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7. –  Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubez-
pieczenie zdrowotne i FP – jednostki budżetowe, zakła-
dy budżetowe i gospodarstwa pomocnicze. 

7. – Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 
pobranego w maju od należności wypłaconych zagra-
nicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 
21 ust. 1 ustawy o p.d.o.p. 

7. – Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 
pobranego w maju od dochodów z dywidend oraz in-
nych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób praw-
nych i przekazanie podatnikowi informacji CIT-7.

7. – Zapłata podatku w formie karty podatkowej za maj.

10. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubez-
pieczenie zdrowotne i FP za maj - osoby fizyczne opłaca-
jące składki wyłącznie za siebie.

10. – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj.

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

15. – Wpłata podatku od nieruchomości i podatku le-
śnego za czerwiec - osoby prawne, jednostki organiza-
cyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

15. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za maj - pozosta-
li płatnicy składek. 

Drogi Kliencie,

W związku z klęską powodzi, jaka nawiedziła niemal cały nasz kraj, niniejszy numer

poświęcony został w dużej części praktycznym informacjom dla powodzian. Osoby i

przedsiębiorstwa, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i gospodarczej

spowodowanej powodzią, mogą zwracać się o pomoc w skorzystaniu z przysługujących im

praw do swojego Doradcy Podatkowego, jak i do Stowarzyszenia Podatników w Polsce.

Przykładowo ZUS wychodzi naprzeciw potrzebom płatnikom, którym powódź

zniszczyła dokumenty i dane potrzebne do rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne

i zdrowotne. Każdy poszkodowany może złożyć wniosek o wydanie kopii danych z

zasobów przechowywanych w bazie danych ZUS. Płatnikom składek, którzy utracili

możliwość rozliczania się z ZUS z powodu utraty danych, Zakład umożliwia złożenie w

specjalnym trybie zamówienia na wygenerowanie i wydanie plików elektronicznych (w

formacie KEDU) z danymi osób zgłoszonych do ubezpieczeń.

Płatnicy składek, którzy nigdy nie przekazywali dokumentów w formie elektronicznej, a

utracili dokumenty w formie papierowej, mogą również wystąpić o wygenerowanie plików

KEDU. Ich użycie w programie Płatnik ułatwi odtworzenie utraconej dokumentacji.

Program Płatnik można pobrać ze strony internetowej Zakładu lub otrzymać bezpłatnie w

najbliżej placówce Zakładu.

Mam nadzieję, że uda nam się wszystkim szybko uporać ze wszystkimi negatywnymi

skutkami powodzi.

                                                                                                Twój Doradca Podatkowy
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21. – Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób 
prawnych i od podatkowej grupy kapitałowej za maj.

21. – Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych 
od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej (w 
tym liniowego) oraz z umów najmu i dzierżawy za maj.

21. – Wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek docho-
dowy od osób fizycznych od pracowników zatrudnionych 
na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło 
wypłaconych w poprzednim miesiącu.

21. – Wpłata przez płatników, o których mowa w art. 41 
ustawy o p.d.o.f., pobranych zaliczek na podatek docho-
dowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za maj. 

21. – Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowa-
nych za maj.

21. – Wpłata na PFRON za maj.

25. – Deklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy.

25. – Złożenie informacji podsumowującej (składanej 
elektronicznie).

powrót do spisu treści

DochóD

Zasadniczo dochodem z działalności gospodarczej stano-
wiącym podstawę obliczenia zaliczki u podatników pro-
wadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów 
jest różnica pomiędzy wynikającym z tych ksiąg przycho-
dem i kosztami jego uzyskania. 

Jeżeli jednak podatnik na koniec miesiąca sporządza re-
manent towarów, surowców i materiałów pomocniczych 
lub urząd skarbowy zarządzi sporządzenie takiego rema-
nentu, dochód ustala się przy uwzględnieniu różnic rema-
nentowych. Dochodem z działalności gospodarczej sta-
nowiącym podstawę obliczenia zaliczki jest wówczas róż-
nica pomiędzy wynikającym z tych ksiąg przychodem i 
kosztami jego uzyskania powiększona o różnicę pomię-
dzy wartością remanentu końcowego i początkowego to-
warów handlowych, materiałów (surowców) podstawo-
wych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, 
wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość 
remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanen-
tu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy 
wartością remanentu początkowego i końcowego, jeśli 
wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Dochodem lub stratą z odpłatnego zbycia składników 
majątku trwałego związanego z prowadzoną działalno-
ścią jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze 

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą po-
winien wpłacać w ciągu roku zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych.

Zaliczki na podatek

PORADY sprzedaży, a ich wartością wykazaną w ewidencji środ-
ków trwałych prowadzonej dla celów stosowania odpi-
sów amortyzacyjnych, powiększona o wartość dokona-
nych odpisów amortyzacyjnych.

Prowadząc działalność gospodarczą w ramach spół-
ki nieposiadającej osobowości prawnej należy pamię-
tać, iż przychody z udziału w spółce niebędącej oso-
bą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przed-
sięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użyt-
kowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego po-
datnika określa się proporcjonalnie do jego prawa 
w udziale w zysku oraz łączy się z pozostałymi przy-
chodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatko-
waniu według określonej na dany rok skali podatkowej.  
W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, 
że prawa do udziału w zysku są równe. Zasady te sto-
suje się odpowiednio do: rozliczania kosztów uzyskania 
przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzy-
skania przychodów i strat oraz ulg podatkowych zwią-
zanych z prowadzoną działalnością w formie spółki nie-
będącej osobą prawną (zasady te mają również zastoso-
wanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność 
majątkowa, osiągających z najmu, dzierżawy itp. umów, 
przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania 
lub wspólnego użytkowania rzeczy, chyba że złożą pisem-
ne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osią-
gniętego z tego źródła przez jednego z nich).

Zasady ogólne oPłacania ZalicZek

Zaliczki płacimy – deklaracji nie składamy. Jak dawniej, 
podatnicy osiągający dochody z działalności gospodar-
czej (także ze stosunku pracy, otrzymywane z zagranicy,
z emerytur i rent otrzymywanych z zagranicy bez pośred-
nictwa banków, z najmu lub dzierżawy) zobowiązani są, 
bez wezwania, wpłacać w ciągu roku podatkowego za-
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powrót do spisu treści

liczki na podatek dochodowy. Nie zmieniły się zasady ob-
liczania wysokości zaliczek miesięcznych. Podatnicy osią-
gający dochody z działalności gospodarczej opodatkowa-
ni według skali podatkowej ustalają wysokość zaliczek za 
miesiące do listopada roku podatkowego w następują-
cy sposób:
1. obowiązek wpłaty zaliczki powstaje, poczynając od 

miesiąca, w którym dochody przekroczyły kwotę po-
wodującą obowiązek zapłacenia podatku (w 2008 r., 
2009 r. i 2010 r. jest to 3.091 zł),

2. zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od 
tego dochodu według zasad określonych w ustawie  
o podatku dochodowym od osób fizycznych,

3. zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości 
różnicy pomiędzy podatkiem należnym od docho-
du osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za 
miesiące poprzednie. 

Dochód nie zawsze jest tożsamy z podstawą opodat-
kowania. Z reguły przed zastosowaniem doń kon-
kretnej stawki podatkowej podlega on pomniejszeniu  
o określone przez ustawodawcę odliczenia. Przy docho-
dzie z działalności gospodarczej w grę wchodzą przede 
wszystkim kwoty składek, określonych w przepisach o 
systemie ubezpieczeń społecznych zapłaconych bezpo-
średnio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, 
chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim 
współpracujących, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów 
uzyskania przychodów; składek na rzecz organizacji, do 
których przynależność podatnika jest obowiązkowa, je-
żeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przycho-
dów; darowizn (warunkiem dokonania wskazanych w 
ustawie odliczeń od dochodu jest posiadanie przez po-
datnika odpowiednich dokumentów potwierdzających 
poniesienie wskazanych przezeń wydatków).
Dokonując comiesięcznego obliczania zaliczek na poda-
tek dochodowy, podatnik ma prawo pomniejszyć dochód 
o wskazane wcześniej rodzaje wydatków oraz odliczyć 

od podatku dochodowego kwotę składek na powszech-
ne ubezpieczenie zdrowotne (także o przysługujące po-
datnikowi ulgi).

– Trwająca powódź i towarzyszące jej okoliczności utrud-
niają lub wręcz uniemożliwiają podatnikom wywiązanie 
się z obowiązków podatkowych. Urzędy skarbowe po-
dejdą do tej sytuacji ze zrozumieniem i umożliwią ich 
uzupełnienie w najmniej uciążliwy sposób – zapewnił wi-
ceminister finansów Maciej Grabowski. 

Wszelka pomoc materialna finansowana ze środków bu-
dżetu państwa lub samorządu, która ma związek z za-
istniałym zdarzeniem losowym, takim jak powódź, jest 
zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym. 
Zwolnienie dotyczy też zapomóg otrzymanych np. od za-
kładu pracy i związków zawodowych w przypadku in-
dywidualnych zdarzeń losowych czy klęsk żywiołowych.  
W tym przypadku niepodatkowane będą świadczenia do 
wysokości 2.280 zł w roku podatkowym. 

Osoby poszkodowane nie będą także płacić podatku do-
chodowego od pomocy materialnej otrzymanej od za-

Osoby, które ucierpiały w wyniku powodzi, nie za-
płacą podatku dochodowego od otrzymanej po-

mocy finansowej. Urzędy skarbowe w całym kraju 
podejdą ze zrozumieniem do sytuacji podatników, 
którzy w związku z kataklizmem stracili dokumenty 
lub nie mają możliwości złożenia w terminie dekla-

racji podatkowej. 

Pomoc finansowa 
dla powodzian bez podatku

kładu pracy wskutek katastrofy naturalnej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywioło-
wej. Minister Finansów zaniechał poboru podatku od do-
chodów z tego źródła, uzyskanych do końca 2010 r., do 
wysokości nieprzekraczającej 6.000 zł w ciągu roku po-
datkowego. 

Podatnicy, którzy na skutek powodzi nie mają możliwo-
ści złożenia deklaracji w ustawowym terminie, powinni 
uczynić to jak najszybciej po ustaniu przeszkody, dołą-
czając jednocześnie pismo wyjaśniające przyczynę niedo-
chowania terminu. W razie wykazania podatku do zapła-
ty podatnik powinien też wystąpić o umorzenie powsta-
łych odsetek. 

Jeśli podatnik (płatnik) ma taką techniczną możliwość, ma 
prawo skierować wniosek o odroczenie terminu składa-
nia deklaracji podatkowych, co wiąże się automatycznie 
z odroczeniem terminu płatności podatku (bez odsetek).
Podatnicy, którzy z uwagi na utrudnienia powodziowe nie 
są w stanie zapłacić w terminie podatków, mogą wnio-
skować do naczelnika urzędu skarbowego o przyznanie 
ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – odroczenie ter-
minu płatności podatku, rozłożenie na raty bądź umorze-
nie zaległości podatkowej wraz z odsetkami. W tym przy-
padku podatnicy mogą też wystąpić do naczelnika urzędu 
skarbowego o ograniczenie poboru zaliczek na podatek, 
jeżeli uprawdopodobnią, że zaliczki byłyby niewspółmier-
nie wysokie w stosunku do podatku należnego od docho-
du przewidywanego za dany rok podatkowy.

Jeśli w wyniku powodzi zostały zniszczone (np. na skutek 
zalania wodą) dokumenty będące podstawą sporządza-
nia deklaracji, należy o tym powiadomić urząd skarbowy  
i w późniejszym czasie odtworzyć dokumenty, uzyskując 
np. ich duplikaty od swoich kontrahentów. 

Źródło: www.mf.gov.pl
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Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą na 
zasadach ogólnych jako firma jednoosobowa. 
Poniosłem w ostatnim czasie bardzo wysokie –  

w porównaniu do przychodu – wydatki na reklamę, 
m.in. w Panoramie Firm, w Internecie. Czy cały, 
poniesiony i udokumentowany fakturami VAT, 

wydatek na reklamę swojej firmy mogę zaliczyć do 
kosztów uzyskania przychodu, czy tylko jakąś jego 

część?

Pytanie: Kupiłam mieszkanie we wrześniu 2007 
r. Sprzedałam je w maju 2010 r. Czy w zeznaniu 
rocznym powinnam zapłacić podatek od różnicy? 
Czy mogę nie płacić podatku, przeznaczając te 

pieniądze na cele mieszkaniowe?

odpowiedź: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych, kosztami 
uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu 
osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabez-
pieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów 
wymienionych w art. 23. W bieżącym roku podatko-
wym przepisy nie przewidują wyłączenia wydatków 
na reklamę z kosztów uzyskania przychodów ani ich 
nie limitują. Wydatki na reklamę, odpowiednio udo-
kumentowane i poniesione w celu osiągnięcia przy-
chodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła 
przychodów, będą więc mogły zostać w całości zali-
czone do kosztów uzyskania przychodów, nawet jeśli 
są wysokie w porównaniu do przychodu.

odpowiedź: W przypadku mieszkania nabytego 
w 2007 r., przy jego sprzedaży obowiązują zasady 
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fi-
zycznych obowiązujące w 2007 r. Zgodnie z tymi 
przepisami (art. 30e ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych), od dochodu z odpłatnego zby-
cia nieruchomości podatek dochodowy wynosi 19 
% podstawy obliczenia podatku. Podstawą oblicze-
nia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomię-
dzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości  
a kosztami. Podatek jest płatny w terminie złoże-
nia zeznania rocznego PIT za rok podatkowy, w któ-
rym nastąpiło odpłatne zbycie (tzn. do końca kwiet-
nia roku następnego po zbyciu; jeśli sprzedaż nastąpi-
ła w 2010 r. – do końca kwietnia 2011 roku). Docho-
du z odpłatnego zbycia nieruchomości nie łączy się  
z dochodami (przychodami) z innych źródeł. 

Niestety, w przypadku nieruchomości nabytych  
w 2007 r. nie ma możliwości uniknięcia zapłaty podat-
ku dochodowego od sprzedaży nieruchomości przez 

Reklama kosztem
Sprzedaż mieszkania

ODPOWIEDZI
Polacy złożyli przez Internet 320 tys. deklaracji 

podatkowych za 2009 r. 

Elektroniczna forma komunikacji z urzędem skarbowym 
z roku na rok cieszy się rosnącą popularnością. Najwięcej 
e-PIT-ów przesłali mieszkańcy Mazowsza – 69 tys. Oprócz 
nich z tej możliwości najchętniej korzystali podatnicy z 
województw: śląskiego (38,5 tys.), małopolskiego (30 
tys.) i dolnośląskiego (27 tys.). 

Przełomem w funkcjonowaniu tzw. systemu e-Deklaracje 
była, wprowadzona w 2009 r., możliwość złożenia przez 
Internet zeznania podatkowego bez tzw. kwalifikowa-
nego podpisu elektronicznego. Początkowo dotyczyło to 
jedynie formularza PIT-37, ale od tego roku również po-
datnicy rozliczający się na drukach PIT: 36, 36L, 38 i 39 
mogli skorzystać z tego ułatwienia. I tak zdecydowana 
większość – 297,6 tys. – spośród 320 tys. przesłanych 
rozliczeń za 2009 r. nie posiadała kwalifikowanego pod-
pisu elektronicznego. Z danych Ministerstwa Finansów 
wynika, że tylko najpopularniejszych PIT-ów 37 wysłano 
w tym roku 253 tys., czyli ponad trzykrotnie więcej niż 
rok wcześniej (80 tys. deklaracji).

Znaczny wzrost odnotowano także w ogólnej liczbie 
wszystkich przesłanych przez Internet rodzajów doku-
mentów elektronicznych. Od początku roku w syste-
mie e-Deklaracje złożono 1.921.511 wszystkich rodza-
jów zeznań podatkowych. To ponad dwukrotnie więcej 
niż w całym ubiegłym roku – przez Internet przesłano 
wówczas 760 tys. wszystkich deklaracji. Dla porówna-

e-deklaracje

AKTUALNOŚCI
nia w 2008 r. podatnicy złożyli tą drogą niespełna 104 
tys. zeznań.

Źródło: www.mf.gov.pl

wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży na 
cele mieszkaniowe. Możliwością uniknięcia zapła-
ty podatku było zameldowanie na pobyt stały przez 
okres co najmniej 12 miesięcy (tzw. ulga meldunko-
wa).
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INTERPRETACJE

Otrzymane na podstawie art. 29 ustawy o niektó-
rych formach popierania budownictwa mieszkanio-
wego, partycypacje bezzwrotne w kosztach budo-
wy mieszkań od gminy będą podlegały opodatko-

waniu VAT.

Realizując transakcję zbycia zapasów firma działa 
jako podatnik podatku od towarów i usług, doko-

nujący dostawy towarów. 

Komisyjny projekt ustawy ma na celu poprawie-
nie funkcjonowania ustawy o podatku od towarów 
i usług w zakresie regulowanego przez nią systemu 

zwrotu podatku VAT podróżnym. 

MF planuje zwolnienie nieodpłatnej dostawy mate-
riałów budowlanych na rzecz poszkodowanych  

w wyniku powodzi. 

Ministerstwo Finansów informuje, że środki od-
powiadające wysokości VAT pobranego od tzw. 

smsów charytatywnych na rzecz powodzian przeka-
że na cele związane z usuwaniem lub łagodzeniem 

skutków powodzi. 

Udział w kosztach 
budowy a VAT

Przeliczenie kwot

Zwrot VAT podróżnym

Zwolnienie z VAT

VAT od smsów  
charytatywnych dla powodzian

Organ podatkowy uznał, że partycypację bezzwrotną na-
leży traktować jako odpłatne świadczenie usługi w rozu-
mieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, 
gdyż czynność ta wykonywana jest przez podatnika, za wy-
nagrodzeniem, efektem tej czynności jest świadczenie na 
rzecz drugiego podmiotu. 

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie  
z 29.04.2010 r., nr IPPP2-443-101/10-4/AO

Kwoty wyrażone w walutach obcych, do określenia 
podstawy opodatkowania powinny być przeliczone na 
złote zgodnie z art. 31a ustawy o VAT – tak uznał or-
gan podatkowy. W sytuacji zapłaty przez firmę zalicz-
ki na poczet odkupu (tzw. prawo odsprzedaży), kwo-
ty zaliczki wyrażone w walutach obcych, do określe-
nia podstawy opodatkowania winny zostać przeliczo-
ne na złote według średniego kursu danej waluty ob-

Teraz propozycją zmian zajmuje się Sejm. 

Przewidziano np., że zwrot podatku podróżnym będzie 
mógł być dokonywany przez sprzedawców i przez pod-
mioty pośredniczące bez ustawowego narzucania for-
my wypłaty oraz miejsca jej dokonania. Zarówno pol-
scy przedsiębiorcy jak i odwiedzający Polskę podróż-
ni od dawna oczekują umożliwienia im korzystania  
z przywileju tax free for tourists na zasadach powszech-
nie stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej. 
Dostępność usługi tax free zwiększa atrakcyjność za-
kupów w Polsce, pozwala sprzedawcom na oferowanie 
konkurencyjnych cenowo towarów dzięki możliwości 
odzyskania przez podróżnego części poniesionych wy-
datków po wywiezieniu towarów poza terytorium UE. 
Dostępność tax free zachęci podróżnych do dokony-
wania zakupów w Polsce, uatrakcyjni podróże do na-
szego kraju.

Zwolnienie miałoby zastosowanie w przypadku darowizn 
na rzecz osób fizycznych nie będących podatnikami oraz 
podmiotów, które poniosły szkodę w obiektach, w któ-
rych prowadzą działalność edukacyjną, ochrony zdrowia, 
kulturalną, w zakresie opieki społecznej, opieki nad dzieć-
mi, młodzieżą czy zbiorowego zakwaterowania uczniów 
lub studentów. Zwolnienie ma też objąć darowizny mate-
riałów budowlanych na rzecz osób, które będą budowa-
ły budynki na innych gruntach niż bezpośrednio dotknię-
te skutkami powodzi w związku z tym, że po powodzi od-
budowa domów na terenach zalanych jest niemożliwa.

W ten sposób rząd chce zachęcić do wspierania potrze-
bujących i wzmocnienia gestów solidarności z osobami 
dotkniętymi skutkami żywiołu. O przekazanie powin-
ny się ubiegać organizacje pozarządowe gromadzące 
środki przesyłane za pośrednictwem operatorów tele-
komunikacyjnych.

cej, ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy 
poprzedzający dzień wpłaty zaliczki przez firmę, rozu-
miany jako dzień uznania rachunku bankowego przyj-
mującego.

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie  
z 12.05 2010 r., nr IPPP1-443-244/10-2/MP

PROJEKTY

AKTUALNOŚCI

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3066.htm
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=636&id=210851&typ=news
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=210838&typ=news
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=239286&i_smpp_s_strona=1
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=239286&i_smpp_s_strona=1
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=240483&i_smpp_s_strona=1
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=240483&i_smpp_s_strona=1
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PROCEDURY PODATKOWE

powrót do spisu treści

AKTUALNOŚCI

Stowarzyszenie Podatników w Polsce organizuje 
pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku 

majowej powodzi. 

Bezpłatna pomoc prawno- 
podatkowa dla powodzian 

Mając na uwadze ogrom szkód i strat, jakie dotknę-
ły zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorców Sto-
warzyszenie chce pomóc poszkodowanym oferując po-
moc prawno-podatkową. Stowarzyszenie uruchomiło  
w tym celu pod numerem telefonu 12 260 98 98 infoli-
nię PoMoc PodaTkoWa dla PoWodZian. Ma ona 
pomóc w skorzystaniu z przysługujących praw osobom  
i przedsiębiorstwom, które znalazły się w trudnej sytu-
acji materialnej i gospodarczej spowodowanej powo-
dzią. Poszkodowani przedsiębiorcy mogą dowiedzieć 
się m.in. o swoich prawach i obowiązkach wynikających  
z braku możliwości terminowego rozliczenia się z urzę-
dem skarbowym oraz ZUS, uzyskać pomoc w zakresie 
procedur i sporządzania pism dotyczących odroczenia 
terminów płatności, rozłożenia na raty lub nawet umo-
rzenia zobowiązań w całości.

dyżury w ramach infolinii prowadzą społeczni eks-
perci Stowarzyszenia Podatników w Polsce, posiada-
jący bogate doświadczenie i kwalifikacje zawodowe,  
w tym przy sporządzaniu pism i wniosków do administra-
cji skarbowej. 

infolinia PoMoc PodaTkoWa 12 260 98 98 czynna 
jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-15. 
Opłatę za połączenie ponosi podatnik wg taryfy swoje-
go operatora. 

PROJEKTY

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o 
informacji prawnej dla osób fizycznych. Będą one 

mogły skorzystać z bezpłatnej infolinii.

2-letni termin na dochodzenie roszczenia z tytułu 
bezpodstawnego wzbogacenia związanego z orze-
czeniem przepadku przedmiotów w postępowaniu 

karnoskarbowym jest niezgodny z Konstytucją.

Infolinia prawna?

Ochrona praw ma być równa

Ustawa ma określić zasady, warunki i tryb przyznawa-
nia oraz udzielania osobom fizycznym nieodpłatnej po-
zasądowej pomocy prawnej i informacji prawnej. Usta-
wa nie będzie miała zastosowania do osób prawnych oraz 
do jednostek organizacyjnych nie mających osobowości 
prawnej, które mogą mieć przymiot strony w postępowa-
niu sądowym lub administracyjnym. 

TK orzekł, że art. 119 § 3 Kodeksu karnego skarbowego  
w zakresie, w jakim przewiduje 2-letni termin do wyto-
czenia powództwa o roszczenie z tytułu bezpodstawnego 
wzbogacenia z art. 119 § 2, liczony od daty uprawomocnie-
nia się orzeczenia o przepadku przedmiotów, jest niezgodny 
z Konstytucją. Ze względu na krótki termin ustawowy oso-
ba uprawniona nie może bowiem w pewnych, niezależnych 
od siebie sytuacjach skorzystać z przysługującego jej prawa.

Wyrok TK z 11.05.2010 r., sygn. SK 50/08

Prezesi i wiceprezesi WSA oraz wiceprezesi NSA 
mają być teraz w zasadzie powoływani na 5-letnią 

kadencję. 

Zmiany w sądach  
administracyjnych

Od 10 kwietnia br. obowiązuje ustawa z12 lutego 2010 
r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów admini-
stracyjnych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi, która wprowadza kadencyj-
ność sędziów pełniących funkcje kierownicze. 

Nowelizacja wprowadziła też nowy sposób stwierdza-
nia niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń 
(nowy dział VIIa). Strona może wnieść skargę na pra-
womocne orzeczenie sądu administracyjnego kończące 
postępowanie w sprawie, gdy przez jego wydanie po-
niosła szkodę, a zmiana lub uchylenie orzeczenia w dro-
dze innych przysługujących stronie środków prawnych 
nie było i nie jest możliwe. W wyjątkowych przypad-
kach skarga będzie przysługiwała także, gdy niezgod-
ność z prawem wynika z naruszenia podstawowych za-
sad porządku prawnego lub konstytucyjnych wolności 
albo praw człowieka i obywatela, chyba że jest możli-
wa zmiana lub uchylenie orzeczenia w drodze innych 
przysługujących stronie środków prawnych. Spod moż-
liwości wniesienia skargi wyłączono orzeczenia NSA,  
z wyjątkiem gdy niezgodność z prawem wynika z ra-
żącego naruszenia norm prawa UE. Orzeczenia NSA są 
przy tym traktowane jako orzeczenia wydane w postę-
powaniu wywołanym wniesieniem skargi. 

ZMIANY PRAWNE

ORZECZENIA

http://www.podatnicy.org
http://www.podatnicy.org
http://bip.ms.gov.pl/projekty/proj090213a_3.rtf
http://www.trybunal.gov.pl/OTK/otk.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100360196
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

powrót do spisu treści

Parlament Europejski zatwierdził nowelizację 
przepisów dotyczących systemu oznaczania 

efektywności energetycznej produktów. 

Obowiązuje już rozporządzenie Ministra Gospodarki 
z 5 listopada 2009 r. sprawie szczegółowych 

wymagań dla wyrobów aerozolowych. 

Od 29 maja br. obowiązują zmiany ułatwiające 
eksport produktów pochodzenia zwierzęcego  

z Polski do państw trzecich, spoza Unii Europejskiej. 

Można liczyć na wsparcie dla systemu 
adaptacyjności kadr poprzez promowanie postaw 

przedsiębiorczych.

Wcześniej europosłowie przyjęli dyrektywę dotyczącą 
efektywności energetycznej budynków. oba akty są 
częścią tzw. pakietu „energia – klimat 2008”. Nowe 
regulacje w tej dziedzinie pozwolą konsumentom ogra-
niczyć rachunki za energię. Unia jako całość ma zaś osią-
gnąć zmniejszenie o 20% zużycia energii do roku 2020. 
Obowiązkowe etykiety na sprzęcie AGD i energoosz-
czędnych produktach pozwolą konsumentom oszacować 
bieżące koszty zużycia energii. 

Planuje się wprowadzenie nowego oznaczenia graficz-
nego dla stopnia energooszczędności urządzeń agd  
i innych produktów. Oznacza to pojawienie się nowych 
klas energooszczędności (w tym najwyższa - A+++).  
W przyszłości także wszystkie reklamy, w których pod-
kreśla się cenę oraz niskie zużycie energii lodówek, pralek 
czy pieców, będą musiały wskazywać klasę energetyczną 
danego produktu.

Format nowej etykiety w dalszym ciągu oparty będzie na 
klasyfikacji z zastosowaniem liter od A do G, ale do tej 
klasyfikacji można będzie dodać trzy klasy dodatkowe – 
A+, A++ oraz A+++ dla klasy najbardziej efektywnej. 
Niemniej łączna liczba klas, co do zasady, będzie ograni-

Wyrób aerozolowy to jednorazowy pojemnik metalo-
wy, szklany lub z tworzywa sztucznego zawierający gaz 
sprężony, skroplony albo rozpuszczony pod ciśnieniem 
wraz z cieczą, pastą, proszkiem albo bez nich, wyposa-
żony w urządzenie umożliwiające uwalnianie zawarto-
ści w formie cząstek stałych lub ciekłych zawieszonych  
w gazie, w postaci piany, pasty, proszku lub cieczy. 

Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o pro-
duktach pochodzenia zwierzęcego ma służyć wzrostowi 
produkcji i sprzedaży produktów mięsnych w kraju i za 
granicą.

28 kwietnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Mi-
nistra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 kwietnia 2010 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy fi-
nansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Uściśla ono zasady udzielania wsparcia na pod-
noszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej, na usługi szko-
leniowe i doradcze oraz pokrycie uczestnictwa w tych 
szkoleniach. Ponadto przewiduje dodatkowe możliwości 
uzyskania pomocy finansowej.

Certyfikaty efektywności 
energetycznej dla sprzętu  
AGD i innych produktów

Wymagania dla aerozoli

Eksport produktów  
pochodzenia zwierzęcego

PARP dofinansuje 
szkolenia

ZMIANY PRAWNE
czona do siedmiu. Gama barw zawierać będzie nie wię-
cej niż siedem różnych barw od ciemnozielonej do czer-
wonej. 

Klasyfikacja będzie poddawana przeglądowi, szczególnie 
jeżeli znaczna część produktów obecnych na rynku we-
wnętrznym osiągnie dwie najwyższe klasy efektywności 
energetycznej i gdy możliwe będzie osiągnięcie dodat-
kowych szczędności poprzez dalsze zróżnicowanie pro-
duktów.

Zakres urządzeń objętych obowiązkiem oznacza-
nia klasy efektywności energetycznej został rozsze-
rzony na produkty związane z energią wpływające  
w znaczny sposób, nawet pośrednio, na zuży-
cie energii podczas użytkowania, takie jak chłodnie  
i lady chłodnicze, piece kuchenne, automaty do sprze-
daży produktów spożywczych i napojów.

Etykietowanie obejmie także produkty związane z ener-
gią, choć jej nie zużywające, które mogą mieć wpływ na 
znaczące oszczędności w jej zużyciu, takie jak oszklenia 
okienne czy ramy drzwiowe. 

Po wejściu w życie dyrektywy państwa członkowskie 
będą miały rok na jej transpozycję do prawa krajowego.

ftp://epavvideoget:mo12ssb@ftpeps01.europarl.eu.int//epavvideo/EBS/Strasbourg/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091881460
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100810528
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100720465
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

powrót do spisu treści

Ustawodawca porządkuje sytuację spółek 
wpisanych do dawnych rejestrów handlowych, 

które nie dopełniły obowiązku złożenia (do końca 
2003 r.) wniosku o wpis do Krajowego Rejestru 

Sądowego.

Z dniem 29 maja br. uproszczono zasady wyliczania 
kary pieniężnej nakładanej na przedsiębiorców, 
którzy nie wywiązali się z obowiązku tworzenia 
i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy 

naftowej lub paliw.

Komisja Europejska przyjęła nowe reguły 
konkurencji dotyczące umów między producentami 
pojazdów a autoryzowanymi salonami sprzedaży, 
warsztatami napraw oraz dystrybutorami części 

zamiennych. 

Obowiązujący od 1 grudnia 2009 r. Traktat 
Lizboński wprowadził zmiany w strukturach 
instytucjonalnych oraz funkcjonowaniu Unii. 

20 maja br. weszło w życie rozporządzenie 
zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału 

środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. 

Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające 
ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym wejdzie w ży-
cie 30 dni od dnia ogłoszenia. Nowela reguluje sytu-
ację prawną spółek prawa handlowego zarejestrowa-
nych w dawnym rejestrze handlowym, w tym spółek 
zawiązanych przed 1 września 1939 r.

Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zapasach ropy 
naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz 
zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bez-
pieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku 
naftowym.

Nowe przepisy zwiększą konkurencję na rynku napraw i 
przeglądów samochodów ułatwiając dostęp do niezbęd-
nych informacji technicznych oraz wykorzystywanie al-
ternatywnych części zamiennych. Umożliwią one Komisji 
walkę ze związanymi z gwarancjami nadużyciami produ-
centów wymagających serwisowania samochodów jedy-
nie w autoryzowanych warsztatach. 

Nowe rozporządzenie Komisji (UE) nr 461/2010 ułatwi 
dostęp warsztatów do alternatywnych części zamien-
nych, które stanowią znaczną część kosztów napraw. 
Producenci samochodów nie będą już mogli umieszczać 
w gwarancji warunku dokonywania wymiany oleju lub 
korzystania z innych usług jedynie w autoryzowanych 
warsztatach. Producenci mogą oczywiście wymagać by 
naprawy objęte gwarancją i opłacane przez producen-
ta dokonywane były w sieci autoryzowanych warszta-
tów. Wszystko to ma znaczenie dla konsumentów, gdyż 
koszty napraw, stanowiące około 40% całości kosztów 
związanych z posiadaniem samochodu, wzrosły w ostat-
nich latach.

Nowe przepisy dotyczące rynku napraw i serwisowa-
nia wejdą w życie 1 czerwca 2010 roku i obowiązywać 
będą do 31 maja 2023 roku. Komisja monitorować bę-
dzie zmiany sytuacji i, podobnie jak w przeszłości, po-
dejmować będzie odpowiednie działania w razie proble-
matycznych sytuacji lub zmiany warunków konkurencji.

Jednym z obszarów podlegających przekształceniom jest 
wspólna polityka handlowa.

Aktualizuje ono zakres podmiotowy zmienianego roz-
porządzenia, określając podział środków PROW na lata 
2007-2013: 

1. na rok 2010 i na poszczególne województwa, w ra-
mach działania: 

• różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 
• ułatwianie startu młodym rolnikom, 
• tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Wysokość środków na te działania jest podana w załącz-
niku nr 5 do rozporządzenia.

2. na rok 2010, w ramach działania: odtwarzanie po-
tencjału produkcji leśnej zniszczonego przez kata-
strofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobie-
gawczych. Wysokość środków na te działania wyno-
si 25 mln euro. 

Wpisy starych spółek

Karanie przedsiębiorców

Zmienione reguły konkurencji  
w branżach samochodowych

Lizbońskie zmiany we 
wspólnej polityce handlowej

Wsparcie na  
obszarach wiejskich

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100860557
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2684.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100810532
http://www4.zrp.pl/LinkClick.aspx?fileticket=m6CCy+A7yxQ=&tabid=36&language=pl-PL
http://www.pkpplewiatan.pl/?ID=161509&article_id=272210
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PROJEKTY

Rada Ministrów opracowała projekt założeń 
projektu ustawy o lobbingu.

300 komorników ma już dostęp on-line  
do ksiąg wieczystych.

Celem tych propozycji jest określenie nowych zasad pro-
wadzenia działalności lobbingowej w Polsce oraz stwo-
rzenie warunków jej podejmowania. PKPP Lewiatan ne-
gatywnie ocenia projekt.

Zapewnienie komornikom sądowym testowego dostępu 
do aplikacji Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Da-
nych Ksiąg Wieczystych – to efekt podpisanego porozu-
mienia między Ministerstwem Sprawiedliwości a Krajo-
wą Radą Komorniczą.

Lobbing po nowemu?

Komornik zajrzy do księgi

MRiRW obwieścił wysokość wykorzystanego 
krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Wysokość trzyletniego krajowego limitu skumulowa-
nej kwoty pomocy de minimis wynosi w rolnictwie: 

Limit pomocy de minimis

STAWKI I WSKAŹNIKI

Średni wzrost opłat dla odbiorców  
w gospodarstwach domowych wyniesie ok. 3 %.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi określił wysokość 
kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45a 
ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego.

Prezes URE zatwierdził taryfy: Polskiego Górnictwa Naf-
towego i Gazownictwa SA. (PGNiG), Operatora Gazo-
ciągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (OGP GAZ - 
SYSTEM) oraz sześciu Operatorów Systemu Dystrybu-
cyjnego Grupy Kapitałowej PGNiG (OSD).

Warto też zapoznać się z ustalonymi przez Prezesa URE 
jednolitymi zasadami oceny efektywności ekonomicznej 
przyłączania podmiotów do sieci gazowych.  

Przykładowo rolnik zapłaci 1.000 zł za zaniedbanie obo-
wiązku 3-letniego przechowywania kopii deklaracji lub 
deklaracji zbiorów; zaś zatwierdzony przetwórca owo-
ców miękkich za utrudnianie przeprowadzenia kontro-
li zapłaci 10.000 zł. 

Taryfy gazowe

Sankcje za łamanie przepisów 
o wsparciu bezpośrednim

119.542.500,00 euro, w rybołówstwie: 21.125.000,00 
euro. Wysokość wykorzystanego krajowego limitu sku-
mulowanej kwoty pomocy de minimis na dzień 31 mar-
ca 2010 r. wynosi zaś w rolnictwie: 50.506.356,77 euro, 
a w rybołówstwie: 228.046,75 euro. 

Ministerstwo Gospodarki przeznaczyło ponad 25 
mln złotych na wsparcie projektu Akademickich 

Inkubatorów Przedsiębiorczości „Droga do Polski 
przedsiębiorczej”. 

Dzięki darmowemu pakietowi startowemu, 
wszystkie małe i średnie firmy w Polsce mogą teraz 

zaistnieć w Internecie. 

Dzięki tym funduszom na najlepszych uczelniach w ca-
łej Polsce tworzone są warunki do rozwoju przedsiębior-
czości środowiska akademickiego.

Internetowa Rewolucja to inicjatywa Google, PKPP Le-
wiatan i home.pl, objęta patronatem Ministerstwa Go-
spodarki.

Wsparcie dla młodych 
przedsiębiorców

Internetowa Rewolucja

AKTUALNOŚCI

Przedsiębiorcy dotknięci klęską powodzi nie muszą 
osobiście odwiedzać ZUS-u w celu rozliczenia 

opłacanych składek. Mogą natomiast skorzystać z 
ulg w spłacie składkowych należności.

– Wyjaśnień na ten temat udzielił ZUS.

Klęska powodzi a obowiązki 
wobec ZUS

http://bip.kprm.gov.pl/kprm/dokumenty/61_3632.html
http://www.pkpplewiatan.pl/?ID=161509&article_id=273718
http://www.pkpplewiatan.pl/?ID=161509&article_id=273718
http://www.ms.gov.pl/aktualnosci.php#akt100525b
http://www.ms.gov.pl/aktualnosci.php#akt100525b
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20100350499
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100530315
http://www.ure.gov.pl/portal/pl/424/3535/Prezes_URE_zatwierdzil_taryfy_gazowe.html
http://www.ure.gov.pl/portal/pl/424/3478/W_trosce_o_jednolite_i_przejrzyste_zasady_przylaczania_odbiorcow_do_sieci_gazowy.html
http://www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/Mlodzi+przedsiebiorcy+wspierani+przez+MG.htm
http://www.google.pl/rewolucja
http://www.pkpplewiatan.pl/?ID=161509&article_id=271596
http://www.pkpplewiatan.pl/?ID=161509&article_id=271596
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1549
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PRAWO PRACY

powrót do spisu treści

AKTUALNOŚCI

Zapowiedziana pomoc Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w wysokości 90 mln zł zostanie 

przeznaczona na realizację programów związanych 
z aktywizacją osób bezrobotnych na terenach, 

których miały miejsce klęski żywiołowe. 

W chwili obecnej nie ma regulacji prawa pracy, 
które określałyby zasady podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych pracowników. 

MPiPS dysponuje bowiem środkami Funduszu Pracy zgod-
nie z ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy.

Resort pracy przewidział też pomoc dla poszkodowanych 
w powodzi.

Ostatnim dniem obowiązywania dotychczasowych prze-
pisów wykonawczych, wydanych na mocy art. 103 K.p., 
był 10 kwietnia 2010 r. 

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych, której osta-
teczny tekst uchwalono 20 maja br., przewiduje, że za-

Aktywizacja powodzian

Doszkalanie pracowników

Od 1 lipca br. będzie obowiązywać nowa klasyfikacja 
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

Nowa klasyfikacja zawodów

Dostosowania wykazu do zmian zachodzących na ryn-
ku pracy, przewiduje nowe rozporządzenie MPiPS z 27 
kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i spe-
cjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stoso-
wania.

Klasyfikacja jest stosowana w zakresie: 
• pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego; 
• szkolenia zawodowego; 
• gromadzenia danych do określania polityki za-

trudnienia i kształcenia ustawicznego; 
• prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych 

opracowań dotyczących rynku pracy. 

ZMIANY PRAWNE

W Sejmie jest projekt ustawy, który przewiduje 
wprowadzenie Święta Trzech Króli (6 stycznia) jako 

dnia wolnego od pracy. 

Przewiduje się objęcie – w ramach badań okreso-
wych – obowiązkowymi badaniami diagnostycznymi 
pracujących kobiet w wieku 25-59 lat w celu wykry-

cia raka szyjki macicy oraz raka piersi u kobiet  
w wieku 50-69 lat.

W zamian proponowane jest zniesienie dnia wolnego za 
święta przypadające w sobotę. 

PKPP Lewiatan jest przeciwna wprowadzaniu jeszcze jed-
nego święta.

Chodzi o cytologię i mammografię. – Tak zakłada przy-
gotowany przez resort zdrowia projekt ustawy o zmia-
nie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych oraz ustawy – Kodeks 
pracy.

Nowe Święto

Obowiązkowe  
badania pracownic?

PROJEKTY

sady podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika 
będą uregulowane w ustawie, a nie w rozporządzeniu. 
Szczegółowe rozwiązania ma zaś określać umowa zawar-
ta między pracodawcą a pracownikiem. 

Prawo to nie jest uzależnione od warunku posiadania przez 
rodzica wystarczających środków utrzymania, aby nie sta-
nowić obciążenia dla systemu pomocy społecznej.

Wyroki ETS z 23.02.2010 r. w sprawach C-310/08 i C-480/08 - 
London Borough of Harrow p. Nimco Hassan Ibrahim i Maria Teixe-

ira p. London Borough of Lambeth

Rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem 
pracownika migrującego, które odbywa naukę w 

przyjmującym państwie członkowskim UE ma prawo 
pobytu w tym państwie. 

Dziecko może przebywać  
z pracownikiem

ORZECZENIA

 http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=1720
http://www.pkpplewiatan.pl/?ID=161509&article_id=270353
http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=1718
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2584.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100820537
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2614.htm
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m111111&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=26&ma=014994
http://www.pkpplewiatan.pl/?ID=161509&article_id=257343
http://www.pkpplewiatan.pl/?ID=91238&article_id=272991
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m111111&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=26&ma=014988
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=PL&Submit=rechercher&numaff=C-310/08
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=PL&Submit=rechercher&numaff=C-310/08
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=PL&Submit=rechercher&numaff=C-310/08
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-02/cp100012pl.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-02/cp100012pl.pdf
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SERWIS ZUS

powrót do spisu treści

AKTUALNOŚCI

To kolejne z serii ułatwień dla przedsiębiorców, które 
w ostatnim czasie wprowadził ZUS. Zaświadczenia o nie-
zaleganiu – potrzebne np. do udziału w przetargach – do-
tychczas wydawane było w ciągu 7 dni roboczych. Od 
końca kwietnia nie trzeba już czekać tak długo. Płatnicy, 
którzy na koncie w ZUs nie mają żadnych zaległości 
lub błędów ani nie toczy się w stosunku do nich żadne 
postępowanie wyjaśniające, mogą otrzymać zaświad-
czenie niemal natychmiast – w ciągu 15 minut od zło-
żenia wniosku. Jednak w przypadku spraw wymagają-
cych wyjaśnienia zachowany jest dotychczasowy tryb 
wydawania zaświadczeń. W takim przypadku ZUS musi 
dokładnie zweryfikować dane na koncie płatnika i może 
to zająć kilka dni. Trzeba też pamiętać, że w przypadku 
ujawnienia zaległości czy błędów wymagających korekty 
danych na koncie – ZUS wyda decyzję o odmowie wyda-
nia zaświadczenia o niezaleganiu. 

Osoba, która składa wniosek o wydanie zaświadczenia 
w imieniu płatnika (np. jeden z zatrudnionych pracowni-
ków), musi mieć przy sobie upoważnienie do odbioru go-
towego dokumentu. Jeśli zaświadczenie zechce odebrać 
osoba nieupoważniona, pracownik ZUS odmówi jego 
wydania. Oczywiście upoważnienia nie potrzebuje płat-
nik, który odbiera zaświadczenie osobiście. 

Zmiany dotyczą płatników przekazujących zgłoszenia, 
imienne raporty miesięczne, deklaracje rozliczeniowe oraz 
inne dokumenty niezbędne do prowadzenia kont płatni-
ków składek i kont ubezpieczonych czy korekty tych do-
kumentów w formie dokumentu elektronicznego. Zgod-
nie z nowymi przepisami płatnik składek przekazuje do-

– Tak podano w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 11 maja 2010 r. w sprawie wskaźnika wa-
loryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2009 r., 
wydanym na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Dotyczy ono wyliczania emerytur.

ZUS przypomina, że w takiej sytuacji można się starać o 
wypłatę zasiłku opiekuńczego. 

Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek 
mogą być teraz wydawane „od ręki”. Oddziały ZUS 

w całej Polsce mogą drukować takie dokumenty 
bezpośrednio na salach obsługi klientów. 

Od 20 maja br. obowiązuje nowe rozporządzenie 
MPiPS z 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań, ja-
kie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący do-

kumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu 
elektronicznego poprzez transmisję danych.

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie 
emerytalne za rok 2009 wynosi 107,22 %. 

Zamknięte przedszkole lub żłobek zmusza rodziców 
do zostania w domu z dzieckiem? 

ZUS zaświadczy,  
że nie zalegasz

Transmisja danych 
przez płatników składek

Waloryzacja składek

Prawo do zasiłku opiekuńczego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu  
w opłacaniu składek ubezpieczeniowych można też złożyć  
w ZUS przez Internet, korzystając z Elektronicznego Urzę-
du Podawczego (http://eup.zus.pl). Samego zaświadcze-
nia ZUS nie odeśle jednak tą samą drogą – może ono 
być wydane wyłącznie w formie papierowej. Przy składa-
niu wniosku płatnik może poprosić o wysłanie dokumen-
tu pocztą na wskazany adres lub umówić się na odbiór  
w placówce Zakładu.

ZMIANY PRAWNE

kumenty z wykorzystaniem ogólnodostępnej sieci telein-
formatycznej i oprogramowania interfejsowego, którego 
zgodność z wymaganiami określonymi przez ZUS zosta-
nie potwierdzona w określony sposób. Zakład potwierdzi 
odbiór przekazanych dokumentów ubezpieczeniowych 
w formie elektronicznej. Poinformuje też o błędach kry-
tycznych, jeśli takie wykryje (są to błędy uniemożliwiają-
ce przetworzenie dokumentów w systemie teleinforma-
tycznym). Płatnik pobierze także dane wygenerowane  
z rejestru ZUS, przeznaczone do weryfikacji i usunięcia 
rozbieżności pomiędzy danymi w systemie teleinforma-
tycznym płatnika składek i w rejestrach Zakładu. Komuni-
katy te można pobrać za pośrednictwem ogólnodostęp-
nej sieci teleinformatycznej, w terminie 30 dni od dnia 
przekazania zestawu dokumentów. 

Zestaw dokumentów ubezpieczeniowych w formie elek-
tronicznej zawierający co najmniej jeden błąd krytyczny 
jest uznawany za nieprzekazany. Wykaz takich błędów 
zostanie udostępniony. 

STAWKI I WSKAŹNIKI

http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1540
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20100370520
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1559
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100750479
http://eup.zus.pl
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SERWIS DOMOWY

powrót do spisu treści

25 maja z rezerwy celowej budżetu państwa zostały 
uruchomione kolejne środki finansowe –  

w sumie 35,3 mln złotych – dla osób dotkniętych 
przez żywioł i gmin prowadzących działania 

przeciwpowodziowe. Wojewodowie mają już 
zgodę ministra finansów na przekazywanie tych 

pieniędzy samorządom.

Mieszkańcy Polski powoli zaczynają usuwać 
skutki powodzi. Opadająca woda odsłania śmieci 
i nieczystości. Brudna woda jest siedliskiem wielu 

niebezpiecznych bakterii i zarazków, niosąc 
zagrożenie dla zdrowia ludzi. 

28,7 mln złotych z wyżej wymienionej kwoty to pienią-
dze na zasiłki do 6 tys. złotych dla osób poszkodowanych 
przez powódź. Środki dla poszczególnych województw:

 » kujawsko-pomorskie – 2,9 mln złotych, 
 » lubelskie – 12,4 mln złotych, 
 » mazowieckie – 5,0 mln złotych, 
 » łódzkie – 1,5 mln złotych, 
 » podkarpackie – 6,9 mln złotych. 

Wcześniej (21 maja) pieniądze – w sumie 152,5 mln zło-
tych – otrzymały województwa:

 » śląskie – 63,2 mln złotych, 
 » świętokrzyskie – 40 mln złotych, 
 » małopolskie – 30 mln złotych, 
 » opolskie – 15 mln złotych, 
 » podkarpackie – 4,3 mln złotych. 

Gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej już wy-
płacają pieniądze poszkodowanym przez żywioł. Dzięki 
bezzwrotnej pomocy socjalnej (do 6 tys. zł) powodzia-
nie mogą zaspokoić swoje najpilniejsze potrzeby – ku-
pić żywność, leki, opał, odzież czy niezbędne przedmioty 
użytku domowego.

MSWiA radzi, by nie spożywać produktów, które nie są 
hermetycznie zapakowane, a popijać jedynie wodę bu-
telkowaną. Mieszkasz na terenach dotkniętych przez po-
wódź? Nie wiesz, na co zwracać uwagę i gdzie szukać po-
mocy? W materiale MSWiA zamieszczono porady oraz 
telefony kontaktowe do służb porządkowych i sanitar-
no-epidemiologicznych.

Kolejne środki dla  
powodzian i samorządów

Rady dla powodzian

AKTUALNOŚCI

6,6 mln złotych z puli uruchomionej 25 maja jest prze-
znaczone dla gmin na wydatki związane z akcjami prze-
ciwpowodziowymi. Samorządy walczące z żywiołem do-
staną do 100 tys. złotych na ten cel. Kwoty w podziale na 
województwa:

 » dolnośląskie – 0,5 mln złotych, 
 » kujawsko-pomorskie – 2,9 mln złotych, 
 » łódzkie – 2,9 mln złotych, 
 » śląskie – 0,3 mln złotych. 

W ramach pierwszej transzy pomocy z budżetu państwa 
(20 maja) łączną kwotę 43,5 mln złotych otrzymały wo-
jewództwa:

 » dolnośląskie – 1,6 mln złotych, 
 » lubelskie – 0,9 mln złotych, 
 » małopolskie – 11,2 mln złotych, 
 » opolskie – 3,0 mln złotych, 
 » podkarpackie – 11,6 mln złotych, 
 » śląskie – 12,2 mln złotych, 
 » świętokrzyskie – 3,0 mln złotych. 

Dzięki tym środkom gminy mogą sfinansować m.in. za-
kup paliwa do pomp i pojazdów, środków dezynfekcyj-
nych, czy wynajem autobusów do przewozu ewakuowa-
nych osób.

łącznie do tej pory szef MsWia przyznał 9 wojewódz-
twom 231,3 mln złotych – 181,2 mln złotych na zasił-
ki dla powodzian oraz 50,1 mln złotych dla samorzą-
dów na pokrycie kosztów walki z powodzią.

Źródło: www.mswia.gov.pl

PORADY

Premier Donald Tusk poinformował, że dla osób po-
szkodowanych przez powódź rząd planuje przezna-

czyć 2 mld zł. 

Środki te pochodzić będą z rezerwy celowej na dofinan-
sowanie projektów europejskich. Szef rządu zapewnił, że 
nie ma potrzeby nowelizowania budżetu.

W budżecie 2 mld zł  
na pomoc dla powodzian

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/8485/Rady_dla_powodzian.html
http://www.kprm.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/id:4842/
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SERWIS DOMOWY

powrót do spisu treści

Zgodnie z obwieszczeniem Państwowej Komisji 
Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach 
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wybo-
rach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Są to:
1. JUREK Marek, lat 49, wykształcenie wyższe histo-

ryczne, wykonujący zawód historyka, miejsce pracy: 
Fundacja Św. Benedykta, zamieszkały w Wólce Kozo-
dawskiej gmina Piaseczno, członek Prawicy Rzeczy-
pospolitej;

2. KACZYŃSKI Jarosław Aleksander, lat 61, wykształce-
nie wyższe prawnicze, poseł na Sejm Rzeczypospoli-
tej Polskiej, zamieszkały w Warszawie;

3. KOMOROWSKI Bronisław Maria, lat 58, wykształce-
nie wyższe historyczne, poseł na Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, członek Plat-
formy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej;

4. KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard, lat 67, wykształce-
nie wyższe filozoficzne, wykonujący zawód publicy-
sty i wydawcy, miejsce pracy: Oficyna Konserwaty-
stów i Liberałów, zamieszkały w Józefowie, powiat 
otwocki, członek partii politycznej Wolność i Prawo-
rządność;

5. LEPPER Andrzej Zbigniew, lat 56, wykształcenie śred-
nie, wykonujący zawód rolnika, miejsce pracy: wła-
sne gospodarstwo rolne, zamieszkały w Zielnowie 
gmina Darłowo;

6. MORAWIECKI Kornel Andrzej, lat 69, wykształcenie 
wyższe w zakresie nauk fizycznych, emerytowany 
nauczyciel akademicki, zamieszkały we Wrocławiu;

7. NAPIERALSKI Grzegorz Bernard, lat 36, wykształce-
nie wyższe politologiczne, poseł na Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej, zamieszkały w Szczecinie, członek 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej;

Kandydaci na prezydenta 8. OLECHOWSKI Andrzej Marian, lat 62, wykształce-
nie wyższe ekonomiczne, wykonujący zawód eko-
nomisty, miejsce pracy: samodzielna działalność go-
spodarcza, zamieszkały w Warszawie, który złożył 
następujące oświadczenie: „byłem współpracowni-
kiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumie-
niu przepisów powołanej ustawy”;

9. PAWLAK Waldemar, lat 50, wykształcenie wyższe 
techniczne, zajmujący kierownicze stanowisko pań-
stwowe, pełniący funkcję Wiceprezesa Rady Mini-
strów, Ministra Gospodarki, zamieszkały w Kamion-
ce gmina Pacyna, członek Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego;

10. ZIĘTEK Bogusław Zbigniew, lat 45, wykształcenie 
średnie, wykonujący zawód polityka, miejsce pracy: 
Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80”, zamiesz-
kały w Markowiźnie gmina Ogrodzieniec, członek 
Polskiej Partii Pracy – Sierpień 80.

Więcej o wyborach można się dowiedzieć na stronach 
PKW.

Osoby niepełnosprawne i starsze będą mogły 
oddać głos w wyborach prezydenckich za 

pośrednictwem pełnomocnika. Umożliwia to 
nowelizacja Ordynacji wyborczej z 2009 roku. Ministerstwo Infrastruktury opracowało projekt za-

łożeń projektu ustawy o społecznym zasobie miesz-
kań czynszowych, społecznych grupach mieszkanio-

wych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

Blisko 630 tys. rodzin może skorzystać ze 
wsparcia w postaci obniżonych o ok. 30% 

rachunków za energię elektryczną.

MSWiA we współpracy z Państwową Komisją Wybor-
czą opracowało szczegółowe zasady udzielania pełno-
mocnictwa do głosowania i wzory niezbędnych doku-
mentów.

Projekt ten, skierowany do dalszych prac legislacyjnych, 
określa założenia nowej ustawy regulującej funkcjono-
wanie systemu budownictwa społecznego w Polsce. 

Rząd przyjął założenia do aktów prawnych wprowadzają-
cych system ochrony odbiorców wrażliwych energii elek-
trycznej, przedłożone przez ministra gospodarki.
Osoba lub rodzina uprawniona do zasiłku stałego lub 
okresowego będzie otrzymywać rachunek za energię elek-
tryczną pomniejszony o kwotę ryczałtu. Jego wysokość 
ma być obliczona na podstawie progu zużycia energii:
• dla osoby samotnie gospodarującej – 900 kWh rocznie, 
• dla 2 osób do 4 osób – 1250 kWh rocznie, 
• dla więcej niż 4 osób – 1500 kWh rocznie. 

Przedsiębiorstwa energetyczne dostaną refundacje  
z budżetu państwa kosztów poniesionych z tytułu bonifi-
kat przyznanych odbiorcom wrażliwym. 

Zagłosują przez 
pełnomocnika

Założenia do reformy systemu 
budownictwa społecznego

Dla biedniejszych niższe rachunki

PROJEKTY

http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=22826&news_id=43934&layout=1&page=text
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Jurek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82aw_Kaczy%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Komorowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Korwin-Mikke
http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Lepper
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kornel_Morawiecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Napieralski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Olechowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Waldemar_Pawlak
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bogus%C5%82aw_Zi%C4%99tek
http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=22820&layout=1
http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=22820&layout=1
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_ustaw/ustawy_mieszkalnictwo_i_gospodarka_komunalna/proj_zal_tbs
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_ustaw/ustawy_mieszkalnictwo_i_gospodarka_komunalna/proj_zal_tbs
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/8410/Zaglosuja_przez_pelnomocnika.html
http://www.kprm.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:4734/
http://bip.beta.mg.gov.pl/node/10590
http://www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/Pomoc+dla+najbiedniejszych+odbiorcow+energii.htm
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SERWIS DOMOWY

powrót do spisu treści

Od 30 maja br. obowiązują zmienione 
wymagania chemiczne, jakim powinna 

odpowiadać woda przeznaczona do spożycia. 
Nowe są także m.in. jej wymogi organoleptyczne 

i fizykochemiczne i radiologiczne.

Parlament Europejski przyjął dyrektywę, dzięki 
której odbiorcy będą płacić niższe rachunki za 

prąd i gaz, a UE zrobi kolejny krok ku osiągnięciu 
celu, jakim jest zmniejszenie łącznego zużycia 

energii o 20% do końca następnej dekady. 

Zawiera je rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 
kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez lu-
dzi. 

Państwa członkowskie będą zobowiązane zapew-
nić, że po roku 2020 wszystkie nowe budynki będą 
spełniać zaostrzone wymagania dotyczące ich cha-
rakterystyki energetycznej. Budynki odpowiadają za 
ponad 40% całkowitego zużycia energii w UE i są naj-
większym źródłem emisji, dlatego poprawa ich efek-
tywności energetycznej ułatwi redukcję poziomów 
emisji CO2. 

Przyjęta dyrektywa wprowadza wymagania dotyczą-
ce charakterystyki energetycznej nowych oraz pod-
legających ważniejszej renowacji istniejących budyn-
ków. Zgodnie z nią do 31 grudnia 2020 r. wszystkie 
nowe budynki powinny być budynkami o niemal zero-
wym zużyciu energii. Nowe budynki zajmowane przez 
władze publiczne oraz będące ich własnością powinny 
spełniać ten warunek 2 lata wcześniej. 

W miarę możliwości wymagania dotyczące charakte-
rystyki energetycznej powinny być spełnione też przy 
okazji gruntownych modernizacji istniejących bu-
dynków lub ich części. Państwa UE powinny zachę-

Zdrowa woda?

Po 2020 roku  
budynki o niemal zerowym 

zużyciu energii

ZMIANY PRAWNE

Rada Ministrów wprowadziła na 2010 r.  
4 programy: program zwalczania i kontroli 

enzootycznej białaczki bydła oraz zwalczania 
gąbczastej encefalopatii bydła i wścieklizny,  
a także programu mający na celu wykrycie 

występowania zakażeń wirusami wywołującymi 
grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat 

ryzyka wystąpienia tej choroby.

Są one określone w załącznikach do rozporządzenia, 
które weszło w życie 28 kwietnia 2010 r. 

Zwalczanie chorób zwierząt 

cać do wprowadzania inteligentnych systemów po-
miarowych i zakładania aktywnych systemów kontro-
li – takich jak energooszczędne systemy automatyza-
cji, kontroli i monitoringu – w trakcie wznoszenia lub 
ważniejszej renowacji budynku. Wymagane będą re-
gularne przeglądy części systemów wykorzystywa-
nych do ogrzewania budynków (kotły, pompy cyrku-
lacyjne, bojlery) i systemów klimatyzacji. 

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt 
założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy 
o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu 

własnego mieszkania.

Z programu „Rodzina na swoim” będą mogły korzy-
stać jedynie osoby, które nie przekroczyły 35. roku ży-
cia. Rządowy program obejmie też „singli”. Osoby sa-
motne będą mogły zakupić mieszkanie o powierzchni do 
50 m2 z dopłatą do 30 m2. Przewidziano ponadto zmniej-
szenie współczynnika kształtującego poziom limitu ceno-
wo-kosztowego z 1,4 do 1,3. Te zmiany będą obowiązy-
wały od początku przyszłego roku. 

Od 1 lipca 2011 r. preferencyjne kredyty nie będą udzie-
lane w przypadku lokali nabywanych na rynku wtór-
nym i pozwolą na zakup jedynie pierwszego mieszkania. 
Wszystkie te warunki będą obowiązywać 2,5 roku (wnio-
ski będzie można składać do końca 2012) – potem rząd 
planuje wycofać się z programu dopłat do oprocentowa-
nia kredytów mieszkaniowych.

„Rodzina na swoim”
 w nowym, wydaniu

624 miliony złotych w latach 2010-2013 otrzymają 
samorządy wojewódzkie na przygotowanie 

wszystkich szkół podstawowych m.in. do przyjęcia 
dzieci 6-letnich. 

Środki przeznaczone są na doposażenie bazy dydaktycz-
nej szkół oraz na organizację dodatkowych zajęć wycho-
dzących naprzeciw potrzebom uczniów (w tym logope-
dycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych).

Miliony dla  
szkół podstawowych

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cls/cons_cons(2010)05386(rev3)_/cons_cons(2010)05386(rev3)_pl.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100720466
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100710459
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_ustaw/ustawy_mieszkalnictwo_i_gospodarka_komunalna/proj_zal_proj_ust_wspieranie_na_swoim
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_ustaw/ustawy_mieszkalnictwo_i_gospodarka_komunalna/proj_zal_proj_ust_wspieranie_na_swoim
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1251:ponad-600-milionow-zotych-dla-szko-podstawowych&catid=29:pozostae-wydarzenia-edukacyjne&Itemid=53
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PODATEK AKCYZOWY

powrót do spisu treści

Od 1 sierpnia br. należy stosować nowy wzór 
formularza szczegółowego AKC-4/D o podatku 

akcyzowym dla paliw silnikowych (z wyłączeniem 
gazu). 

Od 4 czerwca br. będzie obowiązywało nowe 
rozporządzenie Ministra Finansów z 7 maja 

2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów 
akcyzowych. 

Nowy wzór zawiera rozporządzenie Ministra Finansów 
z 12 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowe-
go, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informa-
cji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym. 

Rozporządzenie określa: 
• szczegółowy zakres i sposób kontroli niektórych wy-

robów akcyzowych, w tym wyrobów o szczególnym 
znaczeniu dla budżetu państwa oraz wyrobów pod-
legających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy;

• tryb przekazywania oraz zakres informacji o termi-
nach czynności podlegających kontroli; 

• rodzaje prowadzonej dokumentacji związanej z dzia-
łalnością podlegającą kontroli, jej wzory, a także szcze-
gółowy sposób jej przygotowania i prowadzenia; 

• tryb niszczenia wyrobów akcyzowych objętych kon-
trolą, nieprzydatnych do spożycia, dalszego przero-
bu lub zużycia; 

• szczegółowe sposoby i warunki przyjmowania, ma-
gazynowania, wydawania i przewożenia wyrobów 
akcyzowych objętych kontrolą. 

Druk AKC-4/D

Kontrola wyrobów akcyzowych

UMOWY I PISMA

Od 11 maja 2010 r. obowiązuje nowy wzór 
dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych 

objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 
przeznaczenie .

Nowy druk  
dokumentu dostawy

Został on dołączony do rozporządzenia Ministra Finan-
sów z 28 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządze-
nie w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzo-
wych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na 
ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu 
środków skażających alkohol etylowy służącego do sto-
sowania zwolnień od akcyzy. Do końca 2010 r. dopusz-
cza się stosowanie dokumentu dostawy według dotych-
czasowego wzoru. 

ZMIANY PRAWNE

W Sejmie jest teraz projekt nowelizacji ustawy o 
podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, 
który ma na celu m.in. implementację dyrektywy 

Rady 2008/118/WE z 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego. 

Najważniejsze z zaproponowanych zmian to: 
• wdrożenie elektronicznego systemu obsługującego 

przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowa-
niem procedury zawieszania poboru akcyzy i uregulo-
wanie spraw związanych z elektroniczną obsługą zabez-
pieczeń akcyzowych; 

• sprecyzowanie oraz dostosowanie definicji do wymo-
gów unijnych (np. sprecyzowanie definicji terytorium 
państwa członkowskiego i wprowadzenie definicji za-
wieszenia procedury celnej i zmiana definicji importu); 

• przyjęcie, że w przypadku nielegalnego poboru energii 
elektrycznej podstawą jej opodatkowania jest szacun-
kowa ilość wyrażona w megawatogodzinach; 

• odstąpienie od niektórych ograniczeń w zwolnieniu od 
akcyzy zużycia energii elektrycznej w procesie produkcji 
energii elektrycznej i ciepła; 

• wprowadzenie zwolnienia wszystkich wyrobów energe-
tycznych służących do celów żeglugowych z akcyzy w 
miejsce dotychczasowego, enumeratywnie wymienio-
nego katalogu takich wyrobów; 

• określenie katalogu osób, które mogą złożyć zabezpie-
czenie akcyzowe zamiast podatnika bądź razem z nim; 

• umożliwienie odstąpienia od składania deklaracji przez 
podatników, którzy działają tylko w zakresie energii elek-
trycznej zwolnionej od akcyzy, i wprowadzenie zmian 
w zakresie opodatkowania akcyzą energii elektrycznej, 
ułatwiających obywatelom rozliczanie się z podatku; 

Akcyza do poprawki

PROJEKTY • zwolnienie z opłacania akcyzy bądź doprecyzowanie za-
sad opodatkowania samochodów osobowych w okre-
ślonych sytuacjach; 

• poszerzenie możliwości produkcji wyrobów akcyzowych 
poza składem podatkowym;

• odstąpienie od warunku barwienia paliw żeglugowych 
zwolnionych od akcyzy, wykorzystywanych przez jed-
nostki pływające należące do MON.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100860555
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100880574
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100780518
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2966.htm
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FINANSE

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy 
o funduszach inwestycyjnych przewiduje 

nakazanie funduszom inwestycyjnym nieodpłatne 
przekazywanie informacji o ilości oraz łącznej 

wartości jednostek uczestnictwa lub certyfikatów 
inwestycyjnych posiadanych przez uczestnika 

według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego,  
w terminie do 31 marca każdego roku. 

Fundusz zawiadomi 
o stanie środków

PROJEKTY

Obowiązek ten nie będzie jednak dotyczył funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych emitujących publiczne 
certyfikaty inwestycyjne. 

STAWKI I WSKAŹNIKI

Zamyka się ono:
1. dochodami w kwocie – 274.183.500 tys. zł,
2. wydatkami w kwocie – 298.028.478 tys. zł,
3. deficytem w kwocie – 23.844.979 tys. zł,
4. rozchodami w kwocie 210.398.264 tys. zł, z tytułów:

• spłat krajowych zobowiązań długoterminowych 
Skarbu Państwa – 54.890.216 tys. zł,

• wykupu bonów skarbowych – 55.717.112 tys. zł,

Rząd zatwierdził sprawozdanie z wykonania 
budżetu państwa za 2009 r. 

Budżet i dług państwowy

• spłat zagranicznych zobowiązań długotermi-
nowych Skarbu Państwa – 13.528.125 tys. zł,  
w tym: Ekofundusz – 93.723 tys. zł,

• udzielonych pożyczek krajowych i zagranicznych 
– 6.205.436 tys. zł,

• pozostałych rozchodów – 69.631.960 tys. zł,
• środków przechodzących na rok 2010 w kwocie – 

10.425.416 tys. zł,
5. przychodami stanowiącymi źródła pokrycia po-

życzkowych potrzeb budżetu państwa w kwocie 
234.243.242 tys. zł, z tego:
• środki pozostające na rachunku budżetu państwa 

na 31 grudnia 2008 r. –  6.543.816 tys. zł,
• przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papie-

rów wartościowych krajowych i zagranicznych – 
176.239.765 tys. zł,

• przychody z prywatyzacji – 4.903.663 tys. zł,
• przychody z tytułu kredytów oraz pożyczek krajo-

wych i zagranicznych – 10.989.867 tys. zł,
• przychody z innych tytułów – 35.566.132 tys. zł.

W okresie styczeń-kwiecień  2010 r. oszacowano zaś 
dochody budżetu państwa na kwotę 79.737,9 mln zł, 
wydatki - na kwotę 106.779,9 mln zł, a deficyt budże-
tu na 27.042,0 mln zł – podało Ministerstwo Finansów.

na koniec roku budżetowego 2009 kwota pań-
stwowego długu publicznego wyniosła 669.881,4 
mln zł, zaś długu skarbu Państwa - 631.506,5 mln 
zł. Obwieszczenie Ministra Finansów z 18 maja 2010 r. 
w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 
ustawy o finansach publicznych wskazuje też, że na ko-
niec ubiegłego roku: 

• kwota niewymagalnych zobowiązań z tytułu 
poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 
Państwa wyniosła 48.887,0 mln zł, 

• kwota niewymagalnych zobowiązań z tytu-
łu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed-

nostki sektora finansów publicznych wyniosła 
50.898,3 mln zł; 

• relacja do produktu krajowego brutto: kwo-
ty państwowego długu publicznego wyniosła 
49,8%, kwoty długu Skarbu Państwa wyniosła 
47,0%, a kwoty niewymagalnych zobowiązań 
z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 
Skarb Państwa wyniosła 3,6%. 

Minister Finansów określił definicje ryzyka handlo-
wego, politycznego i nierynkowego, które mogą 

prowadzić do powstania szkody w umowach obję-
tych ubezpieczeniem eksportowym. 

W Monitorze Polskim ukazała się wiążąca Polskę 
umowa o Międzynarodowym Funduszu Waluto-
wym, podpisana w Bretton Woods dnia 22 lipca 

1944 r.

Ubezpieczenie eksportowe obejmują szkody poniesione 
w związku z niemożnością wykonania, niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem kontraktu, pod warun-
kiem że szkody te są następstwem takich zdarzeń jak: ry-
zyko handlowe, polityczne lub nierynkowe. 

Umowa określa m.in. zobowiązania członków, ogranicze-
nia transakcji MFW i zasady transferów kapitałowych.

Ryzyka w ubezpieczeniu  
eksportowym

Umowa o MFW

ZMIANY PRAWNE

powrót do spisu treści
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