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ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

Wpłata podatku dochodowego w formie karty 
podatkowej za lipiec.

 Wpłata zryczałtowanego podatku 
dochodowego pobranego w lipcu 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 lipcu 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 lipiec 

– osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za lipiec. 

Wpłata podatku od nieruchomości i podatku 
leśnego za sierpień – osoby prawne, 

jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające 
osobowości prawnej. 

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

– pozostali niepubliczni płatnicy składek.

Złożenie informacji podsumowującej 
(w wersji drukowanej) za lipiec.

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 lipiec.

Wpłata ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych za lipiec.

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 lipiec.

Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.

Złożenie informacji podsumowującej 
(składanej elektronicznie).

Terminy – sierpień

Słowo od doradcy
7
7

7

10

10
17

17

17
20

20

20

20

20

20

20
25
25

Drogi Kliencie,

Powoli zbliżamy się do końca wakacji. Cieszmy się ostatnimi upalnymi dniami i czerpmy 

energię ze słońca – na resztę pracowitego roku. Nie samą pracą człowiek żyje. A lato 

mamy piękne w tym roku. W lecie można też podnosić swe kwalifikacje zawodowe, 

czy nawet hobbystyczne. Jeszcze przed nami długi sierpniowy weekend, więc życzę 

wszystkim udanego  wypoczynku i wielu wrażeń.

Twój Doradca Podatkowy Monika Kawalec
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ZMIANY 
PRAWNE

Od 1 września 2015 r. mają zostać utwo-
rzone tzw. centra obsługi, w których będzie 
można składać podania i deklaracje oraz 
otrzymać zaświadczenia, a także uzyskać 
wyjaśnienia dotyczące przepisów. Centra te 
mają pomagać podatnikom niezależnie od 
urzędu skarbowego, pod który podlegają. 

Ustawa przewiduje także, że mikro-
przedsiębiorcy przez pierwsze półtora 
roku prowadzenia firmy będą mieli prawo 
do pomocy asystenta podatnika, który 
będzie udzielał informacji o obowiązkach 
podatkowych. 

Ponadto nowe przepisy m.in. nakładają 
na administrację podatkową obowiązek 
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. 

Ustawa przewiduje też utworzenie 
Biura Krajowej Informacji Podatkowej, 
którego dyrektor uzyska status organu podatkowego. Będzie on odpowiedzialny za 
wydawanie indywidualnych interpretacji przepisów podatkowych. Zmiana ta ma po-
prawić jakość wydawanych interpretacji.  ■

Tzw. druga ustawa deregulacyjna zo-
bowiązała zaś Ministra Finansów do 
wydawania ogólnych interpretacji po-
datkowych także na wniosek każdego 
„zainteresowanego”. Uregulowano też 
w  art. 14a Ordynacji podatkowej tryb 
wydania interpretacji ogólnej na wniosek.

Obecnie Minister Finansów ma dążyć  
do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy 
podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności ich interpreta-
cji, z urzędu lub na wniosek, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału 
Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (interpretacje ogólne); 
wnioskodawcą nie może być organ administracji publicznej. Interpretacje ogólne mają 
zatem ujednolicać stosowanie prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz 
organy kontroli skarbowej. Naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb skarbo-
wych, wydając decyzje w indywidualnych sprawach podatników, powinni zastosować 
się do interpretacji ogólnej. Jeżeli jednak tego nie zrobią, decyzja będzie ważna, ale 
sąd oceniając jej moc prawną uwzględni fakt, że obliczając wysokość podatku podatnik 
kierował się interpretacją ogólną przepisów podatkowych.

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej musi być  złożony na specjalnym druku 
(ORD-OG1) i być opłacony oraz zawierać  uzasadnienie konieczności wydania inter-
pretacji ogólnej, m.in.:
1. przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepisów prawa podatkowego 

wymagających wydania interpretacji ogólnej;
2. wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w okre-

ślonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych 
przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w takich samych stanach 
faktycznych lub zdarzeniach przyszłych, oraz w takich samych stanach prawnych.

■  PODATKI  PODATKI  ■

Ustawa o administracji podatkowej ma na celu usprawnienie 
działania administracji podatkowej oraz ułatwienie obywatelom 
skorzystania z jej wsparcia, dzięki m.in. centrom obsługi 
i asystentom podatnika. 

Administracji podatkowa 
bardziej przyjazna

PORADY

Od 1 lipca 2007 r. interpretacje dzielą się na ogólne i indywidualne. 
Oba rodzaje interpretacji wydaje Minister Finansów, jednak 
bezpośrednio przez Ministra wydawane są tylko interpretacje ogólne.

Interpretacje ogólne 
Ministra Finansów

Interpretacje ogólne mają 
ujednolicać stosowanie prawa 
podatkowego przez organy 
podatkowe oraz
organy kontroli skarbowej.

http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2015/07/31/informacja_w_sprawie_ustawy_o_administracji_podatkowej.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=1F84985384109F06C1257E7E0046816E
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=253AAC1045AAA281C1257E26004F10A6
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Interpretacja ogólna zostanie wydana, jeśli w dniu złożenia wniosku w sprawach tych 
nie toczy się postępowanie podatkowe lub postępowanie kontrolne organu kontroli 
skarbowej albo od decyzji lub na postanowienie nie zostało wniesione odwołanie 
lub zażalenie. To ograniczenie uniemożliwia w praktyce w większości wypadków sko-
rzystanie z nowych przepisów.

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia, 
jeżeli:
1. nie są spełnione warunki, że wniosek winien zawierać uzasadnienie konieczności 

wydania interpretacji ogólnej bądź w sprawie toczy się już jakieś ww. postępowanie, 
bądź też wniosek nie spełniać innych wymogów określonych przepisami prawa, lub

2. przedstawione we wniosku zagadnienie jest przedmiotem interpretacji ogólnej 
i stan prawny nie uległ w tym zakresie zmianie.

W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia 
wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. Postanowienie nie zawiera danych 
identyfikujących stronę postępowania, w którym wydano decyzję, postanowienie lub 
interpretację indywidualną, wskazaną we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej. 
Przepisy rozdziałów 14 („Postanowienia”) i 16 („Zażalenia”) działu IV Ordynacji podat-
kowej stosuje się przy tym odpowiednio.

Rozporządzeniem z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia do wydawa-
nia postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji 
ogólnych oraz wykonywania niektórych czyn- ności związanych ze złożonymi wnioskami 
(Dz.U. z 2011 r., Nr 296, poz. 1757) Minister Finansów – w celu usprawnienia obsługi 

wnioskodawców – upoważnił, jako organ pierwszej instancji, do wydawania postano- 
wień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych:

1. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy – w zakresie podatku dochodowego 
od osób fizycznych,

2. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach – w zakresie podatku dochodowego 
od osób prawnych oraz podatku akcyzowego,

3. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu – w zakresie podatku od towarów i usług,
4. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie – w zakresie podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz przepisów ustawy 
– Ordynacja podatkowa,

5. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi – w zakresie niewymienionym w ww. pkt 1-4
– bez względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.
Prawo dostępu do akt sprawy wydania interpretacji ogólnej nie obejmuje danych 

identyfikujących stronę postępowania, w którym wydano decyzję, postanowienie lub 
interpretację indywidualną, wskazaną we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej.

Zgodnie z Ordynacją podatkową, na pisemne żądanie ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej przekazują 
niezwłocznie akta dotyczące wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej 
decyzji, postanowień oraz interpretacji indywidualnych. Rozporządzeniem z dnia 
27 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawie-
niu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania 
niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami Minister Finansów upoważnił 
Dyrektorów Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Łodzi 
do występowania z pisemnym żądaniem do organów podatkowych oraz organów 
kontroli skarbowej o przekazanie akt dotyczących wskazanych we wniosku o wydanie 
interpretacji ogólnej decyzji, postanowień oraz interpretacji indywidualnych.

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą 
należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia 
w jednym wniosku o wydanie interpretacji odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń 
przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego 
stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa. 
Opłata podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku wydania interpretacji ogólnej. Zwrot 
opłaty następuje w terminie 7 dni od dnia opublikowania interpretacji ogólnej.

Interpretację ogólną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, 
jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do tego 
terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla 
dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów 
opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Poza tym w sprawach dotyczących wydawania interpretacji ogólnych na wniosek 
stosuje się odpowiednio wiele przepisów Ordynacji podatkowej regulujących ogólne 
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 PODATKI  ■■  PODATKI

postępowanie podatkowe (tj. art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, 
art. 135-137, art. 140, art. 143, art. 165 § 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1-2, art. 170 
i art. 171 oraz przepisy rozdziału 5, 6, 10 i 23 działu IV). 

Interpretacje ogólne są publikowane, bez zbędnej zwłoki, w Dzienniku Urzędowym 
Ministra Finansów oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Minister Finansów sprawuje nadzór nad procesem wydawania interpretacji. Jeżeli 
Minister twierdzi nieprawidłowość interpretacji ogólnej lub indywidualnej, ma prawo 
z urzędu zmienić  wydaną interpretację, uwzględniając m.in. orzecznictwo sądów, Try-
bunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zawiadomienie 
o zmienionej interpretacji indywidualnej doręcza się podmiotowi, któremu w danej 
sprawie interpretacja została wydana.  ■

1  Określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru 
wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz.U. z 2011 r. 
Nr 296, poz. 1756).

ODPOWIEDZI

Zestawy z elektroniką

Sprzedaję m.in. towary w formie zestawów (tzw. bundle), w skład 
których wchodzą towary objęte od początku lipca br. odwróconym 
obciążeniem (głównie elektronika). Czy ma w tym przypadku 
zastosowanie mechanizm odwróconego obciążenia?

Ponieważ zakres stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia wyznaczony 
jest, co do zasady, Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (według której klasyfiko-
wane są towary wymienione w załączniku nr 11), reguły związane z klasyfikacjami 
statystycznymi należy odpowiednio przyjąć w przypadku towarów sprzedawanych 
w formie zestawów. Zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU, która jest ściśle 
powiązana z Nomenklaturą Scaloną (CN), przy zaliczaniu wyrobu do poszczególnych 
grupowań PKWiU 2008 należy stosować „Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury 
Scalonej (CN)”. Te reguły, uzupełnione o szczegółowe zasady klasyfikowania towarów 
pakowanych w zestawy do sprzedaży detalicznej, wyznaczone rozporządzeniem 
Komisji Europejskiej z 2013 r.1 wprowadzającym „Wytyczne dotyczące klasyfikacji 
w Nomenklaturze scalonej towarów pakowanych w zestawy do sprzedaży detalicz-

nej”, nakreślają sposób klasyfikowania takich zestawów występujących w obrocie 
handlowym. 

Biorąc pod uwagę różny charakter zestawów, jakie mogą pojawić się na rynku 
(w zależności od rodzajów, właściwości czy ilości elementów tych zestawów), kla-
syfikowanie tego rodzaju produktów powinno być dokonywane indywidualnie 
(nawet w przypadku pewnego ich podobieństwa). W przypadku wątpliwości co do 
sposobu zaklasyfikowania do właściwego grupowania PKWiU konkretnego pro-
duktu, o stosowną opinię w tej sprawie można wystąpić do Ośrodka Klasyfikacji 
i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. 

Jako przykłady produktów handlowych sprzedawanych jako „zestawy” (pako-
wanych razem do sprzedaży detalicznej), w skład których wchodzą towary objęte od 
1 lipca br. mechanizmem odwróconego obciążenia (przede wszystkim elektronika)2 
– sklasyfikowanych na podstawie reguł dotyczących klasyfikacji statystycznych – 
których dostawa objęta jest mechanizmem odwróconego obciążenia (jeśli wartość 
netto transakcji przekracza określony limit kwotowy – 20.000 zł) – można podać: 
 ▪ komputer przenośny z modemem lub routerem – stanowią zestaw (któremu 

zasadniczą rolę nadaje komputer) – zestaw taki objęty jest grupowaniem PKWiU 
26.20.11.0;

 ▪ komputer przenośny z myszką – stanowią zestaw (któremu zasadniczą rolę 
nadaje komputer) – zestaw taki objęty jest grupowaniem PKWiU 26.20.11.0; 

http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/57/1/informacja__vat_i_zamowienia_publiczne.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=4C0600391CE3CD6DC1257DCD0050398A
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 ▪ komputer przenośny z  myszką, 
klawiaturą i etui - stanowią zestaw 
(któremu zasadniczą rolę nadaje 
komputer) – zestaw taki objęty jest 
grupowaniem PKWiU 26.20.11.0; 

 ▪ telefon komórkowy ze słuchawka-
mi i ładowarką – stanowią zestaw 
(któremu zasadniczą rolę nadaje 
telefon komórkowy) – zestaw taki należy klasyfikować w grupowaniu PKWiU 
26.30.22.0; 

 ▪ komputer przenośny z  zainstalowanym dodatkowym oprogramowaniem 
– produkt ten mieści się w grupowaniu PKWiU 26.20.11.0;

 ▪ konsola do gier z zainstalowaną grą – produkt ten mieści się w grupowaniu 
PKWiU 26.40.60.0;

 ▪ sprzęt elektroniczny (konsole do gier, telefony komórkowe lub komputery 
przenośne) wraz z tzw. gadżetami reklamowymi w postaci broszury o charak-
terze reklamowym lub informacyjnym – produkt taki spełnia w świetle regulacji 
związanych z klasyfikacjami statystycznymi definicję zestawu zawierającego 
drobny/nieistotny artykuł. 

Jeżeli zaś do ww. zestawu dołożony zostanie gadżet reklamowy o większej wartości, 
np. pendrive, to produkt taki nie będzie mógł być uznany w świetle regulacji zwią-
zanych z klasyfikacjami statystycznymi za zestaw zawierający drobne/nieistotne 
artykuły i każdy z tych towarów powinien być zatem sklasyfikowany oddzielnie. 

Niektóre więc towary, pomimo że są pakowane razem, nie spełniają wszystkich 
warunków do uznania ich w świetle regulacji związanych z klasyfikacjami statystycz-
nymi za zestaw i wtedy każdy z tych towarów powinien być sklasyfikowany oddzielnie. 
Jako przykłady pakowanych razem do sprzedaży detalicznej towarów, które nie 
mogą być – na podstawie reguł dotyczących klasyfikacji statystycznych – uznane 
za zestaw, można podać: 
 ▪ telefon komórkowy z zegarkiem typu smartwatch – dostawa telefonu komórko-

wego (PKWiU 26.30.22.0) objęta jest mechanizmem odwróconego obciążenia 
(jeśli transakcja przekracza określony limit kwotowy – 20.000 zł), zaś dostawa 
zegarka typu smartwatch (PKWiU 26.30.23.0) rozliczana jest na zasadach 
ogólnych; 

 ▪ telefon komórkowy z opaską typu smartband – dostawa telefonu komórkowego 
(PKWiU 26.30.22.0) objęta jest mechanizmem odwróconego obciążenia (jeśli 
transakcja przekracza limit kwotowy), a dostawa opaski smartband (PKWiU 
26.51.66.0 lub 27.90.11.0) rozliczana jest na zasadach ogólnych; 

 ▪ telefon komórkowy z akcesoriami (etui, uchwyt do samochodu, ładowarka 
do samochodu) - dostawa telefonu komórkowego (PKWiU 26.30.22.0) objęta 
jest mechanizmem odwróconego obciążenia (jeśli transakcja przekracza limit 
kwotowy) , natomiast dostawa etui do telefonu (PKWiU 15.12.12.0), uchwytu do 
telefonu (PKWiU 22.29.29.0)3 czy ładowarki do samochodu (PKWiU 27.11.50.0) 
rozliczana jest na zasadach ogólnych; 

 ▪ konsola do gier sprzedawana łącznie z grą, która nie jest zainstalowana (grą 
w postaci zdrapki lub płyty Blu-Ray) – dostawa konsoli (PKWiU 26.40.60.0) objęta 
jest mechanizmem odwróconego obciążenia (jeśli transakcja przekracza limit 
kwotowy), zaś dostawa gry w postaci zdrapki (PKWiU 58.21) bądź płyty Blu-Ray 
(PKWiU 59.11.2) rozliczana jest na zasadach ogólnych.   ■

Na podst. www.finanse.gov.pl

1  Dz.Urz. UE 2013/C 105/01.
2  Zob. towary, o które rozszerzony został od 1 lipca 2015 r. załącznik nr 11 do ustawy o VAT.
3  Uchwyt do samochodu nie jest przeznaczony do wykonywania tej samej określonej czynności co 
pozostałe elementy (artykuły), a niemożliwe jest zbudowanie zestawu w postaci „zestawu wybra-
kowanego” poprzez wydzielenie z niego tylko niektórych artykułów.

Klasyfikowanie tego 
rodzaju produktów, jak 
zestawy z elektroniką, 
powinno być dokonywane 
indywidualnie.

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3160814/Zmiany+wprowadzane+w+zakresie+podatku+od+towarow+i+uslug+od+1+lipca+2015+r.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3160814/Broszura-zmiany+w+zakresie+odwroconego+VAT.pdf
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ZMIANY 
PRAWNE

Inwestycje 
transportowe

Usprawnienie przygotowania inwestycji drogowych i kolejowych 
finansowanych z funduszy UE na lata 2014-2020 – to cel nowelizacji 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Nowe przepisy wydłużają z 4 do 6 lat termin obowiązywania tzw. decyzji środowisko-
wych. Okres ten będzie mógł zostać przedłużony o kolejne 4 lata, jeśli przedsięwzięcie 
będzie realizowane etapowo, a warunki jego realizacji nie ulegną zmianom. 

Zgodnie z nowelizacją możliwa będzie też zmiana decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej bądź z zakresu modernizacji lub budowy infrastruktury kolejowej 
bez konieczności zmiany decyzji środowiskowej. 

Ustawa ma również przyspieszyć procedury administracyjne związane z przygo-
towaniem oraz prowadzeniem badań geologicznych i archeologicznych w przypadku 
inwestycji w drogi krajowe. 

Nowe rozwiązania mają umożliwić terminową realizację projektów drogowych 
oraz kolejowych, a także przyczynić się do gospodarnego wydatkowania środków 
publicznych.   ■

Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się 
i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw zmienia m.in. zasady tworzenia 

Będą możliwe nowe formy współpracy banków spółdzielczych 
– zwiększy to ich stabilność finansową oraz wzmocni 
bezpieczeństwo depozytów powierzanych tym instytucjom.

Nowe rozwiązania dla banków 
spółdzielczych

funduszy własnych oraz umożliwia powo-
łanie przez banki spółdzielcze i zrzeszające 
(czyli powstałe w wyniku połączenia się co 
najmniej dwóch banków, w tym co najmniej 
jednego spółdzielczego) systemu ochrony 
instytucjonalnej, a także tworzenie tzw. 
zrzeszeń zintegrowanych. 

Ponadto ustawa dostosowuje krajowy 
system bankowości spółdzielczej do rozpo-
rządzenia unijnego nr 575/2013 w sprawie 
wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (tzw. CRR, 
od Capital Requirements Regulation). Wprowadza ono m.in. nowe wskaźniki kapitałowe, 
służące do wyliczania wypłacalności banków. Jednym z nich jest kapitał podstawowy 
Tier I (tzw. CET I, od  Common Equity Tier I). 

Nowe przepisy umożliwią zaliczenie do tego kapitału wpłat na udziały członkowskie 
w bankach spółdzielczych. Będą one mogły ograniczyć lub zawiesić możliwość zwrotu 
wpłat dokonanych na udziały członkowskie, które zostały wypowiedziane. Jest to roz-
wiązanie dobrowolne i każdy bank spółdzielczy podejmie samodzielną decyzję, czy je 
zastosuje, czy też uzupełni ewentualne braki w kapitale CET I w inny sposób. 

Inny wymóg rozporządzenia CRR zobowiązuje banki do utrzymywania płynnych 
aktywów umożliwiających pokrycie odpływów gotówkowych w ciągu następnych 30 dni 
kalendarzowych. Banki mogą ten wymóg spełniać indywidualnie, poprzez powołanie 
tzw. grupy płynnościowej lub poprzez stworzenie systemu ochrony instytucjonalnej 
(tzw. Institutional Protection Scheme, IPS), którego celem ma być zapewnienie płyn-
ności i wypłacalności każdego z jego uczestników. Nowelizacja tworzy podstawy do 
stworzenia takiego systemu. Udział w nim będzie dobrowolny. Jego członkowie będą 
wzajemnie gwarantowali swoje zobowiązania. Z wpłat uczestników będzie powołany 
specjalny fundusz pomocowy. Ponadto zorganizowane zostaną mechanizmy moni-
torowania ryzyka, a cały system będzie zatwierdzony i nadzorowany przez Komisję 
Nadzoru Finansowego. Ustawa przewiduje, że na wydatki związane z tworzeniem lub 
przystąpieniem do systemu banki spółdzielcze i zrzeszające będą mogły otrzymać po-
życzki z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ze środków zgromadzonych w funduszu 
restrukturyzacji banków spółdzielczych. 

Druga z form zrzeszania się banków, to tzw. zrzeszenia zintegrowane. Bank 
– uczestnik zrzeszenia zintegrowanego będzie odpowiadał za zobowiązania innych 
jego uczestników do wysokości swojego udziału w funduszu pomocowym. Komisja 
Nadzoru Finansowego będzie mogła odmówić zatwierdzenia umowy zrzeszającej banki 
spółdzielcze, jeśli naruszałaby ona przepisy, interesy klientów albo nie gwarantowałaby 
bezpieczeństwa gromadzonych w bankach środków. KNF będzie ponadto wydawała 
zgodę na każdą zmianę umowy zrzeszenia banków.  ■

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3F20917F80508D44C1257E4400375A3D
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=4C3F1A487E75D6AFC1257DEF003EB9FE
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2015/07/20/not_banki_spol.rtf
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/dobre-rozwiazania-dla-bankow-spoldzielczych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=C527B8B2E32DF143C1257E6F004381E0
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Nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych 
oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie 
do polskiego systemu prawnego nowoczesnych rozwiązań 
dotyczących tych papierów wartościowych. Mają one wzmocnić 
stabilność systemu bankowego oraz bezpieczeństwo wierzycieli. 

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji określa zasady i tryb 
nabywania akcji, udziałów, praw majątkowych w spółkach prawa 
handlowego oraz przedsiębiorstw lub ich części. Rozwiązania te 
obejmą spółki, których listę określi rząd w rozporządzeniu. 

Europejskie standardy 
dotyczące listów zastawnych

Ochrona strategicznych 
polskich spółek przed 
wrogimi przejęciami

Listy zastawne to dłużne papiery warto-
ściowe, do których emitowania uprawnione 
są banki hipoteczne. Ich emisja jest źródłem 
gromadzenia przez banki hipoteczne kapi-
tału, który następnie jest pożyczany. 

Nowelizacja umożliwia bankom w więk-
szym stopniu refinansowanie działalno-
ści kredytowej poprzez emisję listów 
zastawnych. Regulacja ta zwiększa też za-
bezpieczenie listów z obecnych 100% do 
co najmniej 110% wartości emisji (a więc 
wprowadzony zostaje obowiązek tzw. 
nadzabezpieczenia w wysokości co naj-
mniej 10%). 

Poza tym na mocy nowych przepi-
sów wprowadzony zostanie obowiązek 
utrzymywania płynności zabezpieczają-
cej wypłatę odsetek od listów zastawnych 
w okresie kolejnych 6 miesięcy. 

Nowelizacja dostosowuje polskie regulacje do norm unijnych – w 2013 r. został 
uchwalony tzw. pakiet CRD IV, który ma wzmocnić bezpieczeństwo i przejrzystość 
systemu finansowego. Obejmuje m.in. wymóg utrzymywania funduszy własnych oraz 
określonego poziomu kapitału i płynności. 

Ponadto ustawa zwalnia z podatku osiągane przez nierezydentów dochody 
z odsetek lub dyskonta od listów zastawnych. Z podatku będą zwolnione także 
dochody tych osób z odsetek lub dyskonta od obligacji emitowanych przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego dla nierezydentów.  ■

O włączeniu do wykazu ma rozstrzygać m.in. udział podmiotu w rynku oraz skala prowa-
dzonej działalności. Ochroną będą mogły być objęte przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność w strategicznych obszarach gospodarki. Ustawa zaliczyła do nich m.in. 
przesył gazu i prądu, wytwarzanie prądu, produkcję, magazynowanie i przechowywanie 
benzyn i oleju napędowego, produkcję chemikaliów, nawozów i uzbrojenia, a także 
działalność w sektorze telekomunikacji. 

Inwestorzy będą mieli obowiązek zawiadomienia Ministra Skarbu Państwa o za-
miarze dokonania transakcji, w wyniku której nastąpi przejęcie kontroli lub uzyskanie 
istotnego udziału w spółce podlegającej 
ochronie. W  przypadku rzeczywistego 
i dostatecznie poważnego zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i porządku publicznego 
minister będzie mógł sprzeciwić się trans-
akcji. Decyzję w tej sprawie będzie musiał 
wydać w ciągu 90 dni. 

Powstanie Komitet Konsultacyjny, 
który będzie przedstawiał ministrowi reko-
mendacje w sprawie poszczególnych trans-
akcji. W skład komitetu będzie wchodzić 
17 przedstawicieli m.in. ministerstw: spraw 
zagranicznych i wewnętrznych, obrony, go-
spodarki, skarbu państwa i rolnictwa, służb 
wywiadu i kontrwywiadu, dyrektora Rzą-
dowego Centrum Bezpieczeństwa, prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki oraz prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej.   ■

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D520A5EEDCEF1401C1257E690041F780
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=2638B7C29425FE4DC1257E52003D8F31
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To cel ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji 
w zakresie sieci przesyłowych – czyli tzw. specustawy przesyłowej. 
Nowe przepisy upraszczają m.in. procedury uzyskiwania praw do 
nieruchomości pod planowane sieci. 

Rozwiązania zawarte w nowelizacji eliminują wątpliwości 
interpretacyjne wynikające z naprzemiennego stosowania pojęć: 
uwierzytelnienie i poświadczenie dokumentów. Powodowało to 
niespójności w kwestii opłat, które powiaty mogą pozyskiwać przy 
wydawaniu i uwierzytelnianiu lub poświadczaniu dokumentów 
geodezyjnych. 

Ułatwienia w budowie 
nowych sieci energetycznych 
o znaczeniu strategicznym

Doprecyzowanie 
Prawa geodezyjnego 
i kartograficznego

To kompleksowa regulacja dotycząca 
przygotowania i realizacji strategicznych 
inwestycji dotyczących sieci przesyłowych, 
w tym inwestycji o znaczeniu wspólnoto-
wym – tzw. PCI (ang. Project of Common 
Interest). Inwestycje te wykonywane są 
w ramach budowania transeuropejskich 
połączeń energetycznych. 

Inwestorzy projektów PCI, na mocy nowych przepisów, będą korzystać z przyspie-
szonej ścieżki pozyskiwania decyzji i zezwoleń. W tych przypadkach nie będą miały 
zastosowania też przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Na podstawie specustawy wojewoda (w I instancji) będzie wydawał decyzje m.in. 
dotyczące lokalizacji czy pozwolenia na budowę. Wydanie decyzji powinno nastąpić 
w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Organem wyższego stopnia będzie szef resortu 
budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz miesz-
kalnictwa.

Ustawa daje możliwość wywłaszczenia przez wojewodę nieruchomości (za odszkodo-
waniem) pod planowane sieci energetyczne. Termin wydania takich nieruchomości nie 
będzie mógł być krótszy niż 120 dni licząc od momentu, w którym decyzja o ustaleniu 
strategicznej lokalizacji inwestycji stała się ostateczna. Wywłaszczone nieruchomości 
będą przechodziły najpierw na rzecz Skarbu Państwa, a następnie inwestora. Wysokość 
odszkodowania, w oparciu o wycenę rzeczoznawcy, mają negocjować inwestor i wła-
ściciel. Jeżeli nie dojdą do porozumienia, to cenę określi wojewoda. 

Do ustawy dołączony jest także załącznik pt. „Wykaz strategicznych inwestycji w za-
kresie sieci przesyłowych” z priorytetowymi projektami, m.in. budową linii: Plewiska 
– Eisenhüttenstadt, Kozienice – Ołtarzew i Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń.  ■

Zgodnie z nowelizacją organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej będzie uwierzytelniał 
dokumenty opracowane na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub kartogra-
ficznych na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych bądź czynności cywil-
noprawnych. Chodzi tu o uwierzytelnienia, w sprawie których złożony został wniosek, 
w trybie określonym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw administracji 
publicznej. 

Zmiany dotyczą też m.in. postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi w sprawach 
odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzi-
nach geodezji i kartografii. W tym przypadku przepisy są dostosowane do Kodeksu 
postępowania karnego.  ■

Inwestorzy projektów PCI, na 
mocy nowych przepisów, będą 
korzystać z przyspieszonej 
ścieżki pozyskiwania decyzji 
i zezwoleń.

Rozporządzeniem z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Lublin wprowadzono 

Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów dotyczy urzędów 
celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt 
towarów o znaczeniu strategicznym.

Wywóz, przywóz i tranzyt 
towarów o znaczeniu 
strategicznym

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7AEFB6521DFCE847C1257E60002E7818
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000831
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2015/06/11/o_zmianie_ustawy_prawo_geodezyjne_i_kartograficzne.rtf
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1032/D2015000103201.pdf
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zmiany w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2012 r. 
w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Lublin 
załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do nowego rozporządzenia 
zawierający szczegółowy opis granic i obszar tego składu wolnocłowego.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 8 sierpnia 2015 r.  ■

Ponadto ustawa określa procedurę uzna-
wania w Polsce międzynarodowej reje-
stracji wzorów przemysłowych. 

W nowelizacji znalazły się też przepisy 
uwzględniające orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości UE. Chodzi m.in. o zabez-
pieczenie praw patentowych nawet po 
ich wygaśnięciu w przypadku uznanych 
dzieł wzornictwa przemysłowego, a także 
ochronę prawną wynalazków biotechno-
logicznych. 

Ponadto zwiększono z 70% do 80% 
wysokość zwolnienia z opłaty za zgłoszenie 
wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. 

Nowelizacja wprowadza też odrębny rejestr dodatkowych praw ochronnych, udzie-
lanych dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin. 

Poza tym ma służyć upowszechnieniu zgłoszeń w postaci elektronicznej.   ■

Nowelizacja nakłada na hurtownie leków obowiązek zgłaszania Głównemu Inspek-
torowi Farmaceutycznemu zamiaru wywozu z kraju leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Obowiązek 
obejmie te produkty, co do których stwierdzono zagrożenie brakiem dostępności 
na terytorium Polski. Ich wykaz ma być ogłaszany przez Ministra Zdrowia. GIF będzie 
mógł zgłosić – w terminie 7 dni roboczych – sprzeciw wobec zamiaru wywozu leku za 
granicę, co będzie jednoznaczne z obowiązkiem sprzedania go w kraju w ilości okre-
ślonej w zgłoszeniu wywozu.

Uchwalone zmiany określają również obowiązki sprawozdawcze producentów leków, 
przedsiębiorców prowadzących hurtownie leków, apteki i punkty apteczne – będą oni 
zobowiązani do regularnego, codziennego raportowania stanów magazynowych oraz 
wielkości sprzedaży produktów. Za naruszenie przepisów będą groziły sankcje admini-
stracyjne (np. możliwość cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki).   ■

Nowelizacja Prawa własności przemysłowej oraz niektórych innych 
ustaw wprowadza postanowienia dotyczące rejestrowania licencji 
na używanie znaku towarowego oraz ustanawia maksymalne 
wymagania dla wniosków o rejestrację, zmianę lub umorzenie 
postępowania w sprawie znaku towarowego. 

Weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz 
niektórych innych ustaw. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa 
pacjentów poprzez wprowadzenie mechanizmów ograniczających 
niekontrolowany wywóz leków z Polski.

Wdrożenie 
międzynarodowych 
standardów ochrony znaków 
towarowych

Większa kontrola nad 
eksportem leków z Polski

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000788
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=160FF7587238CBE8C1257E0C004D7A5D
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/58/1/farmaceutyczne.rtf
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Proponowane przepisy uwzględniają obecne realia życia gospodarczego, całościowo 
określają zasady wykonywania działalności gospodarczej, szczególne znaczenie nadając 
wolności, równemu traktowaniu i niedyskryminacji.

Projekt opiera się na 2 fundamentalnych założeniach: 
 ▪ pierwsze – przedsiębiorca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej może 

podejmować wszelkie działania, o ile nie są sprzeczne z prawem, czyli „co nie jest 
prawem zabronione, jest dozwolone”, i 

 ▪ drugie – przyjazna interpretacja przepisów, w przypadku różnych wyników wykładni 
przepisów prawa, organ administracji publicznej przyjmuje wykładnię korzystną dla 
przedsiębiorcy.

Przygotowane przepisy realizują również inne, ważne w prowadzeniu działalności 
gospodarczej zasady, takie m.in. jak: domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, zasada 
proporcjonalności, zasada uczciwej konkurencji oraz poszanowania dobrych obyczajów 
i słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów.

Rząd zaproponował też wydłużenie możliwości zawieszenia działalności gospodarczej 
do 36 miesięcy, wprowadzenie tego rozwiązania pomoże przedsiębiorcom dostosować 
się do zmian koniunkturalnych na rynku gospodarczym.

Planowanie i przeprowadzanie kontroli ma się odbywać po uprzedniej analizie praw-
dopodobieństwa naruszenia prawa. Ułatwieniem dla przedsiębiorców ma być także 
przeprowadzanie wspólnych kontroli za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy oraz prze-
prowadzanie kontroli dokumentów w miejscu ich przechowywania.

Jednocześnie Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę 
Prawo działalności gospodarczej.
Z kolei rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 
oraz niektórych innych ustaw dotyczy uproszczenia procedury wykreślania i dokonywania 
sprostowań wpisów w CEIDG, ujednolicenia zasad uzyskiwania zaświadczeń o wpisie 
z CEIDG, poszerzenia zakresu danych zawartych we wpisie do CEIDG, ograniczenia zakresu 
danych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG w sytuacji 
zawieszenia działalności gospodarczej, ułatwień w dochodzeniu przez wierzycieli roszczeń 
od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG oraz umożliwienia rezygnacji z wpisu w CEIDG 
przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.  ■

■  FIRMA  FIRMA  ■

Od 22 lipca 2015 r. przedsiębiorcy mogą dokonać badania kondycji 
swojej firmy dzięki dostępnemu online narzędziu. 

Nowe narzędzie do 
oceny kondycji firmyAKTUALNOŚCI

Instrument Szybkiego Reagowania ma pomóc dostrzec odpowiednio wcześniej ewen-
tualne problemy w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym zagrożenie niewy-
płacalnością.   ■

Będzie on realizowany w ramach Progra-
mu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
(POIR) na lata 2014-2020. Na ten cel 
przeznaczono 2,3 mld zł, a na tę edycję 
konkursu 460 mln zł. Wnioski będzie 
można składać od 1 września do końca 
października 2015 r. w MG.  ■

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło konkurs dla przedsiębiorców 
planujących inwestycje w centra badawczo-rozwojowe. 

Rusza konkurs dla 
przedsiębiorców na 
dofinansowanie inwestycji 
w centra badawczo-rozwojowe

PROJEKTY

Nowe Prawo działalności 
gospodarczej?

Rząd przyjął projekt kompleksowej ustawy, regulującej warunki 
prowadzenia działalności gospodarczej.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rzad-przyjal-ustawe-prawo-dzialalnosci-gospodarczej.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-prawo-o-dzialalnosci-gospodarczej.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-przepisy-wprowadzajace-ustawe-prawo-dzialalnosci.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=81C69E778FF8A518C1257E9100479C6F
http://www.mg.gov.pl/node/24524
https://autodiagnoza.parp.gov.pl/
http://www.mg.gov.pl/node/24533
http://www.mg.gov.pl/node/24554
http://www.mg.gov.pl/node/24545
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■  FIRMA

WZORY PISM

Wzór wniosku o wydanie 
interpretacji przepisów 
prawa podatkowego

Wyjaśnione zmiany 
w VAT

Modyfikacje miały na celu dostosowanie załącznika do wzoru wniosku o wydanie 
interpretacji indywidualnej (ORD-IN/A) do zmian we wzorze wniosku o wydanie 
interpretacji indywidualnej (ORD-IN) wprowadzonych rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r.  ■

Na jego stronach dostępne są 2 broszury:
 ▪ zmiany wprowadzane w zakresie podatku od towarów i usług od 1 lipca 2015 r.;
 ▪ zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT obowiązujące od 

1 lipca 2015 r.  ■

Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 czerwca 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji 
przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty 
od wniosku (Dz.U. z 2015 r. poz. 921) wprowadziło zmiany 
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. 
w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa 
podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 644).

Przypominamy, że resort finansów szeroko opisał zmiany 
w podatku od towarów i usług, jakie wprowadzono 1 lipca br.

INTERPRETACJE

KADRY I UBEZPIECZENIA  ■

Zasiłki z pomocy 
społecznej będą wyższe

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie 
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną 
obowiązywać od 1 października 2015 r.

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

Podwyższenie kryteriów dochodowych 
wpłynie na wzrost liczby świadczeniobior-
ców korzystających ze świadczeń pienięż-
nych, których przyznanie jest uzależnione 
od spełnienia kryterium dochodowego oraz 
wzrost wysokości tych świadczeń.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające 
do świadczeń z pomocy społecznej to:
 ▪ dla osoby samotnie gospodarującej 

– maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
 ▪ dla osoby w rodzinie – maksymalnie 

514 zł (wzrost o 58 zł).
Podwyższone o 75 zł zostaną także nie-

które świadczenia, a o 38 zł zwiększy się 
kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:
 ▪ kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowa-

nie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł 
na 1 722 zł;

 ▪ minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków zwią-
zanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł;

 ▪ maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków 
związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczy-
pospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł 
na 1 335 zł;

 ▪ maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
 ▪ wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.   ■

#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/921/D2015000092101.pdf
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,7318,zasilki-z-pomocy-spolecznej-beda-wyzsze.html
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KADRY I UBEZPIECZENIA  ■■  KADRY I UBEZPIECZENIA

Rada Dialogu Społecznego zastąpi Trójstronną Komisję do Spraw 
Społeczno-Gospodarczych. 

Rada Dialogu 
Społecznego w miejsce 
Trójstronnej Komisji

ZMIANY 
PRAWNE

Rada Dialogu będzie realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie 
zatrudnienia, poprawiać jakość i skuteczność wdrażania strategii społeczno-gospodar-
czych oraz budować wokół nich sprzyjające warunki do współpracy trzech partnerów 
– organizacji pracowników, pracodawców i rządu. 

Strona pracowników i pracodawców rady będą miały również możliwość przygotowy-
wania projektów aktów prawnych, składania wniosków o przeprowadzenie wysłuchania 
publicznego i zapytań do właściwych ministrów oraz możliwość występowania do Sądu 
Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego. 

Określono także zasady głosowania w ramach stron rady i nad wspólnymi opiniami.   ■

Takie nowe świadczenie m.in. dla osób bez pracy przewiduje 
nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych 
innych ustaw. Jej celem jest wsparcie dla rodzin wychowujących 
dzieci. 

1000 zł co miesiąc dla 
rodziców bez prawa do zasiłku 
macierzyńskiego

Nowelizacja wprowadza świadczenie rodzicielskie dla rodzin, które do tej pory nie 
mogły z niego skorzystać. Ma ono przysługiwać osobom, które urodziły lub adopto-
wały dziecko, ale nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego ani uposażenia 
macierzyńskiego (bezrobotni, studenci oraz osoby zatrudnione na podstawie umów 
cywilnoprawnych, np. umowy zlecenie). Świadczenie będzie wypłacane także osobom, 

które  samotnie wychowują dziecko i rezygnują z zasiłku macierzyńskiego. W ten 
sposób wsparciem zostaną objęci wszyscy rodzice. 

Świadczenie rodzicielskie będzie niezależne od dochodu w rodzinie. W myśl 
nowelizacji, począwszy od 2016 r. rodzice będą otrzymywać świadczenie rodzicielskie 
w wysokości 1000 zł netto miesięcznie – co do zasady – przez rok po urodzeniu lub 
przyjęciu na wychowanie dziecka. W przypadku większej liczby dzieci świadczenie 
będzie przysługiwać odpowiednio przez: 
 ▪ 65 tygodni – przy urodzeniu bliźniąt lub przyjęciu na wychowanie dwojga dzieci; 
 ▪ 67 tygodni – trojaczków; 
 ▪ 69 tygodni – czworaczków; 
 ▪ 71 tygodni – pięcioraczków i większej liczby dzieci. 

W razie przyjęcia dziecka na wychowanie świadczenie będzie przysługiwało opie-
kunowi nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a gdy dziecko ma 
odroczony obowiązek szkolny – nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. 

Nowe świadczenie będzie przysługiwać także tym rodzicom, których dzieci 
urodziły się przed 1 stycznia 2016 r., a od urodzenia jednego dziecka nie minęły 
52 tygodnie (w przypadku ciąży mnogiej – 71 tygodni). 

Nowelizacja umożliwia też m.in. gminom przyznawanie z własnych środków 
dodatkowych świadczeń dla rodzin.   ■

Nowelizacja Kodeksu pracy ma zapobiegać przedłużaniu 
w nieskończoność umów czasowych. Nowa ustawa przewiduje 
wprowadzenie maksymalnego dopuszczalnego czasu trwania 
umów o pracę na czas określony do 33 miesięcy oraz dopuszczalnej 
łącznej liczby zawierania takich umów, która nie może przekraczać 
3. Ponadto zmiany polegają na umożliwieniu wypowiadania 
umów o pracę zawartych na czas określony z mocy przepisów K.p. 
oraz uzależniają długość okresu ich wypowiedzenia od okresu 
zatrudnienia u danego pracodawcy.

Ograniczenie stosowania 
umów czasowych

Według przyjętej nowelizacji kontrakty czasowe będą mogły być zawierane z pra-
cownikiem na okres do trzech lat. Po trzech latach takich kontraktów umowa o pracę 
będzie mogła być zawarta jedynie na czas nieokreślony.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=9322B191B7E6F650C1257E690041F78D
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5527,7281,forum-dialogu-obywatelskiego.html
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1986,sejm-przeglosowal-ustawe-o-radzie-dialogu-spolecznego.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5527,7304,ustawa-o-radzie-dialogu-spolecznego-przyjeta-przez-senat.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5527,7280,nowe-forum-dialogu-spolecznego.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5527,7323,rada-dialogu-spolecznego-w-miejsce-trojstronnej-komisji.html
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1996,senat-przyjal-ustawe-o-radzie-dialogu-spolecznego-z-poprawkami.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=8F47E7E816746B7EC1257E2F002D53F7
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,7324,swiadczenie-rodzicielskie-czeka-na-podpis-prezydenta-rp.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,7278,sejm-przyjal-rodzicielskie-dla-wszystkich.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,7283,dodatkowe-swiadczenia-rodzinne-od-gmin.html
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,422,1.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5536,7279,ograniczenie-stosowania-umow-czasowych.html
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KADRY I UBEZPIECZENIA  ■■  KADRY I UBEZPIECZENIA

PORADY

Uwaga na outsourcing!

Firmy zamierzające skorzystać z outsourcingu pracowniczego 
powinny zwrócić szczególną uwagę na skutki zawierania tego 
rodzaju umów.

W wielu przypadkach na podstawie tych umów, nie dochodzi do faktycznego przejęcia 
pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy, a jedynie do obsługi kadrowo-płacowej 

Mimo, że obecnie obowiązujące przepisy nakazywały po dwóch umowach terminowych 
podpisanie trzeciej na czas nieokreślony, pracodawcy często obchodzili ten obowią-
zek, wykorzystując miesięczną przerwę w zatrudnieniu. Nowelizacja Kodeksu pracy 
zapobieże takim praktykom. Umowa na czas określony zostanie ograniczona do 33 
miesięcy, plus maksymalnie trzymiesięczny okres umowy na okres próbny.

Umów terminowych z jednym pracodawcą nie może być więcej niż trzy, czwarta 
stanie się umową na czas nieokreślony. Wyjątkiem będą umowy na zastępstwo czy 
na okres kadencji. Generalnie pracodawca będzie mógł zawrzeć umowę o pracę na 
okres próbny tylko raz.

W Kodeksie pracy pozostaną trzy rodzaje umów: umowa na czas nieokreślony, 
umowa na czas określony i umowa na okres próbny.   ■

polegającej na wypłacie pracownikom 
wynagrodzenia przez firmy oferujące 
outsourcing pracowniczy. Bez zmian dla 
zatrudnionych pracowników pozostaje 
miejsce świadczonej pracy, zakład pracy 
oraz podległość służbowa. Oznacza to, że 
płatnikiem składek pozostaje dotychcza-
sowy pracodawca, który zawarł umowę 
z firmą oferującą takie usługi. Ponosi on zatem odpowiedzialność za zobowiązania 
z tytułu składek, które będą dochodzone od niego przez Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych wraz z odsetkami za zwłokę.

W przypadku ustalenia, że nie doszło do przejęcia pracowników w trybie art. 23¹ 
ustawy – Kodeks pracy, Zakład po przeprowadzonym postępowaniu wydaje decyzję 
o podleganiu ubezpieczeniom społecznym pracownika z tytułu zatrudnienia u fak-
tycznego pracodawcy.

Firma, która na skutek przeprowadzonego postępowania zobowiązana została do 
opłacenia należności z tytułu składek ma możliwość złożenia wniosku o rozłożenie 
należności na raty. Dla przedsiębiorców mających problemy ze spłatą zobowiązań 
składkowych będą dostępni konsultanci do spraw ulg, którzy będą służyli pomocą 
w prawidłowym przygotowaniu wniosku oraz w skompletowaniu dokumentów nie-
zbędnych do jego rozpatrzenia. Konsultanci przeprowadzą przedsiębiorców przez 
całość postępowania związanego z układem ratalnym – poinformował ZUS.

W wielu przypadkach 
na podstawie umów 
outsourcingu, nie dochodzi 
do faktycznego przejęcia 
pracowników w trybie art. 
231 Kodeksu pracy.

http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1&idk=2500
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SERWIS DOMOWY   ■

Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej 
oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
ustawy o finansach publicznych podnosi od 2016 roku budżet 
obronny do poziomu co najmniej 2% PKB.

ZMIANY 
PRAWNE

Większy budżet 
obronny

Zwiększenie wydatków na wojsko to odpowiedź na działania Rosji.  ■

Przez Internet sprawdzisz m.in. liczbę punktów karnych – tak 
wynika z nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, która 
m.in. umożliwia uruchomienie nowych usług elektronicznych dla 
kierowców. 

Nowe e-usługi w bazie CEPiK

W czerwcu 2014 r. ruszyły pierwsze e-usługi: „Historia pojazdu” i „Bezpieczny autobus”. 
Pierwsza umożliwia potencjalnemu nabywcy używanego samochodu, zarejestrowa-
nego w Polsce, ocenę stanu technicznego pojazdu. Druga - zwiększa bezpieczeństwo 
pasażerów transportu autobusowego, m.in. dzieci, wyjeżdżających na zorganizowany 
wypoczynek. 

Od 4 stycznia 2016 r. mają działać kolejne usługi m.in. „Sprawdź moje upraw-
nienia” oraz „Sprawdź informację o punktach karnych”. Pozwolą one kierowcom na 
bieżąco monitorować informacje o zastosowanych wobec nich karach i ograniczeniach 
wynikających z popełnionych wykroczeń i przestępstw drogowych. 

Usługa „Sprawdź szkołę jazdy” umożliwi przyszłym kursantom ocenę jakości 
kształcenia w szkołach jazdy na podstawie danych statystycznych. Jednocześnie 
zwiększy to konkurencję między szkołami i może przyczynić się do wzrostu jakości 
świadczonych usług. 

Z kolei usługa „Mój pojazd” da właścicielom aut dostęp online do danych i in-
formacji o własnym pojeździe. 

■  SERWIS DOMOWY

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, Prawa 
o notariacie oraz niektórych innych ustaw ma zapewnić 
efektywne stosowanie jednolitych przepisów dla obywateli 
UE, tj. rozporządzenia europejskiego nr 650/2012 w sprawie 
jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania 
orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych 
dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia 
europejskiego poświadczenia spadkowego. 

Europejskie poświadczenie 
spadkowe

Natomiast dzięki usłudze „Udostępnij dane pracodawcy” przedsiębiorca przed 
przekazaniem służbowego auta pracownikowi będzie mógł sprawdzić, czy posiada 
on ważne uprawnienia do kierowania pojazdem. 

Gromadzone będą też informacje dotyczące m.in. badań technicznych pojazdów 
i historii ubezpieczeń. Udostępnianie tych informacji poprawi bezpieczeństwo w obrocie 
pojazdami na rynku wtórnym. Do bazy CEPiK będą również wprowadzane m.in. dane 
o osobach ubiegających się o prawo jazdy, dane homologacyjne, a także dane o in-
struktorach nauki jazdy, wykładowcach, egzaminatorach ruchu drogowego i lekarzach 
uprawnionych do badań dopuszczających do ubiegania się o uprawnienia. 

Zgodnie z nowelizacją powstanie elektroniczny katalog marek i typów pojazdów 
homologowanych i dopuszczonych do ruchu w Polsce. Będzie to narzędzie pomocnicze 
przy wprowadzaniu pojazdów do ewidencji.  ■

Europejskie poświadczenie spadkowe to 
dokument potwierdzający dla spadkobier-
cy, zapisobiercy, wykonawcy testamentu 
bądź zarządcy spadku, tytuł prawny do 
spadku, uznawany i wykonywany na jed-
nolitych zasadach we wszystkich krajach 
członkowskich UE, z wyłączeniem Zjed-
noczonego Królestwa, Irlandii i  Danii. 
W polskim prawie kompetencje do wyda-
wania europejskiego poświadczenia spad-
kowego będą mieć sądy lub notariusze (ich 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=559CC1F570FD9875C1257DFC00387BCC
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2015/07/23/sily_zbrojne.rtf
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,3306,prezydent-podpisal-ustawe-zwiekszajaca-budzet-obronny.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=1F84985384109F06C1257E7E0046816E
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=72E643F2F0B6988AC1257E6C00284683
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F5B52502A33B0276C1257E690041F77B
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13493,Od-stycznia-nowe-e-uslugi-Sejm-przyjal-nowelizacje-prawa-o-ruchu-drogowym.html
http://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,7297,cyfrowa-rewolucja-procedury-cywilnej-ulatwienia.html
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działania będą podlegały instancyjnej kontroli ze strony sądu). Sądowe i notarialne 
uzyskiwanie tych dokumentów ma funkcjonować równorzędnie. Wybór drogi sądowej 
lub notarialnej będzie zależał tylko i wyłączenie od zainteresowanego. 

Nowelizacja przewiduje również skrócenie z 6 do 3 miesięcy okresu, w jakim można 
zgłaszać się do udziału w spadku i wykazać prawa do dziedziczenia (w przypadku ogło-
szenia publicznego o  wezwaniu spadkobierców). 

Wysokość opłaty sądowej od wniosku o wydanie europejskiego poświadczenia 
spadkowego wyniesie 300 zł.  ■

Zgodnie z nowymi przepisami, do 31 marca 
każdego roku dyrektorzy urzędów morskich 
będą przekazywać Komisji Europejskiej 
drogą elektroniczną, za pośrednictwem 
Urzędu Morskiego w Szczecinie, informa-
cje statystyczne dotyczące wydawanych 
dokumentów kwalifikacyjnych, tj. m.in. dy-
plomów i świadectw marynarzy. Przekazy-
wane dane będą zanonimizowane i będą 
wykorzystywane przez KE do określania 
polityki w sektorze gospodarki morskiej. 

Nowelizacja porządkuje i doprecyzowuje 
przepisy dotyczące m.in. budowy i wypo-
sażenia statku, wyszkolenia i kwalifikacji marynarzy, ze szczególnym uwzględnieniem 
funkcjonowania Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej oraz warunków bezpieczne-
go uprawiania żeglugi, w tym organizacji pilotażu morskiego i bezpieczeństwa jachtów 
morskich. 

Nowe regulacje określają też, że poprawność opracowania instrukcji bezpieczeństwa 
jachtu morskiego dokonywana będzie w ramach inspekcji państwa bandery.  ■

Urzędy morskie będą przekazywać Komisji Europejskiej dane 
dotyczące kwalifikacji polskich marynarzy – to jedna ze zmian, 
jaką zawiera nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz 
niektórych innych ustaw. Ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/35/UE w sprawie minimalnego poziomu 
wyszkolenia marynarzy. 

Bezpieczeństwo na statku
Dotychczas w takiej sytuacji na zwrot połowy uiszczonej przez siebie opłaty mógł liczyć 
tylko powód. Po zmianie sąd z urzędu będzie zwracał połowę uiszczonej opłaty także 
pozwanemu. Nowe przepisy mają sprzyjać szybszemu, a zarazem ugodowemu kończe-
niu sporów w postępowaniu nakazowym, ponieważ obie strony uzyskają analogiczną 
materialną zachętę do zakończenia sprawy polubownie.  ■

Ustawa ma umożliwić realizację zadań przez system statystyki publicznej, takich jak 
m.in. dostarczanie, w interesie publicznym, informacji o zachodzących zjawiskach np. 
demograficznych, społecznych i gospodarczych, przy jednoczesnym poszanowaniu 
konstytucyjnych zasad ochrony praw oraz wolności człowieka i obywatela.

Weszła w życie nowelizacja ustawy o statystyce publicznej oraz 
niektórych innych ustaw, która konkretyzuje i doprecyzowuje 
ustawowe upoważnienie służb statystyki publicznej do 
przetwarzania danych osobowych. 

Zmiana przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych związana jest z postanowieniem Trybunału 
Konstytucyjnego z 29 lipca 2014 r. (sygn. akt S 4/14). Trybunał 
uznał w nim, że przepisy o zwrocie kosztów sądowych w przypadku 
zawarcia ugody sądowej w postępowaniu nakazowym w pierwszej 
instancji powinny w równy sposób traktować obie strony. 

Dane osobowe przetwarzane 
dla celów statystycznych 
lepiej chronione

Zwrot kosztów sądowych 
w postępowaniu nakazowym

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=54916A6F80B5B117C1257E8C0042F2CE
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=E8CD4C0816F58AE0C1257E4300298AB9
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/59/1/koszty_sadowe.rtf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000855
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2015/05/27/informacja_statystyka.rtf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000957
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Z poziomu rozporządzenia do aktu rangi 
ustawowej został przeniesiony katalog 
danych osobowych, które mogą być prze-
twarzane do celów statystycznych. Zna-
lazły się w nim 23 punkty takie jak m.in. 
imiona i nazwisko, płeć, obywatelstwo, stan 
cywilny, wykształcenie czy zawód. Ustawa 
zawiera też 42-punktowy katalog informa-
cji o życiu i sytuacji, których pozyskanie 
wiąże się z przetwarzaniem danych oso-
bowych dla celów statystycznych. Znalazły 
się w nim takie informacje jak m.in. śluby, 
rozwody i separacje, migracje ludności.

W celu odciążenia obywateli, w tym 
przedsiębiorców, od uciążliwych obowiąz-
ków informacyjnych nowelizacja przewidu-
je, że GUS będzie częściej korzystał z danych 
pochodzących ze źródeł administracyjnych 
i publicznych rejestrów prowadzonych np. 
przez ZUS i NFZ, z zachowaniem tajemnicy 
statystycznej. Ponadto od 2018 r. w proce-
sie zbierania danych będą wykorzystywane nowe technologie. Dzięki temu organizacja 
badań statystycznych ma być prostsza i nowocześniejsza.  ■

Uprościła ona oraz przyśpieszyła nie tylko 
proces budowlany domów jednorodzin-
nych, ale też realizacje inwestycji w sieci 
szerokopasmowe.  ■

Budowa telekomunikacyjnych linii kablowych już nie wymaga 
uzyskania zgłoszenia budowlanego. – Taką zmianę wprowadziła 
nowelizacja Prawa budowlanego, która weszła w życie 28 czerwca. 

Uproszczenia dla inwestycji 
telekomunikacyjnych

Rząd zdecydował, że w województwie  
małopolskim, w powiecie limanowskim 
zostanie utworzona gmina Szczawa. Gmina 
ta zostanie utworzona poprzez wyłącze-
nie z dotychczasowego obszaru gminy 
Kamienica. Siedzibą władz gminy będzie 
miejscowość Szczawa.

Druga decyzja dotyczy utworzenia 
gminy Grabówka (województwo podla-
skie, powiat białostocki), która powsta-
nie poprzez wyłączenie z gminy Supraśl. 
Siedzibą władz gminy Grabówka będzie 
miejscowość Sobolewo.  ■

Jej zasadniczym celem jest usprawnienie postępowania karnego poprzez przyspie-
szenie i lepsze zorganizowanie poszczególnych czynności, oraz wyeliminowanie tych, 
które nie są niezbędne.  ■

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych 
ustaw to największa reforma tego kodeksu od momentu jego 
uchwalenia w 1997 r. 

Reforma postępowania 
karnego

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie utworzenia 
gminy Szczawa i gminy Grabówka.

Nowe gminy od 
1 stycznia 2016 r.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=7A9D460FA89D55A6C1257E6C004E7BE5
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/56/1/prawo_budowlane.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=EB675914A3EE3AFCC1257E18003ED34F
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/zgloszenie-budowy-zamiast-pozwolenia-nowe-prawo-budowlane.html
https://mac.gov.pl/aktualnosci/uproszczenia-dla-inwestycji-telekomunikacyjnych-w-nowym-prawie-budowlanym
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000443
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/rozporzadzenie-w-sprawie-utworzenia-gminy-szczawa-i-gminy-grabowka.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=44607CB24390C8FDC1257C1200459463
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=44607CB24390C8FDC1257C1200459463
https://mac.gov.pl/aktualnosci/nowe-gminy-od-1-stycznia-2016-roku
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Norma prawna to najmniejszy, stanowiący sensowną całość, 
element prawa; jest elementarną cząstką prawa. Nie należy 
jednak mylić tego pojęcia z przepisem prawnym.

SERWIS DOMOWY   ■

PORADY

Norma prawna 
a przepis prawny

Norma prawna jest to obowiązująca reguła 
zachowania się adresatów (osób, których 
dotyczy) w  sytuacji w  niej określonej, 
zabezpieczona środkami państwowego 
przymusu. Jest to wynikająca z przepi-
sów reguła postępowania, wydana lub 
usankcjonowana przez państwo, zagwa-
rantowana przymusem państwowym.

Norma prawna określa więc sposób 
postępowania w przewidzianej tą normą 
sytuacji – przyznaje określone prawa lub 
obowiązki równo wszystkim adresatom 
(np. uczniom, podatnikom), przy czym jest:
 ▪ ustanowiona (w przepisach prawnych) 

lub uznana przez kompetentny (upo-
ważniony przez prawo) organ władzy 
(organ państwa, np. parlament, rząd, prezydenta, wojewodę) w odpowiednim 
trybie, np. wymaga ogłoszenia;

 ▪ generalna (ogólna) – tj. skierowana do abstrakcyjnego adresata – nie jest 
skierowana do jednego, ściśle oznaczonego adresata, lecz do grupy podmiotów 
określonych przy pomocy nazwy rodzajowej (np. podatnik, student, nauczyciel lub 
każdy człowiek) bądź przez wskazanie ogólnych cech adresata (np. wiek, zawód, 
stan zdrowia), np. skierowana jest do każdego, kto ukończył 18 lat;

 ▪ abstrakcyjna – tj. wyznacza warunki, jak i zachowania na tyle nieskonkretyzowane, 
aby mogły być powtarzalne – dotyczy powtarzalnych zachowań, wielokrotnego 
zastosowania; jest uniwersalna; nakazane czy zakazane zachowanie jest wymaga-
ne od adresata normy w każdym przypadku, gdy ziszczą się określone w normie 
prawnej okoliczności (np. każdy, kto osiągnął pewien pułap rocznych dochodów 
musi zapłacić przewidziany prawem podatek), 

 ▪ zagwarantowana środkami pań-
stwowego przymusu. Realizacja norm 
prawnych zabezpieczona jest groźbą 
użycia przymusu przez  państwo 
w razie ich naruszania.

Wyróżnia się dwie główne koncepcje 
budowy normy prawnej:
A. Według koncepcji trójelementowej 

w budowie normy prawnej wyróżnia 
się 3 elementy:
1. hipotezę – czyli część normy prawnej, która określa stan faktyczny (sytuację) 

uzasadniający jej zastosowanie do konkretnego podmiotu (osoby); wskazuje 
więc, do kogo jest kierowana norma (kto jest jej adresatem) oraz okoliczności, 
w których ma zastosowanie (np. zjawiska, wydarzenia, miejsce działania, np. 
w miejscu pracy),

2. dyspozycję – dyspozycja normy prawnej wskazuje, jak powinien lub jak może 
zachować się podmiot w sytuacji określonej w hipotezie; przez nakaz, zakaz 
lub dozwolenie określa obowiązujący w danej sytuacji sposób zachowania się 
adresata normy; wskazuje więc sposób (treść) zachowania adresata – określa 
jego obowiązki (czyli nakaz lub zakaz określonego zachowania – tj. obowiązek 
powstrzymywania się od pewnego zachowania) lub uprawnienia, 

3. sankcję – która określa ujemne konsekwencje prawne (dolegliwości, nieprzy-
jemności, kary) niezastosowania się do dyspozycji normy prawnej dla tej 
osoby, której zachowanie się nie jest zgodne z dyspozycją normy (np. grzywna, 
pozbawienie wolności, obowiązek opuszczenia bezprawnie zajmowanego lokalu).

B. Według teorii norm sprzężonych normy prawne składają się z dwóch różnych 
norm, tj.:
 ▪ normy sankcjonowanej – zawierającej hipotezę i dyspozycję. 
 ▪ normy sankcjonującej – zawierającej hipotezę i dyspozycję będącą w rzeczy-

wistości sankcją.
W swojej treści normy prawne mogą zawierać zakaz, nakaz lub upoważnienie (do-

zwolenie) do określonego zachowania się. 
Normy prawne wyrażane są przede wszystkim w przepisach prawnych. Jednak oba 

te pojęcia nie są równoznaczne. 
Przepis prawny jest to część aktu prawnego (np. ustawy) wyodrębniona przez 

prawodawcę jako artykuł, paragraf, punkt, ustęp, litera lub w innej postaci. Jest to 
najmniejsza jednostka redakcyjna aktu prawnego.

Przepis nie musi pokrywać się z normą prawną. Są w aktach ustawodawczych takie 
sformułowania (zdania), które w swojej istocie są normami prawnymi (jeżeli zawierają 
w swojej treści obowiązujące reguły postępowania skierowane do określonych adre-

Przepis prawny jest to 
najmniejsza jednostka 
redakcyjna aktu 
prawnego.
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satów) – wtedy przepis prawny i norma prawna są pojęciami równoważnymi – ale są 
też zdania wyodrębnione w artykuły, paragrafy czy w inną formę, które nie zawierają 
żadnych reguł postępowania określonych podmiotów prawa i jako takie nie są normami 
prawnymi.

Nie zawsze też właściwe normie prawnej elementy zawarte są w jednym przepisie. 
Niekiedy 1 normę prawną trzeba rekonstruować z wielu przepisów prawnych. Są np. 
przepisy prawne, które zawierają hipotezę i dyspozycję (jak przede wszystkim przepisy 
prawa cywilnego, handlowego, pracy), a sankcja znajduje się w innych przepisach praw-
nych, np. w przepisach o postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym czy w prze-
pisach karnych. Są również przepisy, które zawierają w swojej treści tylko dyspozycję 
i sankcję (przede wszystkim w prawie karnym).   ■

AKTUALNOŚCI

Jak przyjmiemy 
2 tys. uchodźców?

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na szczeblu państw unijnych 
Polska przyjmie łącznie 2 tys. uchodźców w ramach unijnych 
programów, w tym 900 osób w ramach przesiedleń i 1 tys. 100 osób 
w ramach relokacji.

Polska, deklarując liczbę 2 tys. osób, uwzględniła swoje możliwości pod każdym 
względem. Decyzja o przyjęciu tej grupy uchodźców została podjęta również w oparciu 
o zasadę dobrowolności. Polska chce okazać swoją solidarność i pomoc wobec osób, 
których życie i zdrowie może być zagrożone.

Jak będzie wyglądała cała operacja od strony logistycznej?

Przedsięwzięcie to zostało rozłożone na okres 2 lat – od 2016 roku do 2017 roku. Nie 
sprowadzimy do Polski jednocześnie i w tym samym momencie 2 tys. uchodźców. 
Osoby te będą przyjmowane sukcesywnie i etapami – pierwsze osoby przyjadą do 
Polski w 2016 r., ostatnich uchodźców z Syrii i Bliskiego Wschodu planuje się przyjąć 
w 2017 r. Uchodźcy będą przyjeżdżać stopniowo w małych grupach, liczących od 
kilkunastu do maksymalnie 150 osób tak, aby ułatwić tym osobom proces adaptacji 
do nowych warunków i asymilacji z polskim społeczeństwem.

Uchodźcy, których Polska przyjmie to głównie obywatele Syrii i Erytrei.

Urzędnicy z Urzędu do Spraw Cudzoziemców będą odpowiedzialni za procedurę 
uchodźczą – kwestie proceduralne będą weryfikowane jeszcze przed przyjazdem 
uchodźców do Polski, w obozach, w których aktualnie przebywają i tam na miejscu 
za pośrednictwem urzędników UdSC wystąpią o ochronę międzynarodową w naszym 
kraju. Uchodźcy wnioskujący o ochronę międzynarodową są sprawdzani wieloetapo-
wo i przez szereg instytucji oraz służb, w tym przez służby kraju, do którego zbiegły, 
przez Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) 
i państwo przyjmujące. O przyjęciu do Polski zdecyduje kilka czynników, m.in. względy 
bezpieczeństwa oraz możliwość dobrego zintegrowania ze społeczeństwem polskim. 
Bezpieczeństwo państwa i obywateli Polski jest najważniejsze – dlatego osoby składa-
jące wnioski o azyl będą sprawdzane pod tym względem; w przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości w tym zakresie, osoby te nie zostaną wpuszczone na teren Polski.

Jaka pomoc zostanie udzielona uchodźcom, którzy przyjadą do Polski?

Uchodźcy, którzy uzyskają ochronę w naszym kraju, trafią do otwartych ośrodków 
Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W tym momencie w całym kraju jest 12 ośrodków 
UdSC. Osoby te zostaną objęte opieką medyczną, kursami informacyjnymi, ułatwiają-
cymi proces adaptacji i nauką języka polskiego; najmłodsi i młodzież zostanie objęta 
obowiązkiem szkolnym.

Istotne jest przygotowanie programu integracyjnego dla uchodźców, zakładają-
cego m.in. naukę języka, pomoc w znalezieniu pracy, integrację ze społeczeństwem. 
Planowane jest przy tym zaangażowanie organizacji pozarządowych zarówno na etapie 

https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13569,Przygotowania-do-przyjecia-2-tys-uchodzcow.html
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■  SERWIS DOMOWY SERWIS DOMOWY   ■

Dopalacze – nie wiesz, 
co zażywasz…

Koniec opłat roamingowych 
oraz gwarancja neutralnego 
i otwartego Internetu w UE

W siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podpisano 
Pakt Społeczny przeciwko dopalaczom. Jego celem jest 
lepsza koordynacja działań mających na celu walkę z tymi 
niebezpiecznymi substancjami. 

Rada UE porozumiała się z Parlamentem Europejskim oraz Komisją 
Europejską w sprawie kluczowych elementów dla jednolitego 
rynku usług telekomunikacyjnych. 

Ledwie weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie-
których innych ustaw, która miała umożliwić skuteczniejszą walkę z tzw. dopalaczami, 
a tu masowe zatrucia tego typu substancjami o niewiadomym składzie.

MSW przygotowało listę numerów telefonów, pod którymi można szukać pomocy 
w sprawie dopalaczy. Przykładowo: 800 060 800 – bezpłatna, całodobowa infolinia 
Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać 
informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach 
leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich 
dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które 
mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

Ruszyła także akcja społeczna „Dopalacze kradną życie”. W inicjatywę włączyli się m.in. 
Marcin Gortat, Jurek Owsiak, harcerze, przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
mediów, policji i samorządów. 

Zdaniem autorki wystarczyłoby zalegalizować naturalną marihuanę – zwiększyłoby 
to napływ turystów, ograniczyłoby koszty działań policyjnych, a państwo mogłoby 
jeszcze czerpać korzyści z opłat legalizacyjnych i podatków.   ■

Porozumienie przewiduje likwidację opłat roamingowych podczas podróży w UE 
w czerwcu 2017 r. oraz wprowadzenie zasad zabezpieczających neutralny i otwarty 
charakter Internetu w UE.    ■

DOPALACZE
800 060 800

116 111

800 100 100

800 12 12 12

112

Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Numer alarmowy obowiązujący na terenie całej UE

Gdzie szukac pomocy?

działań przygotowawczych, jak i podczas realizacji projektu (nauka języka polskiego, 
pomoc w znalezieniu pracy, obowiązek szkolny, integracja ze społeczeństwem).

Finansowanie

Zapewnienie schronienia uchodźcom w Polsce będzie finansowane ze środków UE 
– Unia zwróci Polsce po 10 tys. euro na każdego uchodźcę przyjętego z Bliskiego 
Wschodu i 6 tys. euro na uchodźcę przebywającego w obozach na terenie UE – w Grecji 
i na terenie Włoch. .  ■

http://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,7351,podpisano-pakt-spoleczny-przeciwko-dopalaczom.html
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13509,Minister-Teresa-Piotrowska-budujemy-pakt-spoleczny-w-walce-z-dopalaczami.html
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/walka-z-dopalaczami-ministerstwo-zdrowia-wspolpracuje-z-samorzadami
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=71E96A1EFBECD0F2C1257E6F0036B975
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/wiceminister-zdrowia-apeluje-nie-bierzcie-dopalaczy
http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/ochrona-rynku-przed-dopalaczami;jsessionid=4C83FD387E0B9B8E45658752CD176A84?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fsluzba-celna%3Bjsessionid%3D4C83FD387E0B9B8E45658752CD176A84%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.ms.gov.pl/pl/informacje/news,7314,dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze.html
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13512,Dopalacze-Gdzie-szukac-pomocy-Najwazniejsze-numery-telefonow.html
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13500,Dopalacz-to-tez-narkotyk.html
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13496,Walka-z-dopalaczami-dalsze-dzialania-sluzb-oraz-nowe-programy-profilaktyczne.html
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13495,Narada-w-sprawie-walki-z-dopalaczami.html
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13504,Walka-z-dopalaczami-kolejne-zatrzymania-specjalni-pelnomocnicy-oraz-wspolpraca-m.html
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13504,Walka-z-dopalaczami-kolejne-zatrzymania-specjalni-pelnomocnicy-oraz-wspolpraca-m.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/pakt-spoleczny-przeciwko-dopalaczom-podpisany-premier-ewa-kopacz-wierze-ze.html
https://mac.gov.pl/aktualnosci/koniec-nadmiernych-oplat-roamingowych-oraz-gwarancja-neutralnego-i-otwartego-internetu-w


ACCF BIURO KSIĘGOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO MONIKA KAWALEC
UL. RZEMIEŚLNICZA BUDYNEK KRUSZYWA

AKÓW
FA NIP

WWW.ACCF.PL

ŚWIADCZYMY NASTĘPUJĄCE USŁUGI:
• REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
• PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH,
• RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY,
• KADRY I PŁACE,
• 
• ADRY I PŁACE,
• DORADZTWO PODATKOWE,
• CONSULTING FINANSOWY,
• CONTROLING I PLANOWANIE FINANSOWE,
• WDRAŻANIE NOWYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA.

KONTAKT:

MONIKA KAWALEC: M ACCF.PL

EWA JUCHA ACCF.PL

EWA ACCF.PL

PIOTR KAWALEC ACCF.PL

PAULINA BUDZYN: PB ACCF.PL

EDYTA GÓRSKA: EG@ACCF.PL

Tw ó j  d o r a d c a  p o l e c a
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