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ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

Wpłata podatku dochodowego w formie karty 
podatkowej za kwiecień.

Wpłata zryczałtowanego podatku 
dochodowego pobranego w marcu od 

należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej 
z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy 
o p.d.o.p.

Wpłata zryczałtowanego podatku 
dochodowego pobranego w kwietniu od 

dochodów z dywidend oraz innych przychodów 
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
i przekazanie podatnikowi informacji CIT-7.

Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne i FP za kwiecień 

– osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień. 

Wpłata II raty podatku od nieruchomości, 
podatku leśnego oraz podatku rolnego 

– osoby fizyczne.

Wpłata podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i podatku leśnego za maj 

– osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki 
nieposiadające osobowości prawnej. 

Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za 

kwiecień – pozostali niepubliczni płatnicy składek.

Złożenie informacji podsumowującej 
(w wersji drukowanej) za kwiecień.

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy 
od osób prawnych i od podatkowej grupy 

kapitałowej.

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od 
osób fizycznych od dochodów osiągniętych 

z działalności gospodarczej (w tym liniowego) oraz 
z umów najmu i dzierżawy.

Wpłata kwot pobranych zaliczek na 
podatek dochodowy od osób fizycznych 

od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 
oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych 
w poprzednim miesiącu.

Wpłata przez płatników, o których mowa 
w art. 41 ustawy o p.d.o.f., pobranych 

zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego 
podatku dochodowego za kwiecień.

Wpłata ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych za kwiecień.

Wpłata podatku dochodowego od 
podatników osiągających dochody bez 

pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy 
oraz z emerytur i rent z zagranicy, z tytułu osobiście 
wykonywanej działalności, np. literackiej, artystycznej.

Wpłata na PFRON za kwiecień.

Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.

Złożenie informacji podsumowującej 
(składanej elektronicznie).

Wpłata minimum 75% równowartości 
odpisów podstawowych na wyodrębniony 

rachunek bankowy ZFŚS.

Terminy – maj
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Drogi Kliencie,

Jakby mogłoby być przyjemnie prowadzić i rozwijać firmę, gdyby Polska była „rajem po-

datkowym”, gdyby odformalizować maksymalnie i prowadzenie działalności, i rozliczanie 

wszelkich należności publicznoprawnych. Wtedy gospodarka mogłaby się błyskawicznie 

rozwijać. Doradcy podatkowi mogliby się zająć w większym zakresie dalekosiężnym, 

podatkowym planowaniem finansowym i biznesowym oraz doradztwem inwestycyjnym

dla przedsiębiorstw. Tymczasem sieć regulacji ciągle się zagęszcza, każde potknięcie dużo 

kosztuje, a politycy utrzymują to „piekło podatkowe”. Dlaczego nasze przepisy to dla 

zwykłego obywatela „czarna magia”? Patrząc krótkowzrocznie i niepatriotycznie, prawo 

podatkowe charakteryzuje się rozbieżnością interesów stron stosunków prawnych (po-

datników i organów podatkowych ściągających dochody budżetowe – czyli urzędników 

dbających o swe posady). – Takie spojrzenie sprawia, że nasze państwo, przynajmniej 

w dziedzinie podatków, nie działa w interesie publicznym – w długim okresie. Poza tym 

politycy, którzy faktycznie tworzą przepisy, z reguły są niekompetentni w dziedzinie 

podatków, albo kierują się opinią publiczną lub określonych grup interesu. W efekcie na 

takich ciągłych, niezbornych nowelizacjach tracą podatnicy, polska gospodarka, a przez 

to i budżet państwa. 

Twój Doradca Podatkowy
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AKTUALNOŚCI

Pociągnięcie do odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe, na podstawie art. 62 
§ 2 Kodeksu karnego skarbowego, osoby fizycznej, wobec której, za ten sam czyn, tj. 
wystawienie nierzetelnej (fikcyjnej) faktury, zastosowano obowiązek zapłaty podatku 
na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, nie stanowi naruszenia zasady ne bis in 
idem, czyli zakazu podwójnego karania – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. 

W wyroku z 21 kwietnia 2015 r. (sygn. akt P 40/13) Trybunał orzekł bowiem, że 
zgodny z ustawą zasadniczą jest art. 62 § 2 Kodeksu karnego skarbowego, niewy-
kluczający poniesienia odpowiedzialności na mocy tego artykułu przez osobę, która 
zapłaciła podatek od tzw. pustej faktury (na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT).  ■

Czym są podatki? Dlaczego należy je płacić? Co z tego mamy? Ministerstwo Finansów 
wystartowało z programem „Finansoaktywni. Misja: Podatki”. – To nie tylko darmowe 
zestawy edukacyjne dla szkół, ale także konkurs z nagrodami.  ■

W wydanym wyroku w sprawie polskiej Drukarni Multipress sp. z o.o. przeciwko 
Ministrowi Finansów (C-357/13) TSUE wskazał m.in., iż artykuł 2 ust. 1 lit. b) i c) dyrek-
tywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od 
gromadzenia kapitału należy interpretować w ten sposób, że spółkę komandytowo-

■  PODATKI  PODATKI  ■

Trybunał Konstytucyjny uznał, że nakaz zapłaty zobowiązania 
podatkowego nie narusza zakazu karania dwa razy w tej samej 
sprawie. 

Ruszył nowy program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli 
gimnazjów.

Obowiązek zapłaty 
podatku a K.k.s.

Podatki bez tajemnic

ORZECZENIA

22 kwietnia br. Trybunał Sprawiedliwości UE podzielił pogląd 
Rzecznika Generalnego i orzekł, że spółkę komandytowo-akcyjną 
(SKA) należy traktować jako spółkę kapitałową na gruncie przepisów 
tzw. dyrektywy kapitałowej. 

SKA jest spółką kapitałową 
w rozumieniu dyrektywy 
kapitałowej

-akcyjną prawa polskiego uznaje się za 
spółkę kapitałową w rozumieniu owego 
przepisu, nawet jeżeli jedynie część jej ka-
pitału i członków może spełnić przesłanki 
przewidziane w tym przepisie.

Zgodnie z art. 2 polskiej ustawy o PCC 
podatkowi nie podlegają m.in.  umowy 
spółki i ich zmiany związane z:
a. łączeniem spółek kapitałowych,
b. przekształceniem spółki kapitałowej 

w inną spółkę kapitałową,
c. wniesieniem do spółki kapitałowej, 

w zamian za jej udziały lub akcje: 
 ▪ przedsiębiorstwa spółki kapitało-

wej lub jego zorganizowanej części,
 ▪ udziałów lub akcji innej spółki kapi-

tałowej dających w niej większość 
głosów albo kolejnych udziałów 
lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, 
posiada już większość głosów.

Nie ma więc podatku od przekształcenia spółki z o.o. w SKA, a następnie podwyż-
szenia jej kapitału przez wniesienie udziałów czy akcji innych podmiotów (spółek z.o.o., 
akcyjnej i innej SKA). Wyrok ten otwiera SKA, które po 31 grudnia 2008 r. zapłaciły 
podatek od czynności cywilnoprawnych przy takich działaniach restrukturyzacyjnych 
z udziałem tych spółek, drogę do zwrotu podatku w trybie wznowienia postępowań.  ■

http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/7580-odpowiedzialnosc-karnoskarbowa-osoby-fizycznej-na-podstawie-art-62-2-kks-za-wystawienie-nie/
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/ruszyl-program-edukacyjny-mf-dla-gimnazjalistow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qU6T%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163865&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=354034
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/podatki-bez-tajemnic-rusza-nowy-program-edukacyjny-dla-uczniow-i-nauczycieli.html
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Ankieta jest w pełni anonimowa, identyfikuje jedynie grupy zawodowe, które repre-
zentują respondenci. Ankietę będzie można wypełniać do końca czerwca 2015 r.  ■

Biuro Analiz Sejmowych zaprasza do wypełnienia ankiety na temat 
oceny prawa podatkowego z punktu widzenia jego przejrzystości 
i spójności: Ocena przejrzystości i spójności polskiego ustawodawstwa 
podatkowego.

Ankieta podatkowa BAS

ODPOWIEDZI

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(u.p.d.o.f.) przychodem z działalności gospodarczej są również: 
 ▪ odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa 

w przepisach prawa bankowego, 
 ▪ lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowa-

dzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, 
 – w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, 

przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach. 
Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. poz. 1328) zmieniono art. 30a ust. 1 u.p.d.o.f. i brzmi on teraz: 
„Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek 
dochodowy: (…) 3) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgroma-
dzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania 

Czy odsetki z lokat terminowych firmy należą do przychodów 
z działalności gospodarczej?

Odsetki od lokat 
terminowych związanych 
z działalnością 
gospodarczą

lub inwestowania, prowadzonych przez 
podmiot uprawniony na podstawie odręb-
nych przepisów, z zastrzeżeniem art. 14 
ust. 2 pkt 5”. Jeśli zatem osoba fizyczna 
uzyskująca przychody z działalności 
gospodarczej posiada rachunek rozli-
czeniowy, za pomocą którego dokonuje 
wpłat i na który otrzymuje należności 
związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, to odsetki z tego rachunku 
należą do źródła przychodów: pozarolnicza działalność gospodarcza. Z kolei odsetki 
od środków zgromadzonych na pozostałych rachunkach (w tym lokatach bankowych), 
jak i odsetki od obligacji, stanowić będą zawsze przychód z kapitałów pieniężnych.  ■

Przychodem z działalności 
gospodarczej są również odsetki 
od środków pieniężnych na 
rachunkach rozliczeniowych, 
o których mowa w przepisach 
prawa bankowego.

Odnośnie znaków akcyzy Minister wskazał 
właściwość izb celnych, na których ra-
chunki dokonywane są wpłaty należności 
związanych ze znakami akcyzy. Wydłużył 
termin do nałożenia otrzymanych znaków 
akcyzy (na wyroby spirytusowe, winiarskie 
oraz tytoniowe), do zwrotu niewykorzy-
stanych, uszkodzonych lub zniszczonych 
znaków akcyzy i wydłużył okres ważności 
znaków akcyzy w przypadku wprowadzenia 
nowego wzoru znaku akcyzy. Dopuścił też 
wydanie znaków akcyzy producentom wina będącym rolnikami.

W zakresie akcyzy zrezygnowano z obowiązku powiadamiania o niepodjęciu lub 
niewykonywaniu działalności na podstawie uzyskanego zezwolenia akcyzowego. 

ZMIANY 
PRAWNE

Zmiany dotyczące 
organów podatkowych

Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązują 3 nowe rozporządzenia Ministra 
Finansów, dotyczące właściwości urzędów i izb celnych. Akty dotyczą 
podatku akcyzowego, znaków akcyzy oraz podatku od wydobycia 
niektórych kopalin.

http://orka.sejm.gov.pl/ankieta2015
http://orka.sejm.gov.pl/ankieta2015
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000423
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000422
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Rozporządzenie uprościło procedury związane z prowadzeniem działalności w zakresie 
wyrobów akcyzowych.

W związku z nowelizacją ustawy o Służbie Celnej, szef resortu finansów określił, że 
za podatek od wydobycia niektórych kopalin odpowiedzialne są Urząd Celny w Legnicy 
oraz Izba Celna we Wrocławiu, na której rachunek dokonywane mają być zapłaty podatku.

Zmiany powyższe związane są z tym, że od 1 kwietnia 2015 roku administracja po-
datkowa funkcjonuje w innej formule niż dotychczas. Każda izba skarbowa i podległe 
jej urzędy skarbowe stały się jedną jednostką budżetową, a dla wszystkich pracowników 
tej administracji w województwie pracodawcą jest izba skarbowa i zadania dyrektora 
generalnego pełni dyrektor izby skarbowej. Izba skarbowa zapewnia obsługę zarówno 
naczelnikom urzędów skarbowych, jak i dyrektorowi izby skarbowej. Konsolidacja 
zakłada skupienie na poziomie izb skarbowych całości zadań obsługowych jednostek 
administracji podatkowej, takich jak: kadry, BHP, audyt wewnętrzny, finanse, kontrola 
zarządcza, zarządzanie jakością, komunikacja, ochrona informacji niejawnych, zarzą-
dzanie majątkiem, zamówienia publiczne, remonty, inwestycje i informatyka. Efektem 
tych zmian ma być lepsza wydajność, przejrzystość i szybkość działania administracji 
podatkowej oraz skuteczność w zakresie koordynacji realizowanych zadań i poziomu 
świadczenia usług publicznych. 

Naczelnicy urzędów skarbowych nadal pozostają jednak organami podatkowymi 
pierwszej instancji, a dyrektorzy izb skarbowych są organami podatkowym drugiej 
instancji. ■

PROJEKTY

Zwolnienie z CIT przedsiębiorstw inwestujących wyłącznie 
w innowacyjne przedsięwzięcia, wprowadzenie ulgi podatkowej 
na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej – to niektóre 
założenia prezydenckiego projektu dotyczącego wspierania 
innowacyjności.

Po pierwsze 
innowacyjność

Prezydencki projekt ustawy o wspieraniu innowacyjności zakłada:
1. zwolnienie z CIT przedsiębiorstw inwestujących wyłącznie w innowacyjne przed-

sięwzięcia;

2. wprowadzenie ulgi podatkowej na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej 
(B+R) w Polsce. Przedsiębiorcy bez względu na wynik prowadzonych badań będą 
mogli odliczyć od przychodów 120% poniesionych nakładów badawczo-rozwojo-
wych w przypadku dużych firm oraz 150% w odniesieniu do firm z sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw;

3. możliwość wnoszenia do spółki jako nieopodatkowanego wkładu także własności 
intelektualnej w zamian za udziały; 

4. umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego i otwarcie się na dokto-
rantów niestacjonarnych spoza UE.  ■

Rząd proponuje, by od 1 września 2015 r. 
zostały utworzone tzw. centra obsługi, 
w których będzie można składać podania 
i  deklaracje, otrzymać zaświadczenia, 
a także uzyskać wyjaśnienia dotyczące 
przepisów. Centra te mają pomagać podat-
nikom niezależnie od urzędu skarbowego, 
pod który podlegają. 

Projekt przewiduje także, że mikro-
przedsiębiorcy przez pierwsze półtora 
roku prowadzenia firmy będą mogli ko-
rzystać z pomocy asystenta podatnika 
w zakresie informacji o obowiązkach 
podatkowych. 

Ponadto proponuje się m.in. nałoże-
nie na administrację fiskalną obowiązku 

Rządowy projekt nowej ustawy o administracji podatkowej 
ma usprawnić działanie administracji podatkowej oraz ułatwić 
obywatelom skorzystanie z jej wsparcia. 

Sprawniejsza i bardziej 
przyjazna dla podatników 
administracja fiskalna?

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000427
http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/prezydent-rp-podpisal-nowelizacje-ustawy-o-sluzbie-celnej?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fsluzba-celna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_Mmg5__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_
http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/prezydent-rp-podpisal-nowelizacje-ustawy-o-sluzbie-celnej?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fsluzba-celna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_Mmg5__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_
http://www.us-psie-pole.wroc.pl/index.php/news/article/147/komunikat--konsolidacja-administracji-podatkowej
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/55/1/sluzba_celna.rtf
http://www.is.waw.pl/Index.htm?main_office=1&office=42&menu=4&sub1=980&sub2=0&sub3=1&sub4=DESC&sub5=&mlt=
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3286
http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zgloszone/art,29,prezydent-po-pierwsze-innowacyjnosc.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/ulatwienia-dla-podatnikow.html
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3320
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zapewnienia jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej. W tym 
celu ma zostać utworzona Baza Wiedzy Administracji Podatkowej, w której będą 
zamieszczane interpretacje przepisów prawa podatkowego, orzecznictwo sądów 
oraz broszury informacyjne. 

Rząd planuje też utworzenie Biura Krajowej Informacji Podatkowej, którego dy-
rektor uzyska status organu podatkowego. Będzie on odpowiedzialny za wydawanie 
indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zmiana ta ma poprawić 
jakość wydawanych interpretacji. 

Rozwinięcie tej propozycji zawierają dokumenty „Centrum obsługi” oraz „Asystent 
podatnika” zatwierdzone już przez Jacka Kapicę, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 
Finansów.  ■

PORADY

Ulga inwestycyjna określona w art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym stanowi pomoc publiczną w rolnictwie.

Zasady udzielania 
ulgi inwestycyjnej 
w podatku rolnym

Dotychczas wsparcie w postaci ulgi inwe-
stycyjnej było kwalifikowane w oparciu 
o przepisy rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Trak-
tatu w odniesieniu do pomocy państwa 
dla małych i średnich przedsiębiorstw 
prowadzących działalność związaną z wy-
twarzaniem produktów rolnych oraz zmie-
niającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz.Urz. UE L 358 z 16.12.2006 r., str. 3) 
jako „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”.

W związku z nową perspektywą finansową pomocy w rolnictwie uchwaloną na lata 
2014–2020, oraz wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 
25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym 
oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowa-
niu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 
z 01.07.2014, str. 1), pomoc w formie ulgi 
inwestycyjnej udzielana będzie na zasa-
dach określonych w art. 14 tego rozpo-
rządzenia, czyli jako pomoc na inwestycje 
w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości 
niematerialne i prawne w gospodarstwach 
rolnych powiązane z produkcją podstawo-
wą produktów rolnych.

Udzielanie pomocy w oparciu o przepi-
sy rozporządzenia 702/2014 w ramach za-
twierdzonego programu pomocy dotyczy 
beneficjentów – podatników podatku 
rolnego, będących mikroprzedsiębiorca-
mi, małymi i średnimi przedsiębiorcami 
(MŚP), w rozumieniu definicji zamiesz-
czonej w załączniku I do rozporządzenia 
702/2014.

Komisja Europejska zatwierdziła wy-
magane zestawienie informacji na temat 
programu pomocy w dniu 13.01.2015 r. 
i opublikowała program pod sygnaturą: SA.40223 (2014/XA).

Ulgi inwestycyjnej udziela się przy zachowaniu następujących zasad:
1. pomoc w formie ulgi inwestycyjnej, stosownie do postanowień art. 4 ust. 1 lit. 

a rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014, nie będzie mogła przekroczyć dla 
danego gospodarstwa rolnego progu ekwiwalentu dotacji brutto w wysokości 
500 tys. euro na jedną inwestycję,

2. inwestycje objęte ulgą służyć będą realizacji celów, o których mowa w art. 14 
ust. 3 lit. a–c rozporządzenia 702/2014 i będą zgodne z przepisami wskazanymi 
w art. 14 ust. 5 tego rozporządzenia w zakresie ochrony środowiska,

3. pomoc nie będzie przyznawana na realizacje zadań wskazanych w art. 14 ust. 
9, jak również konieczne będzie spełnienie wymogów wynikających z art. 
14 ust. 4 w odniesieniu do pomocy na zakup i zainstalowanie urządzeń do 
wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii oraz z art. 
14 ust. 6 lit. f w odniesieniu do pomocy na zakup i zainstalowanie urządzeń 
melioracyjnych, przy czym nie będą objęte pomocą roboty odwadniające,

4. pomoc nie będzie udzielana przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej 
sytuacji, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 702/2014, które wyklucza 
udzielanie pomocy takim przedsiębiorstwom,

Pomoc w formie ulgi 
inwestycyjnej nie będzie 
mogła przekroczyć dla danego 
gospodarstwa rolnego progu 
ekwiwalentu dotacji brutto 
w wysokości 500 tys. euro na 
jedną inwestycję.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-administracji-podatkowej.html
http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/system-obslugi-i-wsparcia-podatnika%3A-centrum-obslugi-oraz-asystent-podatnika?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fadministracja-podatkowa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_Mmg5__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_
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5. stosownie do postanowień art. 25 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępo-
waniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej pomoc nie będzie udzielana 
beneficjentom, na których ciąży obowiązek zwrotu wcześniej udzielonej 
pomocy.

W celu udzielania ulgi inwestycyjnej podatnikom podatku rolnego, którzy za-
liczani są do dużych przedsiębiorstw w rozumieniu definicji zawartej w załączniku 
I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014, niezbędna jest notyfikacja programu 
pomocy do KE.

Organem właściwym do przedstawienia wniosku notyfikacyjnego, po uzyskaniu 
uprzedniej zgody na notyfikację projektu programu pomocowego przez Radę Mini-
strów, stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Od 1 stycznia 2015 r. do czasu zakończenia procedury notyfikacji pomocy (w przy-
padku dużych przedsiębiorstw) ulga inwestycyjna może być udzielana jako pomoc de 
minimis w rolnictwie w oparciu o przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 
z 24.12.2013, str. 9) – wyjaśnił resort finansów.  ■

INTERPRETACJE

Minister Finansów wydał 9 kwietnia interpretację ogólną w zakresie 
stosowania tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT oraz obowiązku 
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących 
wobec podmiotów wykonujących m.in. usługi związane z obsługą 
rachunkowo-księgową. 

Biura rachunkowe 
a VAT i kasy 

Istotą interpretacji jest wskazanie, że – po zmianach przepisów o doradztwie podat-
kowym – w sytuacji, gdy podmiot świadczy wyłącznie usługi prowadzenia ksiąg 
rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, 
lub też sporządzania (wypełniania) zeznań i deklaracji podatkowych, może on 
korzystać ze wspomnianego zwolnienia podmiotowego w VAT, a obowiązek 
ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej powstaje u takiego podmiotu 
na zasadach ogólnych. 

Ponadto szef resortu finansów podał w osobnym komunikacie, że podatnicy, 
jakich dotyczy ww. interpretacja, którzy chcieliby powrócić do zwolnienia 
podmiotowego z VAT (wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, 
w którym zrezygnowali z tego zwolnienia), mogą to uczynić już od 1 maja br. 
– o ile zawiadomią o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 
do dnia 8 maja 2015 r.  ■

Z wyjaśnień tych wynika, iż pod pojęciem 
innych podmiotów uznanych na podstawie 
odrębnych przepisów za instytucje o cha-
rakterze kulturalnym w rozumieniu art. 43 
ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT, uznaje 
się także podmioty wymienione w art. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie prowadzące działalność pożytku 
publicznego, tzn. podmioty prowadzące 
działalność w sferze zadań publicznych 
mieszczących się w pojęciu usług kultu-
ralnych – pod warunkiem, że podmioty 
te nie osiągają w sposób systematyczny 
zysków z tej działalności, a w przypadku ich 
osiągnięcia są one przeznaczane w całości 
na kontynuację lub doskonalenie świad-
czonych usług. ■

Minister Finansów wydał 17 kwietnia interpretację ogólną w zakresie 
interpretacji przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a  ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie określenia 
podmiotów uznanych na podstawie odrębnych przepisów za instytucje 
o charakterze kulturalnym, uprawnionych do zastosowania zwolnienia 
z opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych usług 
kulturalnych.

Instytucje kulturalne a VAT

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/zasady-udzielania-ulgi-inwestycyjnej-w-podatku-rolnym?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/interpretacja-ogolna-ministra-finansow-z-dnia-9-kwietnia-2015-r-w-zakresie-zastosowania-zwolnienia-o-ktorym-mowa-w-art-113-ust-1-i-9-ustawy-o-vat-oraz-wylaczenia-ze-zwolnienia-z-obowiazku-prowadzenia-ewidencji-przy-zastosowaniu-kas-rejestrujacych-o-ktorym-mowa-w-%C2%A7-4-pkt-2-lit-g-i-h-rozporzadzenia-ministra-finansow-z-dnia-4-listopada-2014-r-w-sprawie-zwolnien-z-obowiazku-prowadzenia-ewidencji-przy-zastosowaniu-kas-rejestrujacych-wobec-podmiotow-wykonujacych-m-in-uslugi-zwiazane-z-obsluga-rachunkowo-ksiegowa?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fvat%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/komunikat-w-zwiazku-z-interpretacja-ogolna-ministra-finansow-z-dnia-9-kwietnia-2015-r-w-zakresie-stosowania-tzw-zwolnienia-podmiotowego-z-vat-oraz-obowiazku-prowadzenia-ewidencji-przy-zastosowaniu-kas-rejestrujacych-wobec-podmiotow-wykonujacych-m-in-uslugi-zwiazane-z-obsluga-rachunkowo-ksiegowa?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fvat%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/interpretacja-ogolna-ministra-finansow-z-dnia-17-kwietnia-2015-r-w-zakresie-interpretacji-przepisu-art-43-ust-1-pkt-33-lit-a-ustawy-z-dnia-11-marca-2004-r-o-podatku-od-towarow-i-uslug-dz-u-z-2011-r-nr-177-poz-1054-z-pozn-zm-w-zakresie-okreslenia-podmiotow-uznanych-na-podstawie-odrebnych-przepisow-za-instytucje-o-charakterze-kulturalnym-uprawnionych-do-zastosowania-zwolnienia-z-opodatkowania-podatkiem-od-towarow-i-uslug-swiadczonych-uslug-kulturalnych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fvat%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
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Dotacje na start

Wsparcie na założenie działalności gospodarczej można podzielić 
na wsparcie krajowe oraz wsparcie z UE. 

PORADY

Szczegółowe dane oraz informacje w zakresie beneficjentów, wysokości wsparcia oraz 
naborów zawiera poniższa tabelka:

P. Berkowicz, opracowanie na podstawie wstępnych wytycznych oraz projektów programów UE

Kryterium

Finansowanie krajowe Finansowanie z UE – Perspektywa 2014-2020

Dotacje z UP:
Program krajowy 

POWER:

Dotacje z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 

– np. w Małopolsce 
z MRPO:

Grupy 
docelowe

Osoby bezrobotne za-
rejestrowane w powia-
towym urzędzie pracy 
w  okresie określonym 
w Regulaminie dofinan-
sowania.

Osoby młode w wieku 
18-29 lat bez pracy, 
zarejestrowane w PUP 
jako bezrobotne, które 
nie uczestniczą w kształ-
ceniu i szkoleniu.

Kobiety, długotrwale bez-
robotni, osoby 50+, opieku-
nowie osób zależnych bez 
zatrudnienia oraz niepeł-
nosprawni.

Planowana 
wartość 
dofinanso-
wania

Przeważnie 6-krotność 
przeciętnego wynagro-
dzenia (około 21 tys. 
złotych).

Prawdopodobnie 6-krot-
ność przeciętnego wyna-
grodzenia (około 21 tys. 
złotych)

(szczegóły pojawią się 
w  dokumentacji kon-
kursowej)

Do wysokości 30 tys. zł, 
a w przypadku utworze-
nia dodatkowego miejsca 
pracy – do 10 tys. zł na 
każde tworzone miejsce 
pracy.

Planowane 
nabory

Przeważnie na początku 
roku kalendarzowego

Po rozpisaniu konkursów 
przez Instytucję Wdraża-
jącą (prawdopodobnie II 
połowa 2015 r.)

Po rozpisaniu konkursów 
przez Instytucję Wdraża-
jącą (prawdopodobnie II 
połowa 2015 r.)

Nowa perspektywa unijna na lata 2014 – 2020, a w szczególności 
krajowy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, obejmuje wsparcie 
projektów w zakresie inteligentnych specjalizacji. Istotą projektów 
B+R są tzw. badania przemysłowe i prace rozwojowe, które stanowią 
podstawę dofinansowania projektów unijnych POIR 
2014 – 2020 oraz wybranych osi priorytetowych regionalnych 
programów operacyjnych. 

Badania przemysłowe i prace 
rozwojowe szansą na unijne 
dofinansowanie

Pojęcia badań przemysłowych oraz prac 
rozwojowych zostały zdefiniowane w art. 
2 pkt 85 i 86 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014 oraz w art. 2 pkt 3 lit. c oraz 
pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o zasadach finansowania nauki.
Zgodnie z przytoczonymi aktami praw-
nymi:
1. Badania przemysłowe – to badania 

planowane lub badania krytyczne 
mające na celu zdobycie nowej wiedzy 
oraz umiejętności w dążeniu do opra-
cowania nowych produktów, proce-
sów lub usług, lub też wprowadzenia 
znaczących ulepszeń do istniejących 
produktów, procesów lub usług. 
Uwzględniają one tworzenie elemen-
tów składowych systemów złożonych 
i mogą obejmować budowę prototy-
pów w środowisku laboratoryjnym lub 
środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy.

2. Eksperymentalne prace rozwojowe – zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wy-
korzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, tech-
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1  Źródło: http://gscn.plusuj.pl.

nologii i biznesu oraz innej stosownej 
wiedzy i umiejętności w celu opra-
cowywania nowych lub ulepszonych 
produktów, procesów lub usług. Mogą 
one także obejmować na przykład 
czynności mające na celu pojęciowe 
definiowanie, planowanie oraz do-
kumentowanie nowych produktów, 
procesów i usług. Eksperymentalne 
prace rozwojowe mogą obejmować 
opracowanie prototypów, demon-
stracje, opracowanie projektów pilo-
tażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów 
lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjono-
wania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, 
procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze okre-
ślony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, 
które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub 
projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do 
celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie 
do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują 
rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, 
linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, 
nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Można skazać, iż oba pojęcia „zazębiają 
się”. Może więc wystąpić sytuacja, w której 
dany projekt może obejmować zarówno 
badania przemysłowe, jak i prace rozwo-
jowe. 

Aby przybliżyć różnicę pomiędzy bada-
niami przemysłowymi a pracami rozwojo-
wymi, można rozważyć przykład kalkula-
tora. Urządzenie to miało do niedawna tę 
słabą stronę, iż klawisze gumowe bardzo 
szybko przestawały działać. W badaniach 
konsumenta wyszedł ten problem, dlatego 
postanowiono go rozwiązać; przebadano 
elementy stykowe i okazało się, że elektro-
przewodząca warstwa grafitu osadzona na 
gumie bardzo szybko się wyciera, następnie 

opracowano modyfikację warstwy nie ścierającej się i dobrze trzymającej się gumy. 
Sprawdzono również, jak można wprowadzić to w aktualną technologię tworzenia kla-
wiatury i czy to nie zaburza innych elementów (np. nadruku czy procesu wytwarzania). 
Rozwiązanie to wdrożono poprzez prace rozwojowe1. 

Na podstawie powyższych informacji można wskazać, iż badania przemysłowe 
są związane ze zdobyciem nowej wiedzy w zakresie opracowania nowego lub 
ulepszonego produktu/usługi, zaś prace rozwojowe mają związek z procesem 
komercjalizacji z wykorzystaniem efektów badań przemysłowych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie 
projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 
1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” 
– w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Nabór jest planowany od 4 maja 2015 roku 
do 31 grudnia 2015 roku. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych do dofinanso-
wania wynosi 2 mln zł, a wielkość pomocy jest uzależniona od charakteru Projektu 
oraz wielkości przedsiębiorstwa i może wynosić od 35%, nawet do 80% kosztów 
kwalifikowanych. Szczegółowe zasady i warunki konkursu zostały zamieszczone na 
stronie www.ncbir.pl w zakładce fundusze europejskie/POIR.  ■

P. Berkowicz

Badania przemysłowe są 
związane ze zdobyciem 
nowej wiedzy w zakresie 
opracowania nowego lub 
ulepszonego produktu/
usługi, zaś prace 
rozwojowe mają związek 
z procesem komercjalizacji 
z wykorzystaniem efektów 
badań przemysłowych.

23 marca 2015 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się seminarium 
dla przedsiębiorców na temat pochodzenia towarów.

Pochodzenie towarów

Podczas spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:
 ▪ sposoby ustalania i dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia towarów;
 ▪ sposoby ustalania preferencyjnego pochodzenia wywożonych towarów;
 ▪ specyficzne rozwiązania w strefie pan-Euro-Śródziemnomorskiej kumulacji po-

chodzenia;
 ▪ dokumentowanie preferencyjnego pochodzenia wywożonych towarów przez 

upoważnionych eksporterów;
 ▪ ułatwienia w dokumentowaniu niepreferencyjnego pochodzenia wywożonych 

towarów.   ■

http://www.ncbir.pl
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/13486731/NON-PREF.pdf
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/13486731/PREF.pdf
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/13486731/PEM.pdf
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/13486731/Upowa%C5%BCniony+eksporter+i+A.TR.+uproszczony.pdf
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/13486731/REX.pdf
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Jak skorzystać z funduszy europejskich? Gdzie szukać informacji 
o dofinansowaniu projektów? Jakie warunki spełnić, żeby otrzymać 
wsparcie finansowe? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć 
na stronach nowego Portalu Funduszy Europejskich oraz w sieci 
punktów informacyjnych, które powstały w ramach kampanii 
informacyjnej „Prosto do Funduszy”.

W marcu i kwietniu br. Służba Celna rozszerzyła zakres niektórych 
dotychczasowych ułatwień, a także zaproponowała nowe. Część 
rozwiązań zgłosili bezpośrednio przedsiębiorcy. Nowe ułatwienia 
są stosowane przy przeładunkach towarów, otwieraniu procedury 
TIR oraz przy  procedurach awaryjnych w eksporcie.

Więcej o funduszach 
europejskich

Na Portalu Funduszy Europejskich można 
znaleźć aktualne i kompleksowe informacje 
na temat funduszy europejskich na lata 
2014-2020. Dostępne są instrukcje i porad-
niki ułatwiające ubieganie się o wsparcie 
finansowe, wyszukiwarka szkoleń i konfe-
rencji tematycznych, dokumenty i przepisy 
dotyczące funduszy europejskich, dane 
kontaktowe punktów informacyjnych, 
a także informacje o projektach, które 
otrzymały dofinansowanie z UE.

Dla wszystkich zainteresowanych 
unijnym dofinansowaniem zostały stworzone Punkty Informacyjne Funduszy Europej-
skich. Odwiedzając je, można dowiedzieć się, czy dany pomysł ma szansę na wsparcie 
z funduszy europejskich, poznać warunki, kryteria i procedury przyznania dofinan-
sowania, skorzystać z konsultacji w trakcie przygotowywania wniosku oraz podczas 
realizacji projektu, a także uzyskać pomoc przy rozliczaniu dofinansowanego projektu. 
Dodatkowo punkty organizują szkolenia i spotkania informacyjne. 

W całej Polsce jest już 75 Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, znajdu-
ją się one w miastach wojewódzkich i niektórych miastach powiatowych. Z kolei dla 
mieszkańców mniejszych miejscowości dostępne są Mobilne Punkty Informacyjne, 
w ramach których konsultanci przyjeżdżają na specjalne dyżury i udzielają informacji 
o funduszach europejskich.

Kampania „Prosto do Funduszy” stanowi jeden z elementów otwarcia perspektywy 
finansowej 2014-2020. Realizowana jest przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
w Internecie, stacjach telewizyjnych i radiowych.   ■

Ułatwienia mają na celu odformalizowanie dotychczas stosowanych procedur:
1. Począwszy od 10.03.2015 r. rozszerzono możliwość stosowania instytucji zgody na 

samodzielne zdejmowanie i zakładanie zamknięć celnych w procesie konsolidacji 
przesyłek na operacje wywozowe rozpoczęte w innych krajach członkowskich, 
ze wskazanym urzędem wyprowadzenia w Polsce. Wcześniej, to ułatwienie 
ograniczone było tylko i wyłącznie do operacji wywozowych rozpoczętych w Polsce. 
Bez względu na to, czy operacja jest krajowa, czy rozpoczyna się w innym kraju 
członkowskim, tryb postępowania z punktu widzenia przedsiębiorcy jest ten sam 
(tj. taki sam jak dotychczas stosowany w operacjach krajowych).

2. Od  7 kwietnia 2015 r.  rozszerzono zasady uproszczenia stosowanego przy 
otwieraniu procedury TIR (upoważniony nadawca TIR).

Ułatwienie dotyczy sytuacji, gdy w zgłoszeniu wywozowym jako urząd wypro-
wadzenia (UWA) deklarowany był inny oddział celny (zwykle graniczny), natomiast 
pomiędzy zwolnieniem towaru do procedury a jego wyprowadzeniem nastąpiło 
przemieszczenie towaru do miejsca uznanego upoważnionego nadawcy TIR, pod-
legającego właściwości tego samego urzędu wywozu (UWU).

3. Od 7 kwietnia 2015 r. wprowadzone 
zostały korzystne dla przedsiębior-
ców zmiany w zakresie realizacji 
procedury awaryjnej w  systemie 
ECS. Istotą wprowadzanej zmiany 
jest przyjęcie przez Służbę Celną 
odpowiedzialności za dostarcze-
nie karty 3 ESS do urzędu wywozu 
w celu wygenerowania komunikatu 
IE 599. Celem tego rozwiązania jest 
zminimalizowanie ryzyka zagubienia 

Ułatwienia celne dla 
przedsiębiorcówAKTUALNOŚCI

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/24360_wiecej_o_funduszach_europejskich.html
http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/kolejne-ulatwienia-dla-przedsiebiorcow-1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fsluzba-celna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_Mmg5__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_
http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/ecs/aes/instrukcja/-/asset_publisher/d3oA/content/10-03-2015-informacja-uzupelniajaca-do-pkt-9-9-instrukcji-dla-eksporterow-zglaszajacych-w-zakresie-obslugi-zgloszen-wywozowych-i-wywozowych-deklaracji-skroconych-w-systemie-ecs-wersja-4-0?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fsystemy-informatyczne%2Fecs%2Faes%2Finstrukcja%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_d3oA%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_d3oA_
http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/ecs/aes/instrukcja/-/asset_publisher/d3oA/content/02-04-2015-informacja-uzupelniajaca-do-pkt-a-9-8-instrukcji-dla-eksporterow-zglaszajacych-w-zakresie-obslugi-zgloszen-wywozowych-oraz-wywozowych-deklaracji-skroconych-w-systemie-ecs-wersja-4-0-z-dnia-14-07-2014-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fsystemy-informatyczne%2Fecs%2Faes%2Finstrukcja%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_d3oA%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_d3oA_
http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/ecs/aes/instrukcja/-/asset_publisher/d3oA/content/informacja-uzupelniajaca-do-instrukcji-dla-eksporterow-zglaszajacych-w-zakresie-obslugi-zgloszen-wywozowych-oraz-wywozowych-deklaracji-skroconych-w-systemie-ecs-wersja-4-0-z-dnia-14-07-2014r-oraz-do-instrukcji-wypelniania-zgloszen-celnych-w-wersji-1-15-z-dnia-15-12-2014-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fsystemy-informatyczne%2Fecs%2Faes%2Finstrukcja%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_d3oA%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_d3oA_
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karty 3 ESS przez przewoźnika oraz zachęcenie podmiotów, w przypadku awarii 
systemu ECS, do niezwłocznego korzystania z procedury awaryjnej.

Procedura odsyłania kart 3 ESS przez UWA (urząd wyprowadzenia) do UWU 
(urząd wywozu) będzie stosowana w przypadku łącznego spełnienia następujących 
przesłanek:
 ▪ krajowa operacja wywozowa (zadeklarowany polski UWA różny od polskiego 

UWU),
 ▪ awaria systemu ECS po stronie administracji celnej,
 ▪ podanie przez podmiot w Polu 44 dokumentu ESS kodu informacji dodatkowej 

3PL23.   ■

W związku z tym, że w ostatnim okresie Służba Celna 
zaobserwowała zwiększający się przywóz towarów stwarzających 
różnego rodzaju zagrożenia, zaplanowano zintensyfikowanie 
działań w obszarze niektórych ograniczeń obrotu towarowego 
z zagranicą.

Jak wynika z danych CEIDG na dzień 2 kwietnia 2015 r. transport 
drogowy towarów, roboty budowlane oraz konserwacja i naprawa 
pojazdów samochodowych – to najpopularniejsze kryteria 
działalności według kategorii PKD. 

Ochrona zdrowia i życia 
konsumentów na granicy

Najczęściej rejestrowane 
w CEIDG typy działalności 
gospodarczej

Zaangażowanie w  obszarze ochrony 
zdrowia i życia ludzi oraz ochrony środo-
wiska wymaga od Służby Celnej stałego 
badania trendów w przepływie towarów 
mogących negatywnie wpływać na ludzi 
i środowisko. Działania Służby Celnej od 
połowy marca 2015 r. koncentrują się 
m.in. na takich grupach towarowych jak:
 ▪ zabawki z plastiku, które mogą za-

wierać niebezpieczne dla dzieci ftalany
Ftalany, czyli estry kwasu ftalowego, 
obecne są w zabawkach wykonanych 
z tworzyw sztucznych; nadają zabaw-
kom większą elastyczność. Dopusz-
czalne stężenie ftalanów w wyrobach 

dla dzieci to 0,1%. Występowanie 
ftalanów w stężeniach wyższych niż 
dopuszczalne jest niebezpieczne dla 
dzieci z uwagi na negatywny wpływ 
tych substancji na gospodarkę hor-
monalną organizmu.

 ▪ środki ochrony roślin
Przedmiotem obrotu mogą być te 
środki ochrony roślin, które uzyskały 
zezwolenie na dopuszczenie środka 
do obrotu wydane przez Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi lub pozwolenie 
na handel równoległy. Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do 
obrotu znaleźć można pod adresem www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/
Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin

Służba Celna ostrzega przed nabyciem środków chemicznych niewiadomego pochodze-
nia. wprowadzenie do obrotu nierejestrowanych i niedopuszczonych środków ochrony 
roślin może spowodować poważne zagrożenie dla środowiska, a w konsekwencji dla 
życia i zdrowia ludzi. Celnicy przypominają, że na etykiecie środków ochrony roślin 
umieszczane jest zezwolenie ministra rolnictwa. Należy sprawdzić czy na produkcie 
jest taka informacja i czy jest ona aktualna.   ■

Wśród najczęściej rejestrowanych kategorii znalazły się również m.in. praktyka lekarska, 
działalność brokerów i agentów ubezpieczeniowych i fryzjerstwo.   ■

Działania Służby 
Celnej koncentrują się 
teraz m.in. na takich 
grupach towarowych jak 
zabawki z plastiku i środki 
ochrony roślin.

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/14462175/nadz%C3%B3r+rynku.pdf
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/14462175/nadz%C3%B3r+rynku.pdf
http://www.mg.gov.pl/node/23467
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/14462175/nadz%C3%B3r+rynku_zabawki.pdf
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/14462175/nadz%C3%B3r+rynku_zabawki.pdf
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/14462175/nadz%C3%B3r+rynku_zabawki.pdf
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/14462175/rosliny.pdf
http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin
http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin
http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/wzmozone-dzialania-w-zakresie-ochrony-zdrowia-i-zycia-konsumentow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fsluzba-celna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_Mmg5__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_
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ZMIANY 
PRAWNE

PROJEKTY

Niebezpieczna „ustawa 
fotoradarowa” Program 

biobezpieczeństwaW Sejmie jest poselski projekt tzw. ustawy fotoradarowej, 
dotyczący m.in. wprowadzenia odmiennego od dotychczas 
stosowanego sposobu karania sprawców wykroczeń drogowych, 
ujawnionych przy użyciu fotoradarów. Zgodnie z projektem, 
mandaty mają płacić nie łamiący przepisy kierowcy, ale właściciele 
pojazdów, zarówno osoby prywatne, jak i firmy. 

Nowe przepisy mają na celu zmniejszenie liczby gospodarstw 
o niskich standardach biobezpieczeństwa, co powinno ograniczyć 
rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych zwierząt.

Zdaniem ekspertów Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, planowane 
zmiany mogą przyczynić się do nagłego wzrostu niebezpiecznych zachowań na polskich 
drogach. Co więcej, narażą wszystkie funkcjonujące w Polsce firmy, użytkujące na co 
dzień auta służbowe, na poważne koszty. Mandaty z fotoradarów mieliby bowiem 
zapłacić nie pracownicy – kierowcy firmowych samochodów, ale sami przedsiębiorcy. 
Planowane zmiany najgorzej wpłynęłyby jednak na sytuację wypożyczalni samochodów. 
W większości przypadków tego typu firmy czekałaby upadłość.   ■

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt weszła w życie w życie 16 kwietnia 
2015 r. Założone w niej cele mają zostać 
osiągnięte przy pomocy programu bio-
bezpieczeństwa przygotowanego przez 
głównego lekarza weterynarii. Ma on być  
wprowadzany na terenie całego kraju 
– lub jego części – w sytuacjach zagro-
żenia chorobami zakaźnymi zwierząt. 
W programie tym mają zostać określone 
m.in.: choroby zakaźne, których szerzeniu się program ma zapobiegać, gatunki zwierząt 
objęte programem oraz obszar, na którym będzie on realizowany. Program ma także 
precyzować prawdopodobny czas jego trwania oraz wymagania dotyczące biobezpie-
czeństwa, które mają spełnić objęte nim gospodarstwa.

Zgodnie z nowymi przepisami, posiadacz zwierząt w gospodarstwie będzie mógł 
złożyć oświadczenie, w którym zawiadomi, że gospodarstwo nie spełnia wymagań 
programu. Wtedy powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzonej kontroli, będzie 
mógł zakazać wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt przez 
okres obowiązywania programu, a także wydać decyzję nakazującą zabicie lub poddanie 
ubojowi zwierząt w nim już przebywających. Posiadacze zwierząt będą mogli liczyć na 
odszkodowania z tego tytułu. Ich przyznawaniem i wypłatą będzie zajmować się Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W myśl ustawy posiadacze zwierząt będą mogli też zgłaszać miejsca, w których 
przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną, każdemu 
powiatowemu lekarzowi weterynarii.   ■

Sejm uchwalił już projekt ustawy o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Zmiany w systemie dopłat do 
ubezpieczeń rolniczych

Dostosowuje on przepisy ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospo-
darskich do przepisów UE w zakresie możliwości określenia wysokości dopłaty do 
składki do 65% kosztów składek ubezpieczeniowych.

Ponadto w projekcie ustawy zaproponowano m.in. stosowanie 50% dopłat do 
składek ubezpieczenia do wysokości 5% sumy ubezpieczenia z tytułu ubezpiecze-
nia zbiorów w uprawach warzywnych i sadowniczych. Aktualnie producenci owoców 
i warzyw nie mają dostępu do dopłat w przypadku stosowania przez zakłady ubezpie-
czeń stawek taryfowych w wysokościach wyższych niż 6% sumy ubezpieczenia upraw. 

Nowe rozwiązanie zwiększy ochronę ubezpieczeniową upraw warzyw gruntowych oraz 
drzew i krzewów owocowych.   ■

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=42681A3D38681700C1257E0400398E6A
http://pzwlp.pl/?m=aktualnosci&id=184
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000470
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2015/03/19/ochrona_zwierzat.rtf
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3247
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Zespol-Prasowy/Informacje-Prasowe/Zmiany-w-systemie-doplat-do-ubezpieczen-rolniczych
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Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz niektórych innych ustaw ma na celu umożliwienie 
rolnikom nieopodatkowaną i odformalizowaną produkcję i sprzedaż 
przetworzonych produktów rolnych (np. pieczywa, wędlin, dżemów, 
kompotów, serów) w niewielkim zakresie. 

Niewielka sprzedaż 
przetworzonych produktów 
rolnych

Zgodnie z nowelizacją, sprzedaż prze-
tworzonych w sposób nieprzemysłowy 
produktów roślinnych i zwierzęcych po-
chodzących z własnej uprawy, hodowli 
lub chowu nie stanowi działalności go-
spodarczej w rozumieniu ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej oraz 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
– ale pod pewnymi warunkami: 
 ▪ jeżeli nie sprzedaje się produktów 

podmiotom na potrzeby prowadzo-
nej przez nie pozarolniczej działalności 
gospodarczej; 

 ▪ do przetwarzania produktów roślin-
nych i zwierzęcych i ich sprzedaży nie zatrudnia się osób na podstawie umów 
o pracę, umów-zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze; 

 ▪ produkty sprzedaje się wyłącznie w miejscach, w których zostały wytworzone, lub 
na targowiskach i 

 ▪ prowadzi się ewidencję sprzedaży. 
– Taka sprzedaż spełnia warunki przewidziane w nowej ustawie i będzie opodatko-

wana ryczałtowo w wysokości 2% przychodów. Tego typu działalność będzie można 
prowadzić do uzyskania równowartości kwoty 150 tys. euro rocznie. 

Zasady te nie obejmą sprzedaży produktów przetworzonych w ramach produkcji 
przemysłowej, uzyskanych z działów specjalnych produkcji rolnej, a także objętych 
akcyzą (np. napojów alkoholowych). 

Nowelizacja rozstrzyga też o sposobie ustalania przychodów z działów specjalnych pro-
dukcji rolnej w wypadku podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Rozwiązania wprowadzane ustawą otworzą też drogę do zrzeszania się rolników 
produkujących żywność przetworzoną, co ma się przyczynić do ulepszenia procedur 
wytwarzania żywności.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.   ■

Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 marca 2015 r. w sprawie 
dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach 
mlecznych ustala stawkę dotacji przedmiotowej do dotowanych 
posiłków sprzedawanych w barach mlecznych oraz określa 
szczegółowy sposób oraz tryb udzielania i rozliczania dotacji, 
w tym formę składania wniosków, informowania o ich przyjęciu lub 
odrzuceniu, warunki przekazywania i rozliczenia tych dotacji oraz 
termin zwrotu dotacji.

Można doprawiać w barze 
mlecznym

Nowe rozporządzenie dookreśla zasady dotowania posiłków sprzedawanych w barach 
mlecznych, które zawarte były dotychczas w rozporządzeniu z dnia 20 grudnia 2010 
r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji 
przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.
Zmiany w porównaniu do dotychczasowych przepisów obejmują przede wszystkim:
1. określenie pojęć: „przedsiębiorca”, „bar mleczny”, „dotowany posiłek”, 
2. zastąpienie pojęcia marży pojęciem „narzut” i dodanie jego definicji,
3. stosowanie stawki narzutu nieprzekraczającej 56% wartości surowców zużytych 

do przyrządzania posiłków dotowanych,
4. dotacja przysługuje do posiłków sprzedawanych w lokalu oznaczonym jako „bar 

mleczny”,
5. obowiązek składania do dyrektora izby skarbowej informacji o prognozowanej 

kwocie dotacji na kolejny miesiąc i sposobie jej obliczenia,
6. dyrektor izby skarbowej w terminie miesiąca od dnia przekazania dotacji zamieszcza 

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej izby skarbowej informa-

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=DB1FBA82F8E72695C1257BD40048ACDB
http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/2581-w-sejmie-o-umozliwieniu-rolnikom-nieopodatkowanej-produkcji-i-sprzedazy-przetworzonych-produktow
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,416,1.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000461
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■  FIRMA

cję o wysokości dotacji przekazanej 
poszczególnym przedsiębiorcom pro-
wadzącym bary mleczne; obowiązek 
ten dotyczy też prognozowanej przez 
dotacjobiorców kwoty dotacji,

7. ustalanie w formie pisemnej z dyrek-
torem izby skarbowej sposobu prowa-
dzenia ewidencji ilościowo-wartościo-
wej zakupionych surowców zużytych 
do sporządzenia posiłków dotowanych 
oraz sporządzania i gromadzenia kart 
recepturowych dotowanych posiłków,

8. rozszerzenie wykazu surowców 
o niektóre przyprawy oraz mrożone 
warzywa i owoce,

9. modyfikację załącznika nr 2 dostoso-
wującą do zmian w rozporządzeniu 
oraz wprowadzającą wzór obliczenia 
dotacji odrębnie za każdy miesiąc.

Do dotacji należnych za okres do dnia 
31 marca 2015 r. stosuje się przepisy do-
tychczasowe. Przedsiębiorca, który korzy-
stał z dotacji przed dniem wejścia w życie 
nowego rozporządzenia, winien prowadzić 
ewidencję ilościowo-wartościową surow-
ców zużytych do sporządzenia posiłków w barach mlecznych zgodnie z dotychczasowy-
mi przepisami do czasu ustalenia z dyrektorem izby skarbowej sposobu prowadzenia 
ewidencji, o którym mowa w § 10 ust. 2, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące od dnia 
wejścia w życie rozporządzenia, tj. do końca maja br.

Przedsiębiorca, który korzystał z dotacji przed dniem 1 kwietnia 2015 r., powinien 
rozpocząć sporządzanie i gromadzenie kart recepturowych dotowanych posiłków po 
ustaleniu z dyrektorem izby skarbowej sposobu ich sporządzania i gromadzenia, o którym 
mowa w § 10 ust. 2, nie później jednak niż z dniem 1 czerwca 2015 r.

Do dotacji za kwiecień i maj 2015 r. nie stosuje się § 6 (dotyczącego obowiązku 
składania informacji o prognozowanej kwocie dotacji na kolejny miesiąc).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r., z wyjątkiem § 3 ust. 1 pkt 
2, tzn. przepisu zawierającego jeden z warunków przekazania dotacji, stanowiącego, że 
dotacja może być przekazana na dotowane posiłki przedsiębiorcy prowadzącemu bar 
mleczny, który sprzedaje dotowane posiłki w lokalu oznaczonym jako „bar mleczny”. 
Ten ostatni przepis wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r.   ■

 FIRMA  ■

Ustawa o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach wprowadza rozwiązania, które mają lepiej chronić 
zdrowie ludzi i środowisko przed szkodliwym wpływem chemikaliów 
oraz dostosowuje przepisy krajowe w zakresie chemikaliów do 
przepisów unijnych. 

Lepsza ochrona przed 
substancjami niebezpiecznymi

Nowelizacja m.in.:
 ▪ wprowadza sankcje za wywóz chemikaliów bez oficjalnej zgody oraz za wprowa-

dzanie do obrotu detergentów oznakowanych tylko w języku obcym lub nie speł-
niających wymogów dotyczących zawartości fosforanów i innych związków fosforu,

 ▪ poszerza katalog zadań Inspektora do spraw Substancji Chemicznych,
 ▪ wprowadza rozwiązanie, które umożliwi wstrzymanie obrotu szkodliwą substancją 

chemiczną, gdy jest to niezgodne z raportem bezpieczeństwa chemicznego, po to 
aby zapobiec zatruciom produktami chemicznymi, które nie powinny znaleźć się 
na rynku – gdy nadal brakuje wyraźnego zakazu wprowadzania ich do obrotu.  ■

Nowelizacja przepisów zmierza ona do wykonania prawa Unii Europejskiej i zapewnienia 
stosowania rozporządzenia Rady z 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu 
zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 20 października 2010 r., ustanawiającego 

Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw 
wprowadza do krajowego systemu prawnego przepisy unijne 
dotyczące ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna 
do Wspólnoty Europejskiej oraz wprowadza sankcje za nielegalny 
przywóz do Polski produktów z drewna. 

Zamknięcie unijnego rynku na 
nielegalne drewno

http://www.is.wroc.pl/index.php?idM=16&idA=1334
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=2F616A01F3157A26C1257DEF003EB9F9
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,416,1.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=8F56DAA05E375283C1257DEF003EB9EB
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obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z niego. Chodzi 
przede wszystkim o zamknięcie unijnego rynku dla nielegalnie pozyskanego 
drewna i pochodzących z niego produktów oraz wprowadzenie odpowiedniego 
zakazu i stworzenie zbioru zasad regulujących wprowadzanie do obrotu drewna 
i produktów z niego. Nowelizacja rozszerza zakres przedmiotowy ustawy o lasach 
o zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów obu unijnych rozporządzeń. Nowe 
rozwiązania mają się przyczynić do zamknięcia rynku wspólnotowego przed obrotem 
nielegalnie pozyskanym drewnem pochodzącym z innych rejonów świata.

Nowelizacja zawiera też zasady określania administracyjnych kar pieniężnych stoso-
wanych w wypadku naruszenia przepisów implementowanych rozporządzeń i podjęcia 
środków zapewniających prawidłowe ich wykonanie. Za przywóz do Polski produktów 
z drewna z terytorium państw partnerskich bez zezwolenia FLEGT grozić będzie 
kara w wysokości 2-krotnej wartości celnej tych produktów. Organem wymierza-
jącym karę będzie właściwy naczelnik urzędu celnego. 

Za wprowadzanie do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna lub produktów 
z niego przewidziano kary w wysokości od 20 tys. do 200 tys. zł; za naruszenie 
obowiązku stosowania zasad należytej staranności – od 500 do 200 tys. zł, a re-
gularnego oceniania systemu zasad należytej staranności – od 500 do 20 tys. zł; 
za naruszenie obowiązku przechowywania informacji pozwalających na zidenty-
fikowanie operatorów lub podmiotów handlowych dostarczających drewno lub 
produkty z drewna oraz obowiązku przekazywania organom Inspekcji Ochrony 

Środowiska tych informacji – od 500 do 
2 tys. zł. Organem właściwym do wy-
mierzenia administracyjnych kar pie-
niężnych za naruszenie tych przepisów 
będzie właściwy wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska. Przy ustalaniu kar 
pieniężnych, przewidujących tzw. widełki 
kwotowe, organy wymierzające je będą 
uwzględniać rodzaj i zakres naruszenia, 
m.in. jego wpływ na środowisko, wartość 
drewna lub produktów, skutki naruszenia, a także dotychczasową działalność podmiotu.

Ustawa przewiduje odstąpienie od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej 
i umorzenie postępowania, jeśli wykaże się, że do naruszenia doszło wskutek zdarzeń 
lub okoliczności, którym je popełniający nie mógł zapobiec. Przewidziano także 3-letni 
okres przedawnienia karalności.

Nowelizacja nakłada też na Inspekcję Ochrony Środowiska obowiązek monitoro-
wania i nadzorowania podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty 
z niego. Przy ustalaniu wysokości kar za nieprzestrzeganie przepisów organy inspekcji 
będą brać pod uwagę m.in.: rodzaj, zakres i skutki naruszenia przepisów, wartość drewna 
lub dotychczasową działalność podmiotu.

Ustawa wprowadza również zmiany w ustawie o Służbie Celnej, przewidujące na-
łożenie na właściwego dyrektora izby celnej obowiązku sporządzenia i przedłożenia 
Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska do 15 dnia miesiąca następującego po 
upływie każdego kwartału informacji o podmiotach importujących drewno lub produkty 
z drewna.

Tymczasem obecnie funkcjonujący system sprzedaży polskiego drewna jest uzna-
wany za dobry i nie wymagający radykalnych zmian, a jedynie doprecyzowania w kilku 
kwestiach, m.in. w zakresie definicji nowej inwestycji czy kar umownych za nieodebranie 
drewna. Drewno pozyskiwane w Lasach Państwowych oferowane jest do sprzedaży 
w dwóch cyklach półrocznych. 70% puli oferty na jedno półrocze sprzedawane jest 
w internetowych przetargach ograniczonych w Portalu Leśno-Drzewnym. Pozostała 
część trafia na systemowe aukcje internetowe w aplikacji e-drewno. Drewno, które 
nie zostanie sprzedane w tych dwóch procedurach w danym półroczu, trafia na zwykłe 
aukcje internetowe na e-drewnie. Jeśli po próbie wystawienia na tych aukcjach drewno 
nie zostanie sprzedane, uruchamiana jest procedura negocjacji handlowych. Dodatkowo 
w ofercie Lasów Państwowych tworzona jest pula drewna do sprzedaży detalicznej 
oraz sprzedaży cennych gatunków na aukcjach i submisjach.

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują 
one prawie 30% terytorium kraju i ciągle ich przybywa! Ponad 55% powierzchni lasów 
zajmują bory.  ■

■  FIRMA  FIRMA  ■

Za wprowadzanie do 
obrotu nielegalnie 
pozyskanego drewna 
lub produktów z niego 
przewidziano kary 
w wysokości od 20 tys. 
do 200 tys. zł.

http://www.senat.gov.pl/diariusz/posiedzenia-senatu/art,7870,1516-kwietnia-2015-r-.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/24308_o_zasadach_sprzedazy_drewna_w_ministerstwie_srodowiska.html
http://www.zilp.lasy.gov.pl/drewno
https://www.e-drewno.pl/stock/
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/24296_miedzynarodowy_dzien_lasow.html
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KADRY I UBEZPIECZENIA  ■■  KADRY I UBEZPIECZENIA

Na podstawie art. 38c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ogłosił, 
że koszty reformy emerytalnej wyniosły:
1. w 2011 r. – 14 979 937 119,14 zł;
2. w 2012 r. – 7 964 524 767,96 zł;
3. w 2013 r. – 10 223 834 346,96 zł;
4. w 2014 r. – 4 084 915 358,47 zł.  ■

Zasada „33 i 3” nie będzie jednak stosowana, np. w przypadku zastępstwa, pracach 
sezonowych i dorywczych, pracy na czas kadencji. 

Ponadto w projekcie zaproponowano takie same okresy wypowiedzenia umów na 
czas określony, jak w przypadku tych zawartych na czas nieokreślony. Oznacza to, że: 
 ▪ 2 tygodnie wypowiedzenia będzie przysługiwać, gdy pracownik był zatrudniony 

u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, 
 ▪ 1 miesiąc wypowiedzenia – w przypadku zatrudnienia przez co najmniej 6 miesięcy 

oraz 
 ▪ 3 miesiące wypowiedzenia – przy zatrudnieniu przez co najmniej 3 lata. 

Zgodnie z proponowaną nowelizacją 
pracodawca będzie też mógł zwolnić pra-
cownika ze świadczenia pracy w okresie 
wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia i ma to dotyczyć zarówno 
umów o pracę na czas określony, jak i nie-
określony oraz umów o pracę na okres 
próbny. Przygotowane nowe przepisy 
Kodeksu pracy przewidują, że zwolnienie 
z obowiązku świadczenia pracy może objąć 
cały okres wypowiedzenia lub jego część 
(do końca okresu wypowiedzenia). 

– W Polsce jest przestrzeń do tworzenia nowych miejsc pracy i chęć pracodawców do ich 
tworzenia. Rynek pracy z dominującej pozycji pracodawcy przesuwa się w rynek pracy 
pracownika - to też spowoduje wzrost płac. Pierwsze oznaki już mamy – powiedział Mi-
nister. Przypomniał, że według danych GUS płace w ujęciu rocznym wzrosły o 4,9%. 
Zdaniem szefa resortu pracy będzie to stała tendencja. 

Na wsparcie osób szukających pracy zarezerwowano w tym roku 5,5 mld zł. 
Minister zwrócił uwagę na otwierające się w związku ze zmianami gospodarczymi 

możliwości tworzenia miejsc pracy w sferze „srebrnej ekonomii”, związanej z opieką 
i usługami skierowanymi do osób starszych. – Nadchodzi dobry czas dla pracowników 
– stwierdził.

Koszty reformy 
emerytalnej

Nadchodzi dobry czas 
dla pracowników?

Reguła „33 i 3” 
w Kodeksie pracy?

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

Prezes ZUS podał wysokość kosztów reformy emerytalnej w latach 
2011-2014.

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w VII Europejskim 
Kongresie Gospodarczym, który odbywał się w Katowicach w dniach 
20 – 22 kwietnia 2015 r.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy Kodeks pracy przewiduje 
rozwiązanie „33 i 3”. Oznacza to, że w przypadku, gdy okres 
zatrudnienia pracownika na czas określony przekroczy 33 miesiące 
lub gdy pracodawca zawarł z danym pracownikiem już 3 takie 
umowy – to od następnego dnia po upływie 33 miesięcy bądź od 
dnia zawarcia czwartej umowy – pracownik będzie zatrudniony na 
podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 

AKTUALNOŚCI

Stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się w marcu do 11,7% z 12% w lutym  
– wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jeszcze rok temu wy-
nosiła 13,5%.  ■

PROJEKTY

http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1&idk=2460
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5536,7146,umowy-czasowe-do-36-miesiecy.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-pracy-oraz-niektorych-innych-ustaw-2.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5541,7173,nadchodzi-dobry-czas-dla-pracownikow.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/wieksze-wsparcie-dla-osob-poszukujacych-pracy.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=EB78B11C215515C9C1257E26004F10AA
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,7153,spadek-bezrobocia-w-marcu.html
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Projekt zakłada m.in., że rodzice będą 
mogli łączyć urlop rodzicielski z pracą 
w niepełnym wymiarze maksymalnie 
przez 64 tygodnie (a nie jak dotychczas 
– przez 32 tygodnie). 

Przewiduje też, że pracodawca będzie 
zobowiązany uwzględnić wniosek pra-
cownika wychowującego dziecko do lat 
14 lub sprawującego opiekę nad osobą 
dorosłą o zmianę organizacji czasu pracy (zmniejszenie wymiaru czasu pracy, indy-
widualny czy ruchomy czas pracy bądź skrócony tydzień pracy), chyba że nie będzie to 
możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracow-
nika. W firmach zatrudniających co najmniej 20 osób pracodawca ewentualną odmowę 
uwzględnienia takiego wniosku będzie musiał uzasadniać na piśmie. 

Rodzice uprawnieni do urlopów rodzicielskich i wychowawczych będą mogli 
z nich skorzystać do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 
6 lat, a zatem także w pierwszym okresie rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole. 
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Rodzice będą mogli 
łączyć urlop rodzicielski 
z pracą w niepełnym 
wymiarze maksymalnie 
przez 64 tygodnie.

Ponadto w projekcie doprecyzowano regulacje odnoszące się do zatrudniania pracowni-
ków na okres próbny w celu sprawdzenia ich kwalifikacji i przydatności do określonego 
rodzaju pracy. Proponuje się, żeby możliwe było ponowne zatrudnienie pracownika 
na okres próbny tylko, gdy będzie on zatrudniony do wykonywania innego rodzaju 
pracy lub w przypadku 3-letniej przerwy w zatrudnieniu pracownika na takim samym 
stanowisku u tego samego pracodawcy. 

Planowana nowelizacja Kodeksu ma też ograniczyć liczbę rodzajów umów o pracę. 
Po zmianach pozostałyby 3 rodzaje umów: o pracę na czas nieokreślony, o pracę 
na czas określony oraz umowa o pracę na okres próbny. Zlikwidowane mają zaś być 
umowy na czas wykonania określonej pracy.  ■

Ułatwienie godzenia życia 
rodzinnego z zawodowym?
Prezydencki projekt nowelizacji ustawy Kodeks pracy ma na celu 
w szczególności uproszczenie i uelastycznienie systemu urlopów 
związanych z opieką nad dzieckiem oraz ułatwienie korzystania 
z elastycznych form czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne. 

Dodatkowo rodzice, którzy wrócą do pracy 
przed ukończeniem przez dziecko 1. roku 
życia, będą mogli wykorzystać pozostałą 
część urlopu rodzicielskiego (do 16 tygodni, 
w  2 częściach) w  okresie późniejszym 
– do zakończenia roku kalendarzowego, 
w którym dziecko kończy 6 lat. 

Projekt zakłada też, że w zakładach 
pracy, w których pracodawca porozumie 
się ze związkami zawodowymi lub przed-
stawicielami pracowników, 2 dni zwolnienia przysługujące obecnie rodzicom dzieci 
do 14. roku życia będzie można wykorzystać w wymiarze godzinowym. 

Prezydent zaproponował ponadto, żeby ojciec mógł wykorzystać urlop ojcowski 
do ukończenia przez dziecko 2 lat (obecnie ma na to rok). 

W planowanej nowelizacji znalazły się też regulacje, dzięki którym rodzice, z których 
jedno jest zatrudnione na umowę o pracę, a drugie prowadzi własną działalność 
gospodarczą, będą mogli wymieniać się opieką nad dzieckiem oraz przysługującym 
z tego tytułu urlopem lub zasiłkiem. 

W projekcie przewidziano również ułatwienia dla pracodawców. M.in. ma zostać 
ujednolicony system urlopów związanych z wychowywaniem dziecka, poprzez włączenie 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego (urlop rodzicielski 
będzie wynosił 32 tygodnie). 

Ponadto wydłużeniu – z 14 do 21 dni – ma ulec okres na złożenie przez pracowni-
ka wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego. Poza tym 
pracownicy będą mogli zrezygnować z urlopu przed terminem jego zakończenia 
wskazanym we wniosku i powrócić wcześniej do pracy jedynie za zgodą pracodawcy.  ■

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje, 
że pracodawcy będą mogli wystąpić do ZUS o odroczenie płatności 
lub rozłożenie na raty także składek z części pracowniczej. 

Ulgi w spłacie składek
ZMIANY 
PRAWNE

Dotychczas było to możliwe w przypadku składek finansowanych przez płatników, 
czyli opłacanych za pracowników przez pracodawcę. Teraz będzie to dotyczyło także 

http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zgloszone/art,30,prezydencki-projekt-ustawy-rodzinnej.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=D8A1E0D260E09FF4C1257E2F00627030
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3288
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=E6519184456BDF29C1257DE2003823EE
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składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, tj. przez 
pracowników z ich wynagrodzenia. 

Ustawa przewiduje też zmiany związane z ewidencjonowaniem opłaty prolongacyjnej 
na subkoncie ubezpieczonego oraz na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym. 
Ten mechanizm ma chronić ubezpieczonego przed realnym spadkiem wartości składki 
w związku z opóźnionym ich przekazywaniem.  ■

Nowe przepisy w przeważającej części od-
powiadają dotychczasowym regulacjom 
zawartym dotąd w podobnym rozporzą-
dzeniu z dnia 20 lipca 2011 r..

Najważniejsza zmiana dotyczy zaś roz-
szerzenia możliwości pracy bez zezwo-
lenia na pracę na studentów studiów 
stacjonarnych i doktorantów przebywa-
jących na terytorium RP na podstawie 
wizy w celu odbycia studiów w Polsce 
(dotychczas możliwość pracy bez zezwolenia w ciągu całego roku mieli studenci i dok-
toranci posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w związku ze studiami, natomiast 
studenci przebywający w Polsce na podstawie wiz mieli możliwość pracy bez zezwolenia 
tylko w miesiącach wakacyjnych).

Istotna zmiana dotyczy również oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzo-
ziemcowi, rejestrowanych przez powiatowe urzędy pracy. Przepis został doprecyzowany, 
tak by nie budziło wątpliwości, że okolicznością uzasadniającą zwolnienie z wymogu 

Powierzanie wykonywania 
pracy cudzoziemcowi bez 
zezwolenia
Nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie 
wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na 
pracę wejdzie w życie 1 maja 2015 r.

posiadania zezwolenia na pracę jest oświadczenie określające rzeczywiste warunki 
pracy cudzoziemca. Rozwiązanie to ma służyć lepszemu zabezpieczeniu praw cudzo-
ziemców pracujących na podstawie oświadczeń, zbliżyć poziom ochrony cudzoziemców 
pracujących na podstawie oświadczeń i zezwoleń na pracę i ułatwić kontrolę legalności 
pracy cudzoziemców.

Z wymogu uzyskania zezwolenia na pracę zwolnieni zostali też cudzoziemcy 
wygłaszający okazjonalne wykłady, referaty lub prezentacje o szczególnej war-
tości naukowej lub artystycznej niezależnie od miejsca stałego pobytu tych osób 
(dotychczas obowiązywał warunek, by osoby te zachowywały miejsce stałego pobytu 
za granicą).  ■

Chodzi o: 
 ▪ rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szcze-

gółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent 
strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich oraz

 ▪ rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, audytorzy Komisji Europejskiej i Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego podnosili bowiem brak systemu pozwalającego monitoro-
wać, czy beneficjenci, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny, są w dalszym ciągu 
uprawnieni do otrzymywania renty strukturalnej w pełnej wysokości. 

Znowelizowane przepisy nakładają na ARiMR obowiązek wysłania do benefi-
cjentów rent strukturalnych, na 3 miesiące przed osiągnięciem przez nich wieku 
emerytalnego, zawiadomienia o konieczności złożenia wniosku o przyznanie 
emerytury. W związku z tym, beneficjenci są zobowiązani do złożenia w ARiMR, 

Zmiana przepisów dotyczących 
rent strukturalnych
W marcu weszły w życie przepisy doprecyzowujące, mające na celu 
zobowiązanie beneficjentów rent strukturalnych do przechodzenia 
na emeryturę ustawową po osiągnięciu przez nich wieku 
emerytalnego.

http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,416,1.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000588
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,7170,rozporzadzenie-w-sprawie-powierzenia-wykonywania-pracy-cudzoziemcowi-najwazniejsze-zmiany.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000333
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000281
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Zespol-Prasowy/Informacje-Prasowe/Zmiana-przepisow-dotyczacych-rent-strukturalnych
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w ciągu 30 dni od osiągnięcia wieku emerytalnego, dokumentu potwierdzającego 
złożenie wniosku o emeryturę krajową. Zmienione przepisy mają również zastoso-
wanie wobec osób, które wiek emerytalny osiągnęły przed ich wejściem w życie, a nie 
składały wniosku o ustalenie prawa do emerytury. Osoby te zobowiązane są do zło-
żenia w ARiMR dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku o emeryturę krajową 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od ARiMR.

W przypadku niedostarczenia takiego dokumentu, ARiMR jest zobowiązana do 
zawieszenia wypłaty 50% wysokości renty strukturalnej lub części równej zwiększeniu 
przysługującemu z tytułu pozostawania w związku małżeńskim – w przypadku gdy 
osiągnięcie wieku emerytalnego dotyczy małżonka pobierającego rentę strukturalną.

W związku z powyższym, w przypadku, gdy beneficjent renty strukturalnej, wypłaca-
nej przez ARiMR w trakcie jej pobierania, nabędzie prawo do emerytury z ubezpieczenia 
społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego lub ubezpieczenia społecznego rolników, 
renta strukturalna zostanie pomniejszona o kwotę tej emerytury. Zmienione przepisy 
dotyczą również małżonka beneficjenta renty strukturalnej, na którego wypłacany był 
dodatek w ramach renty strukturalnej.

Należy pamiętać, że unijna renta strukturalna jest wypłacana w kwocie brutto i po 
uzyskaniu emerytury krajowej, ARiMR wypłaca różnicę pomiędzy kwotą brutto renty 
strukturalnej i kwotą brutto przyznanej emerytury. Po uzyskaniu prawa do emerytury 
ustanie obowiązek wpłacania składki emerytalno-rentowej do KRUS.  ■

Przepisy nowego rozporządzenia w spra- 
wie wydawania zezwolenia na pracę cu-
dzoziemca w przeważającej części odpo-
wiadają przepisom dotąd obowiązującego 
rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2009 r. 
Najistotniejsze zmiany dotyczą postę-
powania poprzedzającego wydanie in-
formacji starosty na temat możliwości 
zaspokojenia potrzeb kadrowych pod-
miotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Obejmują one m.in. 
ograniczenie kręgu osób, wśród których w pierwszej kolejności PUP poszukuje kandyda-
tów spełniających wymagania określone w ofercie pracy, oraz możliwość niewyrażenia 
zgody przez pracodawcę na skierowanie do niego tak wybranych kandydatów. Znacznie 
zmieniony został wzór informacji starosty.

Proces kierowania kandydatów został podzielony na 2 etapy. Rejestracja w rejestrach 
bezrobotnych i poszukujących pracy cudzoziemców przebywających na terytorium RP 
na podstawie wiz i zezwoleń na pobyt czasowy, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. 
h-ha ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mogłaby uniemożliwić 
wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziem-
ca (w tym cudzoziemca zarejestrowanego), gdy warunkiem wydania zezwolenia jest 
informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy.

Pierwszy etap (obligatoryjny) jest ściśle związany z wydaniem informacji starosty na 
temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, która powinna zostać 
sporządzona z uwzględnieniem „pierwszeństwa dostępu do rynku pracy obywateli 
polskich i cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy o promocji 

Zmiany w wydawaniu 
zezwolenia na pracę 
cudzoziemca
Od 1 maja zmienią się zasady wydawania zezwolenia na pracę 
cudzoziemca. Ograniczony zostanie krąg osób, wśród których 
w pierwszej kolejności PUP poszukuje kandydatów, a pracodawca 
zyska możliwość odrzucenia tak wybranych osób. Rozporządzenie 
w tej sprawie zostało opublikowane 17 kwietnia.

Nowym rozwiązaniem 
jest wymóg dołączenia 
do wniosku o wydanie 
zezwolenia na pracę 
cudzoziemca oryginału 
informacji starosty.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000543
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/akty-prawne
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W ten sposób, obowiązująca już, nowelizacja ustawy o transporcie drogowym oraz 
niektórych innych ustaw wdraża rozporządzenie unijne nr 181 z 2011 r., dotyczące praw 
pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. Obowiązuje ono od 1 marca 
2013 r. i dotyczy regularnych przewozów 
na trasach dłuższych niż 250 km.

Terminalami, na których niepełno-
sprawni będą mogli liczyć na pomoc, mają 
być znajdujące się w miastach powyżej 
50 tys. mieszkańców dworce, których wła-
ścicielem lub większościowym współwła-
ścicielem są samorządy i z których rocznie 
odjeżdża ponad pół miliona pasażerów. 
Pieniądze na ich dostosowanie mają pocho-
dzić z opłat pobieranych przez samorządy 
od operatorów terminali i przewoźników. 
Maksymalna opłata za jedno zatrzyma-
nie autobusu na dworcu ma wynosić 2 zł. 

Pozostałe dworce też mogą wprowa-
dzić pomoc dla niepełnosprawnych, lecz 
koszty niezbędnych zmian poniosą ich 
właściciele. 

Nowelizacja przewiduje też, że za nie-
przestrzeganie unijnego rozporządzenia 
mają grozić kary pieniężne do 30 tys. zł. 
Mają być one nakładane w postępowa-
niach wszczynanych zarówno na wniosek 
poszkodowanego pasażera, jak i w postę-
powaniach inicjowanych z urzędu.  ■

(…)”. W rozporządzeniu przyjęto, że re-
alizacja tej zasady powinna odbywać się 
poprzez dobór, a następnie skierowanie 
do pracodawcy obywateli polskich oraz 
cudzoziemców, o których mowa w art. 87 
ust. 1 pkt 1-11 ustawy, oraz wydanie in-
formacji wyłącznie w oparciu o wyniki re-
krutacji przeprowadzonej wśród tej grupy 
kandydatów. W przypadku, gdy starosta 
nie zidentyfikuje odpowiednich kandy-
datów spośród osób objętych „pierw-
szeństwem”, wydaje informację o braku 
możliwości zaspokojenia potrzeb kadro-
wych pracodawcy, na podstawie której 
wojewoda może wydać decyzję pozytywną 
w sprawie udzielenia zezwolenia na pracę 
cudzoziemca.

Drugi etap kierowania kandydatów 
dotyczy bezrobotnych i poszukujących 
pracy spełniających wymagania pracodawcy, którzy nie należą do grona osób obję-
tych „pierwszeństwem dostępu do rynku pracy” i może nastąpić wyłącznie w sytuacji 
wydania informacji starosty stwierdzającej brak możliwości zaspokojenia potrzeb 
kadrowych pracodawcy. Oznacza to, że starosta może (za zgodą pracodawcy) podjąć 
dalsze działania mające na celu realizację złożonej przez pracodawcę oferty pracy tylko 
w przypadku, gdy nie znalazł odpowiednich kandydatów spośród obywateli polskich 
i cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy o promocji (…). 

W rozporządzeniu przewidziano także możliwość niewyrażenia zgody przez podmiot 
powierzający pracę na skierowanie do niego kandydatów spełniających wymagania 
określone w złożonej ofercie pracy oraz konsekwencje takiej decyzji dla treści informacji 
starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy.

Ponadto rozporządzenie zawiera regulację, która w przypadkach uzasadnionych 
sytuacją na lokalnym rynku pracy umożliwia staroście „ograniczenie okresu ważno-
ści” wydawanej przez niego informacji ze 180 do 90 dni przed złożeniem wniosku 
o wydanie zezwolenia na pracę. Starosta  wydając informację, o której mowa w art. 88c 
ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji (…), będzie mógł ograniczyć okres, w którym informacja 
ta będzie podlegała uwzględnieniu w postępowaniu prowadzonym przez wojewodę.

Nowym rozwiązaniem jest także wymóg dołączenia do wniosku o wydanie zezwo-
lenia na pracę cudzoziemca oryginału informacji starosty, co oznacza, że dokument 
ten nie będzie mógł być wykorzystywany wielokrotnie w kolejnych postępowaniach 
administracyjnych dotyczących różnych cudzoziemców.  ■

■  KADRY I UBEZPIECZENIA SERWIS DOMOWY   ■

ZMIANY 
PRAWNE

Dworce autobusowe dla 
niepełnosprawnych

Największe dworce autobusowe w kraju zostaną przystosowane 
do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom 
o ograniczonej sprawności ruchowej. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000390
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2015/03/10/transport_drogowy.rtf
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,7167,zmiany-w-wydawaniu-zezwolenia-na-prace-cudzoziemca.html
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SERWIS DOMOWY   ■■  SERWIS DOMOWY

– To jedna ze zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych 
ustaw. Nowe przepisy wejdą w życie 17 maja br. 

Na okres 3 miesięcy uprawnienia do prowadzenia pojazdami utracą też kierowcy, 
którzy przewożą zbyt dużą liczbę osób (przekraczającą liczbę miejsc określoną w do-
wodzie rejestracyjnym).  ■

Wprowadza ona do polskiego prawa 
przepisy unijne. Przewiduje m.in., że 
ochrona ma być stosowana w  każdej 
sprawie, w której istnieje ryzyko zagro-
żenia życia lub zdrowia świadka. Zgodnie 
z ustawą, decyzję o zapewnieniu pomocy 
i ochrony będzie podejmował komendant 
wojewódzki Policji właściwy ze względu 
na miejsce pobytu osoby, która ma być 
chroniona. Decyzja będzie podejmowana 
na wniosek osoby zainteresowanej, sądu 
lub prokuratury. Nowe przepisy weszły 
w życie 8 kwietnia 2015 r.  ■

Nowe kwoty mandatów za niektóre wykroczenia, w tym związane z nieuprawnionym 
posługiwaniem się kartą parkingową, przewiduje rozporządzenie zmieniające, które 
zaczęło obowiązywać od 11 kwietnia br.  ■

Nowe przepisy wkrótce m.in. zaostrzą 
wymogi dotyczące parametrów tech-
nicznych dla fotelików samochodowych. 
Poza tym ustawa wprowadza bezwzględny 
zakaz przewożenia dziecka poniżej 3 lat 
w pojeździe, który nie ma pasów bezpie-
czeństwa i fotelika. 

Nowelizacja przewiduje też, że obo-
wiązek przewożenia dzieci w fotelikach 
będzie uzależniony tylko od ich wzrostu – dzieci poniżej 150 cm wzrostu będą mogły 
być przewożone na przednim siedzeniu wyłącznie w foteliku. Z kolei dzieci o wzroście 
co najmniej 135 cm, które nie zmieszczą się w dostępnych fotelikach, będą mogły po-
dróżować na tylnym siedzeniu przypięte jedynie pasami.   ■

Przekroczysz prędkość 
o 50 km/h – stracisz prawo jazdy

Skuteczniejsza ochrona 
świadków i ofiar przestępstw

Kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o minimum 
50 km/h w obszarze zabudowanym, stracą prawo jazdy 
na 3 miesiące.

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka 
kompleksowo reguluje zasady ochrony ofiar i świadków 
przed zastraszeniem i odwetem w trakcie i po zakończeniu 
postępowania karnego i karnoskarbowego.

800 zł za parkowanie na „kopercie”, 100 zł za brak odblasków.

Dzieci w samochodach
Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym wdraża do 
polskiego prawa regulacje unijne (m.in. dyrektywę Komisji 
2014/37/UE), dotyczące stosowania pasów bezpieczeństwa 
i fotelików dla dzieci w pojazdach. 

Nowe kwoty mandatów 
od 11 kwietniaWSKAŹNIKI 

I STAWKI

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6782,efektywniejsza-walka-z-pijanymi-kierowcami--.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2586
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13134,Przekroczysz-predkosc-o-50-kmh-stracisz-prawo-jazdy.html
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13186,Rzadowe-Centrum-Legislacji-opublikowalo-nowelizacje-ustawy-Kodeks-karny-oraz-nie.html
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/57/1/kodeks_karny.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=DD483AC6760F3965C1257DC7003E9F52
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13156,Nowe-kwoty-mandatow-od-11-kwietnia-800-zl-za-parkowanie-na-kopercie-100-zl-za-br.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000506
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/57/1/prawo_o_ruchu_drogowym.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=252433FEC22F4B7FC1257E22006A6744
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6951,ustawa-zakladajaca-efektywniejsza-walke-z.html
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/53/1/ochrona_swiadka.rtf
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6961,wejscie-w-zycie-ustawy-o-ochronie-i-pomocy-dla.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=BFFC3FCAC37B1227C1257DE20037501A
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■  SERWIS DOMOWY SERWIS DOMOWY   ■

ORZECZENIA

Cele te mają być osiągnięte do 2030 r.  ■

Do 4 maja 2015 r. każdy wyborca może 
sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis 
wyborców został sporządzony, czy został 
w spisie uwzględniony. Wójt (burmistrz, 
prezydent miasta) powiadamia wyborców, 
w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporzą-
dzeniu spisu wyborców oraz o miejscu 
i czasie jego udostępniania. Udostępnie-
nie spisu wyborców do wglądu następu-
je na pisemny wniosek wyborcy. Polega 
ono na udzieleniu informacji, że osoba 
wskazana we wniosku jest ujęta w spisie 
wyborców lub nie figuruje w spisie

Obywatele polscy, którzy chcą oddać 
swój głos w  wyborach prezydenckich 
w jednym z obwodów wyborczych poza granicami kraju, mogą rejestrować się poprzez 
internetowy portal ewybory.msz.gov.pl.  ■

Gmina, która chce prowadzić politykę prorodzinną, może skorzystać z zapisu art. 6j ust. 
2a ustawy z 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
zgodnie z którym rada gminy może różnicować stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w zależności od m.in. liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość. Oznacza to w praktyce, że może ona ustalić niższe stawki opłat dla 
gospodarstw domowych liczących powyżej określonej liczby mieszkańców. Wiele gmin 
korzystało z tej możliwości jeszcze przed zeszłoroczną nowelizacją ustawy śmieciowej.

Państwo członkowskie, które odmawia uznania ważności prawa jazdy w takiej sytuacji, 
jest właściwe do ustalenia warunków, które posiadacz prawa jazdy musi spełnić, by 
odzyskać uprawnienie do kierowania pojazdami na terytorium tego państwa. Nie 
można jednak odmówić tego uprawnienia bezterminowo, a warunki jego odzy-
skania muszą być zgodne z zasadą proporcjonalności. – Tak uznał TSUE w wyroku 
z 23 kwietnia 2015 r. w sprawie C-260/13 – Sevda Aykul przeciwko Land Baden-Würt-
temberg.  ■

Wkład Unii Europejskiej do nowej umowy klimatycznej zakłada 
ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO2) o 40% względem 1990 r. 
oraz wzrost udziału produkcji energii z OZE do 27%. 

Unijny wkład do nowej 
umowy klimatycznej

AKTUALNOŚCI

Wybieramy 
Prezydenta RP 

Wykroczenie drogowe 
za granicą…

Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja 2015 r. Lokale 
wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Inne państwo członkowskie UE może odmówić posiadaczowi prawa 
jazdy uprawnienia do kierowania pojazdem na jego terytorium 
po popełnieniu tam wykroczenia drogowego powodującego 
niezdolność tego posiadacza do kierowania. 

PORADY

Jednym ze sposobów różnicowania stawek opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi jest np. liczba 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Dzięki temu 
rozwiązaniu gminy mogą wspierać m.in. rodziny wielodzietne.

Ulgi w opłatach za 
odpady komunalne dla 
rodzin wielodzietnych

http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/24220_rada_ue_ds_srodowiska_zatwierdzila_wklad_do_nowej_umowy_klimatycznej.html
http://prezydent2015.pkw.gov.pl/aktualnosci/0/33_Spis_wyborcow
http://info.pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_01/e27b63fcad5d94bb1cc448891fb93e4d.pdf
http://prezydent2015.pkw.gov.pl/aktualnosci/0/27_Glosowanie_za_granica_i_na_polskich_statkach_morskich
http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/ruszyl_system_elektronicznej_rejestracji_wyborcow_za_granica
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-04/cp150040pl.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163879&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=354717
http://prezydent2015.pkw.gov.pl/
http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2015_02/15381cc404a5da1dffb8a99ed23cb888.pdf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=F48FB1E9B07A3FEEC1257DE200436901
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Uzupełnianie wiedzy na prestiżowych za-
granicznych uniwersytetach pozwoli uzdol-
nionym studentom rozwinąć potencjał inte-
lektualny i wykorzystać zdobytą wiedzę po 
powrocie do kraju. Z programu będą mogli 
skorzystać studenci, którzy ukończyli trzeci 
rok jednolitych studiów magisterskich nie 
wcześniej niż w roku poprzedzającym ich 
zgłoszenie. Taką możliwość będą mieli też absolwenci studiów licencjackich, jeśli 
ukończyli je nie wcześniej niż w roku przed zgłoszeniem do programu. Osoba, która 
podejmie studia za granicą, otrzyma z programu środki na pokrycie kosztów: rekruta-
cji, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Świadczenia te 
zostaną zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Uczestnik programu nie będzie musiał zwracać udzielonego mu wsparcia, jeśli 
w ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni będzie przez 5 lat odpro-
wadzać w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zwolnione ze zwrotu 
pieniędzy będą także osoby, które ukończą studia doktoranckie w kraju. Pomocy finan-
sowej udzielonej w ramach programu nie trzeba będzie również zwracać, jeśli studia 
zagraniczne nie zostały podjęte lub nie zostały ukończone z przyczyn nieleżących po 
stronie uczestnika. 

Program ruszy od roku akademickiego 2016/2017. Będzie mogło z niego skorzystać 
ok. 100 studentów rocznie. W 2016 r. budżet państwa przeznaczy na ten cel 18,5 mln, 
a planowana kwota dofinansowania na cały 10-letni program do 2025 r. to 336 mln zł.   ■

■  SERWIS DOMOWY SERWIS DOMOWY   ■

PROJEKTY

Bezpłatne studia 
dla najzdolniejszych 
studentów za granicą

Państwo sfinansuje najlepszym polskim studentom naukę 
na renomowanych zagranicznych uczelniach. Będzie to 
możliwe dzięki uchwalonej już przez Sejm nowelizacji Prawa 
o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych. Ma ona zapewnić wybitnym polskim studentom 
sfinansowanie z budżetu państwa studiów magisterskich na 
najlepszych uczelniach na świecie. 

Dzięki znowelizowaniu przepisów gminy 
mogą również udzielać wsparcia na pod-
stawie art. 6k ust. 4 ustawy śmieciowej. 
Przed nowelizacją z 28 listopada 2014 r. 
rada gminy, określając warunki opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
mogła różnicować stawki opłat, wprowa-
dzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać 
dopłaty dla właścicieli nieruchomości speł-
niających ustalone przez gminę kryteria 
lub określić szczegółowo zasady ustalania 
tych opłat. Przepis w tym brzmieniu nie 
dopuszczał jednak wprowadzania zwolnień 
podmiotowych, jakimi są zwolnienia dla 
rodzin wielodzietnych.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem 
z 28 listopada 2013 r. orzekł niezgodność 
z Konstytucją przepisu art. 6k ust. 4 w za-
kresie, w  jakim upoważnia radę gminy 
do wprowadzenia zwolnień przedmioto-
wych oraz dopłat. Zgodnie z wyrokiem 
warunki przyznawania dopłat i  zwol-
nień powinny zostać określone w akcie 
prawnym o  randze ustawowej. Stąd 
w nowelizacji ustawy art. 6k ust. 4 otrzymał nowe brzmienie – jako kryterium zwol-
nienia z całości lub części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpro-
wadzono kryterium dochodowe, określane na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej. W związku z tą zmianą gminy, które wprowadziły jakiekolwiek 
zwolnienia przedmiotowe lub dopłaty, powinny dostosować akty prawa miejscowego 
do zmienionych przepisów ustawy.

Ponadto, na podstawie przepisów z zakresu pomocy społecznej oraz art. 27 ustawy 
z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, gmina może przyznawać rodzinom wielo-
dzietnym dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą 
takiej dopłaty są odpowiednie zapisy aktów prawa miejscowego, np. uchwały dotyczącej 
gminnej karty dużej rodziny, a nie uchwała wynikająca z art. 6k ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Środki na tego typu dopłaty nie mogą bowiem pocho-
dzić z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od 
właścicieli nieruchomości ze względu na przepisy art. 6r ust. 1aa-2c. Przyznanie takiej 
dopłaty wymaga zmian w samorządowych programach przyznających uprawnienia 
rodzinom wielodzietnym.  ■

Program ruszy od roku 
akademickiego 2016/2017. 
Będzie mogło z niego 
skorzystać ok. 
100 studentów rocznie.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/zagraniczne-studia-szansa-dla-najzdolniejszych-studentow.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-oraz-ustawy-o-podatku.html
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/pierwsze-czytanie-projektu-ustawy-umozliwiajacej-realizacje-programu-studia-dla-wybitnych.html
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3221
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/24374_ulgi_w_oplatach_za_odpady_komunalne_dla_rodzin_wielodzietnych.html
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Można kwestionować 
rozstrzygnięcia organów 
podatkowych…

Podatnikom przysługują pewne prawa w postępowaniu podatkowym. 
Pomocą w ich realizacji służy nasza kancelaria.

PRAWO DO ZASKARŻENIA DECYZJI

Podatnik ma zagwarantowane prawo wniesienia odwołania od decyzji organu podatkowego 

wydanej w pierwszej instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o czym powinien 

zostać pouczony w decyzji. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za 

pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję. Odwołanie powinno zawierać 

zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania, będącego przedmiotem odwołania, 

oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Na uzasadniony wniosek organ odwoławczy 

może przeprowadzić rozprawę, na której podatnik może składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, 

zgłaszać swoje propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Wniesione 

odwołanie można wycofać w każdym stadium toczącego się postępowania odwoławczego 

– do momentu wydania decyzji przez organ odwoławczy. Organ odwoławczy może odmówić 

uwzględnienia wniosku o wycofanie odwołania, jeśli zachodzi prawdopodobieństwo pozo-

stawienia w mocy decyzji dotkniętej poważnymi wadami prawnymi.

W przypadku decyzji wydanej przez organ odwoławczy podatnikowi przysługuje prawo wnie-

sienia – za pośrednictwem tego organu – skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego 

w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, o czym podatnik zostanie pouczony w decyzji.

PRAWO DO ZASKARŻENIA POSTANOWIENIA

Podobne zasady obowiązują w przypadku zaskarżenia postanowienia, z tym że zażalenie na 

postanowienie można wnieść w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Zażalenie można 

wnieść tylko wtedy, kiedy ustawa – Ordynacja podatkowa tak stanowi. O prawie, terminie 

i sposobie wniesienia zażalenia podatnik powinien zostać pouczony w postanowieniu.

PRAWO DO WZRUSZENIA OSTATECZNEJ DECYZJI

W sytuacji, gdy określona decyzja podatkowa stała się ostateczna, podatnik ma uprawnienie, 

w określonych w ustawie sytuacjach, do wystąpienia do organu podatkowego o wzruszenie tej 

decyzji w trybie: wznowienia postępowania, stwierdzenia jej nieważności, uchylenia lub zmiany.

Przepisy określają konkretne przesłanki do zastosowania każdego z tych trybów procesowych. 

Podatnik powinien wybrać tryb, który odpowiada okolicznościom występującym w sprawie. 

Te tryby postępowania mają nadzwyczajny charakter.  ■
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