji o potencjalnie agresywnym planowaniu lub nadużyciach związanych
z planowaniem podatkowym oraz o promotorach i użytkownikach schematów podatkowych oraz zniechęcenie podatników i ich doradców do przygotowywania i stosowania
schematów podatkowych.
Projektowane rozwiązania określą m.in.:
•
definicję schematu podatkowego oraz jego cechy rozpoznawcze (hallmarks),
•
krąg podmiotów obowiązanych do przekazywania informacji (promotor, korzystający, wspomagający),
•
sposób i termin raportowania,
•
zasady ochrony tajemnicy zawodowej,
•
sankcje za niewypełnienie obowiązku.
Projektowane rozwiązanie przewiduje, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie nadawał indywidualne numery referencyjne schematom podatkowym, pozyskiwanym w wyniku raportowania. Zanonimizowane informacje o schematach podatkowych
będą przechowywane w informatycznej bazie danych schematów podatkowych. Będą
one dostępne dla organów podatkowych. Dodatkowo, zanonimizowane informacje
o schematach będą częściowo udostępnione do publicznej wiadomości.
Przewidziano zmiany w zakresie podatku u źródła / WHT. Projektowane zmiany
dotyczą wyłącznie należności, których łączna wysokość wypłacanych dla tego samego podatnika w danym (zależnie od ustawy) roku podatkowym przekracza kwotę 2 000 000 zł,
a zatem dotkną jedynie największych płatników. Jednocześnie rozwiązanie zakłada możliwość stosowania dotychczasowych zasad rozliczania podatku u źródła (tj. możliwość stosowania przez płatnika preferencyjnego opodatkowania podatkiem u źródła) w sytuacji
przedłożenia przez płatnika organowi podatkowemu odpowiednich oświadczeń dotyczących spełnienia wymogów formalnych (np.
uzyskanie wymaganych dokumentów od
podatnika) oraz dochowania staranności
w weryfikacji merytorycznych przesłanek
dla danej preferencji podatkowej (obniżona stawka lub zwolnienie).
Płatnicy, którzy nie zdecydują się złożyć
wymaganych oświadczeń, będą podlegali
zmienionym zasadom rozliczania podat-
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ku z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarówno
w odniesieniu do podatników niemających w Polsce miejsca zamieszkania (siedziby), tzw.
nierezydentów, jak również – w przypadku niektórych dochodów i wypłat (np. dywidendy) – w stosunku do podmiotów krajowych. Zmiany obejmują również przepisy regulujące
obowiązki płatnika. Do wysokości kwoty 2 mln zł obowiązywać będą dotychczasowe zasady płatności (poboru) podatku u źródła. Z chwilą przekroczenia tej kwoty, płatnik, który
nie złożył powyższych oświadczeń, zobowiązany będzie do poboru, obliczenia i wpłacenia
podatku stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
lub ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym przypadku płatnik nie stosuje zwolnień wskazanych w tych ustawach oraz przepisów umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, z którymi Polska ma podpisaną umowę. W przypadku pobrania podatku
przez płatnika, podatnik, jego pełnomocnik, oraz płatnik może wystąpić z wnioskiem
o zwrot podatku do organu podatkowego. Generalnie, gdy okoliczności, stan faktyczny
nie budzą wątpliwości, organ podatkowy zobowiązany będzie do zwrotu podatku w terminie 6 miesięcy. W określonych sytuacjach, organ podatkowy będzie mógł przeprowadzić
postępowanie wyjaśniające, którego celem jest weryfikacja zasadności zwrotu podatku.
W projekcie założono jednocześnie uproszczenie w postaci możliwości stosowania
dotychczasowych zasad rozliczania podatku u źródła (tj. możliwość stosowania przez
płatnika preferencyjnego opodatkowania podatkiem u źródła, bez względu na kwotę
dokonanych wypłat na rzecz jednego podatnika) w sytuacji wydania stosownego rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych dla danej kategorii
wypłat lub podmiotów.
W zakresie podatku CIT, określono uproszczenie proceduralne w związku ze stosowaniem zwolnienia na podstawie przepisów dyrektyw unijnych. W tym przypadku, przepisy
projektowanej ustawy przewidują wydanie przez organ podatkowy opinii o stosowaniu zwolnienia, która wydawana jest generalnie na okres 36 mc. i przede wszystkim po
sprawdzeniu przez organy podatkowe warunków określonych w przepisie art. 22 ust. 4
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które implementowały tzw. dyrektywę
Parent-Subsidiary1. Uproszczenie w tym przypadku sprowadza się do możliwości stosowania zwolnienia od podatku na dotychczasowych zasadach (płatnik nie pobiera podatku),
również w przypadku płatności których wysokość w danym roku podatkowym dla tego
samego podatnika przekracza kwotę 2 000 000 zł. Gdy podatnik nie będzie w posiadaniu
takiej opinii, zastosowanie znajdą nowe regulacje dotyczące wypłacanych 2 mln należności.
1. Dyrektywa Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw
członkowskich (Dz.U. L 345 z 29.12.2011, s. 8, z późn. zm.).
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ORZECZENIA

Przekazanie
nieruchomości z VAT

W dniu 13 czerwca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości UE udzielił
odpowiedzi na pytania prejudycjalne przedstawione przez
Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 267 Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w postanowieniu z dnia
14 września 2016 r. sygn. akt I FSK 1857/13 oraz w postanowieniu
z dnia 22 marca 2017 r. sygn. akt I FSK 1048/15.
Trybunał w wyroku z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie C-665/16 – Minister Finansów
przeciwko Gminie Wrocław stwierdził, że: „artykuł 2 ust. 1 lit. a) oraz art. 14 ust. 2 lit.
a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że
stanowi transakcję podlegającą opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej
przeniesienie własności nieruchomości należącej do podatnika podatku od wartości
dodanej na rzecz Skarbu Państwa członkowskiego, dokonane z mocy prawa i w zamian za zapłatę odszkodowania, w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu
głównym, w której ta sama osoba reprezentuje zarazem organ wywłaszczający
i wywłaszczaną gminę, i w której ta ostatnia nadal w praktyce zarządza daną nieruchomością, nawet jeżeli wypłata odszkodowania została dokonana tylko jako
wewnętrzne przeksięgowanie w budżecie gminy”.
Z kolei w wyroku w sprawie C421/17 – Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeciwko Polfarmex S.A. Trybunał stwierdził, że „Artykuł 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady
2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od
wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że przekazanie przez spółkę
akcyjną na rzecz jednego z jej akcjonariuszy własności nieruchomości, dokonane,
jak w sprawie rozpatrywanej w postępowaniu głównym, tytułem wynagrodzenia
za nabycie przez ową spółkę akcyjną, w ramach mechanizmu umorzenia akcji przewidzianego w przepisach krajowych, akcji posiadanych przez owego akcjonariusza
w jej kapitale zakładowym, stanowi odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej, o ile owa nieruchomość jest związana
z działalnością gospodarczą owej spółki akcyjnej”.
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ZMIANY
PROJEKTY
PRAWNE

0% akcyza na gaz ziemny
CNG i LNG

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo
celne wprowadza zerową stawkę akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG.
Rozwiązanie to ma wpisywać się w program walki ze smogiem.
Ustawa wprowadza uproszczenia i ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej
związanej z wyrobami akcyzowymi przez zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla
przedsiębiorców, ograniczenie ponoszonych przez nich kosztów oraz przyspieszenie ich
obsługi przez organy podatkowe. W ustawie przewidziano preferencje podatkowe na
gaz ziemny CNG (sprężony) i LNG (skroplony) przeznaczony do napędu silników spalinowych, wprowadzając zerową stawkę akcyzy na te wyroby.

WSKAŹNIKI
ZMIANY
PROJEKTY
I STAWKI
PRAWNE

Maksymalne stawki
podatków i opłat
lokalnych na 2019 rok

Minister Finansów wydał obwieszczenie określające górne granice
stawek podatków i opłat lokalnych, jakie będą obowiązywały
w 2019 roku.
Z uwagi na wzrost cen towarów i usług stawki
maksymalne w 2019 roku będą wyższe w porównaniu z 2018 rokiem o 1,6%. Nowe stawki
dotyczą podatku od nieruchomości, podatku
od środków transportowych, opłaty targowej,
opłaty miejscowej, opłaty uzdrowiskowej, opłaty od posiadania psów oraz opłaty reklamowej.
Ostateczne stawki określa rada każdej gminy.
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PROJEKTY

Exit tax już
w przygotowaniu

W Ministerstwie Finansów przygotowywany jest projekt
ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
przewidujący wdrożenie do polskiego porządku prawnego
instytucji tzw. exit tax.
Chodzi o opodatkowanie nierealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, w związku
z przeniesieniem przez podatnika aktywów jego przedsiębiorstwa, stałego zakładu lub
rezydencji podatkowej do innego państwa. Ma ono objąć podatników PIT i CIT.
Tak wynika z odpowiedzi na 2 interpelacje poselskie: nr 24418 i nr 24057.

ZMIANY
PRAWNE

Większy monitoring
rachunków

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych
innych ustaw ma na celu przeciwdziałanie wykorzystaniu sektora
finansowego do wyłudzeń skarbowych.
Przewiduje ona informowanie klienta przez banki o zamrożeniu rachunku. Banki mają
informować przedsiębiorcę o żądaniu lub dokonaniu blokady wyłącznie na jego wniosek,
po uprzednim potwierdzeniu przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że dokonano
blokady rachunków tego przedsiębiorcy na jego żądanie.
Nowelizacja rozszerza także zakres danych przesyłanych w trybie dziennym przez
banki i SKOK-i w mechanizmie STIR o adresy IP, informacje o innych blokadach oraz
zajęciach wierzytelności oraz o informacje o pełnomocnikach składających dyspozycje
transakcji. Rozszerza definicję rachunku podmiotu kwalifikowanego o rachunek VAT
i rachunek lokaty terminowej. Przewidziano także zmiany dotyczące zasad informowania
klienta o tej blokadzie.
Nowelizacja przewiduje też zmiany dotyczące zakresu informacji ujawnianej w rejestrze podatników skreślonych. Dane te mają być rozszerzone, co ma przyczynić się do
zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

PROJEKTY
PORADY

Wspieranie produkcji
audiowizualnej

Rządowy projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji
audiowizualnej, przygotowany przez ministra kultury i dziedzictwa
narodowego, zakłada np. że Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF)
będzie wspierał finansowo produkcję utworów audiowizualnych
powstających w Polsce.
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Zgodnie z projektem, producenci audiowizualni, koproducenci oraz przedsiębiorcy wykonujący usługi na rzecz produkcji utworów audiowizualnych będą mogli uzyskać zwrot
części kosztów poniesionych na produkcję w naszym kraju.

AKTUALNOŚCI

Założenia projektu
„System Informacji
Celno-Skarbowej
EUREKA”

20 sierpnia 2018 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się publiczna
prezentacja założeń projektu „System Informacji Celno-Skarbowej
EUREKA”.
System przygotowano w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 – II Oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd –
Działanie 2.2. Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej.
Poniżej protokół wraz z prezentacją i listą obecności:
•
Protokół z prezentacji publicznej System EUREKA
•
Lista obecności
•
Prezentacja założeń projektu System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA

ZMIANY
PROJEKTY
PRAWNE

Reorganizacja
administracji żeglugi
śródlądowej

Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej przekształca
Urzędy Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Giżycku, Warszawie,
Krakowie i Kędzierzynie-Koźlu w delegatury.
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Nowelizacja przewiduje więc zmniejszenie z 8 do 3 liczby centralnych urzędów żeglugi
śródlądowej. Będą one miały siedziby w Bydgoszczy, Wrocławiu i Szczecinie. Pozostałe
dotychczas działające urzędy – w Giżycku, Gdańsku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie i Warszawie – zostaną przekształcone w delegatury. Nowe przepisy mają na celu dostosowanie terenowej struktury administracji żeglugi śródlądowej do realizowania nowych
zadań nałożonych prawem wodnym.

ZMIANY
PROJEKTY
PRAWNE

Ustawa o systemie
monitorowania
i kontrolowania
jakości paliw

Ustawa wprowadza przepisy umożliwiające monitorowanie
i kontrolowanie jakości paliw stałych (węgla), ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności ograniczenia emisji zanieczyszczeń
i gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych
powstałych w trakcie ich spalania. Przyjęte rozwiązania prawne
wpisują się w działania mające na celu istotną poprawę jakości
powietrza, dzięki którym ograniczony zostanie smog i napływ węgla
niesortowanego do Polski.
Nowe regulacje w tym zakresie zostają wprowadzone po raz pierwszy. Wyznaczają one
odpowiednie standardy jakości dla paliw stałych przeznaczonych do celów grzewczych
w sektorze komunalno-bytowym. Ustawa dotyczyła będzie gospodarstw domowych
i małych jednostek spalania nie większych niż 1MW.
W ustawie przewidziano nowe rozwią
zanie polegające na wprowadzeniu świaNowe regulacje wyznaczadectwa jakości, które ma określić nieją odpowiednie standardy
zbędne parametry paliwa stałego dla
jakości dla paliw stałych
kupującego. Dzięki temu kupujący uzyska
przeznaczonych do celów
rzetelną wiedzę na temat nabywanego progrzewczych w sektorze
komunalno-bytowym.
duktu. Za wprowadzenie do obrotu paliw
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niezgodnych z wymogami ustawy i rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw stałych – przewidziano kary grzywny od 50 do 500 tys. zł lub karę pozbawienia
wolności do lat 3. Za wykroczenia mniejszej wagi będzie można wymierzyć karę grzywny
od 10 do 100 tys. zł. Chodzi o niewystawienie świadectwa jakości lub wystawienie takiego, w którym wartości parametrów paliwa stałego są niezgodne ze stanem faktycznym.
Indywidualni nabywcy paliw stałych nie będą kontrolowani. Kontrole odbywać się będą
jedynie na składach paliw stałych, czyli w miejscach, w których można je kupić. Za kontrolę
odpowiedzialna będzie Inspekcja Handlowa oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Koszty kontroli będzie ponosił Skarb Państwa.
Podczas drugiego czytania ustawy w Sejmie wprowadzono poprawkę w zakresie węgla
brunatnego. Dopuszczenie do sprzedaży tego paliwa po uprzednim poddaniu termicznej
obróbce umożliwi dalsze korzystanie z kotłów dedykowanych do tego typu węgla bez
zwiększania kosztów grzewczych.
Ustawa została notyfikowana w Komisji Europejskiej w dniu 14 marca 2018 r. W obowiązkowym okresie wstrzymania procedury legislacyjnej państwa członkowskie i KE
nie zgłosiły komentarzy i opinii do przedmiotowego projektu. Oznacza to, że akt jest
zgodny z prawem UE.
Ustawa wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Po tym terminie będzie możliwe
zakończenie prac na rozporządzeniami w sprawie: wymagań jakościowych dla paliw stałych,
metod badania jakości paliw stałych, sposobu pobierania próbek paliw stałych, wzoru
świadectwa jakości. W ten sposób cały pakiet rozwiązań prawnych przygotowanych przez
Ministerstwo Energii wejdzie w życie.

UZP radzi
PORADY

Urząd Zamówień Publicznych przygotował ostatnio poradniki
dotyczące zamówień publicznych.
Zaliczki w zamówieniach publicznych
W celu wsparcia zamawiających w zakresie działań mających na celu efektywną realizację
przedmiotu zamówienia, przygotowane zostało kompleksowe opracowanie dotyczą-
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ce zaliczek w zamówieniach publicznych.
Ustawa nie ogranicza możliwości
W materiale omówiono m.in. charakter
zastosowania płatności częściozaliczki na gruncie ustawy Pzp, a także
wych, tym samym dopuszczalne
kwestie związane z jej udzieleniem, rozlisą płatności częściowe w umoczeniem i zabezpieczeniem zwrotu. Nalewach na usługi, dostawy i roboty
ży podkreślić, że zaliczka jest instrumenbudowlane w przypadku, gdy
tem mającym duże znaczenie w procesie
czas trwania umowy jest krótszy
udzielenia i realizacji zamówienia, pozwala
niż 12 miesięcy.
bowiem na szersze otwarcie rynków zamówień publicznych dla mniejszych wykonawców, w tym w szczególności z sektora małych
i średnich przedsiębiorstw (MSP), a także może przyczynić się do obniżenia kosztów
realizacji zamówienia, co w konsekwencji przynosi pozytywne efekty także zamawiającym, gdyż uzyskują oferty tańsze, niewymagające uwzględnienia w ich cenie kosztów
pozyskania środków pieniężnych na realizację zamówienia.
Zachęcamy do zapoznania się z materiałem UZP: Zaliczki w zamówieniach publicznych.
Częściowe płatności w zamówieniach publicznych
Mając na uwadze konieczność zapewnienia efektywnego wydatkowania środków publicznych, UZP przypominał, że ustawa – prawo zamówień publicznych („Pzp”) przewiduje stosowanie w umowach o zamówienie publiczne zapisów dotyczących płatności
częściowych za wykonanie przedmiotu zamówienia. W art. 143a ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp uregulowana została zapłata wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach
w przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy
niż 12 miesięcy.
Ustawa Pzp nie ogranicza możliwości zastosowania płatności częściowych, tym samym dopuszczalne są płatności częściowe w umowach na usługi, dostawy i roboty budowlane w przypadku, gdy czas trwania umowy jest krótszy niż 12 miesięcy.
Zamawiający, kształtując postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego w części dotyczącej płatności, powinien wziąć pod uwagę specyfikę przedmiotu
zamówienia i sposób realizacji umowy, nadto uwzględnić warunki oraz realia rynkowe
dotyczące obszaru związanego z realizacją zamówienia. Wpisanie do projektu umowy
płatności częściowych może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania zamówieniem wśród potencjalnych wykonawców, a tym samym do zwiększenia konkurencyjności
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
UZP przygotował przykładowe zapisy umowy w sprawie zamówienia publicznego
dotyczące płatności częściowych: Przykładowe zapisy umowy – płatności częściowe.
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Znakowanie zwierząt
mniej restrykcyjne

Ustawa o zmianie ustawy systemie identyfikacji i rejestracji
zwierząt ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych
właścicieli zwierząt gospodarskich.
Zrezygnowano w niej np. z obowiązku
wykonywania spisu bydła, a także przekazywania do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa spisu owiec i kóz.
Zmniejszono też zakres informacji zawartych w spisie świń. Wydłużono z 24 godzin
do 2 dni termin zgłaszania ARiMR zmian
w liczebności stada i uboju świń w gospodarstwach znajdujących się na obszarze
zapowietrzonym, zagrożonym lub podlegającym innym ograniczeniom. Hodowcy
świń będą mogli wybrać też jedną z metod
ich znakowania – kolczyk lub tatuaż.

ZMIANY
PROJEKTY
PRAWNE

Tajemnice
przedsiębiorstwa pod
większą ochroną

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz
niektórych innych ustaw wdraża do polskiego prawa dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r.
w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji
handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym
pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem.
POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Harmonizacja ma charakter minimalny, co oznacza, że poziom ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w systemach prawnych poszczególnych państw
członkowskich nie może być niższy niż określony w dyrektywie. Obowiązujące obecnie
w państwach członkowskich przepisy krajowe tworzą nierówny poziom ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa na obszarze Unii Europejskiej, co może zniechęcać przedsiębiorców
do podejmowania działalności o charakterze transgranicznym.
Ustawa wprowadza nową definicję tajemnicy przedsiębiorstwa, określa również,
kiedy ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie tajemnicy przedsiębiorstwa stanowi
czyn nieuczciwej konkurencji. Penalizuje działania podejmowane przez osoby, które
wykorzystają lub ujawnią informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, poznaną
w związku z udziałem w postępowaniu sądowym dotyczącym czynu nieuczciwej konkurencji albo dostępem do akt takiego postępowania, jeśli w postępowaniu tym sąd wyłączył jawność rozprawy. Poszerzony zostanie krąg osób mających pierwszeństwem do
zaspokojenia się z kaucji przed innymi należnościami zaraz po kosztach egzekucyjnych.

ZMIANY
PROJEKTY
PRAWNE

Skuteczniejsze kontrole
rynków rolnych

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie
niektórych rynków rolnych ma na celu zwiększenie efektywności
służb kontrolujących niektóre rynki rolne i wyeliminowanie
nieuczciwych praktyk, takich jak przepakowywanie owoców
i warzyw z zagranicy i sprzedawanie ich jako polskie.
Nowelizacja przewiduje rozwiązania, które mają wzmocnić i usprawnić działania służb
kontrolnych. Inspektor Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych będzie
mógł prowadzić kontrolę świeżych owoców i warzyw nieobjętych wymaganiami unijnymi
na podstawie okresowego imiennego upoważnienia. Pozwoli to na przeprowadzenie jednorazowo kontroli u wielu handlowców, np. sprzedających owoce i warzywa na rynkach hurtowych, których dane nie mogły być znane inspektorowi przed przystąpieniem do kontroli.
Ustawa przewiduje, że każdy podmiot wprowadzający artykuły rolno-spożywcze do
obrotu będzie musiał mieć informacje umożliwiające ich identyfikację, odróżnienie ich
od innych artykułów rolno-spożywczych.
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W nowelizacji m.in. zastąpiono grzywny wyższymi karami pieniężnymi za nieprzestrzeganie wymagań jakości handlowej owoców i warzyw, w tym dotyczących podawania informacji o pochodzeniu produktu. Wprowadzono też dodatkowe kary za
nieokazanie dokumentów danej partii owoców lub warzyw albo niezamieszczenie
w tych dokumentach wymaganych informacji i podanie informacji nieprawdziwych.
Karane będzie również ponowne wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw, wobec
których wydano orzeczenie o ich niezgodności z wymaganymi unijnymi. Za utrudnianie
wojewódzkiemu inspektorowi lub inspektorowi inspekcji handlowej kontroli będzie
grozić kara w wysokości do 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, a za wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw niespełniających wymagań jakości handlowej –
w wysokości do 5-krotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub możliwej do
uzyskania przez wprowadzenie tych artykułów do obrotu. Kara ta nie będzie mogła
być jednak niższa niż 500 zł.

Przewaga kontraktowa
PROJEKTY
PORADY

Ograniczenie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu
dostaw żywności jest podstawowym celem nowelizacji
ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu
wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami
rolnymi i spożywczymi zaproponowanej przez rząd.
W łańcuchu dostaw żywności to najczęściej rolnicy stanowią najsłabsze ogniwo i są
narażeni na stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych przez podmioty o większej
sile przetargowej i potencjale ekonomicznym.
Na podstawie obowiązujących przepisów rolnicy jako dostawcy produktów rolno-spożywczych nie mogą zgłaszać zawiadomień o stosowaniu nieuczciwych praktyk
handlowych do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ze względu na
brak spełnienia kryteriów: progu dotyczącego wartości obrotów realizowanych między dostawcą a nabywcą wynoszącego 50 tys. zł oraz obrotu w wysokości 100 mln zł
ze strony nabywcy lub dostawcy, który stosował praktykę nieuczciwie wykorzystującą
przewagę kontraktową. Ponadto rolnicy nie zgłaszają zawiadomień do UOKiK z obawy
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przed ujawnieniem swoich danych, a w konsekwencji utratą kontraktów i pogorszeniem
stosunków handlowych z nabywcą.
Odpowiedzią na to będzie objęcie przepisami ustawy wszystkich relacji handlowych
między dostawcą a nabywcą oraz zapewnienie anonimowości stronie zgłaszającej zawiadomienie w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową.
W rezultacie uchylono przepis dotyczący łącznej wartości obrotów realizowanych między dostawcą a nabywcą – 50 tys. zł. Zrezygnowano także z minimalnego progu 100 mln zł
w przypadku obrotu realizowanego przez nabywcę lub dostawcę, który stosował praktykę
nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową. Obecne progi 50 tys. zł i 100 mln zł
są zbyt wysokie i ograniczają krąg podmiotów podlegających przepisom ustawy.
Poszerzono także krąg podmiotów uprawnionych do zgłoszenia zawiadomienia o podejrzeniu stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową –
z zainteresowanego przedsiębiorcy na ogół obywateli. Zrezygnowano z obowiązku
zgłaszania na piśmie takiego zawiadomienia. Zapewniono anonimowość stronie skarżącej, jeśli chodzi o dane osobowe i treść zawiadomienia.
Jednocześnie na podstawie nowych przepisów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł zlecać Inspekcji Handlowej przeprowadzanie kontroli postępowań
na zasadach analogicznych do obowiązujących w przypadku kontroli prowadzonych
przez pracowników UOKiK.
Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia
w Dzienniku Ustaw.
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Prawo prasowe
uaktualnione

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe rozszerza m.in. prawo
do udzielania informacji prasie na osoby przebywające w Polsce,
a niebędące obywatelami polskimi. Ma to dostosować przepisy do
konstytucji.
Nowelizacja obejmuje ochroną prawną sprawozdania z jawnych posiedzeń Senatu, tak jak
w wypadku posiedzeń Sejmu, aby publikacje te były rzetelne i zgodne z prawdą.

Ochrona roślin
ZMIANY
PROJEKTY
PORADY
PRAWNE

Cele nowelizacji ustawy o ochronie roślin oraz niektórych
innych ustaw to m.in. uproszczenie procedur administracyjnych
w odniesieniu do działań Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa, ułatwienie prowadzenia międzynarodowego obrotu
materiałem roślinnym, likwidacja problemów podczas granicznej
kontroli fitosanitarnej drewnianych materiałów opakowaniowych.
Chodzi też o uregulowanie zasad współpracy Państwowej Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa z innymi jednostkami administracji, przede wszystkim
z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu systemu integrowanej produkcji roślin.
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Obniżenie rygorów
formalnych udzielania
zgód i przyrzeczeń
wodnoprawnych

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych
innych ustaw doprecyzowuje przepisy dotyczące postępowań
administracyjnych związanych z udzielaniem zgód wodnoprawnych
i pobierania opłat za usługi wodne. Przewiduje także zmniejszenie
formalności związanych z postępowaniami administracyjnymi
w sprawie pozwoleń i przyrzeczeń wodnoprawnych.
Nowelizacja np. ogranicza wymóg przedkładania danych lub dokumentów, które znajdują
się już w posiadaniu organu, sprzyjając redukowaniu barier biurokratycznych oraz skracaniu postępowań administracyjnych prowadzonych w oparciu o proponowane przepisy.
Zgodnie z ustawą, do końca 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych będą
Opłaty za usługi wodne
składać Państwowemu Gospodarstwu Wodnie będą wnoszone, jeżeli
nemu „Wody Polskie” oświadczenia, na podich wysokość ustalona
stawie których będą ustalane opłaty za te
przez „Wody Polskie”
usługi (opłaty kwartalne). Podmioty, które
albo wójta, burmistrza
mają zawarte umowy, będą miały możliwość
lub prezydenta miasta nie
przekroczy 20 zł.
ich kontynuacji bez konieczności przeprowadzania przetargu. Ustawa przewiduje, że
nie trzeba będzie mieć pozwolenia wodnoprawnego do lokalizowania tymczasowych
(do 180 dni) obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
Wydłużono z 20 do 30 lat czas obowiązywania nowo wydawanych pozwoleń wodnoprawnych, co jest istotne przy takich inwestycjach, jak np. elektrownie wodne.
Zgodnie z nowelizacją opłaty za usługi wodne nie będą wnoszone, jeżeli ich wysokość ustalona przez „Wody Polskie” albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
nie przekroczy 20 zł. Nie będzie wówczas obowiązku wysyłania podmiotom informacji
o wysokości opłaty. Ustawa wprowadza ponadto zakaz wprowadzania wód opadowych
do wód podziemnych oraz wprowadzania wód opadowych zawierających substancje
szczególnie szkodliwe do urządzeń wodnych.
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Nowa ustawa pomoże
uruchomić inwestycje
za kilkadziesiąt
miliardów złotych

Ustawa nowelizuje też 19 innych ustaw, m.in. ustawę o drogach publicznych. Zgodnie z nowymi przepisami będą 2 typy stref płatnego parkowania – zwykłe i śródmiejskie.
Śródmiejskie strefy płatnego parkowania będą mogły być tworzone w centrum miasta lub
jego dzielnicy o liczbie powyżej 100 tys. mieszkańców. W tej strefie opłaty będą mogły być
ustalane za parkowanie w ciągu całego tygodnia, a nie tylko w dni robocze. W strefie płatnego parkowania opłata za 1. godzinę nie będzie mogła przekroczyć 0,15% minimalnego
wynagrodzenia, w śródmiejskiej zaś 0,45%. Opłata dodatkowa za parkowanie nie będzie
mogła przekroczyć 10% minimalnego wynagrodzenia.

Ustawa o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz
niektórych innych ustaw ma rozruszać polski rynek partnerstwa
publiczno-prywatnego.
Nowelizacja ma na celu zwiększenie zaangażowania kapitału prywatnego w realizację
inwestycji publicznych, przy jednoczesnym rozłożeniu w czasie obciążeń sektora finansów
publicznych. Ponadto celem ustawy jest podniesienie efektywności wydatkowania środków publicznych w Polsce. W tym celu m.in. wzmacnia się kompetencje ministra do spraw
rozwoju regionalnego oraz wprowadza się ścisłe mierniki efektywności realizacji zadań
publicznych w ramach PPP.
Do ustawy dodano 2 rozdziały: reguluNowelizacja ma na celu
jący kwestie oceny efektywności realizacji
zwiększenie zaangażowaprzedsięwzięcia publiczno-prywatnego
nia kapitału prywatnego
i określający zadania ministra właściwego
w realizację inwestycji
ds. rozwoju regionalnego, jako organu włapublicznych, przy jednocześciwego w sprawach partnerstwa publiczsnym rozłożeniu w czasie
no-prywatnego. Zgodnie z nowymi przepiobciążeń sektora finansów
publicznych.
sami podmiot publiczny przed wszczęciem
postępowania w sprawie wyboru partnera
prywatnego będzie miał obowiązek sporządzenia oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP w porównaniu z realizacją jego w inny sposób. Podmiot publiczny
będzie mógł wystąpić do ministra rozwoju regionalnego o opinię w sprawie planowanej
inwestycji (tzw. certyfikacja).
Nowelizacja zakłada, że partnerstwo publiczno-prywatne będzie mogło być realizowane wyłącznie w formie spółki kapitałowej (spółka z o.o. albo spółka akcyjna), a nie – jak
dotychczas – także spółek komandytowych lub komandytowo-akcyjnych. Spółka będzie
zawiązywana na czas oznaczony, nie dłuższy niż okres niezbędny do wykonania umowy
o partnerstwie publiczno-prywatnym i zakończenia spraw.
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Komercjalizacja
państwowego
przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej
„Poczta Polska”

28 sierpnia 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt
ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”,
przedłożony przez ministra infrastruktury.
Poczta Polska SA będzie mogła sprzedawać z bonifikatą samodzielne lokale mieszkalne
najemcom, znajdujące się w należących do niej budynkach niemieszkalnych. Obecnie
preferencyjna sprzedaż mieszkania możliwa jest wtedy, gdy jest ono usytuowane w budynku mieszkalnym należącym do poczty.
Osoba wynajmująca mieszkanie na czas nieoznaczony w budynku mieszkalnym będącym własnością poczty może wykupić je z bonifikatą, o ile spółka zdecyduje się na jego
sprzedaż. Natomiast wynajmujący mieszkanie w budynku niemieszkalnym poczty, nawet
jeśli taki budynek nie jest jej potrzebny, nie ma takiej możliwości. Oznacza to zróżnicowanie statusu prawnego najemców w zależności od funkcji budynku, czyli w praktyce
nierówność obywateli wobec prawa.
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Znowelizowana ustawa przywraca stan prawny sprzed 10 listopada 2008 r., dzięki
czemu możliwy będzie wykup mieszkań po preferencyjnych cenach przez wszystkich
najemców lokali w budynkach poczty (mających zawarte umowy najmu na czas nieoznaczony) – bez względu na funkcję budynku, w którym są one usytuowane.
Uchwalenie ustawy nie spowoduje automatycznego wyzbycia się majątku przez pocztę, bowiem przy sprzedaży mieszkań na rzecz najemców spółka będzie kierować się
kryterium społecznym i rachunkiem ekonomicznym.
Przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

PORADY

Materiały na temat
Funduszy Europejskich
są bezpłatne

Jest także możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji na
temat możliwości wsparcia z FE w Punktach Informacyjnych FE
w całej Polsce.
Jeśli otrzymasz ofertę odpłatnych wzorów dokumentów, treści Programów Operacyjnych,
zestawień z terminami naborów wniosków czy innych publikacji poświęconych Funduszom
Europejskim, sprawdź, czy nie są one bezpłatne i powszechnie dostępne m.in. na stronie
www.funduszeeuropejskie.gov.pl (w zakładkach „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”
oraz „Pobierz poradniki i publikacje”) lub na stronach regionalnych programów operacyjnych – zestawienie linków do tych stron znajdziesz na Portalu Funduszy Europejskich.

WSKAŹNIKI
I STAWKI

Wynik jest zgodny z oczekiwaniami MPiT formułowanymi przed miesiącem. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w lipcu wzrosła o 7,8 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku.
Główny Urząd Statystyczny w szybkim szacunku podał, że PKB niewyrównany sezonowo w II kw. br. wzrósł realnie o 5,1 proc. rok do roku wobec wzrostu 5,2 proc. w I kw.
2018 r. tego roku oraz wobec 4 proc. w analogicznym kwartale zeszłego roku. Zdaniem
ministra inwestycji i rozwoju o wzroście PKB na poziomie 5,1% w II kwartale zdecydowały
konsumpcja i ożywienie w inwestycjach.
Jeśli chodzi o handel zagraniczny Polski, to według ostatecznych danych GUS,
w 2017 roku eksport towarów z Polski wzrósł o 11,8 proc. (do 206,6 mld EUR), a import
o 13,9 proc. (do blisko 206,1 mld EUR). Tym samym tempo wzrostu zarówno eksportu, jak
i importu było o 1,6 pkt. proc. wyższe w porównaniu z danymi wstępnymi prezentowanymi
na początku roku. Za taką korektę odpowiadały kraje unijne, których tempo wzrostu obu
strumieni handlu zagranicznego okazało się o ponad 2 pkt. proc. wyższe.
Według wstępnych danych GUS (z dnia 14 sierpnia 2018 roku) po 6 miesiącach br.
eksport towarów z Polski osiągnął 107,6 mld EUR, tj. poziom o 5,7 proc. wyższy niż przed
rokiem. Z kolei import wyniósł ponad 108,8 mld EUR, co oznacza wzrost o 7,9 proc. Deficyt
obrotów towarowych wyniósł ok. 1,2 mld EUR.
Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych (inflacja) w lipcu 2018 roku
spadły o 0,2 proc. wobec czerwca br. W porównaniu z lipcem 2017 roku ceny wzrosły
o 2,0 proc. Dane są zbliżone do formułowanych przed miesiącem prognoz MPiT.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu utrzymała się na rekordowo niskim poziomie
5,9% – poinformował Główny Urząd Statystyczny, potwierdzając tym samym szacunki
Ministerstwa Rodziny.

Kilka wskaźników
gospodarczych

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu
w lipcu 2018 roku była o 10,3 proc. wyższa w porównaniu
z analogicznym miesiącem 2017 roku.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI
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ZMIANY
PROJEKTY
PRAWNE

Elektronizacja zamówień
publicznych

Zasadniczym celem nowelizacji Prawa zamówień publicznych jest
odsunięcie w czasie obowiązku pełnej elektronizacji w odniesieniu
do postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych
przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których
wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych.
Zmiany przewidują przesunięcie, z dnia 18 października 2018 r. na dzień 1 stycznia
2020 r., obowiązku wprowadzenia w tych postępowaniach komunikacji zamawiającego
z wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. do czasu
pełnego wdrożenia modelu docelowego zakładającego istnienie centralnej Platformy
e-Zamówień, z którą zintegrowane będą Portale e-Usług.
Dopiero więc od 1 stycznia 2020 r. ma obowiązywać obowiązek pełnej elektronizacji
zamówień publicznych składanych przez małe i średnie firmy. Do tego czasu przedsiębiorcy
będą mogli korzystać z tradycyjnych form komunikacji, np. z poczty czy firmy kurierskiej.
Ułatwieniem dla firm ma być też umożliwienie przedsiębiorcom składania oświadczeń
niepotwierdzonych podpisem elektronicznym.

ZMIANY
PROJEKTY
PRAWNE

Dyrektor oddziału
terenowego KOWR
ukara…

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów
mlecznych zmienia organ upoważniony do wymierzania kar
pieniężnych za nieprzekazanie przez podmioty skupujące mleko
do dyrektorów oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa (KOWR) informacji miesięcznych na temat
ilości skupionego mleka.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Zamiast dyrektorów oddziałów regionalnych ARiMR, będą to dyrektorzy oddziałów
terenowych KOWR.
Poza tym w nowelizacji doprecyzowano, właściwość miejscową dyrektora oddziału
regionalnego ARiMR uprawnionego do przeprowadzania kontroli uznanych organizacji
producentów i uznanych zrzeszeń organizacji producentów oraz uznanych organizacji
międzybranżowych, a także doprecyzowano właściwość miejscową dyrektora oddziału
terenowego KOWR uprawnionego do przeprowadzania kontroli pierwszych podmiotów
skupujących mleko.
Przedmiotowa ustawa wprowadza zasadę, że we wniosku o wydanie świadectwa
autoryzacji zakładów produkcyjnych, chłodni oraz magazynów, numer w centralnym
rejestrze przedsiębiorców zastępuje się numerem z ewidencji producentów.
Ponadto modyfikuje ona sposób publikacji formularzy wniosków o wydanie świadectwa autoryzacji oraz warunki formalne takich wniosków. Wnioski składać się będzie do
Dyrektora Generalnego KOWR w formie papierowej, na formularzach opracowanych
przez ARiMR, udostępnionych na stronach internetowych ARiMR i KOWR.
Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZMIANY
PROJEKTY
PRAWNE

Działalność w internecie
jako misja publiczna

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy
o opłatach abonamentowych dostosowuje przepisy do stanowiska
Komisji Europejskiej z maja 2011 r., nakazującego maksymalne
sprecyzowanie misji publicznej mediów i ograniczenie pomocy
państwa dla mediów publicznych. Chodzi więc o dostosowanie
przepisów polskiego prawa do zasad wspólnego rynku.
Doprecyzowuje ona definicję misji publicznej jednostek publicznej radiofonii i telewizji
oraz katalogu zadań misyjnych, tworzy procedury uprzedniej oceny przewidywanych
istotnych usług medialnych, które będą mogły być finansowane ze środków publicznych,
a także reguluje zasady skutecznego nadzoru nad jakością wypełniania misji publicznej.
Zadania nadawców publicznych, wynikające z misji publicznej, uzupełniono m.in.
o działalność w internecie i technologiach cyfrowych. Zgodnie z nowelą zadania misyjne

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

FIRMA ■

■ FIRMA

byłyby uszczegółowiane w karcie powinności. Karta ma być ustalana na 5 lat w drodze
porozumienia, zawieranego pomiędzy spółką publicznej radiofonii i telewizji oraz przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Projekt karty powinności na najbliższy rok nadawcy będą przekazywać KRRiT do końca kwietnia, a jego ostateczna wersja
ma zostać uzgodniona i opublikowana do końca listopada. Na postawie tych planów
KRRiT będzie przekazywać nadawcom środki z abonamentu radiowo-telewizyjnego.
Środki te nie będą mogły być wyższe niż nakłady poniesione na projekty realizowane
w ramach tej misji, pomniejszone o wpływy z tych projektów, np. przychody reklamowe. Nadawcy publiczni będą mieć prawo do zachowania maksymalnie 10% środków
od KRRiT, jeśli przy realizacji projektów w ramach misji publicznej poniosą niższe od
planowanych koszty netto. Większe nadwyżki będą musieli zwracać regulatorowi.
Nowelizacja wprowadza też procedurę tzw. uprzedniej oceny przewidywanych istotnych usług medialnych, które będzie można finansować ze środków publicznych. Zgodnie z nowymi przepisami każda nowa istotna usługa nadawcy publicznego po konsultacjach społecznych będzie oceniana przez organ nadzorujący nadawców publicznych pod
kątem jej wartości publicznej i wpływu na rynek. Organ nadzorujący będzie decydował
o możliwości stworzenia nowej usługi i jej finansowania ze środków publicznych. Świadczenie nowej istotnej usługi przez jednostkę publicznej radiofonii i telewizji w ramach
jej misji publicznej będzie wymagało objęcia tej usługi kartą powinności.
Nowelizacja reguluje również zasady nadzoru nad jakością realizacji misji publicznej,
m.in. poprzez doprecyzowanie obowiązków sprawozdawczych nadawców i zwiększenie
kompetencji nadzorczych nad nadawcami.

AKTUALNOŚCI

Decyzje Rady Ministrów
w sprawie suszy

Rada Ministrów przyjęła, przedłożone przez ministra rolnictwa
i rozwoju wsi, uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy
dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody
spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, wraz
z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w spraDotacje będą przysługiwały do
wie ustanowienia programu pomocy dla
powierzchni upraw, na których
gospodarstw rolnych i rybackich, w któszkody spowodowane suszą lub
rych powstały szkody spowodowane wypowodzią objęły co najmniej 30%.
stąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi
wraz z rozporządzeniem zmieniającym
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rząd ustanowił program pomocy dla
gospodarstw rolnych i rybackich, które w 2018 r. ucierpiały z powodu suszy lub powodzi.
Według danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa susza rolnicza występuje na obszarze całej Polski – w 82,97 proc. gmin kraju na powierzchni 63,14 proc. gruntów
ornych. Ponadto, na południu Polski wystąpiła powódź, która zniszczyła m.in. uprawy rolne.
Pomoc dla gospodarstw rolnych i rybackich będzie udzielania w 2018 r. w formie:
•
dotacji dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (dotacje będą przysługiwały do powierzchni upraw, na których szkody spowodowane tegoroczną suszą
lub powodzią objęły co najmniej 30 proc. danej uprawy),
•
dotacji dla podatników podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub
hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin,
w których wystąpiła susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
•
spłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na rzecz
banków pełnego oprocentowania (przez okres nie dłuższy niż 2 lata) w przypadku
zawieszenia przez nie spłaty preferencyjnych kredytów z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR (chodzi o producentów rolnych, którzy ponieśli szkody
w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zaprzestali ich produkcji).
Na realizację programu w 2018 r. rząd przeznaczy z budżetu państwa 799,5 mln zł, z tego:
•
25 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji,
•
60 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów należnego od kredytobiorców,
•
697 mln na dotacje do 1 ha zniszczonych w co najmniej 30 proc. upraw rolnych,
• 17,5 mln zł na dotacje do 1 ha powierzchni stawów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Rozporządzenie będzie obowiązywać
po14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
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E-akta pracownicze
PROJEKTY
PORADY

Od stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które ułatwią
przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników
i zleceniobiorców oraz obniżą koszty związane z ich przechowywaniem.
Obecnie dokumentację pracowniczą przechowuje się w formie papierowej. Od stycznia
pracodawca będzie mógł decydować, w jakiej formie chce ją przechowywać – papierowo,
czy elektronicznie. Będzie też mógł zmienić wcześniej przyjętą formę przechowywania
akt pracowniczych.
Przeczytaj porady ZUS dot. skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych.

ZMIANY
PRAWNE

Internetowe Konto
Pacjenta

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
oraz niektórych innych ustaw ma na celu m.in.: wprowadzenie
przepisów dotyczących Internetowego Konta Pacjenta
(IKP) oraz umożliwienie pacjentowi dostępu do części usług
oferowanych w ramach tzw. Zintegrowanego Informatora Pacjenta,
udostępnionego przez NFZ również za pośrednictwem IKP.
Nowelizacja zmienia także przepisy dotyczące identyfikatorów używanych w systemie
informacji w ochronie zdrowia. Ponadto wprowadza mechanizm określania minimalnych
wymagań technicznych i funkcjonalnych dla systemów teleinformatycznych usługodawców oraz podmiotów prowadzących rejestry medyczne.
Dzięki IKP i Zintegrowanemu Informatorowi Pacjenta pacjent i jego przedstawiciel
będą mieli dostęp do informacji o planowanych świadczeniach, refundowanych lekach
czy wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, płaconej przez usługobiorcę. Za po-

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

mocą IKP pacjent będzie mógł także
upoważnić określoną osobę do dostępu do jego dokumentacji medycznej.
Na podstawie nowych przepisów
możliwe będzie wystawianie recept
dla pacjentów kontynuujących leczenie lub zleceń na środki medyczne
przez pielęgniarki i położne za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
Zgodnie z ustawą, minister zdrowia
określi w rozporządzeniu wykaz
produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza, w wypadku
których niedopuszczalna jest sprzedaż wysyłkowa, co ma uniemożliwić
nielegalny wywóz leków i dostęp do
preparatów, jakie nie powinny być
sprzedawane drogą wysyłkową.

WSKAŹNIKI
I STAWKI

Limity przychodów
dorabiających

Od 1 września 2018 r. obowiązują następujące limity:

3164,80 zł

Przekroczenie limitu powoduje zmniejszenie wypłaty emerytury lub renty
(też renty socjalnej).

To kwota przychodu odpowiadająca
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2018 r.

5877,40 zł

Przekroczenie limitu powoduje zawieszenie wypłaty emerytury lub renty.

To kwota przychodu odpowiadająca
130% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia za II kwartał 2018 r.
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Dla kogo mały ZUS?
ZMIANY
PRAWNE

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek
na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących
działalność gospodarczą na mniejszą skalę ma na celu obniżenie
składki ZUS dla małych firm.
Zgodnie z nowelizacją osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to 5.250 zł), będą mogły płacić obniżone, proporcjonalne do
przychodu składki na ubezpieczenie społeczne. Dotychczas przedsiębiorcy, niezależnie
od wysokości przychodu, płacili taką samą składkę ZUS. Zmiany mają pomóc w ograniczeniu „szarej strefy” oraz pobudzić aktywność zawodową i przedsiębiorczość.
Tzw. mały ZUS ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Mikro- i małe firmy
po zmianie przepisów płaciłyby miesięcznie na ZUS ok. 660 zł, a nie 1,2 tys. Z nowych
rozwiązań ma skorzystać ok. 200 tys. firm, które zaoszczędzą w ten sposób ok. 1,5 mld zł.

ZMIANY
AKTUALNOŚCI
PROJEKTY
PRAWNE

Nowe funkcjonalności
na PUE ZUS w związku
z e-ZLA

Została udostępniona nowa wersja portalu PUE, która wprowadza
zmiany optymalizacyjne dla płatników składek w związku
z elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi (e-ZLA).
Dodano możliwość nadania upoważnień ograniczonych tylko do e-ZLA – pełnomocnik
płatnika z nadanym upoważnieniem ograniczonym ma dostęp wyłącznie do zakładekZaświadczenia lekarskie w Panelu Płatnika i w skrzynce Dokumenty i wiadomości.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Upoważnienie może być od razu nadane jako upoważnienie ograniczone – mocodawca składając do ZUS pełnomocnictwo na druku ZUS-PEL może określić zakres pomocnictwa wyłącznie do e-ZLA. Jednocześnie osoba fizyczna w roli Płatnik może samodzielnie
w dowolnym momencie ograniczyć pełnomocnictwa wybranym lub wszystkim osobom,
którym do tej pory nadała upoważnienia pełne (Panel płatnika – ustawienia konfiguracja
profilu – role upoważnienia – upoważnienia ograniczone).
Zob.: Instrukcja ograniczania pełnomocnictwa przez płatnika – osobę fizyczną
Umożliwiono grupowy eksport dokumentów w formacie .xml ze skrzynki Dokumenty
i wiadomości – Zaświadczenia lekarskie. Oprócz możliwości pobrania pojedynczego
dokumentu (przycisk Pobierz dokument), dodano możliwość grupowego eksportu (przycisk Eksport), gdzie po zaznaczeniu kwadratów z prawej strony eksportuje się archiwum
.zip, zawierające odrębne pliki z pojedynczymi zwolnieniami lekarskimi.
Dodano informację o statusie w eksportowanych zwolnieniach z menu Panel płatnika – sekcja Zaświadczenia lekarskie. Eksport obejmuje wszystkie dane ze zwolnienia
lekarskiego, łącznie ze statusem zwolnienia lekarskiego. Zmianę schematu eksportowanego pliku .csv opisaliśmy na stronie o e-ZLA.
Rozszerzono katalog wniosków, które mogą być podpisywane za pomocą profilu
PUE. Złożenie tych dokumentów nie wymaga podpisania kwalifikowanym podpisem
elektronicznym ani profilem zaufanym ePUAP:
•
ZUS Z-15 – wniosek o zasiłek opiekuńczy,
•
ZUS Z-3 – Zaświadczenie płatnika składek (dotyczące pracowników),
•
ZUS Z-3a – Zaświadczenie płatnika składe (dotyczące osób ubezpieczonych, które
nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych),
•
ZUS Z-3b – Zaświadczenie płatnika składek (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych),
•
ZUS ZZU – Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego.
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PROJEKTY

Rząd przyjął projekt
ustawy o Pracowniczych
Planach Kapitałowych

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program dodatkowego
i dobrowolnego oszczędzania, przeznaczony dla ok. 11,5 mln osób
zatrudnionych. PPK umożliwią gromadzenie długoterminowych
oszczędności, wypłacanych po zakończeniu aktywności zawodowej.
Środki zgromadzone w PPK będą stanowić prywatną własność
uczestników, a pierwsze grupy pracowników mogą zacząć
oszczędzać już w połowie 2019 r.
W 2017 r. rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której kluczowym
elementem jest Program Budowy Kapitału, służący budowaniu oszczędności Polaków.
Ma on na celu w szczególności zwiększenie bezpieczeństwa finansowego obywateli i stabilności systemu finansów publicznych, rozwój lokalnego rynku kapitałowego oraz podniesienie możliwości rozwoju gospodarki. Jednym z jego filarów będą PPK, które będą
tworzone w celu systematycznego gromadzenia długoterminowych oszczędności przez
ich uczestników z przeznaczeniem na wypłatę po zakończeniu aktywności zawodowej.
– „Pracownicze Plany Kapitałowe są pierwszym programem oszczędnościowym skierowanym do 11,5 miliona obywateli, który ma szanse stać się prawdziwie powszechnym,
dzięki wpłatom zarówno po stronie pracodawcy, pracownika jak i budżetu państwa” –
powiedziała minister finansów prof. Teresa Czerwińska.
-„Środki zgromadzone w PPK podniosą bezpieczeństwo finansowe Polaków, a po
zakończeniu okresu aktywności zawodowej, będą uzupełnieniem świadczeń z systemu powszechnego. Środki te zasilą również polski rynek kapitałowy, a wzrost udziału
oszczędności długoterminowych obniży koszty finansowania inwestycji w Polsce i będzie
sprzyjać polskiej gospodarce” – dodała minister.
Dlaczego PPK są potrzebne
Wprowadzenie powszechnego, długoterminowego oszczędzania jest konieczne, bo
jak wynika z Zielonej Księgi Przeglądu Emerytalnego 2016 r. – 3/4 Polaków nie odkłada
pieniędzy na starość, podając jako powód brak wystarczających środków na ten cel lub
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ich brak. Opracowując system dodatkowego oszczędzania wzięto pod uwagę, że w przyszłości wysokość świadczeń emerytalnych dla wielu Polaków może być niewystarczająca,
dlatego konieczne jest dywersyfikowanie dochodów, aby zapewnić obywatelom godne
życie na emeryturze. Uwzględniono również procesy demograficzne i ich oddziaływanie
na stabilność finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (z jednej strony maleje
liczba urodzeń, z drugiej – wydłuża się średnie trwanie życia, co wpływa na sytuację FUS).
– „Projekt był szeroko konsultowany, a większość zgłaszanych postulatów została
przyjęta. Reprezentatywne organizacje pracodawców oraz związków zawodowych wyraziły pozytywne stanowisko wobec projektu” – przypomniała minister Teresa Czerwińska.
PPK ruszają w połowie 2019 r.
Od połowy 2019 r. gromadzenie oszczędności w ramach PPK będą mogły rozpocząć
pierwsze grupy pracowników.Środki zgromadzone w tym programie przez uczestnika
PPK zostaną wypłacone mu po osiągnięciu przez niego 60. roku życia (ten sam wiek
dla kobiet i mężczyzn wprowadzono zgodnie z zasadami równego traktowania w odniesieniu do dobrowolnych systemów zabezpieczenia emerytalnego pracowników). Środki
zgromadzone w PPK będą stanowić prywatną własność uczestników.
W ramach projektowanych rozwiązań przewidziano zawieranie dwóch rodzajów umów:
• umowy o zarzadzanie PPK (stronami będą podmiot zatrudniający i instytucja
finansowa),
• umowy o prowadzenie PPK (stronami będą osoba zatrudniona i instytucja finansowa). Instytucje finansowe to: fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz emerytalny zarządzany przed Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) albo pracownicze towarzystwo emerytalne
lub zakład ubezpieczeń.
Powszechność PPK
Powszechność systemu PPK nakłada na podmioty zatrudniające (pracodawców) obowiązek zawierania z instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudniają
co najmniej jedną osobę (w imieniu tej osoby pracodawca będzie musiał zawrzeć umowę
z instytucją finansową o prowadzenie PPK). Umowa o zarządzanie PPK będzie zawierana
z instytucją finansową w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na
trwałym nośniku. Umowa o prowadzenie PPK będzie zawierana z instytucją finansową,
z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK. Umowa o zarządzanie
PPK będzie wpisywana do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju SA.
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Wszystkie podmioty zatrudniające (praKażdy zatrudniony zostacodawcy) będą tworzyć PPK dla wszystkich
nie zapisany do prograosób zatrudnionych (np. pracowników na
mu automatycznie, ale
etacie i zatrudnionych na umowie-zlecebędzie mógł się z niego
niu). Obowiązek zawierania umów o zawycofać – w tym celu co
rządzanie PPK będzie wprowadzany stop4 lata będzie musiał skłaniowo: od 1 lipca 2019 r. dla podmiotów,
dać stosowną deklarację.
które zatrudniają co najmniej 250 osób; od
1 stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób; od 1 lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób, od 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów oraz osób zatrudnionych
w jednostkach sektora finansów publicznych.

Podmiot zatrudniający będzie mógł zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5 proc. Oznacza to, że pracodawca
każdemu pracownikowi będzie dodawał przynajmniej 1,5 proc. ale nie więcej niż 4 proc.
(wpłata podstawowa i dodatkowa). Uczestnik PPK będzie mógł także zadeklarować
wpłatę dodatkową do 2 proc., co daje łącznie maksymalnie 4 proc. (wpłata podstawowa
i dodatkowa).
W efekcie na konto pracownika w PPK będzie mogła wpływać łączna wpłata od 3,5
do 8 proc. wynagrodzenia. Podmiot zatrudniający za niewywiązanie się z obowiązku
dokonywania wpłat do PPK będzie podlegał grzywnie w wysokości od 1000 do 1 000 000
zł. Realizacja obowiązku tworzenia i prowadzenia PPK będzie kontrolowana przez Państwową Inspekcję Pracy.
Wsparcie państwa dla PPK

Dobrowolność PPK
Każdy zatrudniony zostanie zapisany do programu automatycznie, ale będzie mógł
się z niego wycofać, czyli oszczędzanie w PPK będzie dobrowolne. Oznacza to, że
uczestnik PPK będzie mógł zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie
pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu. Założono jednak możliwość
ponownego powrotu do programu – co cztery lata podmiot zatrudniający będzie informował uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do
PPK, o ponownym dokonywaniu wpłat. Oznacza to, że jeśli uczestnik PPK będzie chciał
zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, to co 4 lata będzie musiał składać stosowną
deklarację.
Jednocześnie uczestnik PPK, który zrezygnował z udziału w programie, w każdym
momencie będzie mógł ponownie do niego przystąpić.
Wpłaty do PPK
Wpłaty do PPK będą dokonywane przez podmiot zatrudniający i uczestnika programu.
Wpłata podstawowa do PPK wyniesie 2 proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu i 1,5 proc.
wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe od podmiotu zatrudniającego. Uczestnik PPK, którego miesięczne wynagrodzenie uzyskiwane z różnych źródeł, będzie równe lub niższe niż 120 proc. minimalnego
wynagrodzenia w danym roku – będzie mógł dokonywać wpłaty podstawowej niższej
niż 2 proc., ale nie mniejszej niż 0,5 proc. To propozycja dla osób najmniej zarabiających.
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Przewidziano także specjalne wsparcie ze strony państwa dla uczestników PPK. Zachętą
do rozpoczęcia i kontynuowania oszczędzania ma być jednorazowa „wpłata powitalna”
w wysokości 250 zł dla każdego uczestnika PPK, która będzie finansowana z Funduszu
Pracy. Zachętą do systematycznego oszczędzania będą także coroczne dopłaty do rachunku uczestnika w PPK. W praktyce będzie to „dopłata roczna” w wysokości 240 zł
(wypłacona po spełnieniu warunków określonych w ustawie), która również zostanie
sfinansowana z Funduszu Pracy.
Racjonalne inwestowanie środków
Każda instytucja finansowa będzie musiała zadbać o to, aby zarządzane przez nią środki
mogły być lokowane w tzw. funduszach zdefiniowanej daty stosujących odmienne zasady
polityki inwestycyjnej, uwzględniające różny wiek uczestników PPK, w liczbie odpowiadającej co najmniej liczbie ograniczeń poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku
uczestnika. W uproszczeniu: fundusze zdefiniowanej daty będą swego rodzaju funduszami
cyklu życia, pozwalającymi na zapewnienie racjonalnego inwestowania zgromadzonych
środków, tak aby środki gromadzone w ramach PPK przez uczestników zbliżających się do
60. roku życia były inwestowane w sposób coraz bardziej bezpieczny. Fundusze inwestycyjne lub fundusze emerytalne, w których będą gromadzone środki PPK, mogą inwestować
do 30 proc. zgromadzonych aktywów w aktywach denominowanych w walutach obcych.
Przyjęto, że wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem
emerytalnym lub subfunduszem, będącymi funduszami zdefiniowanej daty, w których
lokowane będą środki gromadzone w PPK, nie będzie mogło być większe niż 0,5 proc.
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wartości aktywów netto w skali roku. Całkowity limit opłat pobieranych przez instytucje
finansowe określono na poziomie do 0,6 proc. wartości aktywów netto takiej instytucji
(nie więcej niż 0,1 proc. będzie stanowiła tzw. opłata za osiągnięcie określonego wyniku
inwestycyjnego).
Pozostałe rozwiązania
Ważnym elementem nowego systemu oszczędnościowego będzie także ewidencja
Pracowniczych Planów Kapitałowych, prowadzona przez Polski Fundusz Rozwoju SA
w systemie teleinformatycznym.Będzie ona obejmować ewidencje:
• towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń spełniających wymogi określone w ustawie,
• podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie PPK,
• umów o zarządzanie PPK zawartych przez podmioty zatrudniające,
• uczestników PPK.
Powstanie także portal PPK, który będzie miał funkcje informacyjną dla uczestników PPK, będzie służył do prezentacji ofert instytucji finansowych adresowanych
do podmiotów zatrudniających, a w przyszłości również do informowania uczestników
PPK o wartości zgromadzonych przez nich środków.Będzie on prowadzony przez spółkę
zależną od Polskiego Funduszu Rozwoju SA („operatora portalu”).
Uregulowano także kwestię podziału środków w sytuacji rozwodu lub unieważnienia
małżeństwa oraz w przypadku śmierci uczestnika PPK (dziedziczenie). Wprowadzono
także regulacje obejmujące takie zagadnienia, jak rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wypłaty, wypłaty transferowe i zwrot.
Jeśli uczestnik PPK po osiągnięciu 60. roku życia zdecyduje o wypłacie zgromadzonych środków, to 25 proc. zostanie mu wypłaconych jednorazowo, a pozostałe 75 proc.
zostanie wypłaconych w co najmniej 120 miesięcznych ratach (10 lat).
Uczestnik programu, po osiągnięciu 60 roku życia, będzie mógł także wnioskować
o wypłatę środków zgromadzonych w PPK w formie świadczenia małżeńskiego. Będzie
to możliwe, gdy małżonek uczestnika PPK również osiągnie 60. rok życia, a małżonkowie
wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać w wypłaty w formie świadczenia małżeńskiego.
Świadczenie to będzie wypłacane przez 120 miesięcy (ma być wypłacane małżonkom
wspólnie aż do wyczerpania środków). Jednak w przypadku śmierci jednego z nich,
świadczenie to będzie wypłacane drugiemu w dotychczasowej wysokości, aż do wyczerpania zasobów.
Ponadto – przed osiągnięciem 60 roku życia – będzie można wnioskować o wypłatę do
25 proc. środków w przypadku poważnego zachorowania pracownika, jego małżonka lub
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dziecka. Poważne zachorowanie obejmie
trwałą niezdolność do pracy uprawniającą
do otrzymania renty z tytułu niezdolności
do pracy (na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS)
oraz wymienione w ustawie poważne stany
chorobowe. W takich przypadkach wypłata,
w zależności od wniosku uczestnika, będzie
dokonywana jednorazowo albo w ratach. Nie będzie konieczny zwrot tych środków.
Możliwe będzie także jednorazowe, wcześniejsze wypłacenie środków z PPK
na sfinansowanie wkładu własnego do kredytu np. przy zakupie mieszkania lub
domu – z obowiązkiem zwrotu w ciągu 15 lat.
Rada Ministrów będzie dokonywać przeglądu funkcjonowania PPK po wejściu w życie ustawy i ma przedkładać Sejmowi informację o skutkach jej obowiązywania wraz
z propozycjami zmian nie rzadziej niż co 4 lata. Ustawa ma wejść w życie z 1 stycznia
2019 r., z wyjątkiem części regulacji, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

ODPOWIEDZI

Ulga na start zawsze
bez składek

Jakie warunki muszą być spełnione, aby zleceniobiorca był
zwolniony od składek w ramach ulgi na start?
Jak wyjaśnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych, umowa agencyjna, umowa zlecenia albo
umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy
dotyczące zlecenia, może być uznana, co do zasady, jako wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem, że:
•
jej przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności,
•
osiągane przychody są opodatkowane jako przychód z działalności gospodarczej.
W takim przypadku umowy cywilnoprawne zawarte w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej nie stanowią odrębnego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
Zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start, o ile spełnione są ww. warunki.
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ZMIANY
PRAWNE

Więcej pieniędzy
na zdrowie

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych zakłada podwyższenie
nakładów na finansowanie ochrony zdrowia oraz reguluje kwestię
przeznaczania tych środków na podwyższenie wynagrodzeń
lekarzy specjalistów oraz lekarzy rezydentów.

6% PKB na zdrowie w 2024 r.
W porozumieniu minister zdrowia zobowiązał się do podjęcia działań mających na celu
przyśpieszenie nakładów na system ochrony zdrowia do 6% PKB. Zgodnie z zapisami
ww. ustawy, środki na ochronę zdrowia będą stopniowo rosły i osiągną poziom 6 proc.
PKB w 2024 r. Szybszy wzrost nakładów na zdrowie powinien przyczynić się do lepszego
dostępu obywateli do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
Wynagrodzenie lekarzy rezydentów
Lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury w dziedzinie określanej jako nie priorytetowa będą mogli otrzymać wynagrodzenie większe o 600 zł
miesięcznie, natomiast w dziedzinie określanej jako priorytetowa – o 700 zł miesięcznie.
Aby otrzymać wyższe wynagrodzenie zasadnicze lekarz będzie musiał zobowiązać się
do przepracowania – w podmiocie leczniczym finansowanym ze środków publicznych –
łącznie 2 lat w ciągu kolejnych pięciu lat następujących po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego. Środki niezbędne do podniesienia wynagrodzenia zasadniczego będą
przekazywane zakładowi zatrudniającemu lekarza na podstawie umowy zawartej z ministrem zdrowia.
Przepis ten z jednej strony realizuje postulat poprawy sytuacji finansowej lekarzy
odbywających specjalizację w ramach rezydentury, z drugiej – ma zmniejszyć emigrację
lekarzy wykształconych w Polsce. Oznacza też lepsze zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych obywateli (zobowiązanie lekarza do przepracowania 2 lat w kraju) i powinien
zachęcić lekarzy do rozpoczęcia specjalizacji.
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W nowych regulacjach założono także uwzględnienie dyżurów medycznych pełnionych w ramach programu specjalizacji w kosztach umów rezydenckich, przy czym finansowanych z budżetu państwa będzie 40 godzin i 20 minut dyżuru w miesiącu (4 x 10 godz.
5 min.). Poprawi to kondycję finansową podmiotów zaangażowanych w kształcenie
specjalizacyjne rezydentów, a minister zdrowia zyska dodatkowe narzędzie kontrolowania prawidłowości szkolenia specjalizacyjnego rezydentów. W rezultacie lekarze
rezydenci będą mieli zapewnione finansowanie dyżurów na jednakowych podstawach
i przy zastosowaniu jednorodnych stawek.
Wynagrodzenie lekarzy specjalistów
Znowelizowane przepisy określają sposób przekazywania podmiotom leczniczym środków finansowych na pokrycie kosztów podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych lekarzy
specjalistów zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz kosztów podwyższenia
należnego z tego tytułu dodatku za wysługę lat.
Wynagrodzenie lekarza specjalisty zatrudnionego na etacie będzie mogło wynieść
6750 zł pod warunkiem że będzie on pracował tylko u jednego pracodawcy, czyli w jednym szpitalu. Lekarz specjalista dodatkowo zatrudniony będzie mógł być m.in. w hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz w zakładach
rehabilitacji leczniczej i opieki długoterminowej.
Rozwiązanie to powinno zwiększyć
zainteresowanie wykonywaniem zawodu
na podstawie stosunku pracy u jednego
pracodawcy oraz ułatwić świadczeniodawcy zapewnianie całodobowego udzielania
świadczeń zdrowotnych przez lekarzy,
dla których jest on głównym pracodawcą,
a pacjentom ma zapewnić ciągłość opieki
medycznej.
Zniesienie klauzuli opt-out w 2028 r.
i poprawa warunków pracy lekarzy
Nowe przepisy zakładają uchylenie klau
zuli „opt-out”, która umożliwia pracownikom, po wyrażeniu przez nich zgody,
pracę powyżej 48 godzin tygodniowo
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w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w poroLekarze i lekarze dentyzumieniu ministra zdrowia z rezydentami
ści pracujący w publiczklauzula „opt-out” powinna przestać obonym systemie ochrony
wiązywać od 2028 r. Celem jest ograniczezdrowia zostaną objęci
nie godzin pracy pracowników, co powinno
ochroną prawną, jaka
przełożyć się na poprawę warunków zaprzysługuje funkcjonatrudnienia oraz jakość udzielanych świadriuszom publicznym.
czeń zdrowotnych, a w efekcie na wzrost
bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.
Ponadto lekarze i lekarze dentyści pracujący w publicznym systemie ochrony zdrowia zostaną objęci ochroną prawną, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Jej
celem jest zapewnienie im możliwości niezakłóconego udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej na wypadek napaści fizycznej i werbalnej. Ochrona nie będzie dotyczyć
prowadzonej przez lekarzy działalności administracyjnej i badawczej.

ZMIANY
PRAWNE

Zmiany w systemie
ubezpieczeń społecznych

Celem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych jest uporządkowanie kwestii lokowania środków
pochodzących z wykupu aktywów, wchodzących w skład portfela
Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD).
Zgodnie z nowelizacją, FRD będzie mógł lokować środki uzyskane z wykupu obligacji
Krajowego Funduszu Drogowego na takich samych zasadach, jak pozostałe aktywa.
Obecnie może je bowiem lokować wyłącznie w depozyty bankowe.
Ponadto ustawa wprowadza przepis określający sposób poboru przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłat z tytułu nałożonego obowiązku poboru i dochodzenia składek
na ubezpieczenie zdrowotne od Narodowego Funduszu Zdrowia, na Fundusz Pracy
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz do otwartych funduszy emerytalnych. Należności z tytułu poniesionych kosztów Zakład będzie pobierał w formie
potrącenia z dokonanych wpłat.
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ZMIANY
PRAWNE

Dla kogo dopłaty
do czynszów?

Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków
mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania określa
zasady stosowania dopłat pokrywających część czynszu za najem
mieszkania. Dopłaty mają być adresowane do osób o dochodach
uniemożliwiających samodzielnyzakup mieszkania o odpowiednim
standardzie na obecnym rynku mieszkaniowym, z preferowaniem
gospodarstw domowych o większej liczbie członków.
Program dopłat do czynszów, tzw. Mieszkanie na start, ma być kierowany do ludzi,
których nie stać na wynajem czy zakup
mieszkania na rynku komercyjnym, jednak ich dochody są zbyt wysokie, by mogli ubiegać się o mieszkania komunalne.
Głównym kryterium decydującym o przyznaniu dopłaty do najmu będzie dochód.
Jednoosobowe gospodarstwa domowe
będą mogły ubiegać się o dopłatę, jeżeli
ich średni miesięczny dochód nie przekracza 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, publikowanego przez GUS. Na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym limit 60% jest zwiększany o 30 punktów procentowych.
Beneficjenci będą weryfikowani pod kątem tego, czy nadal spełniają kryteria dochodowe, uprawniające do otrzymywania dopłat co roku. W sytuacji braku spełniania
kryteriów dochodowych, prawo do dopłat będzie zawieszone lub wygaszone. Ponadto
jeżeli dochód rodziny się powiększy, to dopłaty nie będą wstrzymywane. Zamiast tego
będą pomniejszane na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Z dopłat będzie można skorzystać niezależnie od tego, czy wybierze się opcję najmu mieszkania z dochodzeniem
do własności czy tylko najem.
Dopłaty do najmu mają obowiązywać przez 15 lat. W 2019 r. na dopłaty ma być przeznaczone 200 mln zł. W latach 2020–33 co roku kwota z poprzedzającego roku będzie powiększana o 200 mln zł. Od 2034 r. dopłaty będą wynosiły co roku tyle samo, czyli 3,2 mld zł.
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ZMIANY
PRAWNE

Jakie grunty
w użytkowaniu
wieczystym przejdą
na własność?

PORADY

Na co zwrócić uwagę
przed podpisaniem
umowy o kredyt/
pożyczkę?

Nie daj się nabrać na szybką pożyczkę. Rzecznik Finansowy radzi
konsumentom, aby – zanim podpiszą umowę o kredyt / pożyczkę –
dokładnie sprawdzili warunki, na jakich jest ona oferowana.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
gruntów zakłada przekształcenie od 1 stycznia 2019 r. prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności.
Dotyczy to wspólnot mieszkaniowych i właścicieli domów jednorodzinnych.
Według nowych przepisów, zamiast obecnych rocznych opłat za użytkowanie wieczyste, przyszli właściciele gruntów będą uiszczać przez 20 lat roczne opłaty przekształceniowe. Ich wysokość zostanie ustalona według stanu na 1 stycznia 2019 r. Samorządy będą
mogły waloryzować opłaty, ale przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez GUS.
Osoby, które będą chciały uregulować opłaty przed upływem 20 lat, skorzystają
z bonifikat. Z kolei ci, którzy zapłacą całą 20-letnią sumę jednorazowo w 1. roku, otrzymają bonifikatę w wysokości 60%, w kolejnych latach obniżaną o 10%.
W wypadku gruntów, na których znajdują się budynki mieszkalne i komercyjne, cały
grunt zostanie przekształcony we własność, ale przedsiębiorca nie skorzysta z bonifikaty.
Własność gruntów w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków
będzie ustalana na podstawie zaświadczenia wydawanego przez organy reprezentujące
dotychczasowych właścicieli gruntów – Skarb Państwa i gminy. Wpisy będą wolne od
opłat sądowych.
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1. Dokładnie zapoznaj się z umową oraz wszystkimi załącznikami. Jeżeli przedstawione dokumenty są niezrozumiałe, powinieneś zadać dodatkowe pytania lub
poprosić o kopie dokumentów i skonsultować je np. z członkami rodziny lub
znajomymi. Możesz również zasięgnąć porady organizacji konsumenckich (np.
Federacji Konsumentów).
2. Sprawdź podaną w umowie wartość RRSO. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania obrazuje całkowity koszt pożyczki w ujęciu procentowym w skali
rocznej. Należy pamiętać, iż RRSO uwzględnia oprócz oprocentowania także
wszystkie dodatkowe koszty pożyczki / kredytu, dlatego jej wartość często znacznie przekracza oprocentowanie określone w umowie. Wartość ta stanowi podstawową informację, która musi zostać przekazane konsumentowi oraz jeden
z najważniejszych wskaźników służących do porównywania konkurencyjności
ofert. ( Przykładowo, jeżeli podane w umowie RRSO wynosi 23% oznacza to, że
za pożyczkę w kwocie 1000 zł zapłacisz rocznie 230 zł).
3. Zwróć uwagę na maksymalną wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek.
W stosunku rocznym nie może ono być wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. Obecnie górna granica wynosi 10 proc.
4. Pamiętaj, oprocentowanie kredytu to nie jedyny koszt kredytu. To dlatego pożyczki oferowane jako „0%” w rzeczywistości nie są bezpłatne. Rzeczywisty
koszt pożyczki „0%” może być dużo wyższy niż koszt pożyczki, której oprocentowanie wynosi np.10%. Zwróć uwagę na wszelkie opłaty dodatkowe (opłata
przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, wszelkie dodatkowe ubezpieczenia, prowizja), jak również ewentualne kary finansowe za opóźnienie w spłacie.
Ograniczenie dotyczące maksymalnego oprocentowania nie dotyczy innych
kosztów pożyczki.
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5. Sprawdź jakiego zabezpieczenia wymaga firma udzielająca pożyczki. Wartość
przyjętego zabezpieczenia powinna być adekwatna do wartości udzielonej
pożyczki. Oznacza to, że nieadekwatnym będzie na przykład zabezpieczenie
pożyczki w kwocie 3000 zł hipoteką na nieruchomości czy też ustalenie kosztu
ubezpieczenia pożyczki na kwotę 3000 zł lub wartość zbliżoną. Należy pamiętać,
że w przypadku braku terminowej spłaty zobowiązania konsekwencją może być
utrata zabezpieczenia, gdyż pożyczone pieniądze muszą zostać zwrócone.
6. Pamiętaj, że masz prawo do odstąpienia od umowy, bez podawania przyczyny
i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
W takiej sytuacji jesteś zobowiązany zwrócić otrzymaną kwotę pożyczki /kredytu,
natomiast kredytodawca ma obowiązek zwrócić pobrane od ciebie opłaty.
Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajdują się informacje,
wskazujące, gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc.
Na stronie Komisji Nadzoru Finansowego możesz bezpłatnie sprawdzić czy firma
oferująca Ci pożyczkę nie znajduje się na liście ostrzeżeń publicznych w zakresie prowadzenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych w celu udzielania
kredytów oraz pożyczek pieniężnych.
Na stronie Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz możesz uzyskać wiele przydatnych informacji oraz zapoznać się z przykładami nieuczciwych praktyk stosowanych
przez parabanki i firmy pożyczkowe.

AKTUALNOŚCI

Drugi rok wprowadzania
zmian w systemie
edukacji

Nowy rok szkolny to czas, w którym wprowadzane są zaplanowane wcześniej zmiany
w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i przedstawicieli
samorządów.
Poza tym od 1 sierpnia br. rozpoczęła
się realizacja programu polityki zdrowotPodwyżki dla nauczycieli,
nej „Poprawa dostępności do świadczeń
wsparcie finansowe dla samorządów, szerokopasmostomatologicznych dla dzieci i młodzieży
wy internet i multimedialw szkołach w 2018 r.”.
ne tablice w szkołach – to
Ponadto przygotowano rozporządzenie
nowości w tym roku.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach.
Samorządowcy oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powinni też pamiętać
o ustawowym obowiązku wprowadzania do zmodernizowanego systemu informacji
oświatowej, tj. nowego SIO, prawidłowych oraz kompletnych danych o uczniach i nauczycielach.
MEN przypomniał też, iż uczniowie z niepełnosprawnościami mają mieć zapewnione
zajęcia organizowane z klasą, indywidualnie lub w małej grupie.
Zob. także poradnik „Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim”.

INTERPRETACJE

Świadczenie „dobry
start” nie wpływa na
prawo do dodatku
mieszkaniowego

Nowy rok szkolny 2018/2019 to kolejny etap wdrażania zmian
w edukacji.

Cel, jakiemu ma służyć świadczenie „dobry start”, pokrywa się
z wyłączoną z dochodu o przyznanie dodatku mieszkaniowego
pomocą materialną dla uczniów.

Następna tura podwyżek dla nauczycieli, wsparcie finansowe dla samorządów, szerokopasmowy internet i multimedialne tablice w szkołach, a także nowa podstawa
programowa dla kolejnych klas szkoły podstawowej oraz zmiany w egzaminach – to
tylko kilka z elementów, które będą dotyczyć rozpoczynającego się roku szkolnego.

Również świadczenie „Dobry start” nie powinno być wliczane do dochodu wnioskodawców ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Wobec pojawiających się wątpliwości, czy świadczenie „Dobry start” będzie wyłączone z dochodu stanowiącego jedno z kryteriów ubiegania się o przyznanie dodatku
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mieszkaniowego, MIIR przypomniało, że świadczenia przyznawane na podstawie
programu są wolne od egzekucji, wolne od podatku oraz nie podlegają wliczeniu do
dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych, o czym stanowi art. 187a ust. 3 ustawy z 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wnioski o świadczenie z rządowego programu „Dobry Start” można składać od
1 lipca 2018 r.

PORADY

Ochrona danych
osobowych w szkole

Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy
z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował praktyczny
poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.
Publikacja ta jest jednocześnie odpowiedzią na najczęściej pojawiające się wątpliwości
związane z przetwarzaniem danych osobowych, zgłaszane w ostatnim czasie zarówno do
UODO, jak i do MEN na temat funkcjonujących od blisko 3 miesięcy przepisów ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
Poradnik „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych” zawiera zaktualizowane wskazówki dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci,
ich rodziców oraz opiekunów prawnych, nauczycieli, a także innych pracowników szkół
i placówek oświatowych.
W opracowaniu wskazano podstawowe zasady, jakich dyrektorzy szkół i placówek
oświatowych powinni przestrzegać, przetwarzając dane osobowe. Opisano też, jak
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i sektorowych aktów
prawnych zastosować w konkretnych sytuacjach.
Zob.:
•
Poradnik dla szkół
•
List Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Ministra Edukacji Narodowej
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WZORY PISM

Wydawanie apostille
świadectw szkolnych

Przewidziano zmianę przepisów dotyczących uwierzytelniania
i wydawania apostille świadectw, indeksów, aneksów, dyplomów
i zaświadczeń do obrotu prawnego z zagranicą.
Od 1 września 2018 r. uwierzytelnień oraz umieszczania apostille na świadectwach
promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły lub indeksach, przeznaczonych do
obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji
zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października
1961 r. (Dz.U. z 2005 r. poz. 938) – dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na
siedzibę szkoły.
Od 1 września 2018 r. uwierzytelnień oraz umieszczania apostille na świadectwach
ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów
eksternistycznych, świadectwach dojrzałości, aneksach do świadectw dojrzałości, świadectwach potwierdzających kwalifikację
w zawodzie, dyplomach lub zaświadczeniach, wydawane przez okręgowe komisje
egzaminacyjne, przeznaczonych do obrotu prawnego w państwie będącym stroną ww.
Konwencji – dokonuje dyrektor tej okręgowej komisji egzaminacyjnej, która wydała
świadectwo, aneks, dyplom lub zaświadczenie.
Od 1 września 2018 r. uwierzytelnień oraz umieszczania apostille na świadectwach
wydawanych przez szkoły, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo
oświatowe, oraz szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych
Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonych do
obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji – dokonuje minister właściwy
do spraw oświaty i wychowania.
Podstawa prawna: § 25 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia
2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
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ZMIANY
PRAWNE

Chronimy prawa polskich
dzieci – ruszają nowe sądy
specjalistyczne

27 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa, która reformuje
postępowanie z wnioskami o przekazanie dziecka za granicę,
wynikającymi z Konwencji Haskiej. Nowe rozwiązania mają sprawić,
że żadne polskie dziecko nie zostanie oddane w niewłaściwe ręce,
a tego typu sprawy w mniejszym stopniu będą odbijać się
na najmłodszych.
Ustawa wprowadza zakaz wydawania dziecka z terytorium naszego kraju do czasu
uprawomocnienia się postanowienia sądu. Buduje sądownictwo specjalistyczne do
tego typu niezwykle delikatnych spraw. Zajmie się nimi 30 sędziów z 11 sądów zamiast
315 sądów oraz 1 sąd odwoławczy zamiast 45. Ustawa daje również instrumenty prawne niezbędne do reagowania w przypadkach odebrania za granicą dziecka polskiemu
obywatelowi lub zagrożenia dobra dziecka.
Sądy specjalistyczne
Z roku na rok do sądów trafia coraz więcej spraw o wydanie dziecka z Polski. W 2014 roku
było ich 59, w 2015 – 89, w 2016 – 95, w 2017 – 122. Aby nie dochodziło do szkodzących
dzieciom sytuacji, ustawa wprowadza wiele nowych rozwiązań.
Wnioskami o wydanie z Polski dzieci zajmie się w pierwszej instancji 11 sądów okręgowych z wyspecjalizowanymi sędziami, a nie – jak dotąd – 315 sądów rodzinnych
rozsianych po całym kraju, gdzie nie ma tłumaczy czy doświadczonych w tego typu
sprawach adwokatów, a sędziowie często po raz pierwszy w życiu orzekają na podstawie Konwencji Haskiej.
Sąd Okręgowy, będzie musiał rozpoznać sprawę w ciągu sześciu tygodni. Sądom
rejonowym zajmowało to średnio około dwóch lat. Instancją odwoławczą stanie się
Sąd Apelacyjny w Warszawie, zamiast obecnie 45 sądów okręgowych.
Ustawa wprowadza także Skargę Kasacyjną od orzeczeń w sprawach o odebranie
osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, prowadzonych
w trybie Konwencji Haskiej z 1980 roku o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka
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za granicę. Skargę Kasacyjną do Sądu Najwyższego będą mogli wnieść: Prokurator
Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.
Przyspieszeniu postępowania ma służyć wprowadzenie, na wzór m.in. Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii, przymusu adwokackiego w sprawach o wydanie dziecka za
granicę. Oznacza to, że toczące spór strony będą musiały wskazać pełnomocników
albo adwokaci zostaną wyznaczani z urzędu. Fachowe pełnomocnictwo usprawni prowadzenie spraw i zapobiegnie ich przeciąganiu, np. poprzez uporczywe nieodbieranie
wezwań sądowych.
Ustawa wprowadza możliwość, aby w postępowaniu przed Ministrem Sprawiedliwości zagraniczny wnioskodawca mógł być reprezentowany przez pełnomocnika.
Ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika przebywającego w Polsce służyć będzie
sprawnemu rozpatrzeniu wniosku.
Sądy będą miały z urzędu obowiązek pisemnego uzasadniania swych postanowień.
Nie wystarczy, jak teraz, uzasadnienie ustne, a pisemne tylko na wniosek. Wprowadzenie obligatoryjnych uzasadnień na piśmie ma istotne znaczenie ze względu na konieczność zapoznania się z argumentami polskiego sądu przez zagraniczne instytucje,
które uczestniczą w sporze o dziecko. Sprawa szybciej będzie mogła zostać rozpoznana
w drugiej instancji.
W przypadku zlecanych przez sądy opinii, biegli będą mieli obowiązek sporządzania
ich niezwłocznie, a zatem przed innymi sprawami.
Przynajmniej do czasu rozprawy apelacyjnej, dziecko pozostanie w Polsce, bowiem
orzeczenia w trybie Konwencji Haskiej o wydanie dziecka będą wykonalne dopiero po
uprawomocnieniu. Dotąd postanowienia sądów w sprawach dotyczących zwrotu dzieci
mogły być wykonywane z chwilą ich ogłoszenia, a więc już po pierwszej instancji, choć
Konwencja Haska wcale tego nie wymaga.
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Obowiązek pomocy
Uproszczona i przyśpieszona zostanie procedura w przypadkach, gdy władze innych
krajów oddzieliły dzieci od polskich rodziców, ale zgadzają się, by trafiły one do Polski
pod pieczę bliskich krewnych bądź rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczej. Jeśli
już doszło do zabrania dziecka rodzicom, a postępowanie w tej sprawie może potrwać
jakiś czas, lepiej, by trafiło ono – choćby ze względu na język, tożsamość kulturową
i narodową – do polskich opiekunów, a nie np. niemieckich czy angielskich.
Ustawa reguluje zasady finansowania wydatków związanych z pobytem dziecka
w pieczy zastępczej na terenie Polski. Wydatki te będą ponoszone przez powiaty. Koszty przywiezienia dziecka do Polski będzie mógł pokryć Skarb Państwa.
W przypadkach, gdy walczący o prawa do swych dzieci rodzice będę musieli składać
wnioski do zagranicznych sądów czy innych instytucji, a nie będzie ich stać na opłacenie
tłumacza, koszty tłumaczenia pokryje Skarb Państwa.
Ministerstwo Sprawiedliwości zabiega na forum Unii Europejskiej o wprowadzenie
spójnych, jednolitych dla całej Wspólnoty zasad, które będą chronić praw dzieci trafiających do rodzin zastępczych. Pilotowana przez Michała Wójcika polska inicjatywa
przewiduje zmianę unijnego rozporządzenia (Bruksela II bis), tak by dzieci były umieszczane w rodzinie zastępczej, w której zachowane zostaną ich więzy rodzinne, językowe
i kulturowe – wyjaśnił resort sprawiedliwości.

ZMIANY
PRAWNE

Znalezionych pieniędzy
nie będzie trzeba
oddawać

Ustawa o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych przewiduje
wprowadzenie wyjątku od obowiązku zwrotu rzeczy znalezionej.
Zgodnie zobowiązującą ustawą znalazca, jeśli nie zna osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub nie zna miejsca pobytu tej osoby, oddaje rzecz właściwemu staroście. Dotychczas
zatem znalazca, jeśli nie był w stanie ustalić właściciela pieniędzy, miał obowiązek przekazać je właściwemu staroście. Zgodnie zaś z nowelizacją, znalazca będzie zwolniony
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z obowiązku zwrotu rzeczy, gdyby znalezione zostały jedynie pieniądze, których kwota
nie przekroczy 100 zł lub równowartości tej kwoty. Nowe przepisy znoszą więc obowiązek przekazania staroście znalezionej niewielkiej kwoty pieniędzy – do 100 zł
lub jej równowartości w walucie obcej.

ZMIANY
PRAWNE

Dwa nowe
znaki drogowe

W związku z ustawą o elektromobilności i paliwach
alternatywnych Ministerstwo Infrastruktury opracowało
projekty znaków drogowych oznaczających wjazd do strefy
czystego transportu i koniec strefy czystego transportu.
29 sierpnia 2018 r. weszły w życie przepisy
rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, które wprowadza dwa
nowe znaki drogowe do oznaczania granic
strefy czystego transportu: D-54 „strefa
czystego transportu” oraz D-55 „koniec
strefy czystego transportu”. Znak D-54
oznacza wjazd do strefy czystego transportu, natomiast znak D-55 oznacza wyjazd ze strefy czystego transportu.
Równocześnie weszły w życie przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, które określa wymagania
techniczne (m.in. konstrukcję) oraz warunki umieszczania nowych znaków. Ponadto
przepisy tego rozporządzenia, stosownie do wymagań wynikających ustawy o drogach
publicznych, zmienionej ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ustalają
sposób oznaczania znakami pionowymi i poziomymi stanowisk postojowych dla pojazdów elektrycznych, pojazdów napędzanych gazem ziemnym i pojazdów hybrydowych.
Poza tym ma się zmienić oświetlenie przejść dla pieszych.
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WZORY PISM

Nowe paszporty na
Święto Niepodległości

Wszyscy, którzy od 5 listopada br. będą składali wnioski
o wydanie paszportu, otrzymają dokument według nowego
wzoru. Tego dnia wejdzie w życie zmiana rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentów
paszportowych.
Nowe dokumenty będą lepiej zabezpieczone, a na ich stronach znajdą się motywy
graficzne związane z obchodzoną w tym roku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę
niepodległości.

ZMIANY
PRAWNE

Ustawa o tzw.
dopalaczach

21 sierpnia br. zaczęła obowiązywać ustawa o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej. Dzięki nowym przepisom walka
z dopalaczami będzie skuteczniejsza niż dotychczas.
Nowelizacja ustawy została opracowana ze względu na pilną potrzebę wdrożenia
kolejnych działań ograniczających zjawisko wytwarzania i wprowadzania do obrotu
środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. Przewiduje ona objęcie przepisami karnymi przede wszystkim czynów związanych z dystrybucją tych
substancji i stworzenie instrumentów prawnych umożliwiających odpowiedzialność
osób z nią związanych.
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Kary za posiadanie dopalaczy i handel nimi
Po zmianach za samo posiadanie znacznych ilości dopalaczy grozi kara nawet do 3 lat
więzienia, a za handel nimi nawet do 12 lat. Do odpowiedzialności karnej zostaną
pociągnięci także posiadacze zabronionych substancji, którym grozi grzywna albo
kara ograniczenia, albo pozbawienia wolności do 3 lat.
Umorzenie postępowania będzie możliwe jedynie wtedy, gdy przedmiotem czynu
będzie nieznaczna ilość dopalaczy przeznaczona na użytek własny.
Nowelizacja ustawy wprowadza zatem nowe mechanizmy, które wykorzystają prawo
karne przeciwko producentom i sprzedawcom nowych substancji psychoaktywnych. W
efekcie wprowadzonych rozwiązań osoby sprzedające „dopalacze” będą traktowane tak
samo jak osoby sprzedające narkotyki.
Nowa definicja dopalaczy
Nowa ustawa przewiduje zmianę definicji
dopalaczy – substancja psychoaktywna
zostaje „oderwana” od środka zastępczego. Substancja psychoaktywna ma znany
wzór chemiczny, co pozwala przewidzieć
jej działanie i to właśnie ona trafi do wykazu nowych substancji, których posiadanie będzie karane na równi z posiadaniem narkotyków. Dzięki ustawie znacznemu
przyspieszeniu ulegnie też proces wpisywania nowych substancji na listę związków
zakazanych. Do tej pory trzeba było nowelizować ustawę, by określić listę substancji
zakazanych. Teraz będzie to następowało w drodze rozporządzenia, czyli znacznie
szybciej.
W ustawie znalazł się również zapis nakładający obowiązek zgłaszania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypadków zatrucia środkiem zastępczym lub nową
substancją psychoaktywną. Do końca marca każdego roku Główny Inspektor Sanitarny
będzie zobowiązany do sporządzenia raportu podsumowującego zgłoszenia z całej
Polski, a placówki podejrzewające pacjenta o stosowanie dopalaczy będą musiały
powiadomić o tym powiatowego inspektora sanitarnego. Ustawa zakłada także utworzenie rejestru zgonów i zatruć spowodowanych przez dopalacze.
Przepisy mają zapewnić takie samo wsparcie osobom uzależnionym od dopalaczy, jak
i od narkotyków – będą mogły liczyć na leczenie, rehabilitację i wsparcie psychologiczne.
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PROJEKTY

Wdrażamy unijną
dyrektywę policyjną

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która wprowadzi
przepisy tzw. unijnej dyrektywy policyjnej (DODO).
Regulacje te dotyczą przetwarzania danych
osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa
i porządku publicznego, prowadzenia postepowań w sprawach dotyczących tych czynów
oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych,
kar porządkowych i środków przymusu.
Wejście w życie ustawy spowoduje, że
dane osobowe będą chronione w jeszcze
większym stopniu, aniżeli wynika to z aktualnego stanu prawnego.

PROJEKTY

ZMIANY
PRAWNE

Polskie Domy
Drewniane

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska przewiduje
utworzenie nowego podmiotu – PDD S.A. – działającej pod firmą
„Polskie Domy Drewniane” i pełniącej rolę inwestora rozwijającego
drewniane budownictwo mieszkaniowe.
Spółka Polskie Domy Drewniane (PDD) ma wspierać budownictwo mieszkaniowe
w Polsce przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego i nowych rozwiązań technologicznych przetwarzania drewna.
PDD będzie operatorem mieszkaniowym, działającym w ramach programu Mieszkanie+, a inwestycje spółki będą przeznaczone na wynajem i najem z opcją dojścia do
własności.
Powstanie spółki PDD służy dbaniu o ochronę środowiska, połączonemu z nowoczesnym podejściem do budownictwa mieszkaniowego i wspomaganiem rodzin o umiarkowanych dochodach, które wciąż borykają się z problemem dostępności tanich mieszkań.
Poza tym przygotowanie do wdrożenia w Polsce współczesnego prefabrykowanego
budownictwa mieszkaniowego – to cel konkursu ogłoszonego przez BGK Nieruchomości.

Rozporządzenie do
ustawy o e-dowodach

Pod koniec lipca br. projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach
osobistych oraz niektórych innych ustaw został skierowany do
pierwszego czytania w Sejmie. Zakłada on wprowadzenie nowego
dowodu osobistego, który będzie zawierał warstwę elektroniczną.
Wymagania techniczne dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego, które pozwolą zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa, określi rozporządzenie MSWiA
w rozporządzeniu.
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Jaki budżet na 2019 r.?
WSKAŹNIKI
I STAWKI

WSKAŹNIKI
I STAWKI

Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na
rok 2019, przedłożony przez ministra finansów. Głównym celem
polityki budżetowej prowadzonej przez rząd jest utrzymanie
stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu
wzrostu gospodarczego oraz solidarnościowej polityki społecznej.
– „Przyjęty dziś wstępnie projekt budżetu na 2019 rok gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo finansów publicznych. Planowany niski deficyt na poziomie 28,5 mld zł świadczy o dyscyplinie fiskalnej i gwarantuje niskie koszty obsługi. Równocześnie zapewnione
jest finansowanie społecznych i rozwojowych programów rządu oraz wzrost nakładów
na wynagrodzenia w sferze budżetowej. Priorytetem Ministerstwa Finansów pozostaje
dalsze uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczanie jego skomplikowania” – powiedziała minister finansów, prof. Teresa Czerwińska.
W projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowano:
•
dochody budżetu państwa: 386,9 mld zł,
•
wydatki budżetu państwa: 415,4 mld zł,
•
deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 28,5 mld zł,
•
deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie
1,8 proc. PKB.
Podstawowe założone wskaźniki makroekonomiczne:
•
wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8%),
•
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3 proc.),
•
wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej
oraz emerytur i rent (nominalnie o 6%),
•
wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9 proc.).
Tymczasem wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2018 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2018 r. wyniosło:
dochody

212,2 mld zł

tj. 59,6%

wydatki

213,0 mld zł

tj. 53,6%

deficyt

0,9 mld zł

tj. 2,1%
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Liczba miejsc
dla maluchów
wzrośnie o 70%

Aż 143 tys. miejsc opieki dla najmłodszych może działać do końca
2018 r. To wzrost o ponad 70% od 2015 roku. W ciągu zaledwie
2,5 roku liczba instytucji opieki dla dzieci do lat trzech w Polsce
wzrosła o 49%, z niecałych 3 tys. do prawie 4,5 tys. placówek.
– „Rozwijamy instytucje opieki dla najmłodszych. Dzięki rządowemu wsparciu ich liczba
cały czas rośnie, a opłaty ponoszone przez rodziców są niższe. Od 2018 r. trzykrotnie,
do 450 mln zł rocznie, zwiększyliśmy środki na powstawanie i utrzymanie miejsc dla
maluchów” – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
W sumie ministerstwo na rozwój żłobków i klubów dziecięcych przeznaczyło w ciągu
prawie trzech lat (2016–2018) aż 750 milionów złotych. We wcześniejszych latach rocznie
na ten cel przeznaczano 100 mln zł, a od 2015 r. 151 mln zł.
Przełomowe zmiany wprowadzono
w 2017 roku wraz z nowelizacją tzw.
Przełomowe zmiany wproustawy żłobkowej przygotowaną przez
wadzono w 2017 roku wraz
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
z nowelizacją tzw. ustawy
Społecznej. Wprowadziła ona ułatwienia
żłobkowej, np. ułatwienia
w zakładaniu i prowadzeniu żłobków i kluw zakładaniu i prowadzeniu
bów dziecięcych. Zniesiony został wymóg
żłobków i klubów dziecięcych.
posiadania w żłobku co najmniej dwóch sal
przeznaczonych na pobyt dzieci.
Wprowadzono możliwość większej integracji żłobków i klubów dziecięcych z przedszkolami. Wydłużono czas przebywania dzieci w klubach dziecięcych do 10 godzin, tak
jak ma to miejsce w żłobkach. Rodzice zyskali większy udział w podejmowaniu decyzji
związanych z prowadzeniem żłobka lub klubu dziecięcego, a także dokonywania kontroli warunków pobytu maluchów w tych placówkach.
Wprowadzono także normy żywienia dzieci w żłobkach. To nowa jakość, bo wcześniejsze przepisy nie regulowały kwestii żywienia, wskazując tylko obowiązek zapewnienia wyżywienia w żłobkach oraz higienicznych oraz możliwości higienicznego spożywania posiłków.
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Na efekty nie trzeba było długo czekać. O ile na koniec 2015 roku funkcjonowało
2 990 placówek, to na koniec 2017 roku ich liczba wzrosła do 4 271, czyli aż o 42 proc.
Przybyło również miejsce dla dzieci – z 83,9 tys. w 2015 roku do blisko 111,4 tys. na
koniec 2017 roku.
– „Najnowsze dane z lipca pokazują, że w całej Polsce mamy już 4 460 placówek dla
maluchów oferujących prawie 126 tys. miejsc opieki. Ok. 16,6% dzieci od 1. do 3. roku
życia jest objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna.
Uwzględniając dzieci pod opieką niań, wskaźnik „użłobkowienia” wynosi 17,8%” – mówi
minister Rafalska.
W porównaniu do 2015 roku liczba miejsc opieki dla najmłodszych dzieci zwiększyła
się o 49 proc. Miejsc opieki starczy już dla prawie 126 tys. dzieci. To ok. 42 tys. więcej
niż w 2015 roku.

AKTUALNOŚCI

Kontrola ws. inwestycji
w Puszczy Noteckiej
zakończona

Minister środowiska Henryk Kowalczyk, po zapoznaniu się ze
sprawozdaniem z kontroli przeprowadzonej w związku z budzącą
kontrowersje budową zamku na terenie Puszczy Noteckiej,
zlecił Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wznowienie
postępowania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
w Poznaniu.
– „Kontrola wykazała, że inwestor w złożonej do RDOŚ w Poznaniu dokumentacji
nie określił faktycznej powierzchni planowanej do przekształcenia w związku z realizacją inwestycji. Uniknął tym samym
zakwalifikowania przedsięwzięcia jako
mogącego znacząco oddziaływać na środowisko” – wyjaśnił minister Kowalczyk.
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PRAWNE

Skuteczniejsze wnioski
lokalnych grup działania

Ustawa o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności ma na celu usprawnienie i zwiększenie
efektywności systemu wdrażania rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność (RLKS), w szczególności w zakresie wdrażania
RLKS przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Nowelizacja służy wyeliminowaniu wątpliwości interpretacyjnych dotyczących oceny
operacji przez lokalną grupę działania (LGD) podczas procesu wyboru operacji. Nowe
przepisy umożliwiają modyfikowanie wniosków lokalnych grup działania przez urzędy
marszałkowskie i uzupełnianie wniosków przez podmioty ubiegające się o wsparcie
finansowe. Nakładają na lokalne grupy działania obowiązek przekazania w ciągu 60 dni
zarządowi województwa kompletnych wniosków podmiotów ubiegających się o wsparcie finansowe na realizację zadań.

ZMIANY
PRAWNE

Niższe uposażenia
dla niegrzecznych
parlamentarzystów

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła
i senatora ma na celu rozszerzenie zakresu przesłanek obniżenia
świadczenia, którego dokonuje się na zasadach określonych
w Regulaminie Sejmu i Regulaminie Senatu.
Zmiana polega na dodaniu nowej przesłanki, umożliwiającej obniżenie świadczenia
posłom i senatorom, którzy naruszają w rażący sposób spokój i porządek na terenie będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz na objęciu przesłanką naruszenia
powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego wszelkich zachowań posłów
i senatorów, a nie wyłącznie tych, które mają miejsce na sali posiedzeń.
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Zniknie zadłużona gmina
ZMIANY
PRAWNE

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy
Ostrowice w województwie zachodniopomorskim pozwoli
zlikwidować gminę Ostrowice i włączyć jej terytorium do gmin
sąsiednich, bez przenoszenia na nie ciężarów związanych z obsługą
i spłatą jej zobowiązań.
Gmina Ostrowice to 1 z najbardziej zadłużonych gmin w Polsce, nie ma możliwości finansowych spłaty zadłużenia ani żadnych perspektyw finansowych, aby realizować inwestycje.

ZMIANY
PRAWNE

Co nowego w wyborach
i referendach?

Prezydent RP Andrzej Duda zawetował nowelizację Kodeksu
wyborczego wprowadzającą zmiany w ordynacji do Parlamentu
Europejskiego. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy
dotyczy zmiany zasad wyboru posłów do Parlamentu
Europejskiego w okręgach wyborczych i wprowadzenia zasady, że
w każdym okręgu wyborczym wybiera się co najmniej 3 posłów.
Nowelizacja ta zmienia zasady wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego. Zamiast
1 ponad 50-mandatowego okręgu wyborczego wprowadza 13 okręgów wyborczych
z wybieranymi w nich co najmniej 3 posłami. Obecnie głosowanie w wyborach do PE
odbywa się według systemu proporcjonalnego, w którym głosy oddane na poszczególne listy przeliczane są na mandaty metodą d’Hondta w skali całego kraju. Dopiero
po ustaleniu liczby mandatów przypadających poszczególnym komitetom rozdziela się
je pomiędzy listy kandydatów, a mandaty uzyskują kandydaci, którzy na danej liście
otrzymali największą liczbę głosów.
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Nowelizacja skraca też z 5 do 3 dni
Zawetowana nowelizacja
niektóre terminy, m.in. na usunięcie wad
zmienia zasady wyboru
zawiadomienia przez komitet wyborczy orposłów do Parlamentu
ganu wyborczego o utworzeniu komitetu;
Europejskiego.
z 3 do 2 dni na odwołanie do Państwowej
Komisji Wyborczej od postanowień okręgowej komisji wyborczej, związanych z rejestracją list kandydatów na posłów lub kandydata na senatora; z 3 do 2 dni na wniesienie skargi na odmowę przyjęcia przez PKW
zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach samorządowych. Na
PKW nałożono ponadto obowiązek określenia w uchwale liczby posłów wybieranych
w danych okręgach i przekazania jej prezydentowi, który na podstawie tych informacji
będzie podawać w rozporządzeniu liczbę mandatów w danych okręgach.
Z kolei gotowa ustawa o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym wprowadza możliwość wznowienia postępowania po postanowieniu
sądu wydanym w trybie „referendalnym” w sprawach związanych z rozpowszechnianiem
nieprawdziwych informacji w wypowiedziach, ulotkach hasłach podczas kampanii referendalnej. Nowelizacja ta wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 10/15).
Natomiast ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy
oraz niektórych innych ustaw stanowi reakcję na uwagi i zastrzeżenia zgłaszane w wobec zmian prawa wyborczego, jakie zostały dokonane ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r.
Podstawowym celem nowelizacji jest rozwiązanie problemów związanych z rekrutacją
kandydatów na urzędników wyborczych, jak również uwzględnienie przepisów rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Będą podwyżki w SOP
ZMIANY
PRAWNE

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Ochrony Państwa ma umożliwić
podwyższenie wynagrodzeń funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa.
Wprowadza bowiem zmiany w zakresie polityki wydatkowej SOP.
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Zgodnie z nowymi przepisami, łączna wysokość dodatków specjalnego i uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby nie może
przekroczyć 75% uposażenia zasadniczego. Wysokość dodatku specjalnego będzie corocznie ustalana przez komendanta SOP i ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Nowelizacja zmienia także limit wydatków na funkcjonowanie SOP.

ZMIANY
PRAWNE

AKTUALNOŚCI

Ochrona zdrowia
zwierząt i zdrowia
publicznego

Dla kogo nieodpłatna
pomoc prawna?

Ustawa o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw rozszerza zakres
przedmiotowy i podmiotowy świadczenia nieodpłatnej pomocy
prawnej, poprzez umożliwienie udzielania nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego i prowadzenia nieodpłatnej mediacji.
W wyniku nowelizacji rozszerzony został krąg podmiotów uprawnionych do otrzymania pomocy prawnej m.in.: o osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zadłużone, wobec
których wytoczono powództwo eksmisyjne lub którym wypowiedziano umowę najmu
lokalu mieszkalnego. Nowelizacja przewiduje bowiem bezpłatną pomoc prawną dla
wszystkich osób, które z powodu sytuacji
materialnej nie mogą skorzystać z płatnych usług prawniczych.
Nowa forma pomocy bezpłatnej – poradnictwo obywatelskie, obejmujące również mediację – jest adresowana przede
wszystkim do osób zadłużonych, mających
problemy mieszkaniowe.
Ustawa przewiduje też, że starosta będzie mógł wnosić o wydłużenie czasu trwania dyżuru nieodpłatnej pomocy prawnej.
Wprowadzono też wymóg, by doradca
posiadał wykształcenie wyższe.
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Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu
Wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”
na lata 2019–2023 r. Jest ona kontynuacją trzech dotychczasowych
edycji Programu realizowanych nieprzerwanie od 2003 r.
W czwartej edycji, na lata 2019–2023, zaplanowano realizację 45 zadań badawczych,
które zostały ujęte w cztery grupy tematyczne:
1. kontrola występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia
zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach;
2. ocena występowania chorób odzwierzęcych;
3. ocena stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich;
4. panel szkoleniowy uwzględniający szkolenia dla Inspekcji Weterynaryjnej.

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

■ SERWIS PODATNIKA

PROJEKTY

Więcej możliwości
zwrotu wywłaszczonej
nieruchomości

OPTYMALIZACJA PODATKOWA

Senat przygotował 2 projekty nowelizacji ustawy o gospodarce
nieruchomościami.
Celem pierwszego projektu jest wykonanie obowiązku dostosowania prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2017 r. (sygn. akt SK 39/15). Projektowana nowelizacja umożliwi poprzednim właścicielom lub ich spadkobiercom
żądania zwrotu nieruchomości – gdy nieruchomość stała się zbędna na cel publiczny
uzasadniający jej nabycie – wywłaszczonej w trybie rokowań i umowy poprzedzających wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego.
Celem zaś drugiego projektu jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z 14 lipca 2015 r. (sygn. akt SK 26/14). Projektowana nowelizacja umożliwi byłemu
współwłaścicielowi wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobiercy żądanie
zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się ona zbędna na cel
określony w decyzji o wywłaszczeniu, niezależnie od tego, czy wniosek taki złożyli
też pozostali byli współwłaściciele lub ich spadkobiercy.
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Podatki są istotnym elementem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Efektywne zarządzanie finansami każdego przedsiębiorstwa musi zatem obejmować odpowiednie zarządzanie także obciążeniami podatkowymi. Dlatego znaczna część polskich przedsiębiorców
stosuje w tym zakresie różne narzędzia optymalizacyjne. Nie ma jednego uniwersalnego sposobu na obniżenie podatków. Każda sytuacja
jest inna i wymaga indywidualnego zbadania.
Optymalizacja podatkowa może dotyczyć zarówno obciążeń z tytułu bieżącej działalności gospodarczej, jak też konkretnych transakcji
(np. sprzedaży udziałów). Wybór modelu działania, który pozwoli płacić
możliwie niskie podatki – w przeciwieństwie do uchylania się od opodatkowania – jest działaniem legalnym.
Efektywna optymalizacja podatkowa musi być skoordynowana z planowaniem podatkowym we wszystkich obszarach działalności firmy
i musi mieć miejsce przed wprowadzeniem określonych zmian w firmie
bądź przed dokonaniem danej transakcji, a nie w jej toku czy już po jej
dokonaniu.
Nasza Kancelaria pomaga zarówno osobom fizycznym, jak i osobom
prawnym w zmniejszeniu obciążeń podatkowych. W tym celu dokonujemy dokładnej analizy aktualnej sytuacji finansowej i poziomu obciążeń
podatkowych Klienta, jego planów, ograniczeń w dysponowaniu majątkiem, konkretnej sytuacji itd. Analiza ta pozwala na ocenę, jakiego
rodzaju rozwiązania pozwalające na zmniejszenie podatku możemy
zaproponować Klientowi. Podajemy możliwe bezpieczne rozwiązania
i pomagamy w ich wprowadzaniu w życie. Pomoc ta może okazać się
szczególnie potrzebna w obliczu stale zmieniających się przepisów i ich
interpretacji.
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