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ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

Słowo od doradcy

Drogi Kliencie,

Przede wszystkim Czytelnikom składam życzenia wesołych i przyjemnych Świąt Bożego 

Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku!

Jak co roku, przed Nowym Rokiem w tempie galopującym wprowadzane są liczne zmiany 

w różnych przepisach. Ważniejsze z nich są opisane w niniejszym biuletynie. 

Wśród zmian podatkowych należy zwrócić uwagę m.in. na JPK, nowe stawki karty po-

datkowej, zmiany dotyczące podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz w zakresie 

kwoty wolnej od PIT.

Od 2017 r. będą obowiązywać niższe stawki CIT, przewidziano uszczelnianie systemu 

podatkowego, a później powstanie Krajowa Administracja Skarbowa. 

Czytelników mogą zainteresować też plany wprowadzenia rozmaitych ułatwień dla przed-

siębiorców i nowe zasady pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Należy przy tym zauważyć, że w procesie legislacyjnym dotyczącym podatków powinna 

być brana pod uwagę opinia specjalizujących się w tej dziedzinie doradców podatkowych. 

Szczególnie w  kontekście bieżących problemów związanych ze ściągalnością podatków 

w Europie, ważne jest bowiem odpowiednie wyważenie interesów podatnika i budżetu.

Aby być na bieżąco ze zmianami w prawie, każdy powinien czytać akty prawne przez 

4 godziny 15 minut, pięć dni w tygodniu – wynika z raportu „Barometr stabilności otoczenia 

prawnego w polskiej gospodarce” opublikowanego pod koniec października przez firmę 

audytorsko-doradczą Grant Thornton. Stąd warto zadanie monitorowania prawa przedsię-

biorców i prawa podatkowego oraz bieżącą obsługę prawnopodatkową powierzyć doradcy 

podatkowemu.

Twój Doradca Podatkowy

12 – Wpłata składek na ubezpieczenia 
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP za 
listopad - osoby fizyczne opłacające składki 
wyłącznie za siebie.

12 – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad.

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

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

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

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

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

20 – Wpłata kwot pobranych zaliczek na 
podatek dochodowy od osób fizycznych 
od pracowników zatrudnionych na umowę 

o pracę oraz z tytułu umów zlecenia 
i o dzieło wypłaconych w poprzednim 
miesiącu.

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

20 – Wpłata ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych za listopad.

20 – Wpłata podatku dochodowego od 
podatników osiągających dochody bez 
pośrednictwa płatników ze stosunku 
pracy z zagranicy oraz z emerytur i rent 
z zagranicy, z tytułu osobiście wykonywanej 
działalności, np. literackiej, artystycznej.

20 – Wpłata na PFRON za listopad.

27 – Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.

27 – Złożenie informacji podsumowującej 
(składanej elektronicznie).

28 – Wpłata podatku dochodowego w formie 
karty podatkowej za grudzień.

Terminy – grudzień
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ZMIANY 
PRAWNE

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym wprowadzi 
rozwiązanie dostosowujące ustawę o podatku akcyzowym do 
wymogów unijnych w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów 
węglowych. 

Po nowelizacji zakłady energochłonne wykorzystujące wyroby węglowe do celów opa-

łowych, jeśli nadal będą chciały korzystać ze zwolnienia od akcyzy, będą musiały mieć 

systemy związane z ochroną środowiska lub zwiększaniem efektywności energetycznej.

ZMIANY 
PRAWNE

• Podatnicy osiągający dochód pomiędzy 11 000 a 85 528 PLN rocznie będą opo-

datkowani na dotychczasowych zasadach, z kwotą wolną wynoszącą 3091 PLN.

• Powyżej dochodu 85 528 PLN rocznie kwota wolna ulegnie stopniowemu zmniej-

szeniu, zaś podatnicy zarabiający więcej niż 127 000 PLN nie będą mieli kwoty 

wolnej.

Szacunkowo zerową kwotą wolną objętych będzie 650 tys. najbogatszych podat-

ników z drugiego progu podatkowego. Celem zmiany jest jak najpełniejsza ochrona 

najuboższych.

Taką też poprawkę – przewidującą kwotę wolną dla najmniej zarabiających w wy-

sokości 6 600 zł – wniesiono w Senacie i błyskawicznie zatwierdzono w ramach 

projektu  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordyna-

cja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zakładała ona wcześniej, że kwota wolna 

od podatku w roku 2017 pozostanie na tym samym poziomie. Celem tej nowelizacji jest 

również zmiana zasad opodatkowania funduszy inwestycyjnych. Ponadto zmieniany 

jest przepis przejściowy związany z wprowadzeniem klauzuli przeciwko unikaniu opo-

datkowania wprowadzonej nowelizacją Ordynacji podatkowej z dnia 13 maja 2016 r.

■ PODATKI

Ma zyskać około 3 mln najmniej zarabiających podatników. 
Ministerstwo Finansów przygotowało propozycję wprowadzenia już 
od 2017 roku podwyższonej kwoty wolnej dla płatników PIT. 

Na zmianie przepisów zyska około 3 mln najmniej zamożnych podatników. Około 21 mln 

podatników nie odczuje zmiany. Dochody na poziomie minimum egzystencji nie będą 

opodatkowane. Kwota wolna w PIT wynosi teraz 3 091 PLN dla podatników opodatko-

wanych na zasadach ogólnych. W wyroku z października 2015 Trybunał Konstytucyjny 

nakazał jej podwyższenie (zwolnienie z PIT biologicznego minimum egzystencji).

W projekcie przewidziano wprowadzenie kwoty wolnej w wysokości 6 600 PLN rocz-

nie. Stanowi to 12-krotność 550 PLN, czyli miesięcznej kwoty minimum egzystencji 

określonej przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Projektowany mechanizm działania kwoty wolnej będzie następujący:

• Osoby zarabiające 6 600 PLN rocznie lub mniej nie zapłacą podatku dochodo-

wego.

• Dla podatników zarabiających więcej niż 6 600 PLN a mniej niż 11 000 PLN rocznie, 

kwota wolna będzie stopniowo zmniejszać się do dzisiejszego poziomu 3 091 PLN.

6 600 kwoty wolnej 
już od 2017 roku

■ PODATKI  PODATKI ■ PODATKI ■

Zmiana zwolnienia 
z akcyzy

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=70B8D18759EDEFF1C1258035002A55DB
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5378/425/1/podatkek_akcyzowy.rtf
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,474,1.html
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,475,1.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=8E8F391BCD5F3595C125807B0003CE5E
http://krdp.pl/aktualnosciall.php/3/4456
http://krdp.pl/aktualnosciall.php/3/4456
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/11/29/podatek_od_osob_fizycznych.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D867DF69EA0A5336C12580600024AC0F
http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/j25S/content/ustawa-dotyczaca-kwoty-wolnej-opublikowana?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fstrona-glowna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_JKd3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3#p_p_id_101_INSTANCE_j25S_
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=62A2406F896B00A0C125806100728A7C
http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/j25S/content/ustawa-dotyczaca-kwoty-wolnej-opublikowana?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fstrona-glowna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_JKd3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3#p_p_id_101_INSTANCE_j25S_ 
http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/j25S/content/ustawa-dotyczaca-kwoty-wolnej-opublikowana?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fstrona-glowna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_JKd3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3#p_p_id_101_INSTANCE_j25S_
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5123672/20161128_kwota_wolna.pdf
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/wyzsza-kwota-wolna-wsparciem-dla-wielu-polakow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
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INTERPRETACJE

PORADY

Zgodnie z rozwiązaniami wprowadzonymi od 1 stycznia 2015 r., 
jeżeli na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne 
obliczenie podatku PIT-40 są sporządzane za dany rok za więcej 
niż 5 podatników lub są składane przez biuro rachunkowe, to te 
informacje, roczne obliczenie podatku oraz deklaracje PIT-4R oraz 
PIT-8AR należy przekazywać urzędowi skarbowemu wyłącznie za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami 
Ordynacji podatkowej. 

W formie dokumentu elektronicznego nale-

ży również przekazywać IFT-2/IFT-2R, IFT-3.

Natomiast, jeżeli na podstawie ustawy 

o  podatku dochodowym od osób fizycz-

nych informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 

lub roczne obliczenie podatku PIT-40 jest 

sporządzane za nie więcej niż 5 podatni-

ków i czynności tych nie wykonuje biuro 

rachunkowe, to ww. informacje (w tym IFT-

2/IFT-2R) oraz roczne obliczenie podatku, 

a także deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR moż-

na złożyć w formie papierowej. Powyższy 

wyjątek nie dotyczy IFT-3, który składany 

jest wyłącznie za pomocą środków komu-

nikacji elektronicznej.

PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz PIT-40 sporządzany w formie papierowej za 2016 r. 

należy złożyć urzędom skarbowym w terminie do końca stycznia roku następującego po 

roku podatkowym. Termin sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 

lub rocznego obliczenia podatku PIT-40 podatnikowi to koniec lutego roku następującego 

po roku podatkowym.

■ PODATKI  PODATKI ■

Ważne dla płatników Spełnienie warunku do przesyłania ww. dokumentów w tradycyjny (pisemny) sposób 

nie pozbawia prawa do ich złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Powyższym zmianom towarzyszy udostępnienie przez Ministerstwo Finansów Uniwer-

salnej Bramki Dokumentów (UBD), umożliwiającej złożenie w ramach jednej transmisji 

danych do 20 000 PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40 (które w UBD zostały oznaczone: PIT-11Z, 

PIT-8CZ, PIT-RZ oraz PIT-40Z) oraz pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Od-

bioru (UPO) dla całej wysyłki. Oznacza to wprowadzenie dokumentu wielopozycyjnego, 

umożliwiającego wysyłanie urzędowi skarbowemu zbiorczej informacji o dochodach osób 

fizycznych, opatrzonej jednym podpisem elektronicznym.

Od 1 tycznia 2015 r. płatnicy PIT (oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika) będący 

osobami fizycznymi mogą podpisywać wysyłane drogą elektroniczną dokumenty zbiorcze 

(PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz PIT-40Z) oraz dokumenty pojedyncze (PIT-11, PIT-8C, PIT-40, 

IFT-1, IFT-3, PIT-4R, PIT-8AR) danymi autoryzacyjnymi.

W przypadku pozostałych podmiotów (niebędących osobami fizycznymi) e-deklaracje 

należy podpisywać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym.

Źródło: www.lublin.apodatkowa.gov.pl

Od 1 tycznia 
2015 r. płatnicy 
PIT  (oraz pod-
mioty niepełniące 
funkcji płatnika) 
będący osobami 
fizycznymi mogą 
podpisywać wysy-
łane drogą elek-
troniczną doku-
menty zbiorcze.

Prezenty dla małoletnich

Odpowiadając na interpelację nr 4146, resort finansów wyjaśnił 
kwestię opodatkowania prezentów dla małoletnich.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn 

(Dz.U. z 2016 r. Nr 205) zwalnia się od podatku nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub 

innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczają-

cej 9 637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł 

w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany 

przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub miesz-

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=39BF9C8C2CC3CEC6C1257FD2004A97A7&view=6
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Pod względem skomplikowania systemu podatkowego Polska 
zajmuje obecnie 47. miejsce, co oznacza awans o 11 pozycji 
w porównaniu z zestawieniem z ubiegłego roku. Tak wynika 
z najnowszego raportu „Paying Taxes 2017”, przygotowanego przez 
firmę doradczą PwC i Bank Światowy.

Według raportu polski przedsiębiorca w ciągu roku wykonuje przeciętnie 7 płatności 

podatku i przeznacza 271 godzin na spełnienie wszystkich wymogów podatkowych. Oba 

te wskaźniki nie zmieniły się w porównaniu z ubiegłym rokiem. Na niemal identycznym 

poziomie pozostaje również całkowita stopa opodatkowania (40,4 do 40,3% w 2015 r.).  

Na tle danych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej nasz kraj wypada korzystnie pod 

względem liczby rocznych płatności – średnia dla UE i Europejskiego Stowarzyszenia Wol-

nego Handlu (EFTA) to 11,8 – oraz pod kątem całkowitej stopy podatkowej (w UE i EFTA 

40,3%).  Natomiast średnia czasu w UE i EFTA przeznaczonego na sprawy podatkowe (164 

godziny) wynosi mniej niż w Polsce.

Eksperci PwC, który jest współautorem 

zestawienia, zwracają uwagę, że tegoroczny 

Paying Taxes potwierdza pozytywne zmiany 

w polskim systemie podatkowym. Nasz kraj 

jeszcze 2 lata temu plasował się na 87. po-

zycji. Ich zdaniem awans to zasługa m.in. 

konsekwentnie realizowanego programu 

e-administracji.

Raport „Paying Taxes” opublikowano je-

denasty raz. Przedstawia kalkulację wszyst-

kich obowiązkowych podatków i  składek, 

jakie średniej wielkości spółka musi zapłacić 

w danym roku, oraz mierzy obciążenia admi-

nistracyjne związane ze składaniem deklara-

cji i płaceniem podatków, a także procedura-

mi, które odbywają się po złożeniu deklaracji.

■ PODATKI  PODATKI ■

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

Polska awansuje 
w rankingu Paying Taxes

kaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego 

stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu 

mieszkaniowego wraz z odsetkami. 

W świetle art. 4a ww. ustawy: zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub 

praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, oj-

czyma i macochę, jeżeli m.in. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny 

lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej 

samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, 

doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 

określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na 

rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdziel-

czej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Należy jednak podkreślić, że nie stanowi przedmiotu opodatkowania podatkiem od 

spadków i darowizn każde nabycie prezentów, lecz nabycie rzeczy i praw majątkowych 

tytułem darowizny w rozumieniu art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem przez umowę 

darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowa-

nego kosztem swego majątku. 

W świetle powyższego, zwolnione z podatku będą prezenty nabywane przez mało-

letniego, w przypadku gdy ich nabycie następuje tytułem darowizny i zostaną spełnione 

przesłanki formalne wynikające z ww. ustawy.

Na tle danych dla wszystkich 
krajów UE nasz kraj wypada 
korzystnie pod względem 
liczby rocznych płatności – 
średnia dla UE i EFTA to 11,8 
– oraz pod kątem całkowitej 
stopy podatkowej (w UE 
i EFTA 40,3%). Natomiast 
średnia czasu w UE i EFTA 
przeznaczonego na sprawy 
podatkowe (164 godziny) 
wynosi mniej niż w Polsce.

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/polska-awansuje-w-rankingu-paying-taxes?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
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INTERPRETACJE

ZMIANY 
PRAWNE

■ PODATKI

Krajowa Administracja 
Skarbowa

 PODATKI ■

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wejdzie 
w życie na zasadach i w terminie określonych w przepisach 
wprowadzających ustawę o KAS – czyli 1 marca 2017 r. 
(z wyjątkami). 

KAS będzie wyspecjalizowaną administracją rządową wykonującą zadania z zakresu 

realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodat-

kowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony 

obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniająca obsługę i wsparcie podatnika, 

płatnika i przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych 

i celnych. Ustawa określa m.in. zadania Krajowej Administracji Skarbowej, jej organy, 

kompetencje, sposób powoływania oraz jednostki organizacyjne. Przewiduje konsolidację 

urzędów i izb skarbowych, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej. 

ZMIANY 
PRAWNE

Parlament skończył prace nad ustawą o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 

Ustawa wprowadza  dodatkowe rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności podat-

ku – tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających. Przewidziano m.in.: wprowadzenie przepisów 

modyfikujących  sposoby rozliczeń i postępowań weryfikacyjnych oraz zmiany w zakresie 

mechanizmu odwróconego obciążenia VAT (nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT) i odpo-

wiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe; zaostrzenie sankcji dla osób 

biorących udział w oszustwach podatkowych. 

Uszczelnianie systemu 
podatkowego

Zmienione zostaną m.in. zasady dokonywania zwrotu VAT w terminie 25 dni. Ograni-

czono stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT. Z tej formy rozliczeń będą mogły korzystać 

tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy VAT, u których wartość sprzedaży nie prze-

kroczyła 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym. Nowelizacja przewiduje także 

elektroniczne składanie deklaracji VAT: od   

stycznia 2017 r. m.in. dla podatników zobo-

wiązanych do zarejestrowania się jako po-

datnicy VAT UE, a od 2018 r. dla pozostałych 

podatników VAT. 

W celu zwalczania tzw. karuzeli podat-

kowych w nowelizacji określono także prze-

słanki odmowy rejestracji podmiotu jako 

podatnika VAT i doprecyzowano warunki 

wykreślenia podatnika z rejestru. 

Minister Rozwoju i Finansów podpisał w dniu 31 października 2016 r. 
interpretację ogólną w sprawie stosowania ulgi, o której mowa 
w art. 27g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych w stosunku do marynarzy, mających miejsce zamieszkania 
w Polsce, uzyskujących dochody z tytułu pracy najemnej na pokładach 
statków morskich eksploatowanych w transporcie międzynarodowym 
w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Interpretacja dotyczy stosowania ulgi, o której mowa w art. 27g, w związku z art. 27 ust. 9 

i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy dochody marynarza 

są zwolnione z opodatkowania w państwie, z którego są wypłacane, w wyniku zwolnień 

podatkowych przewidzianych w prawie wewnętrznym tego państwa.

Interpretacja ogólna 
w sprawie stosowania 
ulgi abolicyjnej

Zmienione zostaną 
m.in. zasady doko-
nywania zwrotu 
VAT w terminie 
25 dni. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=87F1FA538AA8D066C12580260025B81F
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/12/1/wprowadzajace_kas_827_-_skrot_.rtf
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/prezydent-podpisal-ustawe-o-krajowej-administracji-skarbowej?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty-prawne/-/asset_publisher/qqR2/content/ustawa-o-krajowej-administracji-skarbowej?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fkomunikaty-prawne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qqR2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_qqR2_
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/stanowisko-wobec-poselskiego-projektu-ustawy-przepisy-wprowadzajace-ustawe.html
http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9182,29-posiedzenie-senatu.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=04EB94E8A1A480AEC125806D0063CEFB
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=134E2F051310E21AC125805A005337F1
http://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-2.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=04EB94E8A1A480AEC125806D0063CEFB
http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9250,31-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5805392/Dz.+Urz.+Min.+Roz.+i+Fin.+z+dnia+4+listopada+2016+r.+-+poz.+12+-
http://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-2.html
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WSKAŹNIKI 
I STAWKI

■ PODATKI  PODATKI ■

AKTUALNOŚCI

Od 1 stycznia 2017 r. mali oraz średni przedsiębiorcy będą 
podlegali obowiązkowi składania comiesięcznego pliku JPK_VAT 
(ewidencja zakupu i sprzedaży VAT)1. Pierwsze sprawozdania 
ww. przedsiębiorcy będą musieli złożyć do 25 lutego 2017 r. 
Obecnie JPK przesyłają już duże firmy.

JPK - nowy obowiązek 
dla małych i średnich 
przedsiębiorców

Rozszerzenie katalogu podmiotów, które mają obowiązek raportowania, ma za zadanie 

pozyskanie bieżącej informacji o transakcjach podlegających opodatkowaniu VAT. Umoż-

liwi to szybką i skuteczną identyfikację wyłudzeń oraz unikania opodatkowania.

W celu ułatwienia małym oraz średnim przedsiębiorcom wykonania obowiązku została 

przygotowana bezpłatna aplikacja ze wszystkimi funkcjami niezbędnymi do złożenia JPK. 

Aplikacja jest już gotowa dla systemu operacyjnego Windows, kolejnym krokiem będzie 

jej udostępnienie również w systemie Linux.

Na stronach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej są dostępne struktury 

logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące 

Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Więcej o zmianach w JPK w Broszurze informacyjnej dot. struktury JPK_VAT, zamiesz-

czonej na stronach Ministerstwa Finansów.

Zaliczenie do określonej grupy przedsiębiorców zależy od liczby zatrudnianych osób oraz 

od wielkości obrotów firmy.

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w  co najmniej jednym 

z dwóch ostatnich lat obrotowych:

• zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

• osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub 

sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie prze-

kroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Za średniego przedsiębiorcę uważa się natomiast przedsiębiorcę, który w co najmniej 

jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

• zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

• osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub 

sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie prze-

kroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów 
z 24 października 2016 r. w sprawie stawek karty podatkowej, 
kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu 
niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz 
kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów 
i wikariuszy, obowiązujących w 2017 r.

Określono w nim:

• wysokość kwoty do której osiągane przychody mogą być opodatkowane w for-

mie karty podatkowej w przypadku prowadzeniu działalności wymienionej w poz. 

70–76 załącznika, oraz stawek karty podatkowej;

• wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów;

• wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów wikariuszy.

Stawki karty podatkowej 
na 2017 r.

 1 Podstawa prawna: art. 105-106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/bezplatna-aplikacja-jpk?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%2Fministerstwo-finansow2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_M1vU_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_M1vU_keywords%3D%26_101_INSTANCE_M1vU_delta%3D10%26_101_INSTANCE_M1vU_cur%3D2%26_101_INSTANCE_M1vU_andOperator%3Dtrue#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/nowy-obowiazek-dla-malych-i-srednich-przedsiebiorcow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fadministracja-podatkowa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_Mmg5__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_
http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/Broszura-JPK_VAT%282%29.pdf
http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1120/M2016000112001.pdf
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PROJEKTY

W dniu 24 października 2016 r. NSA w składzie 7 sędziów podjął 
2 uchwały dotyczące przedłużenia terminu zwrotu różnicy 
podatku od towarów i usług.

Zgodnie z  pierwszą uchwałą, sygn. akt 

I FPS 2/16, „Przedłużenie terminu zwro-

tu różnicy podatku, o  którym mowa 

w  art.  87  ust. 2 zdanie drugie ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to-

warów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 

1054, z późn. zm.), w przypadku, gdy wery-

fikacja rozliczenia podatnika dokonywana 

jest w ramach kontroli podatkowej (lub 

postępowania podatkowego, lub postę-

powania kontrolnego) następuje w formie 

zaskarżalnego zażaleniem postanowienia 

naczelnika urzędu skarbowego, przewi-

dzianego w art. 274b w związku z art. 277 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordy-

nacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), na które przysługuje skarga 

do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 

718, z późn. zm.)”.

W uchwale o sygn. akt I FPS 3/16 NSA przyjął za wiążący pogląd, że: „W przypadku 

przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku w związku z weryfikacją prowadzoną 

na podstawie art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w ramach czynności 

sprawdzających, o których mowa w dziale V ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), nie jest możliwe żądanie od kontrahentów 

podatnika wykonujących działalność gospodarczą przedstawienia dokumentów w celu 

sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności.”

ORZECZENIA

■ PODATKI

Przedłużenie terminu 
zwrotu różnicy VAT

 PODATKI ■

Wyłudzanie VAT będzie bezwzględnie ścigane i surowo karane. 
W Sejmie jest nadal rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. 

Przewiduje on objęcie czynów zabronionych związanych z wyłudzaniem VAT szczególnymi 

regulacjami prawa karnego powszechnego, z zachowaniem możliwości kwalifikowania 

ich – w przypadku mniejszej społecznej szkodliwości czynu – z przepisów Kodeksu karnego 

skarbowego.

Założono też dodanie do k.k. szczególnej formy tzw. fałszu materialnego dokumentu, 

wprowadzenie do K.k. przestępstwa tzw. fałszu intelektualnego i wprowadzenie postaci 

kwalifikowanej ww. przestępstw. Chodzi o penalizowanie wystawiania fikcyjnych faktur VAT 

oraz ich podrabiania i przerabiania w celu użycia jako autentycznych.

Planuje się złagodzenie represji karnej przy tzw. „czynnym żalu”; umożliwienia czynności 

operacyjnych, kontroli procesowej oraz utrwalania treści rozmów telefonicznych.

Przeciw 
wyłudzeniom VAT

ZMIANY 
PRAWNE

Od 8 marca 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 

Najistotniejszą zmianą, jaką wprowadziło przedmiotowe rozporządzenie, jest zniesienie 

obowiązku comiesięcznego wydrukowania księgi przychodów i rozchodów, która prowa-

dzona jest przy użyciu komputera.

Zmiany dotyczące 
podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/90613E3060
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DE87225109
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=85E1532C01590F0FC12580420033D36F
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8591,przeciw-wyludzeniom-vat--rzad-przyjal-projekt.html
https://krdp.pl/aktualnosciall.php/3/4400
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000467
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ODPOWIEDZI

■ PODATKI  PODATKI ■

Mam 75 lat i jestem osobą niepełnosprawną. Czy będę mógł 
w zeznaniu podatkowym PIT odliczyć ponoszone wydatki na zakup 
lekarstw w związku ze swoją niepełnosprawnością?

Podatnikowi będącemu osobą niepełnosprawną, a więc osobą posiadającą m.in. orze-

czenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, 

znaczny stopień niepełnosprawności, całkowitej niezdolności do pracy, umiarkowany 

stopień niepełnosprawności – przysługuje ulga na zakup leków.

W ramach tej ulgi, podatnik w zeznaniu rocznym, może odliczyć od uzyskanego do-

chodu, wydatki poniesione na zakup leków, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy 

wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu, a kwotą 100 zł.

Zatem odliczeniu podlega wyłącznie nadwyżka miesięcznych wydatków na zakup le-

ków, ponad kwotę 100 zł. Przykładowo, jeżeli w danym miesiącu zostanie wydatkowana 

kwota 140 zł, to odliczeniu od dochodu podlega kwota 40 zł. Natomiast, gdy zostanie 

wydatkowana kwota mniejsza, np. 70 zł, to nie można dokonać odliczenia za ten miesiąc. 

Nie ma możliwości zsumowania wydatków poniesionych w jednym miesiącu z wydatkami 

poniesionymi w następnym miesiącu.

Przy czym, odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki poniesione na zakup tych leków, 

które osoba niepełnosprawna powinna stosować stale lub czasowo.

Podstawą do odliczenia jest pisemne stwierdzenie lekarza specjalisty o konieczności 

stosowania określonych leków oraz faktura lub inny dowód poniesienia wydatku wska-

zujący, że podatnik poniósł wydatek (zawierający w szczególności: dane identyfikujące 

kupującego i sprzedającego, rodzaj kupionego leku oraz kwotę wydatku).

Należy podkreślić, że ulga rehabilitacyjna (w tym ulga na leki) nie przysługuje tylko 

dlatego, że ktoś osiągnął określony wiek, np. 70 lata. Odliczenie od dochodu wydatków 

ponoszonych na cele rehabilitacyjne przysługuje wyłącznie osobom niepełnosprawnym, 

które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności oraz osobom utrzymującym osoby 

niepełnosprawne – czyli ich opiekunom. Ponadto konieczne jest posiadanie dokumentów 

stwierdzających ich poniesienie np. faktury, rachunku.

Ulga na zakup lekówKsięga prowadzona przy użyciu komputera będzie uznana za prawidłową, ale warun-

kiem jest:

1. określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowe-

go wykorzystywanego do prowadzenia księgi;

2. stosowanie programu komputerowego zapewniającego bezzwłoczny wgląd 

w treść dokonywanych zapisów oraz umożliwiającego wydrukowanie wszyst-

kich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi;

3. przechowywanie zapisanych danych na informatycznych nośnikach danych, 

w sposób chroniący je przed zniszczeniem lub zniekształceniem, naruszeniem 

ustalonych zasad ich przetwarzania lub ich modyfikacją w sposób nieupraw-

niony.

Kolejną, istotną zmianą, jest zwolnienie z obowiązku sporządzenia dwóch spisów 

z natury, tj. na dzień 31 grudnia oraz na dzień 1 stycznia następnego roku podatko-

wego, w przypadku podatników którzy kontynuują działalność.

W tym przypadku, zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego 

do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego 

roku podatkowego.

Istotne jest, że pomimo określenia nowego wzoru księgi, podatnicy, którzy rozpo-

częli prowadzenie podatkowej księgi przed dniem 8 marca 2016 r., mogą prowadzić ją 

do końca roku. Nie muszą w tym przypadku zakładać na nowo księgi, zgodnej z nowym 

wzorem.

Natomiast Minister Rozwoju i Finansów przygotował projekt rozporządzenia 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przycho-

dów i rozchodów. Zmiany są związane z koniecznością dostosowania przepisów do re-

gulacji wprowadzonych w ustawie o PIT, które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 

2017 r., czyli umożliwienie ujęcia w księdze korekty kosztów / przychodów. Ustawą 

z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-

nych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej w ustawach podatkowych (o PIT i CIT) wprowadzone zostaną 

bowiem regulacje, które określają skutki podatkowe po stronie kosztów uzyskania 

przychodów w przypadku naruszenia obowiązku, który wynika ze znowelizowanego 

przepisu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (określającego limit wartości 

transakcji między przedsiębiorcami). Nowelizacja ta wprowadziła obniżenie – z obec-

nych 15 tys. euro do 15 tys. zł – limitu wartości transakcji między przedsiębiorcami, 

w ramach których płatności muszą być dokonywane (przyjmowane) za pośrednic-

twem rachunku płatniczego. 

http://www.szczecin.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-szczecinie/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/o9Ye/content/zmiany-dotyczace-podatkowej-ksiegi-przychodow-i-rozchodow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.szczecin.apodatkowa.gov.pl%2Fizba-skarbowa-w-szczecinie%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_o9Ye%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_o9Ye_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_o9Ye_keywords%3D%26_101_INSTANCE_o9Ye_delta%3D8%26_101_INSTANCE_o9Ye_cur%3D2%26_101_INSTANCE_o9Ye_andOperator%3Dtrue#p_p_id_101_INSTANCE_o9Ye_
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12292201
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000780
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/nowe-przepisy-dot-skutkow-podatkowych-przy-regulowaniu-platnosci-w-formie-gotowkowej?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
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■ PODATKI

ZMIANY 
PRAWNE

Od 2017 r. niższe 
stawki CIT

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych obniża stawkę podatku 
dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla grupy małych 
podatników oraz podatników rozpoczynających działalność – 
w roku, w którym ją rozpoczęli.

Celem ustawy jest poprawa warunków do rozwoju i lepszej konkurencyjności wewnętrznej 

i zewnętrznej tych firm. Wprowadzane nowelizacją rozwiązania mają wesprzeć podatni-

ków, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki 

stanowią barierę w rozwijaniu przedsiębiorstwa.

Wprowadzone zostają również zmiany uszczelniające system podatkowy, poprzez ogra-

niczenie stosowania niektórych preferencji podatkowych w przypadku transakcji dokony-

wanych wyłącznie lub głównie w celu uzyskania korzyści podatkowej (bez uzasadnionych 

przyczyn ekonomicznych) oraz zmiany przepisów wykorzystywanych w stosowanych przez 

podatników schematach optymalizacyjnych.

Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r. Wyjątkowo, z dniem następują-

cym po dniu ogłoszenia, wszedł w życie art. 7 nowelizacji, który wprowadza ograniczenie 

w stosowaniu obniżonej, 15%, stawki podatku CIT, w stosunku do podatników nowo 

utworzonych w wyniku działań restrukturyzacyjnych, przeprowadzanych jeszcze przed 

wejściem właściwych przepisów w życie, a już po ich opublikowaniu.

INTERPRETACJE

Minister finansów w niedawnej interpretacji ogólnej wyjaśnił, że spółka 
cywilna nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości, gdyż nie może 
we własnym imieniu nabywać praw, w tym własności nieruchomości; nie 
może stać się posiadaczem samoistnym nieruchomości, użytkownikiem 
wieczystym gruntu ani posiadaczem mienia jednostek samorządu 
terytorialnego lub Skarbu Państwa. 

Podatnikami podatku od nieruchomości należnego od nieruchomości lub obiektów bu-

dowlanych, wniesionych do spółek cywilnych, są natomiast wspólnicy takich spółek, na 

których solidarnie spoczywa obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości, zgodnie 

z art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis ten stanowi, że jeżeli nie-

ruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu 

dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek 

podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich 

współwłaścicielach lub posiadaczach (z wyjątkiem współwłasności w częściach ułamko-

wych lokalu użytkowego - garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym a także 

w razie wyodrębnienia lokali - w zakresie gruntu i części budynku stanowiących nierucho-

mość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1892).

Sytuację tę należy odróżnić od przypadku, gdy wspólnik wnosi do spółki wkład w po-

staci używania nieruchomości. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży 

wówczas tylko na tym wspólniku, gdyż nieruchomość w takim przypadku nie wchodzi do 

majątku wspólnego wspólników. 

Opodatkowanie 
podatkiem 
od nieruchomości 
wspólników spółek 
cywilnych

 PODATKI ■

http://www.finanse.mf.gov.pl/wynik/-/asset_publisher/JLw0/content/ustawa-z-dnia-5-wrzesnia-2016-r-o-zmianie-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-oraz-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Finne%2Fbaza-wiedzy%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_aJr2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_JLw0_
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=E35E5AA4556DAE8CC1257FE1002568D7
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/09/22/informacja_ws__ustawy_o_zmianie_ustawy_o_podatku_dochodowym_od_osob_fizycznych_oraz_ustawy_o_podatku_dochodowym_od_osob_prawnych_3.rtf
http://www.finanse.mf.gov.pl/cit/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/od-2017-r-nizsze-stawki-cit?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fcit%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-ogolnej.xhtml?dokumentId=489011&indexAccordionPanel=-1#tresc
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■ PODATKI

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

W oparciu o kurs euro na pierwszy dzień roboczy października 
2016 r. ustala się wiele limitów istotnych dla prowadzących 
działalność gospodarczą na kolejny rok. 

Limity podatkowe 
dla przedsiębiorców 
na 2017 rok

Rodzaj limitu Limit w euro Limit w zł

2016 r. 2017 r.

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

150.000 
euro***

636.555 zł
644.640 
zł*/***

Limit przychodów uprawniający do opłacania 
ryczałtu kwartalnie 25.000 euro 106.092,5 zł 107.440 zł*

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

1.200.000 
euro 5.092.440 zł

5.157.120 
zł*

Maksymalna łączna wartość odpisów 
amortyzacyjnych w roku w ramach 
amortyzacji jednorazowej

50.000 euro 212.000 zł 215.000 zł*

Wartość przedsiębiorstwa albo składników 
majątku tego przedsiębiorstwa wniesionego 
przez osoby fizyczne na poczet kapitału 
podmiotu nowo przez nie utworzonego, 
której przekroczenie wyłącza stosowanie 
jednorazowej amortyzacji przez podmioty 
rozpoczynające działalność (CIT)

10.000 euro 42.000 zł 43.000 zł*

Mały podatnik w VAT i podatku dochodowym
1.200.000 

euro
5.092.000 zł

5.157.000 
zł*

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

45.000 euro 191.000 zł 193.000 zł*

Wartość sprzedaży uprawniająca do 
zwolnienia z VAT - 150.000 zł 150.000 ZŁ**

Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów uprawniająca  do zwolnienia 
z VAT

- 50.000 ZŁ 50.000 ZŁ

Rodzaj limitu Limit w euro Limit w zł

2016 r. 2017 r.

* Zgodnie z tabelą kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2015 średni kurs euro na dzień 3.10.2016 r. 

wyniósł 4,2976 zł. Niektóre ww. przeliczenia dokonywane są w zaokrągleniu do 1.000 zł.

** Nowelizacja ustawy o VAT przewiduje jednak podwyższenie tego limitu od 1 stycznia 2017 r. 

do 200.000 zł.

*** Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsię-

biorców zakłada jednak podwyższenie tego limitu od 1 stycznia 2017 r. do równowartości 250.000 

euro, tj. 1.074.400 zł.

Przykładowo status małego podatnika uprawnia w zakresie podatku dochodowego do jednorazowej 

amortyzacji i rozliczeń kwartalnych.

 PODATKI ■

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=965
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=4BF62F67154FBD5AC125806700477FED
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WZORY PISM

Ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 699 i 1595), dokonano zmian w ustawie PIT w zakresie 
opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, 
z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Według nowych uregulowań podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych ustalają 

przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub 

jednostki produkcji zwierzęcej, zaliczki miesięczne wpłacają według dotychczasowych 

zasad, czyli w wysokości ustalonej decyzją naczelnika urzędu skarbowego.

W związku z tym, są oni zobowiązani do złożenia Deklaracji do wymiaru zaliczek po-

datku dochodowego od dochodów z dzia-

łów specjalnych produkcji rolnej ustalanych 

przy zastosowaniu norm szacunkowych 

PIT-6.

Natomiast podatnicy, którzy dochód 

z  działów specjalnych ustalają na pod-

stawie prowadzonych ksiąg (podatkowa 

księga przychodów i  rozchodów albo 

księgi rachunkowe), zaliczki na podatek 

dochodowy obowiązani są obliczać sami, 

według zasad jakie obowiązują osoby 

osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W związku z tym, że podatnicy ci, nie są już zobowiązani do składania deklaracji PIT-6, 

informacje o prowadzonych działach specjalnych produkcji rolnej, w tym m.in. o rodzaju 

i rozmiarze działu, będą obowiązani wykazywać w PIT/DS - Informacji o wysokości docho-

du (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym. Informację tę, są 

zobowiązani dołączyć do zeznania rocznego PIT-36 albo PIT-36L.

Po raz pierwszy informację PIT/DS podatnik ustalający dochód z działów spe-

cjalnych produkcji rolnej na podstawie prowadzanych ksiąg będzie zobowiązany 

dołączyć do zeznania rocznego PIT-36 albo PIT-36L składanego za rok 2016.

Formularz PIT / DS

Po raz pierwszy informację PIT/
DS podatnik ustalający dochód 
z działów specjalnych produkcji 
rolnej na podstawie prowadza-
nych ksiąg będzie zobowiązany 
dołączyć do zeznania rocznego 
PIT-36 albo PIT-36L składanego 
za rok 2016.

■ PODATKI

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

W dniu 1 sierpnia rozpoczął się kolejny rok gospodarczy produkcji 
wina w całej UE. Jak wskazują statystyki zakładanie winnic 
i produkowanie win cieszy się coraz większą popularnością w Polsce. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ARR, w ewidencji prowadzonej przez Preze-

sa ARR w obecnym roku winiarskim zostało zarejestrowanych aż 152 producentów wina. 

W ostatnich latach gospodarczych dane te przedstawiały się następująco: 103 podmioty 

(2015/2016), 76 podmiotów (2014/2015), 49 podmiotów (2013/2014).

Rok winiarski 2016 / 2017

http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/pit/formularze/2016/-/asset_publisher/0Tp7/content/pit-ds-informacja-o-wysokosci-dochodu-straty-z-dzialow-specjalnych-produkcji-rolnej-w-roku-podatkowym?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpl%2Fpit%2Fformularze%2F2016%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0Tp7%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2#p_p_id_101_INSTANCE_0Tp7_
http://www.szczecin.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-szczecinie/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/o9Ye/content/formularz-pit-ds?redirect=http%3A%2F%2Fwww.szczecin.apodatkowa.gov.pl%2Fizba-skarbowa-w-szczecinie%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_o9Ye%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_o9Ye_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_o9Ye_keywords%3D%26_101_INSTANCE_o9Ye_delta%3D8%26_101_INSTANCE_o9Ye_cur%3D2%26_101_INSTANCE_o9Ye_andOperator%3Dtrue#p_p_id_101_INSTANCE_o9Ye_
http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/news/items/rok-winiarski-20162017.html
http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/news/items/rok-winiarski-20162017.html
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ZMIANY 
PRAWNE

ZMIANY 
PRAWNE AKTUALNOŚCI

■ FIRMA  FIRMA ■

Opracowany program prezentuje syntetyczne informacje dotyczące 
potencjału rozwoju rolnictwa w odniesieniu do dziewięciu głównych 
rynków rolnych, tj. zbóż, rzepaku, wieprzowiny, wołowiny, drobiu, 
mleka i przetworów mlecznych, cukru, owoców i warzyw oraz ich 
przetworów, jak również tytoniu. 

Aktualna sytuacja w poszczególnych sektorach rolnych jest różna, jeśli chodzi o dynamikę 

zmian poziomu produkcji, tendencje w handlu zagranicznym, stopień zorganizowania pro-

ducentów i ogólną kondycję sektora. Niezależnie od tego, w każdym z sektorów istnieją 

wyzwania i szanse rozwoju. Celem opracowania niniejszego programu jest wypracowanie, 

klarownej dla uczestników rynku, koncepcji długofalowego działania mającej zapewnić 

realizację zidentyfikowanych celów i wyzwań umożliwiających rozwój krajowego sektora 

rolno-żywnościowego.

Program rozwoju 
głównych rynków 
rolnych w Polsce 
na lata 2016–2020

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży 
żywności przez rolników ma dać rolnikom rzeczywiste możliwości 
sprzedaży konsumentom (np. turystom, placówkom zbiorowego 
żywienia, stołówkom szkolnym) żywności uzyskanej z własnej 
uprawy, chowu lub hodowli. 

Chodzi m.in. o mięso od hodowanych w go-

spodarstwie zwierząt poddanych ubojowi 

w zatwierdzonej rzeźni, produkty: mięsne 

(np. szynki, pasztety, kiełbasy), mleczne (np. 

ser, masło), złożone (np. pierogi z mięsem), 

a także przetwory z owoców (np. soki owo-

cowe, dżemy) oraz warzywa (np. marynaty, 

kiszonki i soki warzywne), pieczywo, wyro-

by cukiernicze i niemięsne wyroby garma-

żeryjne (np. pierogi z serem). Przychody 

uzyskane z  takiej sprzedaży do wyso-

kości 20 tys. zł rocznie będą zwolnione 

z podatku. 

Ustawa definiuje pojęcie „rolniczy handel detaliczny” oraz wskazuje Inspekcję Wetery-

naryjną jako odpowiedzialną za  nadzór  nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia 

zwierzęcego i żywności zawierającej środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego oraz 

produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej), produkowanej w ramach rolnicze-

go handlu detalicznego. Nadzór nad żywnością pochodzenia niezwierzęcego pozostanie 

natomiast w gestii Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Ustawa daje także Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych kompe-

tencje do sprawowania nadzoru nad jakością handlową żywności znajdującej się w rolni-

czym handlu detalicznym. 

Ułatwienie sprzedaży 
żywności przez rolników

Przychody uzyskane z ta-
kiej sprzedaży do wysoko-
ści 20 tys. zł rocznie będą 
zwolnione z podatku.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
ma na celu jest dostosowanie prawa krajowego do regulacji 
unijnych dotyczących szczegółowych wymagań związanych 
z transportem morskim płynnych olejów i tłuszczów. 

Nowelizacja dotyczy także wymagań higienicznych w odniesieniu do transportu morskiego 

surowego cukru (luzem).

Transport morski 
żywności

http://www.minrol.gov.pl/content/download/59490/326854/version/1/file/PROGRAM%20rozwoju%20g%C5%82%C3%B3wnych%20rynk%C3%B3w%20rolnych.pdf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=ED5FB23A95F5CD64C125805100374F20
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/12/2/informacja_w_sprawie_ustawy_z_dnia_16_listopada_2016_r_o_zmianie_niektorych_ustaw_w_celu_ulatwienia_sprzedazy_zywnosci_przez_rolnikow_1_2.rtf
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty-prawne/-/asset_publisher/qqR2/content/zmiany-w-ustawie-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-oraz-w-ustawie-o-zryczaltowanym-podatku-dochodowym-od-niektorych-przychodow-ewidencjonowanych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fkomunikaty-prawne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qqR2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_qqR2_
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=04EB94E8A1A480AEC125806D0063CEFB
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=9123CDEF64E9234FC1258018003FB27E
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/10/24/informacja_w_sprawie_ustawy_z_dnia_14_wrzesnia_2016_r_o_zmianie_ustawy_o_bezpieczenstwie_zywnosci_i_zywienia.rtf


ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII   POWRÓT DO SPISU TREŚCI

PROJEKTY

ZMIANY 
PRAWNE

■ FIRMA

Rządowe propozycje zakładają m.in. ochronę podatników przed 
zmianami interpretacji prawa, mniejszą uciążliwość kontroli 
w firmach i łagodniejsze przepisy prawa pracy.
 
Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia praw-

nego przedsiębiorców. 

Najważniejsze zmiany:

• podatnicy nie będą musieli występować o indywidualną interpretację podatko-

wą, ponieważ działanie zgodne z „utrwaloną praktyką interpretacyjną” będzie 

podlegało ochronie;

• przy ustalaniu „utrwalonej praktyki interpretacyjnej” podatnicy będą mogli korzy-

stać z interpretacji prawa przygotowanych dla innych przedsiębiorców;

• Ministerstwo Finansów przygotuje i zamieści na stronie internetowej objaśnienia 

najbardziej skomplikowanych przepisów podatkowych. Zastosowanie się do 

nich da ochronę w razie kontroli organów podatkowych;

• jeżeli kontrola skarbowa w trakcie wykaże, że firma prawidłowo stosowała stawkę 

VAT,  późniejsza kontrola, do czasu zmiany interpretacji prawa, nie będzie mogła 

podważyć wcześniejszych ustaleń;

• kontrole będą przeprowadzane na podstawie analizy ryzyka, tzn. tam, gdzie ry-

zyko naruszenia prawa jest największe. Uczciwi przedsiębiorcy będą mieli mniej 

kontroli;

• urząd nie będzie mógł ponownie kontrolować spraw, które już wcześniej kontro-

lował. Tylko jedna kontrola w jednej sprawie;

• firmy będą zobowiązane prowadzić pełną księgowość dopiero po osiągnięciu 

przychodów netto w wysokości 2 milionów euro rocznie. Wcześniej było to 1,2 mln 

euro, a próg nie był zmieniany od 2008 r. Uproszczona księgowość jest nawet 

5-krotnie tańsza;

• firmy będą musiały utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wy-

dać regulaminy pracy i wynagradzania dopiero po zatrudnieniu 50 pracowników, 

Pierwsze 33 ułatwienia 
z pakietu 
#100zmianDlaFirm

 FIRMA ■

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
ma na celu m.in. umożliwienie, w określonych przypadkach, 
Prezesowi ARiMR umarzania wierzytelności z urzędu. 

Nowelizacja przewiduje też podwyższenie z 15 tys. zł do 40 tys. zł kwoty, powyżej której 

do umorzenia wierzytelności wymagana jest zgoda Ministra Finansów oraz jednoznaczne 

uregulowanie sposobu dochodzenia kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych.

Umarzanie 
wierzytelności ARiMR

ZMIANY 
PRAWNE

Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-
-spożywczych zmierza do wprowadzenia nowych regulacji 
dotyczących dobrowolnego znakowania środków spożywczych 
informacją „Produkt polski” wraz z określeniem dodatkowo wzoru 
znaku graficznego możliwego do zastosowania przy wskazywaniu 
takiej informacji. 

Regulacje te umożliwią producentom podawanie w oznakowaniu środków spożywczych 

informacji dotyczących krajowego pochodzenia wytwarzanego produktu w odniesieniu 

nie tylko do miejsca wyprodukowania, ale również w odniesieniu do użytych składników.

„Produkt polski”

http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/jedna-trzecia-ze-100zmiandlafirm-przyjeta-przez-rzad/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=4BF62F67154FBD5AC125806700477FED
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-celu-poprawy-otoczenia-prawnego.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=61870EF962BA9684C1258022002E52E8
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5378/425/1/agencja_restrukturyzacji_i_modernizacji_rolnictwa.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=520DF50B4E060DE4C125801E0025FE0F
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2268,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych-.html
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5378/425/1/artykuly_rolno-spozywczych.rtf
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ZMIANY 
PRAWNE

PORADY

■ FIRMA  FIRMA ■

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego wprowadzi zmiany w zasadach 
przyznawania wsparcia w sektorze roślin wysokobiałkowych, 
owoców miękkich, buraków cukrowych, bydła, krów, owiec i kóz.

Przewiduje także zmiany dotyczące systemu dla małych gospodarstw oraz warunków 

i trybu przyznawania zaliczek na poczet płatności bezpośrednich.

Płatności w ramach 
systemów wsparcia 
bezpośredniego

a nie 20 – jak to jest obecnie. Dotyczy to nie tylko blisko 50 tys. firm, które mają od 

20 do 49 pracowników ale też 650 tys. przedsiębiorców zatrudniających od 1 do 

19 pracowników. Będzie im łatwiej rozwijać firmę;

• drobne odstępstwa od projektu budowlanego (do 2%) będą akceptowane bez 

żadnych formalności;

• szereg robót budowlanych nie będzie już wymagał zgłoszenia lub pozwolenia 

na budowę (np. parterowe budynki gospodarcze i wiaty do 35 m kw.);

Większość zmian wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r., ale to nie koniec. Kolejne uprosz-

czenia są już na ścieżce legislacyjnej:

• na jednym z najbliższych posiedzeń rząd zajmie się tzw. pakietem wierzycielskim, 

który ułatwi odzyskiwanie długów oraz reformą Głównego Urzędu Miar;

• dzisiaj na Komitecie Stałym Rady Ministrów stają zmiany w postępowaniu admi-

nistracyjnym, które ułatwią i przyspieszą załatwianie urzędowych formalności;

• w poniedziałek do konsultacji trafił 

projekt ustawy dotyczącej elektroni-

zacji i skrócenia czasu przechowy-

wania przez pracodawców dokumen-

tacji pracowniczej (z 50 do 10 lat);

• w  przygotowaniu są przepisy po-

zwalające na  niezakłócone dzia-

łanie jednoosobowych firm po 

śmierci właściciela  (w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej jest wpisanych ponad 

80 tys. osób, które ukończyły 65 rok 

życia, a miesięcznie do ewidencji tra-

fia średnio 100 zgłoszeń o śmierci 

przedsiębiorcy);

• zespół ekspertów pracuje nad no-

wym rodzajem działalności –  pro-

stą spółką akcyjną – która będzie 

idealnym rozwiązaniem dla młodych, 

innowacyjnych firm;

• po konsultacjach i  uzgodnieniach 

jest także rozporządzenie  zmniej-

szające obowiązki szkoleniowe dla 

operatorów maszyn budowlanych.

Rozporządzenie w sprawie nowej żywności (nr 2283/2015) zostało 
przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w dniu 25 listopada 
2015 roku i zacznie w pełni obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku.  

W związku z powyższym Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG 

SANTE) Komisji Europejskiej, zleciła przygotowanie ulotki informacyjnej, która zawiera 

podsumowanie dotychczasowych prac w powyższym zakresie oraz opis zmian w procedu-

rze udzielania zezwoleń na nową żywność, a także wpływu nowych przepisów na branżę 

rolno-spożywczą w Europie.

Unijne rozporządzenie 
w sprawie nowej 
żywności

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=A4E8DC33E41D52C5C1258041001FA7F0
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5378/425/1/platnosci_w_ramach_systemow_wsparcia_bezposredniego.rtf
http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/news/items/unijne-rozporzadzenie-w-sprawie-nowej-zywnosci-ulotka-informacyjna.html
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■ FIRMA  FIRMA ■

Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich 
określa: obowiązki podmiotów uprawnionych do prowadzenia 
postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 
konsumenckich

Reguluje także zasady prowadzenia rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia 

postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, obo-

wiązki przedsiębiorców, zasady prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich oraz zadania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

W Polsce będą funkcjonować podmioty, do których będzie mógł się zgłosić konsument, 

aby rozwiązać spór z przedsiębiorcą. Będą to:

a. Podmioty niepubliczne utworzone przez przedsiębiorców z danej branży (np. lot-

niczej), organizacje konsumenckie;

b. podmioty publiczne, działające przy różnych instytucjach, np. URE, UKE, UTK;

c. Inspekcja Handlowa, do której będzie można się zwrócić, gdy dla danego sporu nie 

zostanie utworzony podmiot o charakterze sektorowym – np. w sprawie sprzedaży 

produktów, usług turystycznych, deweloperskich, edukacyjnych czy remontów.

Podmiotów, które będą mogły rozwiązać spór, można szukać na stronie www.uokik.gov.pl. 

Prezes UOKIK będzie prowadził na swojej stronie internetowej rejestr takich podmiotów.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów jest dobrowolne, sprawiedliwe i bezstronne, 

ale również przejrzyste, szybkie, proste i mniej sformalizowane. Muszą się na nie zgodzić 

obie strony sporu.

Postępowanie takie wszczynane jest na wniosek konsumenta, chyba że regulamin 

danego podmiotu pozwala na to, aby sprawę zgłosił przedsiębiorca.

Z metod pozasądowego rozwiązywania sporu konsument może skorzystać, jeżeli sprze-

dawca odrzucił jego reklamację. Za zgodą obydwu stron neutralna osoba trzecia pośred-

niczy w kontaktach między przedsiębiorcą a konsumentem. Przykładowo:

a. pomaga w wypracowaniu rozwiązania, ułatwia nawiązanie dialogu (np. mediacja). 

Rozwiązanie sporu musisz znaleźć razem z przedsiębiorcą;

Pozasądowe 
rozwiązywanie 
sporów konsumenckich

b. proponuje, jak należałoby rozwiązać 

konflikt (np. koncyliacja);

c. rozstrzyga spór i narzuca rozwiąza-

nie, np. w sądzie polubownym (np. 

arbitraż). Wyrok ma moc wyroku 

sądu powszechnego i jest wiążący.

Polubowne sposoby rozwiązania sporu są tańsze i dużo szybsze niż postępowanie 

sądowe. Sprawa zostanie rozwiązana w ciągu 90 dni od momentu zebrania wszystkich 

informacji przez podmiot zajmujący się sprawą.

Postępowanie powinno być bezpłatne. Jednak podmiot, który będzie rozwiązywał spór, 

może wprowadzić odpłatność, ale w nieznacznej wysokości.   

Przedsiębiorco – pamiętaj, że masz szczególne obowiązki informacyjne, które musisz 

zacząć spełniać od 10 stycznia 2017 r.:

a. Gdy zgadzasz się na pozasądowe rozwiązywanie sporów lub zobowiązuje cię do 

tego prawo (jak w przypadku banków), to poinformuj o tym na swojej stronie inter-

netowej lub w umowach, które zawierasz z konsumentami. Podaj nazwę podmiotu, 

do którego może się zwrócić klient, by rozwiązać z tobą spór. Wskaż np. adres jego 

strony internetowej.

b. Jeżeli odrzuciłeś reklamację, to zawsze musisz poinformować klienta o tym, czy 

zgadzasz się na rozwiązanie sporu pozasądowo, czy też nie wyrażasz zgody. Zrób 

to na trwałym nośniku lub na papierze, odpowiadając na reklamację. Wskaż kon-

sumentowi, który podmiot jest do tego właściwy.

c.  Brak informacji oznacza automatycznie, że się zgadzasz na rozwiązanie sporu 

poza sądem.

E-sprzedawcy mają takie same obowiązki. Ponadto muszą podawać (wcześniej, bo od 

9 stycznia 2017 r.) na swojej stronie internetowej, dzięki której konsument i przedsiębiorca 

mogą rozwiązać spór on-line. Mają taki obowiązek, nawet wtedy, gdy nie zgadzają się na 

pozasądowe rozwiązanie konfliktu.

W systemie pozasądowego rozwiązywania sporów znajdziesz podmioty publiczne 

oraz niepubliczne, np.:

a. Rzecznika Finansowego,

b. Koordynatora ds. Negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki,

c. Inspekcję Handlową,  

d. Rzecznika Prawa Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego,

e. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

f. Sąd Polubowny przy KNF.

Nowe prawo wejdzie w życie 10 stycznia 2017 r.

Nowe prawo wejdzie w ży-
cie 10 stycznia 2017 r.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=4C63BB2129C6FD55C1257FD900261245
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,472,1.html
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12679
http://www.uokik.gov.pl
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/11/4/pozasadowe_spory_konsumenckie_630_-_skrot.rtf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1823/1
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Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 listopada 
2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT weszło w życie z dniem 
21 listopada 2016 roku.
  
Określono w nim:

1. szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania zgłoszeń INTRASTAT i korekt 

tych zgłoszeń oraz przypadki, gdy dokonanie zgłoszenia INTRASTAT lub korekty 

tego zgłoszenia nie jest wymagane,

2. wymogi, jakie powinno spełniać zgłoszenie INTRASTAT oraz korekta tego zgło-

szenia,

3. szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania upomnień oraz szczegółowy 

tryb dokonywania wezwań,

4. właściwość miejscową organów celnych w sprawach dotyczących zgłoszeń INTRA-

STAT i ich korekty.

Utraciło moc rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie 

zgłoszeń INTRASTAT.

Zgłoszenia INTRASTAT – 
rozporządzenie MRiF

ZMIANY 
PRAWNE

Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki 
prowadzenia działalności innowacyjnej wprowadza spójny system 
instrumentów premiujących i zachęcających do podejmowania 
działalności innowacyjnej.  

Mała ustawa 
o innowacyjności

Przewiduje zniesienie od 1 stycznia 2017 r. podatku dochodowego od własności intelek-

tualnej wnoszonej do spółki. Nowe przepisy wprowadzają też możliwość odliczenia od 

podatku kosztów uzyskania patentu przez małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Ponadto ustawa zwiększa kwoty kosztów kwalifikowanych wydatków na badania i roz-

wój, które można odliczyć od podatku. Dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich 

firm odliczenia te wyniosą do 50%. Duże firmy będą mogły odliczyć 50% wydatków osobo-

wych i 30% pozostałych kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową. Ustawa 

wydłuża z 3 do 6 lat okres, w jakim przedsiębiorca będzie mógł odliczyć koszty poniesione 

na działalność badawczo-rozwojową. 

Ustawa zawiera też pakiet przepisów uproszczających procedury, m.in. modyfikujących 

zasady tzw. „uwłaszczenia naukowców”, czyli nabywania przez nich praw majątkowych do 

wynalazków. Ustawa usuwa ograniczenia dotyczące okresu, w jakim naukowcom przysłu-

guje prawo do udziału w korzyściach z komercjalizacji (dotychczas maksymalnie 5 lat od 

dnia uzyskania pierwszych środków).

ZMIANY 
PRAWNE

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym ma na celu utworzenie 
Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu 
Drogowego.  

Zgodnie z nowymi przepisami rejestr zostanie połączony przez punkt kontaktowy z reje-

strami innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ma to umożliwić wymianę danych. 

Zmiany wynikają ze zobowiązań unijnych m.in. z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady do-

tyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Nowelizacja przewi-

duje, że rejestr zostanie zbudowany na bazie danych Głównego Inspektoratu Transportu 

Drogowego oraz ewidencji przewoźników drogowych prowadzonych w starostwach oraz 

miastach na prawach powiatu.

Co nowego 
w transporcie drogowym?

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1865/D2016000186501.pdf
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=789
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty-prawne/-/asset_publisher/qqR2/content/zmiany-w-ustawie-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-ustawie-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-oraz-w-ustawie-ordynacja-podatkowa?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fkomunikaty-prawne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qqR2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_qqR2_
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ustawa-o-innowacyjnosci-podpisana-przez-prezydenta.html
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/11/23/innowacje.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=62A2406F896B00A0C125806100728A7C
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/11/22/informacja_ws._ustawy_o_zmianie_ustawy_o_transporcie_drogowym.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=17EB420F11A2EE1BC1257FA30023E09B
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=459
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=62A2406F896B00A0C125806100728A7C
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ZMIANY 
PRAWNE

■ FIRMA

Minister rozwoju i finansów wydał rozporządzenie z dnia 
22 listopada 2016 r. w sprawie tras przewozu towarów 
wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej 
i wyprowadzenia towarów poza ten obszar oraz sposobu 
poruszania się i przemieszczania towarów po tych trasach. 

Określa ono:

1. trasy przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej do 

właściwych urzędów celnych, innych miejsc wyznaczonych lub uznanych przez 

organy celne lub wolnych obszarów celnych;

2. trasy wyprowadzenia towarów poza obszar celny Unii Europejskiej;

3. sposób poruszania się i przemieszczania towarów po wyznaczonych trasach;

4. przypadki i warunki, które powinny zostać spełnione, aby przewóz towarów oraz 

ich wprowadzenie i wyprowadzenie mogły odbywać się poza wyznaczonymi tra-

sami.

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wy-

znaczenia dróg celnych oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych 

drogach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1182).

Trasy tranzytowe

 FIRMA ■

PROJEKTY

Działalność na najmniejszą skalę bez konieczności rejestracji, 
6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla nowych firm 
oraz liczne uproszczenia podatkowe – te i wiele innych rozwiązań 
zawiera pakiet Konstytucji Biznesu. 

W nowym Prawie przedsiębiorców znajdą się zasady, które wszystkie urzędy będą musiały 

wziąć pod uwagę podczas rozpatrywania spraw z udziałem firm, m.in.:

• co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone (przedsiębiorca może prowadzić 

biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wyraźnych zakazów lub ograniczeń);

• domniemanie uczciwości przedsiębiorcy (przedsiębiorca nie musi udowadniać 

swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzy-

gane na korzyść przedsiębiorcy);

• przyjazna interpretacja przepisów (niejasne przepisy będą rozstrzygane na ko-

rzyść przedsiębiorców);

• zasada proporcjonalności (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasad-

nionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje).

Wybrane uproszczenia, które wprowadzi pakiet Konstytucji Biznesu:

Drobna działalność bez rejestracji

Działalność na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50% minimalnego wynagro-

dzenia) nie będzie uznawana za działalność gospodarczą. Oznacza to, że osoby zajmujące 

się drobnym handlem czy sporadycznie udzielające korepetycji nie będą musiały rejestro-

wać się w urzędzie i płacić comiesięcznych składek. 

Ulga na start

Początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubez-

pieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Potem, tak jak 

dotychczas, będą mogli korzystać przez 2 lata z tzw. „małego ZUS-u”. 

Konstytucja Biznesu

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1890/D2016000189001.pdf
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/konstytucja-biznesu-wolnosc-gospodarcza-w-praktyce/
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Prostsze podatki

Wybrane propozycje:

• likwidacja wielu obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych w zakresie po-

datków dochodowych,

• uproszczenie i dookreślenie zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodu; 

• ujednolicenie wzorów formularzy w zakresie podatków lokalnych (tj. w podat-

ku od nieruchomości, rolnym i leśnym) oraz umożliwienie składania ich w formie 

elektronicznej;

• osoby, które odziedziczyły firmę (lub udziały w niej) po śmierci właścicieli, nie będą 

musiały zapłacić podatku od spadków i darowizn;

• Minister Rozwoju i Finansów będzie musiał wydać interpretację ogólną, jeśli NSA 

wyda wyrok, w wyniku którego zostanie wydana interpretacja indywidualna roz-

bieżna z dotychczasowymi interpretacjami indywidualnymi;

• sprawozdania finansowe firmy będą musiały przechowywać 5 lat, a nie, jak do-

tychczas, bezterminowo;

• w VAT do 120 dni skrócony zostanie okres, po upływie którego wierzyciel ma moż-

liwość skorzystania z „ulgi na złe długi”, jednocześnie w podatkach dochodowych 

wprowadzona zostanie analogiczna ulga.

Sprawę załatwisz nie tylko na papierze

Za zgodą przedsiębiorcy, niektóre sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez telefon, 

e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji.

Prawo pisane prostym językiem

Urzędy będą wydawać napisane prostym językiem „objaśnienia przepisów”. Jeśli przed-

siębiorca zastosuje się do nich, będzie chroniony, np. w trakcie kontroli.

Rzecznik Przedsiębiorców

Rzecznik Przedsiębiorców będzie stał na straży ich praw. Na jego wniosek, urzędy będą 

musiały wydać objaśnienia najbardziej skomplikowanych przepisów. Rzecznik będzie też 

mógł wstrzymać dowolną kontrolę, jeśli istnieje poważne podejrzenie, że urzędnicy na-

ruszyli prawo. Jego zadania to także wspieranie mediacji między przedsiębiorcami a or-

ganami administracji oraz opiniowanie projektów ustaw dotyczących przedsiębiorczości 

na każdym etapie procesu legislacyjnego.

Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców

Powstanie stałe forum dyskusji i współpracy pomiędzy ministerstwami a przedstawicie-

lami przedsiębiorców. 

Likwidacja numeru REGON

Przedsiębiorca w kontaktach z urzędami będzie posługiwał się wyłącznie numerem NIP, 

który stanie się również numerem identyfikacyjnym w rejestrze REGON. 

Odświeżone prawo

Planuje się eliminację z polskiego prawa zapisów uprzykrzających życie przedsiębiorcom 

lub niepotrzebnie gmatwające prawo, np. uchylenie ustawy o zasadach prowadzenia 

na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie 

drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

AKTUALNOŚCI

Portal biznes.gov.pl przeznaczony jest zarówno dla tych, którzy 
zamierzają założyć swoją działalność gospodarczą, jak i dla tych, 
którzy już ją prowadzą.

Dzięki portalowi przedsiębiorca wiele spraw związanych z prowadzeniem firmy załatwi 

online. Założy i będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą w sposób łatwy i intuicyjny, 

a wszelkie formalności z tym związane są uproszczone. Portal daje możliwość zapoznania 

się z praktycznymi instrukcjami postępowania, przydatnymi w prowadzeniu firmy w róż-

nych branżach. Moduł eWnioski natomiast umożliwia realizację spraw administracyjnych 

drogą elektroniczną.

Biznes.gov.pl – portal 
dla przedsiębiorców

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/konstytucja-biznesu-wolnosc-gospodarcza-w-praktyce?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%2Fministerstwo-finansow2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
http://biznes.gov.pl
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/o-instrumentach-ulatwiajacych-prowadzenie-biznesu/


ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII   POWRÓT DO SPISU TREŚCI

■ FIRMA  FIRMA ■

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych 
(inflacja) w październiku 2016 roku wzrosły o 0,5% w porównaniu 
z wrześniem 2016 r. W porównaniu z październikiem 2015 roku były 
zaś niższe o 0,2%. 

Według wstępnych danych GUS, po trzech kwartałach br. notowaliśmy niewielki wzrost 

eksportu towarów z Polski o 1,2% (do blisko 134,9  mld euro) oraz spadek importu o 0,6% 

(do 130,7 mld euro). Jednocześnie nadwyżka wymiany wyniosła ponad 4,1 mld euro, czyli 

poziom o ok. 2,5 mld euro wyższy niż przed rokiem. 

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w październiku 

2016 r. była o 1,3%. niższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 r.  

Najnowsza prognoza Komisji Europejskiej wskazuje, że KE pozytywnie ocenia funda-

menty polskiej gospodarki. Wg KE deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych 

w 2016 r. spadnie do 2,4% PKB, a w 2017 r. nie przekroczy 3% PKB.

GUS opublikował dane o bezrobociu. Wynosiło ono w październiku 8,2%, czyli tyle 

samo ile szacowało MRPiPS, na podstawie danych z urzędów pracy. Poziom stopy bezro-

bocia w październiku br. był o 1,4 punktu procentowego niższy niż w tym samym miesiącu 

ub. roku. Od 1991 r. wskaźnik bezrobocia 

rejestrowanego w październiku nigdy nie 

był tak niski. Liczba bezrobotnych na ko-

niec października br. wyniosła nieco ponad 

1,3 mln osób i w porównaniu do września 

spadła o 14,8 tys. osób (o 1,1%).

Bezrobocie we wrześniu w Polsce wy-

niosło 5,7%, wobec 5,9% w sierpniu - podał 

Eurostat. W Unii Europejskiej stopa bezro-

bocia wyniosła 8,5%, spadając z 9,5% we 

wrześniu 2015 r. Polska znajduje się w eu-

ropejskiej czołówce krajów z najniższym 

bezrobociem, utrzymując się na 7. miejscu.

Kilka wskaźników 
gospodarczych

Agencja ratingowa 
Standard and Po-
or's podniosła per-
spektywę ratingu 
Polski do poziomu 
stabilnego.

AKTUALNOŚCI

Przedstawiciele producentów, importerów i dystrybutorów zabawek 
uczestniczyli w warsztatach UOKiK na temat bezpieczeństwa 
produktów

20 kwietnia weszła w życie ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Każdy 

producent, importer i dystrybutor (w tym sprzedawca), wprowadzając produkty na rynek, 

zapewnia, że spełniają one wymagania i nie stanowią zagrożenia dla konsumentów lub 

środowiska. Nowe przepisy dotyczą m.in zabawek.

Aby ułatwić stosowanie nowych przepisów, UOKiK przeprowadził warsztat dla człon-

ków Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Art. Dziecięcych na temat najnowszych 

zmian prawnych w obszarze zabawek. Specjaliści UOKiK opowiadali m.in. o najczęstszych 

nieprawidłowościach, systemie kar administracyjnych i zasadach kontroli zabawek.

Więcej informacji dla przedsiębiorców – Departament Nadzoru Rynku w UOKiK.

Bezpieczne zabawki – 
warsztat dla 
przedsiębiorców

http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/inflacja-w-pazdzierniku-2016-roku-komentarz-mr/
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/handel-zagraniczny-polski-po-trzech-kwartalach-2016-r/
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/produkcja-sprzedana-przemyslu-w-pazdzierniku-2016-r-komentarz-mr-do-danych-gus/
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/polska-jednym-z-najszybciej-rosnacych-krajow-ue?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%2Fministerstwo-finansow2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_M1vU_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_M1vU_keywords%3D%26_101_INSTANCE_M1vU_delta%3D10%26_101_INSTANCE_M1vU_cur%3D2%26_101_INSTANCE_M1vU_andOperator%3Dtrue#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/agencja-ratingowa-standard-and-poor-s-podniosla-perspektywe-ratingu-polski-do-poziomu-stabilnego?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,8412,gus-potwierdzil-szacunki-resortu-pracy-bezrobocie-8-2-proc-.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,8359,w-pazdzierniku-bezrobocie-spadlo-do-8-2.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,8352,eurostat-bezrobocie-w-polsce-wynioslo-we-wrzesniu-5-7-proc-.html
https://uokik.gov.pl/komentarze_wyjasnienia_i_stanowiska.php?news_id=12651
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12339
http://www.toys.pl/
https://uokik.gov.pl/departamenty_uokik.php#faq534
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Minimalna stawka 
godzinowa 

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa dla umów 
zlecenia będzie wynosiła ponad 12 zł.

Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach 

o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych będzie obowiązywać minimalna stawka 

godzinowa w wysokości ponad 12 zł. Kwota ta będzie corocznie waloryzowana stosownie 

do wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego osobom zatrudnionym 

na podstawie stosunku pracy.

Ustawa ma przeciwdziałać nadużywaniu umów cywilnoprawnych i chronić osoby otrzy-

mujące wynagrodzenie na najniższym poziomie. Chodzi o to, m.in. o to, aby ograniczyć 

zjawisko polegające na tym, że osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej ma wyna-

grodzenie znacznie niższe od minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracującemu 

na etacie.

Ustawa likwiduje również przepisy różnicujące wysokość minimalnego wynagrodzenia 

dla pracownika etatowego ze względu na staż pracy. Obecnie pracownik w pierwszym roku 

pracy musi otrzymać co najmniej 80 proc. płacy minimalnej. Po zmianach, wszyscy pracowni-

cy – niezależnie od stażu pracy – będą otrzymywać minimalne wynagrodzenie w jednakowej, 

pełnej wysokości. Rozwiązanie to znosi dyskryminację młodych ludzi na rynku pracy.

Ustawa przewiduje również, że dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej 

nie będzie uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrud-

nionych na etacie. Obecnie dodatek ten jest brany pod uwagę przy obliczaniu pensji mi-

nimalnej. Oznacza to, że w niektórych przypadkach przyznanie pracownikowi dodatku za 

pracę w porze nocnej w praktyce nie skutkuje zwiększeniem otrzymywanego przez niego 

wynagrodzenia. Osoba, której wynagrodzenie zostało ustalone w wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, pomimo wykonywania pracy w porze nocnej (za które przysłu-

guje określony dodatek), nadal może otrzymywać wynagrodzenie w tej samej wysokości, 

z uwagi na wynikający z obowiązujących przepisów prawa zakres składnikowy minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. Mając na uwadze eliminację tego zjawiska, nowa projektowana 

regulacja przewiduje wyłączenie z dotychczasowego zakresu składnikowego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę – dodatku za pracę w porze nocnej (który obecnie jest objęty 

zakresem tego wynagrodzenia).

ZMIANY 
PRAWNE

Ubezpieczenie społeczne 
rolników

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 
dotyczy przesłanek umożliwiających podleganie ubezpieczeniu 
społecznemu rolników w przypadku objęcia osoby innym 
ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy 
agencyjnej, zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług. 

Ponadto nowelizacja przewiduje, że nawiązanie stosunku pracy wobec niektórych kate-

gorii pracowników KRUS nastąpi na podstawie aktu powołania oraz umożliwi ministrowi 

właściwemu do spraw rozwoju wsi określenie trybu lokowania wolnych środków funduszu 

administracyjnego KRUS.

ZMIANY 
PRAWNE

Ustawa przewiduje także zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. Znalazły się 

w niej przepisy nakładające na PIP zadania oraz uprawnienia w zakresie kontroli przestrze-

gania obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/12-zl-to-nowa-minimalna-stawka-godzinowa.html
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/08/08/minimalne.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=2BC4BA7FDCD122D7C1257FCD0033C9BE
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=E67207B12F8353EAC125803500272F67
http://www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/minimalna-stawka-godzinowa/
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W 2017 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2 000 zł.

Oznacza to wzrost o 8,1% (150 zł) w stosun-

ku do 2016 r. (obecnie pensja minimalna to 

1 850 zł brutto). Kwota ta stanowi 47,04% 

prognozowanego przeciętnego wynagro-

dzenia w gospodarce narodowej na 2017 r.

Płaca minimalna  stanowi najniższe 

wynagrodzenie, jakie pracodawca na pod-

stawie obowiązujących przepisów musi 

wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na 

podstawie umowy o pacę. Od 2007 roku 

płaca minimalna wzrosła z 936 zł w 2007 r. 

do 1850 zł w 2016 r.

ZMIANY 
PRAWNE

Nienależnie pobrane 
świadczenia szybciej się 
przedawnią

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
reguluje instytucję przedawnienia w zakresie zwrotu nienależnie 
pobranych świadczeń. 
 
Przewiduje ona, że decyzja organu rentowego zobowiązująca do zwrotu kwoty nienależnie 

pobranych świadczeń nie może być wydana później niż w terminie 5 lat od ostatniego dnia 

okresu, za który pobrano nienależne świadczenie.

Płaca minimalna wzrośnie 
w 2017 r. o aż 8,1% (150 
zł) w stosunku do 2016 r. 
(obecnie pensja minimal-
na to 1 850 zł brutto).

■ KADRY I UBEZPIECZENIA

Wraca staż lekarzy 

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
oraz niektórych innych ustaw ma na celu przywrócenie stażu 
podyplomowego jako niezbędnego etapu w rozwoju zawodowym 
lekarzy i lekarzy dentystów umożliwiającego praktyczną naukę 
zawodu w ujednoliconych ramach prawnych i organizacyjnych.

Ponadto nowelizacja służy harmonizacji praktycznego nauczania realizowanego przez stu-

dentów 6 roku kierunku lekarskiego i studentów 5 roku kierunku lekarsko-dentystycznego.

ZMIANY 
PRAWNE

Łatwiej o świadczenia 
zdrowotne

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych 
ustaw ma na celu zagwarantowanie każdej osobie, która skorzysta 
ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (w tym nocnej 
i świątecznej), że nie poniesie kosztów udzielonego jej świadczenia 
w przypadku, gdy wystąpią trudności z potwierdzeniem jej prawa 
do świadczeń opieki zdrowotnej. 

Ponadto nowelizacja przywraca zasadę finansowania z budżetu państwa, a nie z Naro-

dowego Funduszu Zdrowia, zakupu szczepionek w ramach programu obowiązkowych 

szczepień ochronnych. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 

z wyjątkami.

Resort zdrowia zapewnia przy tym, że planuje likwidację NFZ z  początkiem 

2018 roku.

ZMIANY 
PRAWNE

Płaca minimalna
ZMIANY 
PRAWNE
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http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5536,8243,minimum-2-tys-zl-od-pierwszego-stycznia.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001456
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,8440,podwyzka-placy-minimalnej-a-swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=DE6E4C2300D34D73C125802500392026
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/11/22/informacja_ws._ustawy_o_zm._ustawy_o_systemie_ubezpieczen_spolecznych.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=C06B300383541CC2C1257FF800320FB8
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/dobry-rok-w-ministerstwie-zdrowia/
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,474,1.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=BFD2EF8501728CA4C12580420033D37B
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/projekt-wprowadzajacy-powszechny-dostep-do-podstawowej-opieki-zdrowotnej-przyjety-przez-rade-ministrow/
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-swiadczeniach-opieki-zdrowotnej-7.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=62A2406F896B00A0C125806100728A7C
http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9259,31-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/data-likwidacja-nfz-jest-bezpieczna/
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Mniej dla komornika

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych podniesie kwotę, w zakresie której 
emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń. 

Zgodnie z nowelizacją wolna od potrąceń ma być kwota w wysokości najniższej eme-

rytury lub renty po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na 

podatek dochodowy.

ZMIANY 
PRAWNE

Polska w czołówce 
krajów UE pod względem 
wsparcia rodzin

Polska zajmuje 4. miejsce na 28 państw Unii Europejskiej pod 
względem poziomu wsparcia rodzin – wynika z raportu firmy 
doradczej PwC „Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE”.

Z analizy PwC na potrzeby raportu „Ulgi 

podatkowe i świadczenia rodzinne w UE” 

wynika, że średnia kwota bezpośredniej 

pomocy państw UE w  zakresie ulg na 

dzieci i świadczeń rodzinnych wynosi obec-

nie ok. 9 806 zł rocznie. W rzeczywistości 

aż 18 państw (tj. ponad 60%) nie osiąga tej 

wartości. Polska w tym zestawieniu znajdu-

je się na miejscu 13., co oznacza awans aż 

o 11 pozycji w porównaniu z rokiem 2015.

ZMIANY 
PRAWNE

„Za Życiem”

Pomoc dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi to główne założenie 
ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”. 

Do 31 grudnia 2016 r. rząd jest zobligowany do przyjęcia kompleksowego programu 

wsparcia. Jego celem będą ułatwienia i skoordynowana pomoc w zakresie świadczeń 

opieki zdrowotnej, w tym do diagnostyki prenatalnej, oraz dostęp do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny. Wsparcie ma też obejmować m.in. pomoc psychologiczną 

oraz prawną. 

Pomoc będzie skierowana także do rodzin z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem 

o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności. Także dzieci i młodzież posiadające opinie o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka, kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wycho-

wawczych będą mogły z niego korzystać. 

Ustawa przewiduje też m.in., że dzieci do 18. roku życia z ciężkim i nieodwracalnym 

upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prena-

talnym okresie ich rozwoju lub w czasie porodu, mogłyby korzystać ze świadczeń opieki 

paliatywnej i hospicyjnej dzieci poza kolejnością. 

Dostępną pomocą kierować będzie asystent rodziny, będzie on tzw. przewodnikiem 

po systemie. 

Ponadto ustawa przewiduje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł z tytułu 

urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 

nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie 

rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenie to nie będzie podlegało egzekucji 

oraz nie będzie wliczane do dochodu uprawniającego do uzyskania pomocy społecznej.

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" wpro-

wadza też zmiany do:

• art. 10 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w ad-

ministracji (Dz.U. z 2016 r. poz. 599, 868, 1228, 1244 i 1579);

• art. 21 w ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.2).

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

ZMIANY 
PRAWNE

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=E2B515542884CE0AC1257F2400284031
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5378/425/1/emerytury_i_renty_z_fus.rtf
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,474,1.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,8443,400-mln-na-wsparcie-rodzin-w-lubuskiem.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,8351,polska-w-czolowce-krajow-ue-pod-wzgledem-wsparcia-rodzin.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,8408,skad-sie-wziely-szacunki-wzrostu-dzietnosci.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,8355,nie-zabraknie-pieniedzy-na-500-plus.html
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1860/D2016000186001.pdf
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/11/10/informacja_w_sprawie_ustawy_z_dnia_4_listopada_2016_o_wsparciu_kobiet_w_ciazy_i_rodzin_za_zyciem.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=62A2406F896B00A0C125806100728A7C


■ KADRY I UBEZPIECZENIA

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII   POWRÓT DO SPISU TREŚCI

PROJEKTY

PORADY
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Nowe zasady ustalania 
podstawy wymiaru 
składek pracowników 
delegowanych 

1 października 2016 r. nastąpiła zmiana brzmienia § 2 ust. 1 pkt 16 
rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 
zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 2236 i z 2016 r. poz. 1381).

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek pracowników 

delegowanych według zasad obowiązujących od 1 października 2016 r. zostały zamiesz-

czone w zakładce ,,Bieżące wyjaśnienia ZUS”.

Zasiłek stały 
na nowych zasadach?

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej 
przewiduje bardziej korzystne warunki przyznawania zasiłku 
osobom oczekującym na wydanie orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności lub o przyznanie świadczenia uzależnionego 
od niezdolności do pracy. 

Osoby takie będą mogły złożyć w ośrodku pomocy społecznej wniosek o przyznanie 

zasiłku stałego, do którego dołączą potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie orze-

czenia o stopniu niepełnosprawności lub o przyznanie świadczenia uzależnionego od 

niezdolności do pracy. Ośrodek pomocy społecznej przeprowadzi rodzinny wywiad śro-

dowiskowy i zawiesi postępowanie do czasu dostarczenia orzeczenia o stopniu niepeł-

Umowa między RP 
a Państwem Izrael 
o zabezpieczeniu 
społecznym

22 listopada 2016 r., w Jerozolimie, została podpisała Umowa 
między Rzeczpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu 
społecznym. Ze Strony Polskiej Umowę podpisała Pani Elżbieta 
Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Umowa ma na celu zapewnienie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

funkcjonujących w Polsce i Państwie Izrael. Została ona oparta na międzynarodowych 

ZMIANY 
PRAWNE

standardach obowiązujących w dziedzinie 

zabezpieczenia społecznego, tj.: zasadzie 

równego traktowania, zasadzie swobod-

nego transferu (eksportu) świadczeń, 

zasadzie jedności stosowanego ustawo-

dawstwa, zasadzie sumowania okresów 

ubezpieczenia.

Umowa będzie miała zastosowanie 

do wszystkich osób, które podlegają 

lub podlegały ustawodawstwu jednej 

lub obu Umawiających się Stron, człon-

ków ich rodzin oraz osób pozostałych przy życiu po tych osobach. Jej postanowienia 

odnoszącą się do takich świadczeń jak: świadczenia macierzyńskie, emerytury, renty 

z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, jednorazowe odszkodowania oraz renty 

z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasiłki pogrzebowe.

Postanowienia Umowy odno-
szącą się do takich świadczeń 
jak: świadczenia macierzyńskie, 
emerytury, renty z tytułu niezdol-
ności do pracy, renty rodzinne, 
jednorazowe odszkodowania oraz 
renty z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych, zasił-
ki pogrzebowe.

http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=6581
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=65FE1620F8D1A245C125806700478000
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5542,8398,podpisanie-umowy-miedzy-rp-a-panstwem-izrael-o-zabezpieczeniu-spolecznym.html
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Najważniejsze zmiany 
w 2017 r. 

W 2017 roku czekają 
nas podwyżki 
płacy minimalnej, 
emerytur i rent. 
Wprowadzona 
zostanie minimalna 
stawka godzinowa. 
Zmienią się 
niektóre zasady 
wsparcia osób 
niepełnosprawnych 
i ich opiekunów. 

Resort pracy przedstawił 

najważniejsze zmiany.

nosprawności lub orzeczenia o całkowitej 

niezdolności do pracy, a w przypadku, gdy 

osoba nie będzie spełniała np. kryterium 

dochodowego, ośrodek pomocy społecznej 

odmówi przyznania zasiłku stałego.

Po otrzymaniu orzeczenia o  umiarko-

wanym lub znacznym stopniu niepełno-

sprawności albo orzeczenia o  całkowitej 

niezdolności do pracy, osoba ubiegająca 

się o zasiłek stały powinna złożyć orzecze-

nie w ośrodku pomocy społecznej w okresie 

60 dni od jego otrzymania. Ośrodek  przyzna zasiłek stały wstecz od miesiąca, w którym 

złożono wniosek  o przyznanie zasiłku stałego wraz z wyżej wymienionym potwierdzeniem.

Złożenie orzeczenia po upływie 60 dni od dnia jego otrzymania będzie skutkować przy-

znaniem zasiłku stałego od miesiąca, w którym dostarczono orzeczenie.

W okresie oczekiwania na wydanie orzeczenia osoba będzie mogła otrzymywać świad-

czenie w postaci zasiłku okresowego z urzędu, bez konieczności składania wniosku o jego 

przyznanie. W ten sposób osoba spełniająca warunki do objęcia pomocą społeczną nie 

zostanie pozbawiona niezbędnych środków utrzymania.

Na mocy przepisu przejściowego analogiczna procedura będzie stosowana do osób, 

które złożą wniosek o przyznanie zasiłku stałego przed dniem wejścia w życie ustawy, 

tj. przed 1 stycznia 2017 r.  Osoby takie będą miały również 60 dni na dostarczenie wska-

zanego powyżej potwierdzenia bez żadnych konsekwencji dla późniejszej daty ustalenia 

prawa do zasiłku stałego.

Regulacja zawarta w planowanym projekcie ustawy przyczyni się do zapewnienia gwa-

rancji osobom, które będąc niezdolnymi do pracy lub niepełnosprawnymi, lecz nie po-

siadając odpowiedniego orzeczenia  stwierdzającego  ten fakt, oczekują dłuższy czas na 

wydanie takiego orzeczenia. Projektowane przepisy pozwolą z jednej strony na objęcie 

osób oczekujących na orzeczenie stosowną pomocą w postaci zasiłku okresowego, z drugiej 

strony umożliwią tym osobom uzyskanie zasiłku stałego za okres oczekiwania na orzeczenie.

Zakłada się, że projektowana ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Nowelizacja wdraża wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 r. 

(sygn. akt SK 19/14), w którym Trybunał orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 106 ust. 

3 ustawy o pomocy społecznej w zakresie, w jakim stanowi, że w wypadku wniosku o przy-

znanie zasiłku stałego osobie całkowicie niezdolnej do pracy, legitymującej się orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności i niemającej innych środków utrzymania, prawo 

do zasiłku ustala się począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek. 

■ KADRY I UBEZPIECZENIA

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,8431,minister-elzbieta-rafalska-od-przyszlego-roku-najnizsza-emerytura-to-1-tys-zl.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,8365,zasilek-staly-na-nowych-zasadach.html
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Zmiany dla opiekunów 
osób niepełnosprawnych 

Opiekunowie, którzy po śmierci podopiecznych stracą m.in. prawo 
do świadczenia pielęgnacyjnego, będą mogli ubiegać się o zasiłek 
dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne. Takie 
zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach 
przedemerytalnych.

Aby uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych, należy pobierać świadczenie pielęgna-

cyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna przez co najmniej 365 dni 

przypadających w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień rejestracji 

w urzędzie pracy jako bezrobotny.

 Natomiast, aby nabyć prawo do świadczenia przedemerytalnego, należy łącznie 

spełnić następujące warunki:

• zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania 

prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub 

zasiłku dla opiekuna w związku ze śmiercią osoby, nad która opieka była spra-

wowana,

• do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku 

opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna pobierać je nieprzerwanie przez okres 

co najmniej 365 dni,

• do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opie-

kuńczego lub zasiłku dla opiekuna – trzeba mieć ukończone co najmniej 55 lat 

(kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) i legitymować się okresem uprawniającym do 

emerytury: w przypadku kobiet – co najmniej 20 lat, a w przypadku mężczyzn – 

co najmniej 25 lat.

Przyznanie świadczenia przedemerytalnego musi być poprzedzone rejestracją w urzę-

dzie pracy jako bezrobotny i pobieraniem przez okres co najmniej 180 dni zasiłku dla 

bezrobotnych.

 Nowelizacja ustawy ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. W latach 2017–2027 ze 

wsparcia skorzysta ok. 122,3 tys. osób.  

ZMIANY 
PRAWNE

PROJEKTY

Przywrócenie wieku 
emerytalnego

Od 1 października 2017 r. na emeryturę będą mogły przechodzić 
kobiety w wieku 60 lat i mężczyźni, którzy osiągnęli 65 lat.

Ustawa zawiera także przepisy regulujące sytuację osób, które w okresie od dnia 1 stycz-

nia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. nabyły prawo do świadczeń na podstawie obecnie 

obowiązujących przepisów. Nowelizacja zmierza do likwidacji instytucji emerytury częścio-

wej. Zmieni także przepisy innych ustaw określających warunki przyznawania prawa do 

świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego poszczególnym grupom osób (głównie w kierunku 

obniżenia wieku emerytalnego do ww. poziomu).

Podstawowym założeniem ustawy jest pozostawienie decyzji o przejściu na eme-

ryturę samym zainteresowanym. Indywidualnie ocenią oni swój stan zdrowia, sytuację 

i pozycję na rynku pracy, uwzględnią plany dotyczące długości odpoczynku po zakończeniu 

aktywności zawodowej. Dzięki informacji z ZUS dowiedzą się, na jaką emeryturę będą mogli 

liczyć.  Wówczas będą mogli zadecydować, czy skorzystają z prawa do emerytury w wieku 

wskazanym w ustawie czy też będą kontynuować pracę zawodową, przesuwając w czasie 

swoje przejście na emeryturę.

 Średnia oczekiwana długość życia, jak i przeciętne trwanie życia w zdrowiu Polaków, 

biorąc pod uwagę osoby w wieku 50 lat, jest nadal odczuwalnie niższe, niż średnia w całej 

Unii Europejskiej. Rzeczpospolita Polska jest stroną Konwencji nr 102 Międzynarodowej Or-

ganizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego. Wskazuje ona, że 

ustalony wiek emerytalny nie może przekraczać 65 lat, a wyższy zależy od zdolności do pracy 

osób starszych w danym kraju. Biorąc pod uwagę obecną kondycję zdrowotną społeczeń-

stwa, powyższy warunek nie został spełniony w stosunku do znacznej grupy ubezpieczonych.

 Wskaźniki zatrudnienia wśród osób w wieku 25-49 lat w Polsce są wyższe niż średnia 

unijna, jednakże już wśród osób po 50. roku życia zaczynają gwałtownie spadać. Dla osób 

w wieku 50-54 lat wskaźnik ten jest niższy niż średnia dla krajów Unii Europejskiej o prawie 

4 punkty procentowe, dla osób w wieku 55-59 lat o 8,5 punktów procentowych, zaś dla 

mężczyzn w wieku 60-64 lat o około 5 punktów procentowych. Świadczy to o tym, że polski 

rynek pracy nie jest przygotowany na tak znaczące podniesienie wieku emerytalnego, jakie 

nastąpiło po 1 stycznia 2013 r.

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,8421,dla-niepelnosprawnych-i-ich-opiekunow.html
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/11/22/informacja_ws._ustawy_o_zm._ustawy_o_promocji_zatrudnienia_i_instytucjach_rynku_pracy.rtf
http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9182,29-posiedzenie-senatu.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,8367,zabezpieczenie-dla-opiekuna-osoby-niepelnosprawnej.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=18099C3027F8A648C125802500392043
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,8399,zmiany-dla-opiekunow-osob-niepelnosprawnych.html
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,475,1.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=FF560313A8FD9637C1257F0F0041DF5E
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-krajowe/art,143,celem-jest-by-polakom-bardziej-oplacalo-sie-zostac-w-kraju-niz-emigrowac-.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,8378,sejm-przywrocil-wiek-emerytalny.html
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Nieoprocentowane 
pożyczki na studia, kursy 
i szkolenia

Nowa inicjatywa Ministerstwa Rozwoju z zakresu innowacji 
społecznych w Programie Wiedza Edukacja Rozwój to szansa dla 
wszystkich tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje lub 
kompetencje. 

Na udział w wybranych przez siebie studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach 

lub innych formach kształcenia, trwających nie dłużej niż 2 lata (za wyjątkiem studiów 

I, II i  III stopnia), uczestnicy mogą otrzymać nieoprocentowane pożyczki nawet do 

100 tys. złotych.

W ramach konkursu wyłonieni zostaną operatorzy, którzy będą zajmowali się udziela-

niem pożyczek i ich obsługą. Z pożyczki będzie mogła skorzystać każda zainteresowana 

osoby dorosła, która przejdzie rekrutację prowadzoną przez operatorów. Określą oni 

warunki dotyczące czasu zwrotu, wysokości rat, a także warunki umorzenia pożyczki 

(max. do 25% jej wartości). Pożyczka będzie przelewana przez operatora bezpośrednio 

na konto instytucji realizującej wybraną przez uczestnika formę kształcenia. Kwota 

w konkursie przeznaczona na ten cel to 30 mln złotych.

Limity przychodów 
dorabiających 

Od 1 grudnia 2016 r., przez 3 miesiące, obowiązują następujące 
limity:

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-

tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887) Prezes ZUS ogłosił 

też, że kwoty graniczne przychodu dla 2016 r., stosowane przy zawieszaniu albo zmniej-

szaniu emerytur i rent, wynoszą odpowiednio:

1. 34 054,40 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przecięt-

nych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:

 Ì 2726,80 zł – od 1 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r.,

 Ì 2846,90 zł – od 1 marca 2016 r. do 31 maja 2016 r.,

 Ì 2927,10 zł – od 1 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.,

 Ì 2813,40 zł – od 1 września 2016 r. do 30 listopada 2016 r.,

 Ì 2838,60 zł – od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;

2. 63 243,30 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przecięt-

nych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:

 Ì 5064,00 zł – od 1 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r.,

 Ì 5287,10 zł – od 1 marca 2016 r. do 31 maja 2016 r.,

 Ì 5436,00 zł – od 1 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.,

 Ì 5224,80 zł – od 1 września 2016 r. do 30 listopada 2016 r.,

 Ì 5271,60 zł – od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

2 838,60 zł

Przekroczenie limitu powo-
duje zmniejszenie wypłaty 
emerytury lub renty (też 
renty socjalnej).

To kwota przychodu odpo-
wiadająca 70% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia 
za II kwartał 2016 r.

5 271,60 zł
Przekroczenie limitu powo-
duje zawieszenie wypłaty 
emerytury lub renty.

To kwota przychodu odpo-
wiadająca 130% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia 
za II kwartał 2016 r.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/nieoprocentowane-pozyczki-na-studia-kursy-i-szkolenia-nowa-inicjatywa-ministerstwa-rozwoju/
http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=&idk=2804
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1&idk=2803
http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=&idk=2805
http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=&idk=2805
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Propozycje dotyczące reformy Europejskiego Systemu Azylowego 
były głównym tematem spotkania ministrów spraw wewnętrznych 
Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie. 

Ministrowie omówili różne pomysły na rozwiązanie problemu migracji, wśród nich tzw. roz-

porządzenie dublińskie, które uzależnia mechanizm alokacji od napływu migrantów oraz 

potencjału poszczególnych państw. Szef MSWiA podkreślał, że właściwą metodą walki 

z kryzysem migracyjnym jest system australijski. Polega on na  zatrzymywaniu imigrantów 

jeszcze przed przekroczeniem granicy i kierowanie ich z powrotem do bezpiecznych krajów.

Podczas spotkania ścisłej Grupy V4, ministrowie przyjęli deklarację dotyczącą 

utworzenia Migracyjnego Mechanizmu Kryzysowego. Jego założeniem jest wspie-

ranie uchodźców poza terytorium UE, jak również wymiana informacji i wspólne szu-

kanie nowych rozwiązań.

Podczas rozmów szef MSWiA wskazał 

działania, które w jego ocenie najlepiej przy-

czynią się do ograniczenia napływu uchodź-

ców. Należą do nich: zapewnienie bezpie-

czeństwa granic zewnętrznych, zwalczanie 

nielegalnej migracji, usuwanie pierwotnych 

przyczyn migracji i wspieranie krajów trze-

cich leżących na szlakach migracyjnych w tym 

również tych, w  których przebywają duże 

grupy uchodźców.

Minister Błaszczak wskazywał na potrzebę 

odzyskania kontroli nad obecnymi ruchami 

migracyjnymi. Zdaniem strony polskiej, Unia 

Europejska powinna wypracować efektywne 

metody efektywnie zapobiegać negatywnym 

skutkom ewentualnego nagłego zwiększenia 

liczby migrantów kolejnych latach.

ZMIANY 
PRAWNE

Status sędziów TK

Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego określa: 
sposób nawiązania, zakres i zasady ustania stosunku służbowego 
sędziego Trybunału Konstytucyjnego, prawa i obowiązki sędziego 
Trybunału, sprawy immunitetu i nietykalności osobistej oraz zasady 
odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego Trybunału. 

 

Wskazuje też prawa i obowiązki sędziego Trybunału w stanie spoczynku.

AKTUALNOŚCI

Grudniowa oferta 
oszczędnościowych 
obligacji skarbowych

Wyższe oprocentowanie obligacji oszczędnościowych 
oferowanych w grudniu.

Warunki emisji obligacji Skarbu Państwa w grudniu br. przewidują, że oprocentowanie 

2-letnich papierów skarbowych wynosi 2,00% w skali roku. Pozostałe obligacje w pierw-

szym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,20% dla 3-latek, 2,40% dla 

4-latek, 2,70% dla 10-latek oraz 2,80% i 3,20% dla, odpowiednio, 6- i 12-letnich obligacji 

rodzinnych, co oznacza wzrost o 0,1 pkt procentowego dla obligacji 3- i 4- letnich oraz 

0,2 pkt procentowego dla obligacji 10-letnich i rodzinnych.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest raz na 6 miesięcy w oparciu 

o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie 

pieniądze. W przypadku obligacji 4-letnich, oprocentowanie ulega zmianie co roku 

i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz mar-

ży – utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje 

w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie 

czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%.

Podczas spotka-
nia ścisłej Grupy 
V4, ministrowie 
przyjęli deklarację 
dotyczącą utworze-
nia Migracyjnego 
Mechanizmu Kryzy-
sowego. Jego zało-
żeniem jest wspie-
ranie uchodźców 
poza terytorium 
UE, jak również 
wymiana informacji 
i wspólne szukanie 
nowych rozwiązań.

Migracyjny Mechanizm 
Kryzysowy – nowa 
inicjatywa Grupy V4

https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15410,Migracyjny-Mechanizm-Kryzysowy-nowa-inicjatywa-Grupy-V4.html
https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15412,Szef-MSWiA-Pomagamy-na-miejscu-tam-gdzie-uchodzcy-sa-rzeczywistymi-uchodzcami.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=E768AF4DA90F781AC125803E004EF3B2
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/grudniowa-oferta-oszczednosciowych-obligacji-skarbowych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15410,Migracyjny-Mechanizm-Kryzysowy-nowa-inicjatywa-Grupy-V4.html
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ZMIANY 
PRAWNE

Ustawa o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zapewnia możliwość 
wymiany określonych danych płatników i ubezpieczonych pomiędzy 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Ministrem Finansów w celu 
wykonywania ustawowych zadań tych instytucji.

 

Zmiany w ustawie o urzędach i izbach skarbowych wprowadziły podstawę dla Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych do wystąpienia do ministra właściwego do spraw finansów 

Wymiana danych

Co z GMO?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy 
o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych 
oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra 
środowiska. 

Wprowadzone rozwiązania zapewnią, że Polska nadal będzie wolna od upraw genetycznie 

modyfikowanych organizmów (GMO). Nowe regulacje zwiększą bezpieczeństwo ludzi 

i zwierząt tworząc ochronę przed niekontrolowanym występowaniem GMO, a więc także 

przed wpływem takiego występowania na lokalne produkty rolne. To z kolei pozwoli na 

szeroką promocję polskich produktów spożywczych, jako wolnych od GMO. Projekt jest 

zgodny z dyrektywami unijnymi.

Z kolei gotowa ustawa o zmianie ustawy o paszach przesuwa termin wejścia w życie 

zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz 

genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przezna-

czonych do użytku paszowego z dnia 1 stycznia 2017 r. na dzień 1 stycznia 2019 r.

publicznych z żądaniem przekazania, wskazanych w przepisie, danych w celu ich wykorzy-

stania w wykonywaniu ustawowych zadań, w szczególności do tworzenia analiz, prognoz 

i modeli prognostycznych oraz w celu weryfikacji danych własnych ZUS zmierzającej do 

skutecznego poboru należności z tytułu składek. 

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych dały podstawę dla ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych do wystąpienia do ZUS z żądaniem przeka-

zania, wskazanych w przepisie, danych niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz podległych mu i nadzorowanych 

przez niego jednostek, zmierzających do skutecznego poboru należności podatkowych 

i weryfikacji danych własnych oraz zadań analityczno-sprawozdawczych.

Ustawa weszła w życie z dniem 5 listopada 2016 roku.

Wygaszenie gimnazjów oraz powrót do 8-letniej szkoły 
podstawowej i 4-letniego liceum ogólnokształcącego – to główne 
założenie rządowego projektu ustawy – Prawo oświatowe. 

 

Celem proponowanych zmian jest wprowadzenie nowego ustroju szkolnego oraz 

modyfikacja organizacji szkół i placówek oświatowych. Wprowadzanie zmian rozpocznie 

się od roku szkolnego 2017/2018, zgodnie z projektem ustawy – Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe.  

Przebudowa szkół

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=AED83E9E71AE5EAFC1258030004B0C3B
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/11/4/izby_skarbowe.rtf
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,472,1.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-mikroorganizmach-i-organizmach.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=47C9330A5765E27FC1257FF5002A9F82
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5378/425/1/pasze.rtf
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty-prawne/-/asset_publisher/qqR2/content/zmiany-w-ustawie-o-urzedach-i-izbach-skarbowych-oraz-ustawie-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fkomunikaty-prawne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qqR2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_qqR2_
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1810/D2016000181001.pdf
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1030
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-beata-szydlo-polska-szkola-potrzebuje-zmian.html
http://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-beata-szydlo-od-tego-jak-bedzie-funkcjonowala-polska-szkola-zalezy.html
http://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-beata-szydlo-na-podkarpaciu-reforma-edukacji-jest-dobrze-przygotowana.html
http://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-prawo-oswiatowe-wraz-z-projektem-ustawy-przepisy.html
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1031
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PROJEKTY

AKTUALNOŚCI

Najważniejsze 
informacje 
o programie ASOS

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych 
oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im 
aktywności społecznej. Program ma przyczyniać się do pełniejszego 
korzystania z możliwości społeczno-zawodowych osób starszych.

 Kto może się ubiegać o dofinansowanie? Ze środków mogą korzystać m.in. organizacje 

pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu 

Nowy system obejmowałby też: 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 

3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia 

i szkołę policealną. 

Obecnie oprócz 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum i 3-letniego liceum 

ogólnokształcącego funkcjonują  4-letnie technika i 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe. 

Branżowa szkoła I stopnia ma umożliwić otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwa-

lifikacje zawodowe i uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego. Jej absolwen-

ci byliby przygotowani zarówno do podjęcia pracy, jak i do kontynuowania kształcenia 

w branżowej szkole II stopnia. Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia, w miejsce za-

sadniczej szkoły zawodowej, zaplanowano od 1 września 2017 r. 

Zgodnie z projektem uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 

2017/2018 będą podlegać promocji do klasy VII. Tym samym rozpocznie się wygaszanie 

gimnazjów – nie będzie już prowadzona rekrutacja do tych szkół. Ostatni rocznik dzieci 

klas III ukończy gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019. 

Wygaszanie gimnazjum może być realizowane m.in. przez przekształcenie go w ośmio-

letnią szkołę podstawową lub włączenie do takiej placówki. 

Projektodawcy przewidują też płynne przechodzenie nauczycieli ze szkół starego syste-

mu do szkół nowego systemu – bez konieczności rozwiązywania i ponownego zawierania 

umów o pracę. Z mocy prawa nauczyciele szkół obecnego systemu staną się nauczycielami 

szkół nowego systemu. 

terytorialnego. Mogą one ubiegać się o do-

finansowanie w ramach 4 priorytetów: edu-

kacja osób starszych, aktywność społeczna 

promująca integrację wewnątrz- i między-

pokoleniową, partycypacja społeczna osób 

starszych oraz usługi społeczne dla osób 

starszych.

Ze środków mogą korzy-
stać m.in. organizacje 
pozarządowe, osoby 
prawne, spółdzielnie 
socjalne, stowarzyszenia 
jednostek samorządu 
terytorialnego.

ZMIANY 
PRAWNE

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych 
innych ustaw wykonuje przepisy UE, m.in. dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. 
w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru 
kolejowego.

 

Celem zmian jest otwarcie rynku i liberalizacja norm w zakresie transportu kolejowego. 

Ustawa stwarza warunki dla poprawy funkcjonowania przewoźników kolejowych. Nowe-

lizacja przewiduje m.in. poprawki i uzupełnienia do obowiązujących zasad udostępniania 

infrastruktury kolejowej, w tym np. umożliwiają szerszej grupie podmiotów zamawianie 

tras pociągów.

Zmiany w transporcie 
kolejowym

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 
budżetowej na 2017 r. jest uzupełnieniem projektu budżetu na 
przyszły rok i zapewnia jego prawidłową realizację. 

 

Ustawa okołobudżetowa

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,7566,8414,najwazniejsze-informacje-o-programie-asos.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,8377,regulamin-konkursu-asos-2017.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,7566,8436,konkurs-asos-edycja-2017.html
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/reforma-edukacji-odwiedz-specjalny-serwis-internetowy.html
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/reforma-oswiaty-skierowanie-projektow-ustaw-do-sejmu.html
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/reforma-edukacji-projekty-ustaw-skierowane-na-staly-komitet-rady-ministrow.html
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/pakiety-z-informacjami-o-reformie-do-wszystkich-szkol.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3E11483A660C2C3DC1258030002FE9F0
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/11/23/transport_kolejowy.rtf
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty-prawne/-/asset_publisher/qqR2/content/zmiana-w-ustawie-o-podatkach-i-oplatach-lokalnych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fkomunikaty-prawne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qqR2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_qqR2_
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty-prawne/-/asset_publisher/qqR2/content/zmiana-w-ustawie-o-podatkach-i-oplatach-lokalnych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fkomunikaty-prawne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qqR2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_qqR2_
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=04EB94E8A1A480AEC125806D0063CEFB
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=71A84F6DE4946B07C125804C0044BFF0
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-budzetowej-na-rok-2017.html
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ZMIANY 
PRAWNE

Od 10 listopada 2016 r. 
bardziej przyjazny 
egzamin na prawo jazdy

Dotychczas podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy,  
w przypadku popełnienia przez zdającego błędu (określonego 
w tabeli błędów w rozporządzeniu) egzaminator miał obowiązek 
przerwania egzaminu. Zdający automatycznie uzyskiwał wtedy 
negatywny wynik z egzaminu na prawo jazdy.

Od 10 listopada 2016 r. egzaminator może przerwać egzamin (zlikwidowano bezwzględny 

obowiązek), ale nie musi tego zrobić. Ocena konieczności przerwania egzaminu należy do eg-

zaminatora i jest zależna od sytuacji drogowej i ogólnej oceny przygotowania kandydata na 

kierowcę. Niewłaściwe wykonanie zadania 

egzaminator może potraktować jako jeden 

z dwóch dopuszczalnych błędów i kontynu-

ować egzamin.

Zmiany wprowadzone nowelizacją  roz-

porządzenia Ministra Infrastruktury i  Bu-

downictwa w sprawie egzaminowania osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowa-

nia pojazdami pozwolą egzaminatorom na 

bardziej elastyczną ocenę kandydatów na 

kierowców, z  większym uwzględnieniem 

ich umiejętności oraz niewłaściwego ozna-

kowania dróg czy występujących na drodze 

sytuacji nietypowych.

Niewłaściwe 
wykonanie zada-
nia egzaminator 
może potrakto-
wać jako jeden 
z dwóch dopusz-
czalnych błędów 
i kontynuować 
egzamin.

ZMIANY 
PRAWNE

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych 
innych ustaw dostosowuje krajowe regulacje dotyczące transakcji 
płatniczych realizowanych przy użyciu kart płatniczych do 
przepisów unijnych (tzw. rozporządzenia MIF). 

 

Ma to zmniejszyć koszty prowadzenia działalności przez przedsiębiorców akceptujących 

płatności elektroniczne. Z kolei klienci będą mogli korzystać z kilku systemów płatniczych 

przy pomocy jednej karty. 

Nowelizacja wdraża też dyrektywę w sprawie porównywalności opłat związanych 

z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do pod-

stawowego rachunku płatniczego (tzw. dyrektywa PAD). Zmiany dają m.in. możliwość 

Zmiany w usługach 
płatniczych

Zmiany wynikają z zapisów projektu ustawy 

budżetowej. W zakresie świadczeń w sekto-

rze finansów publicznych przyjęto utrzyma-

nie na dotychczasowym poziomie podstaw 

naliczania odpisów na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych dla emerytów i renci-

stów – byłych żołnierzy oraz funkcjonariuszy 

innych służb mundurowych. Analogiczne 

rozwiązania obejmą też pracowników uczel-

ni publicznych oraz nauczycieli. W zakresie 

dotyczącym Funduszu Pracy przeznaczono 

1 mld 32 mln zł na staże i szkolenia lekarzy, 

dentystów, pielęgniarek i położnych. 

Ustawa przewiduje ponadto umorzenie pożyczek udzielonych z budżetu państwa Fun-

duszowi Ubezpieczeń Społecznych, których termin spłaty przypada 31 marca 2017 r. Rząd 

podkreśla, że nie wpłynie to na wynik sektora finansów publicznych oraz na dług publiczny.

zakładania darmowych rachunków płatniczych osobom, które do tej pory nie miały 

innego konta. Umożliwiają też łatwiejsze przenoszenie się z banku do banku oraz między 

poszczególnymi kategoriami dostawców usług, np. z banku do SKOK-u.

http://mib.gov.pl/files/0/1797413/tabelabledow.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1655/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1655/1
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=1AFEC9CCA8CA3758C1258018003FB273
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-szczegolnych-rozwiazaniach-sluzacych-realizacji-ustawy-0.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=378194AD5F8A2382C1258041001FA7FE
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,475,1.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=62A2406F896B00A0C125806100728A7C
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=04EB94E8A1A480AEC125806D0063CEFB
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PROJEKTYAKTUALNOŚCI

Co z budownictwem 
mieszkaniowym?

 – Kodeks urbanistyczno-budowlany, którego projekt opracował 
resort infrastruktury i budownictwa, usystematyzuje proces 
inwestycyjny. Kodeks wprowadza sześć kategorii inwestycji i jedną 
zintegrowaną zgodę inwestycyjną. Każdy, kto ma nadzieję na 
realizację małego przedsięwzięcia, jakim jest np. budowa domu 
mieszkalnego, czy też dużego – np. zakładu przemysłowego, będzie 
miał określony tryb i zasady dojścia do końcowego efektu, jakim 
jest realizacja tej inwestycji – powiedział minister infrastruktury 
i budownictwa Andrzej Adamczyk. 

– Kodeks eliminuje nadinterpretacje powstałe w różnych urzędach, eliminuje inwestorski 

tor przeszkód – dodał minister.

Kodeks urbanistyczno-budowlany jest jednym z najważniejszych elementów Narodo-

wego Programu Mieszkaniowego. Narodowy Program Mieszkaniowy ma 3 główne cele:

1. Zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających obec-

nie nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych.

2. Zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niskie dochody lub 

szczególnie trudną sytuacją życiową.

3. Poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu technicznego zasobów 

mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej. 

„Maluch plus” 2017

„Maluch plus” 2017 to program wspierający rozwój instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Jest skierowany do gmin, 
osób fizycznych, osób prawnych (w tym uczelni) i jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Dofinansowanie można otrzymać na utworzenie i utrzymanie miejsc opieki dla najmłod-

szych – żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów. Oferty należy składać w for-

mie pisemnej do właściwego urzędu wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za po-

średnictwem platformy ePUAP na konto właściwego urzędu wojewódzkiego. 

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o konkursie.

AKTUALNOŚCI

Elektroniczne faktury 
we wszystkich urzędach

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło realizację projektu „Platforma 
pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery 
finansów publicznych”, którego celem jest wprowadzenie faktur 
elektronicznych w relacjach z administracją publiczną.

W ramach projektu uruchomiona zostanie Platforma e-fakturowania, która umożliwi 

odbieranie i wysyłanie faktur elektronicznych do urzędów. Ponadto trwają prace nad 

standardami odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych, które pomogą w dostosowa-

niu systemów informatycznych urzędów do nowych wymogów. Dodatkowo w projekcie 

przewidziane zostały działania edukacyjne i wspomagające adaptację standardów e-fak-

turowania skierowane do sektora IT.

http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797410-p_1.htm
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797419-p_4.htm
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797440-p_2.htm
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797394-p_6.htm
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797406-p_4.htm
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797385-p_6.htm
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797375-p_7.htm
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797407-p_5.htm
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797438-p_2.htm
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,8429,maluch-plus-2017-pytania-i-odpowiedzi.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,8392,rusza-konkurs-maluch-plus-2017.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,8424,maluch-na-uczelni.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,8390,wiecej-maluchow-pod-opieka.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,8391,skad-pozyskac-srodki-na-zalozenie-i-utrzymanie-zlobka.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,8413,maluch-plus-2017-terminy-skladania-wnioskow.html
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2017/ogloszenie-o-konkursie/
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/elektroniczne-faktury-we-wszystkich-urzedach/


ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII   POWRÓT DO SPISU TREŚCI

amortyzacji) czy dostosowaniem formy opodatkowania przynoszącym 
podatnikowi korzyści (np. opóźnienie płatności), nie narażającym nikogo 
na odpowiedzialność karną.

Efektywna optymalizacja podatkowa musi być skoordynowana z pla-
nowaniem 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 zmniejszaniu ich obciążeń podatkowych. W tym celu do-
konujemy dokładnej analizy aktualnej sytuacji finansowej i poziomu ob-
ciążeń podatkowych Klienta, jego planów, ograniczeń w dysponowaniu 
majątkiem, konkretnej sytuacji itd. Analiza ta pozwala na ocenę, jakie-
go rodzaju rozwiązania pozwalające na zmniejszenie podatku możemy 
zaproponować Klientowi. Podajemy możliwe, bezpieczne rozwiązania 
i pomagamy w ich wprowadzaniu w życie. 

Z nami Twoje decyzje będą najbardziej optymalne!

OPTYMALIZACJA PODATKOWA

Podatki są istotnym elementem kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej. Efektywne zarządzanie finansami każdego przedsię-
biorstwa musi zatem obejmować odpowiednie zarządzanie także 
obciążeniami podatkowymi. Dlatego znaczna część polskich przedsię-
biorców 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 to wyznaczanie przy użyciu metod matema-
tycznych optymalnego (najkorzystniejszego), ze względu na wybrane 
kryteria, rozwiązania danego problemu. Może ona dotyczyć zarówno 
obciążeń z tytułu bieżącej działalności gospodarczej, jak też konkret-
nych transakcji (np. sprzedaży udziałów). Wybór modelu działania, któ-
ry pozwoli płacić możliwie niskie podatki (unikanie opodatkowania) – 
w przeciwieństwie do uchylania się od opodatkowania – jest działaniem 
legalnym. Uchylanie się od opodatkowania (tax evasion) jest sprzeczne 
z powszechnie obowiązującymi normami prawa podatkowego, co w kon-
sekwencji prowadzi do traktowania tego zjawiska jako przestępstwa, za 
które przewidziana jest odpowiedzialność karna (np. niewykazywanie 
przedmiotu opodatkowania, np. poprzez nieewidencjonowanie obrotu 
przez zobowiązanych do tego podatników za pomocą kasy fiskalnej). Do 
tego rodzaju oszustw podatkowych nie zachęcamy ani ich nie stosujemy.

Natomiast unikanie opodatkowania (tax avoidance), czyli działanie 
w granicach prawa, obejmujące też optymalizację podatkową, skutku-
je redukcją zobowiązań podatkowych (np. przez zwiększenie podstawy 
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