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ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

Słowo od doradcy

Wakacje, wakacje i już po wakacjach. A w tym e-biuletynie „wracamy do naszych 
baranów”, czyli przede wszystkim zmian w przepisach.

W tym zakresie bieżącym numerze zwracamy uwagę na możliwość składania 
wniosku o emeryturę w obniżonym wieku, zmiany w rejestracji oświadczeń dla cu-
dzoziemców i większą ochronę roszczeń pracowników.

Przypominamy, że obowiązują już nowe zasady amortyzacji maszyn i urządzeń 
dla przedsiębiorców.

Szef KAS zagroził stosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania 
w przypadku optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem tzw. programów moty-
wacyjnych. W uszczelnianie systemu VAT włączyła się mocno Prokuratura Generalna. 

Resort finansów nadal planuje określenie należytej staranności w VAT.
Szykuje nam się pozytywny budżet na rok 2018. Byleby plany i szacunki się spełniły. 
W ostatnim czasie znowelizowano tzw. ustawę wdrożeniową, wprowadzono istot-

ne zmiany dla rzeczoznawców, pośredników i zarządców nieruchomości oraz zmie-
niono klasy energetyczne wielu towarów elektrycznych.

Wchodzą też w życie niektóre przepisy ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.
W tym numerze opisano także kilka kwestii związanych z nowym rokiem szkolnym.

Twój Doradca Podatkowy

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

11 – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień.  

15 – Wpłatawpłata III raty podatku od 
nieruchomości, podatku leśnego i podatku 
rolnego - osoby fizyczne. 

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

15 – Wpłata II raty podatku od środków 
transportowych. 

15 – Wpłata II raty podatku od środków 
transportowych.

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

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

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

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

20 – Wpłata ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych za sierpień.

20 – Wpłata na PFRON za sierpień.

25 – Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.

25 – Złożenie informacji o ewidencji VAT w formie 
JPK (JPK_VAT) za sierpień - podatnicy mający 
status dużego, średniego oraz małego 
przedsiębiorcy.

25 – Złożenie informacji podsumowującej.

Terminy – wrzesień
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Globalne firmy międzynarodowe powinny upubliczniać informacje, 
jak wysokie płacą podatki i gdzie. Ujawnione powinny zostać 
informacje o podatkach płaconych poza UE. 

Europosłowie poparli projekt przepisów, zgodnie z którymi globalne firmy międzyna-

rodowe powinny upubliczniać informacje dotyczące wysokości podatków płaconych 

w poszczególnych krajach. Przedsiębiorstwa byłyby zobowiązane do ujawnienia publicz-

nie informacji, ile płacą podatków i gdzie, z możliwymi zwolnieniami z tego obowiązku 

w przypadku chronionych informacji handlowych. Przepisy dotyczyć będą firm między-

narodowych o obrotach powyżej €750 milionów.

Celem przepisów jest zwiększenie przejrzystości informacji poprzez zaznajomienie opinii 

publicznej z wysokością podatków płaconych przez korporacje międzynarodowe w po-

dziale na kraje.

ORZECZENIA

 PODATKI ■

Międzynarodowe 
korporacje powinny 
ujawniać podatki 
płacone w krajach, 
w których działają

■ PODATKI

PROJEKTY

Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r., poz. 800) ogłoszono górne 
granice stawek kwotowych na rok 2018 określone w ustawie  
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

Dotyczy to m.in. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych czy 

opłaty targowej.

Stawki podatków i opłat 
lokalnych na 2018 rok 

ZMIANY 
PRAWNE

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

Dobre wyniki budżetu w pierwszej połowie 2017 roku to zasługa 
skutecznego uszczelniania systemu podatkowego. W pierwszej 
połowie 2017 r. spadła o 1,8 mld zł wartość postanowień 
dotyczących wstrzymania zwrotów VAT w porównaniu do tego 
samego okresu 2016 r. Średni czas realizacji zwrotu zmniejszył się 
w tym okresie o 4 dni. Oznacza to, że dochody budżetowe nie są 
sztucznie zawyżane „zatrzymanymi zwrotami". 

Wyjątkowo dobra sytuacja budżetowa nie jest realizowana kosztem pogorszenia sy-

tuacji finansowej przedsiębiorców. Obserwowane uszczelnienie VAT jest także miarą 

nieszczelności VAT w poprzednich kadencjach.

PROJEKTY

Wzrost dochodów 
z VAT w I poł. 2017 r., 
mimo spadku wartości 
wstrzymanych zwrotów 
i szybszych wypłat 

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20170629IPR78639/miedzynarodowe-korporacje-powinny-ujawniac-informacje-podatkowe
http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2017/800/M2017000080001.pdf
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Nowelizacja przepisów obliguje Dyrektora Krajowej Informacji 
Skarbowej o wystąpienie do Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej o opinię (dot. wydania interpretacji indywidualnej) 
jedynie w przypadku, gdy zagadnienie wyłaniające się na tle stanu 
faktycznego lub zdarzenia przyszłego nie było wcześniej oceniane 
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o fi-

nansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Admi-

nistracji Skarbowej weszła w życie z dniem 17 sierpnia 2017 roku.

■ PODATKI  PODATKI ■

W pierwszej połowie 2017 r. dochody budżetu państwa z tytułu podatku VAT wzro-

sły o 28,1% r/r (tj. ok. 17,6 mld zł).

Wynikało to z równoczesnego wzrostu wpływów brutto z VAT (o 9,76 mld zł r/r) i spadku 

wartości zwrotów (o 7,9 mld zł r/r).

Wystąpiły następujące przyczyny spadku o 7,9 mld zł (wartość zwrotów kasowo I-VI 

2016 to 45,77 mld zł, I-VI 2017 to 37,84 mld zł) kwoty zwrotów z VAT w pierwszym pół-

roczu 2017 r. w porównaniu z pierwszym półroczem 2016:

1. Podatnicy deklarują niższe zwroty

Zmniejszenie o 4,19 mld zł deklarowanych kwot zwrotów z VAT, co wskazuje na 

istotne zmniejszenie wyłudzeń nienależnych zwrotów z VAT.

Stało się tak mimo wzrostu o 24,2 tys. liczby deklaracji ze zwrotem

• X 2015 - III 2016 – 575 tys.

• X 2016 - III 2017 – 599 tys.

2. Wcześniejsza wypłata części niebudzących wątpliwości zwrotów już w grud-

niu 2016 r.

3. Przyspieszone od początku roku tempo zwrotów VAT

Przyśpieszono przeciętny termin zwrotu z VAT dla podatników. Czas realizacji zwrotów:

• I-IV 2016 – średnio 43,3 dni

• I-IV 2017 - średnio 39,9 dni

4. Niższa wartość wstrzymanych zwrotów VAT o 1,8 mld zł

Wartość wydanych postanowień o wstrzymaniu zwrotu na podstawie art. 87 ustawy o VAT:

• I połowa 2016 – 3,4 mld zł

• I połowa 2017 – 1,6 mld zł

Punkty 3 i 4 łącznie obniżyły dochody z VAT za pierwsze półrocze 2017 r. o ponad 

2 mld zł.

„Reasumując, nie tylko nie miało miejsca zatrzymywanie zwrotów podatku VAT, jak twier-

dzą niektórzy komentatorzy, ale w rzeczywistości miała miejsce sytuacja odwrotna. Ograny 

podatkowe w 2017 roku zwracają szybciej VAT niż w roku 2016. Główną przyczyną wzro-

stu dochodów z VAT było zatem uszczelnienie systemu podatkowego, które skutkowało 

zmniejszeniem deklarowanych kwot zwrotów oraz zwiększeniem o około 9,76 mld wpły-

wów brutto z VAT” – podkreśla dyrektor Departamentu Poboru Podatków Tomasz Strąk.

Najważniejsze działania uszczelniające system podatkowy, składające się na 

wzrost dochodów VAT i spadek wartości zwrotów VAT w pierwszej połowie 2017 r.

1. Wprowadzone zmiany prawne:

• wprowadzenie odwróconego VAT w budownictwie,

• zmiana limitu płatności gotówkowych w transakcjach miedzy przedsiębiorstwami 

z 15 tys. euro do 15 tys. zł,

• wejście w życie monitoringu prze-

wozów (elektroniczny nadzór nad 

przewozem towarów wrażliwych),

• ustawa antyhazardowa,

• skuteczne wdrażanie pakietu pali-

wowego zmniejszającego nieprawi-

dłowości w obrocie paliwami,

• zmiany w zakresie rejestracji, od-

mowy rejestracji i wykreśleń podat-

ników z rejestru VAT (tzw słupów),

• rozszerzenie stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego,

• zmiana zasad kwartalnego rozliczania VAT,

• zmiana zasad 25-dniowego terminu zwrotu podatku VAT,

• zaostrzenie sankcji karnych za wystawianie fikcyjnych faktur.

2. Rozbudowa zdolności analitycznych aparatu skarbowego (wdrożenie analizatorów 

JPK, tworzenie wyspecjalizowanych zespołów analitycznych).

3. Wzrost skuteczności poboru i prowadzonych działań kontrolnych i karno-skarbowych 

(skuteczna walka z mafiami VAT-owskimi).

PROJEKTY

Zmiany w ustawie 
Ordynacja podatkowa

ZMIANY 
PRAWNE

Ograny podatkowe 
w 2017 roku zwraca-
ją szybciej VAT niż 
w roku 2016.

http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/25/1/informacja_ws._ustawy_o_zmianie__o_finansach_publicznych.rtf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1537/D2017000153701.pdf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D8E7E501631FA523C125814E004C1C32
http://www.finanse.mf.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/Id8O/content/wzrost-dochodow-z-vat-w-i-pol-2017-r-mimo-spadku-wartosci-wstrzymanych-zwrotow-i-szybszych-wyplat?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_xJ37%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_ 
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Od 25 sierpnia 2017 r. można zaniechać poboru podatku od 
spadków i darowizn od podatników, którzy ucierpieli w wyniku 
nawałnic w sierpniu br. 

Tego dnia weszło bowiem w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 

23 sierpnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od nie-

których podatników (Dz.U. poz. 1574).

Rozporządzenie pozwala na zaniechanie poboru podatku od spadków i darowizn od 

podatników, którzy ucierpieli w wyniku silnych wiatrów, działania silnych wiatrów, inten-

sywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce 

w sierpniu tego roku na terenie niektórych gmin. Ich wykaz znajduje się w załączniku 

do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin po-

szkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szcze-

gólne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 1547).

Zaniechanie poboru podatku można stosować do nabycia własności rzeczy lub praw 

majątkowych w okresie 2 lat począwszy od 12 sierpnia 2017 r.

■ PODATKI  PODATKI ■

Przedsiębiorcy mogą już dokonywać jednorazowo odpisów 
amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie 
maszyn i urządzeń. Wysokość odpisów nie może przekroczyć 
w roku podatkowym 100 tys. zł, a wartość inwestycji w środek 
trwały powinna wynosić co najmniej 10 tys. zł. 

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadziła nowe rozwiązania 

w zakresie:

1. możliwości jednorazowego rozliczenia nakładów na wybrane środki trwałe do 

wskazanego limitu (przy jednoczesnym minimalnym nakładzie inwestycji) oraz 

bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zaliczek na takie 

nabycie środków trwałych:

• podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać  jednorazo-

wo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie no-

wych środków trwałych zaliczanych do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, 

czyli maszyn i urządzeń (poza możliwością takiego odliczenia pozostają nierucho-

mości i środki transportu);

• wysokość odpisów nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 100 tys. zł, 

a wartość inwestycji w środek trwały powinna wynosić co najmniej 10 tys. zł. Prze-

pisy dopuszczają uwzględnienie w limicie 10 tys. zł wartości kilku środków trwa-

łych, przy czym wartość każdego z tych środków musi być wyższa niż 3,5 tys. zł;

• znowelizowane przepisy umożliwiają zaliczenie bezpośrednio do kosztów uzyska-

nia przychodów (do wysokości 100 tys. zł) dokonanych wpłat (zaliczek) na poczet 

nabycia środków trwałych (z grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, o wartości 

co najmniej 10 tys. zł), których dostawa zostanie wykonana w następnych okresach 

rozliczeniowych;

• wskazany w ustawie limit 100 tys. zł obejmuje sumę wpłat zarówno na poczet 

nabycia środków trwałych (zaliczek), jak i dokonanych odpisów amortyzacyjnych od 

nabytych środków trwałych (zaliczka zostanie uwzględniona przez pomniejszenie 

PROJEKTY

Nowe zasady amortyzacji 
maszyn i urządzeń dla 
przedsiębiorców

ZMIANY 
PRAWNE

kwoty jednorazowych odpisów amortyzacyjnych). W przypadku spółki niebędącej 

osobą prawną limit 100 tys. zł odnosi się łącznie do wszystkich wspólników tej spółki;

2. zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski przez za-

graniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej. W wyniku nowelizacji pobór 

10% zryczałtowanego podatku z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium 

Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej będzie wyłączony 

w zakresie przychodów uzyskiwanych z lotniczego rozkładowego przewozu pa-

sażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez 

pasażera (dochody te będą podlegać opodatkowaniu na ogólnych zasadach).

Przepisy te mają zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 

2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.

PROJEKTY

Zaniechanie poboru 
podatku od spadków 
i darowizn

ZMIANY 
PRAWNE

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1574/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1574/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1574/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1547/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1547/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1547/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1448
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2017/07/19/informacja_w_sprawie_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_podatku_dochodowym.rtf
http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/j25S/content/jednorazowy-odpis-amortyzacyjny-do-100-tys-zl?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fstrona-glowna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_JKd3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3#p_p_id_101_INSTANCE_j25S_
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/nowe-zasady-amortyzacji-maszyn-i-urzadzen-dla-przedsiebiorcow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_ 
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/ustawa-o-robotyzacji-podpisana-przez-prezydenta/
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■ PODATKI  PODATKI ■

PORADY

Szef KAS grozi 
stosowaniem klauzuli 
przeciwko unikaniu 
opodatkowania 
w przypadku 
tzw. programów 
motywacyjnych

Szef KAS poinformował, że zajmuje w opisanych sprawach stanowisko 
wskazujące na występowanie uzasadnionego przypuszczenia możliwości 
zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania z zastrzeżeniem, 
że ocena ta następuje na podstawie ogólnego opisu przedstawianego 
przez zainteresowanego we wniosku o wydanie interpretacji.

Chodzi o niektóre stosowane przez pracodawców programy motywacyjne, które przyjmują 

następujące ogólne założenia:

1. pracodawca przyznaje pracownikom, uczestnikom programu motywacyjnego, należą-

cym z reguły do kadry zarządzającej przedsiębiorstwa, instrument finansowy (instru-

ment pochodny) w postaci prawa do otrzymania w przyszłości kwoty pieniędzy, której 

wysokość uzależniona będzie od osiągnięcia przez przedsiębiorstwo np. wybranych 

wskaźników finansowych, wyników wzrostu sprzedaży, produkcji;

2. uczestnik programu motywacyjnego nabywa tego rodzaju instrument finansowy 

nieodpłatnie lub za symboliczną opłatą;

3. po upływie ustalonego okresu, w którym uczestnik „Programu Motywacyjnego" po-

zostawał pracownikiem przedsiębiorstwa, następuje rozliczenie instrumentu finan-

sowego poprzez wypłatę pracownikowi kwoty pieniędzy;

4. wypłata wynagrodzenia zostaje zatem sztucznie podzielona na dwa działania, co 

przedstawiono na schemacie.

Ocena okoliczności tego rodzaju spraw wskazuje na motywy sztucznego działania, 

poprzez tworzenie konstrukcji instrumentów finansowych (instrumentów pochodnych), 

w celu osiągnięcia korzyści podatkowej. 

INTERPRETACJE

Już od wstępnego 
etapu postępowania 
prokuratorzy oraz 
funkcjonariusze Policji 
i innych służb powinni 
dążyć do ustalenia 
stanu majątkowego 
podejrzanych i praw 
majątkowych, które 
mogą stanowić przed-
miot zabezpieczenia.

Prokurator Generalny wydał wytyczne w sprawie zasad 
prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach 
o przestępstwa związane z procederem wyłudzania nienależnego 
zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) oraz innych oszukańczych 
uszczupleń w tym podatku.  

Mają one na celu podwyższenie sprawności i efektywności postępowań przygotowawczych 

prowadzonych o tego typu przestępstwa, a także zapewnienie jednolitej praktyki w pro-

wadzonych postępowaniach.

– „Prokuratura konsekwentnie walczy teraz z miliardowymi wyłudzeniami VAT. Przed 

objęciem przeze mnie funkcji Prokuratora Generalnego regułą było umarzanie tego typu 

spraw. Jeśli już zapadał wyrok skazujący, to niemal zawsze sądy orzekały karę z warun-

kowym zawieszeniem jej wykonania. Czy w tej sytuacji może dziwić gigantyczna skala 

okradania Polski przez mafie VAT-owskie. 

Dlatego zmieniłem sposób pracy proku-

ratury, także w zakresie prowadzenia po-

stępowań o tego typu przestępstwa. Już 

widać pierwsze efekty tych zmian. Wzrost 

wpływów do budżetu Państwa z podatku 

VAT już jest bardzo widoczny” – powiedział 

Minister Sprawiedliwości – Prokurator Ge-

neralny Zbigniew Ziobro.

Konieczna jest koordynacja 

działań organów

Zgodnie z wytycznymi sprawy dotyczące 

wyłudzenia nienależnego zwrotu VAT lub 

PROJEKTY

Wytyczne Prokuratora 
Generalnego dotyczące 
postępowań o wyłudzanie 
nienależnego zwrotu VAT

ZMIANY 
PRAWNEAKTUALNOŚCI

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/informacja-szefa-kas-o-stosowaniu-przepisow-dotyczacych-przeciwdzialania-unikaniu-opodatkowania-w-kontekscie-tzw-programow-motywacyjnych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
http://pk.gov.pl/plik/2017_08/f35c0c2a7416464c5cdb23861c56906d.pdf
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innych oszukańczych uszczupleń w tym podatku powinny być prowadzone w prokura-

turach regionalnych i okręgowych. Jeżeli jednak przestępstwa zostaną popełnione przez 

zorganizowane grupy, to postępowania będą prowadzone w Wydziałach Zamiejscowych 

Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Wszystkie sprawy dotyczące wyłudzenia nienależnego zwrotu VAT lub innego rodzaju 

oszukańczych uszczupleń w tym podatku mają być prowadzone przez prokuratorów spe-

cjalizujących się w zwalczaniu tego rodzaju przestępczości.

Postępowania o takie czyny powinny być prowadzone z właściwymi zarządami Cen-

tralnego Biura Śledczego Policji, wydziałami do spraw przestępczości gospodarczej 

Komend Wojewódzkich Policji, delegaturami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

delegaturami Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub naczelnikami urzędów celno-

-skarbowych. Postępowań tych nie powinno się powierzać do prowadzenia jednostkom 

Policji niższych szczebli.

Nadzorując postępowanie przygotowawcze, prokuratorzy powinni przykładać szcze-

gólną wagę do zapewnienia właściwej koordynacji działań organów ścigania i służb Kra-

jowej Administracji Skarbowej. Standardem powinno być odbywanie cyklicznych narad 

z udziałem prowadzących sprawę funkcjonariuszy i przedstawicieli służb skarbowych.  

Jak będą kwalifikowane czyny sprawców?

W sprawach dotyczących wyłudzeń nienależnego zwrotu VAT prokuratorzy powinni 

stosować instytucję idealnego zbiegu czynów zabronionych określoną w art. 8 kodeksu 

karnego skarbowego. Zasadność przyjęcia takiej kwalifikacji prawnej czynu potwierdza 

uchwała Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2013 roku (sygn. akt I KZP 19/12, OSNKW 

2013, z. 2, poz. 13).

W pierwszej kolejności prokuratorzy powinni ustalić, czy istnieją podstawy do przy-

jęcia idealnego zbiegu przestępstwa stypizowanego w art. 286 par. 1 Kodeksu karnego 

(oszustwo) z przestępstwem karnym skarbowym, o którym mowa w art. 76 par. 1 Kodeksu 

karnego skarbowego (bezpodstawny zwrot podatku).

W związku z wejściem w życie nowych typów przestępstw w stosunku do czynów 

popełnionych po 1 marca 2017 roku prokuratorzy powinni także ustalić, czy w sprawie 

istnieją podstawy do przyjęcia idealnego zbiegu przestępstw stypizowanych w art. 

270a kodeksu karnego (fałszowanie dokumentów faktur), art. 271a Kodeksu karne-

go (podanie w fakturach nieprawdy), art. 277a Kodeksu karnego (fałszowanie faktur 

ze znaczną kwotą należności) z przestępstwem karnym skarbowym, o którym mowa 

w art. 62 par. 2 Kodeksu karnego skarbowego (wystawienie nierzetelnej faktury lub 

posługiwanie się nią).

Jakie czynności trzeba podejmować w sprawie?

W swoich wytycznych Prokurator Generalny wskazał, że czynności podejmowane przez pro-

kuratorów już od wstępnego etapu postępowania powinny być ukierunkowane na ustalenie 

sprawców odgrywających w przestępczym procederze rolę wiodącą. Ma to prowadzić do jak 

najszybszego zebrania dowodów uzasadniających sporządzenie i ogłoszenie postanowień 

o przedstawieniu tym osobom zarzutów.

Po wykonaniu tych czynności prokuratorzy powinni zastosować lub wystąpić z wnio-

skiem o zastosowanie środków zapobiegawczych oraz wydać postanowienia o zabezpie-

czeniu majątkowym. Jeśli sprawca prowadzi działalność gospodarczą lub nią zarządza, to 

zasadnym będzie zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci nakazu powstrzyma-

nia się od prowadzenia określonej działalności.

Majątki sprawców będą zabezpieczane

Już od wstępnego etapu postępowania prokuratorzy oraz funkcjonariusze Policji i innych 

służb powinni dążyć do ustalenia stanu majątkowego podejrzanych i praw majątkowych, 

które mogą stanowić przedmiot zabezpieczenia. Jeżeli sprawca popełnił przestępstwo 

w warunkach określonych w art. 45 par. 2 kodeksu karnego (z popełnionego przestępstwa 

sprawca osiągnął, chociażby pośrednio, korzyść majątkową znacznej wartości), to ustalenia 

składników majątkowych powinny uwzględniać majątek nabyty przez sprawcę zarówno 

w czasie i po popełnienia przestępstwa, jak również na 5 lat przed jego popełnieniem, a tak-

że majątek przeniesiony w tym czasie przez sprawcę na osoby trzecie. W takich przypadkach 

sprawdzenia powinny obejmować również podstawowe informacje dotyczące legalności 

nabycia mienia. Każdorazowo prokuratorzy powinni rozważyć potrzebę zastosowania no-

wych instytucji, jak konfiskata rozszerzona i przepadek przedsiębiorstwa.

Działania takie pozwolą na zabezpieczenie interesów finansowych Skarbu Państwa.

Będą składane wnioski o surowe kary

Proponowane przez prokuratora wnioski o wymiar kary w sprawach dotyczących wyłudze-

nia nienależnego zwrotu VAT lub dokonania innego istotnego uszczuplenia w tym podatku 

powinny odzwierciedlać wysoki stopień społecznej szkodliwości takich czynów, stanowią-

cych istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Przy określaniu 

wysokości wnioskowanej grzywny należy uwzględnić, obok stopnia karygodności czynu 

i stopnia winy sprawcy, również celowość ubezskutecznienia korzyści osiągniętej wskutek 

popełnionego przez niego przestępstwa.

http://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/wytyczne-prokuratora-generalnego-dotyczace-postepowan-o-wyludzanie-nienaleznego-zwrotu-podatku-vat.html#.WZnczNSLTeh
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W przypadku spraw, w których wartość należności uszczuplonej lub narażonej na uszczu-

plenie przekracza kwotę 1 miliona złotych, a szkoda nie została naprawiona, prokuratorzy 

powinni wnioskować o kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Warunkowe zawieszenia 

wykonania takich powinno być ograniczone do przypadków zastosowania instytucji nad-

zwyczajnego złagodzenia kary lub wydania wyroku skazującego w trybie konsensualnym.

Skuteczna walka prokuratury z wyłudzeniami VAT

Na polecenie Prokuratora Generalnego jest także prowadzone śledztwo w sprawie nie-

dopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych i prokuratorów, skutkiem któ-

rych Skarb Państwa stracił nawet 250 miliardów złotych z powodu wyłudzeń podatku VAT. 

Postępowanie zostało niedawno rozszerzone o wątki dotyczące przyczynienia się władzy 

sądowniczej do wyłudzeń VAT na gigantyczną skalę.

AKTUALNOŚCI

Ministerstwo Finansów zakończyło pierwszy etap konsultacji 
podatkowych dotyczących należytej staranności w VAT. Zebrano 
65 opinii od osób indywidualnych, firm, środowisk biznesowych, 
które (po usunięciu danych wrażliwych) zostały opublikowane na 
stronie internetowej MF. Wśród tych opinii znalazło się stanowisko 
Stowarzyszenia Podatników w Polsce

W ocenie Ministerstwa Finansów zebrany w pierwszym etapie konsultacji materiał wskazuje 

na możliwość wypracowanie kompromisu w zakresie listy dobrych praktyk, chroniących 

uczciwych przedsiębiorców, którzy nabywają towary w transakcjach krajowych.     

Na początku września odbędzie się konferencja z udziałem przedsiębiorców, którzy wzięli 

udział w pierwszym etapie konsultacji. Na konferencji powołany zostanie zespół roboczy 

składający się z przedstawicieli przedsiębiorców i administracji podatkowej, którego celem 

będzie wypracowanie ostatecznego dokumentu dotyczącego dobrych praktyk w zakresie 

należytej staranności.

Należyta staranność 
w VAT

PROJEKTY

Zwroty zadeklarowane przez mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej 
będą realizowane szybciej, tj. nawet do 15 dni. Skrócenie terminu będzie 
możliwe wyłącznie po zweryfikowaniu prawidłowości zwrotu.  

Nowe zasady

Od 1 stycznia 2017 r. (zgodnie ze zmianą 

ustawy o VAT) usługi budowlane wykonywa-

ne przez niektóre podmioty objęte zostały 

tzw. odwrotnym obciążeniem. Oznacza to, 

że sprzedaż usług budowlanych przez czyn-

nego podatnika VAT następuje bez nalicze-

nia tego podatku. To nabywca usługi nalicza 

VAT od takiej transakcji.

Zgodnie z wypowiedzią podsekretarza 

stanu, zastępcy szefa Krajowej Administra-

cji Skarbowej, Pawła Cybulskiego z dnia 

27 czerwca 2017 r., zwroty zadeklarowane przez mikroprzedsiębiorców świadczących 

usługi budowlane będą realizowane przez organy podatkowe w skróconym czasie, tj. na-

wet do 15 dni, nie czekając na upływ 25 lub 60-dniowego terminu zwrotu wynikającego 

ze złożonej deklaracji VAT.

Skrócenie terminu realizacji zwrotu nadwyżki podatku naliczonego będzie możliwe wy-

łącznie w przypadku, gdy w tym terminie zostanie zweryfikowana prawidłowość tego zwrotu.

Kiedy szybszy zwrot?

Mikroprzedsiębiorca, który działa w branży budowlanej i chce otrzymać zwrot w terminie 

15 dni, powinien:

• dobrowolnie przekazać ewidencję podatkową w formie pliku JPK_VAT za okres, 

z którego wynika zwrot nadwyżki podatku,

Zwrot VAT dla 
mikroprzedsiębiorców 
z branży budowlanej 

PORADY

http://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/skuteczna-walka-prokuratury-z-wyludzeniami-vat.html#.WZnBL9SLTeg
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/konsultacje-podatkowe/-/asset_publisher/M1vU/content/publikacja-opinii-przeslanych-w-ramach-konsultacji-podatkowych-w-sprawie-listy-przeslanek-nalezytej-starannosci-po-stronie-nabywcy-w-transakcjach-krajowych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Fkonsultacje-podatkowe%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/konsultacje-podatkowe/-/asset_publisher/M1vU/content/publikacja-opinii-przeslanych-w-ramach-konsultacji-podatkowych-w-sprawie-listy-przeslanek-nalezytej-starannosci-po-stronie-nabywcy-w-transakcjach-krajowych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Fkonsultacje-podatkowe%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/6098176/opinia+Stowarzyszenia+Podatnik%C3%B3w+w+Polsce.pdf
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• przesłać deklarację VAT drogą elektroniczną.

Podatnicy, którzy prześlą wraz z deklaracją VAT pliki JPK_VAT, zaprezentują się jako 

podmioty działające w sposób przejrzysty i transparentny. Działania takie ograniczą tak-

że do niezbędnego minimum czas i środki podatnika konieczne do zapewnienia organowi 

podatkowemu możliwości zweryfikowania złożonego rozliczenia. Umożliwiając szybszą 

weryfikację, mikroprzedsiębiorcy z branży budowlanej wpływają na swoją płynność 

finansową, poprzez wcześniejsze otrzymanie zadeklarowanego zwrotu - zadeklarował 

resort finansów.

Do pobrania jest instrukcja pt.: Jak przygotować i wysłać plik JPK-VAT

PROJEKTY

Zgodnie z art. 34 § 1 Ordynacji podatkowej, Skarbowi Państwa i jednostce 
samorządu terytorialnego przysługuje hipoteka na wszystkich 
nieruchomościach podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego 
lub osób trzecich z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych 
w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2 (tj. z dniem doręczenia decyzji 
ustalającej), a także z tytułu zaległości podatkowych w podatkach 
stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości. 
Jest to tzw. hipoteka przymusowa.  

W zakresie zobowiązań podatkowych stanowiących dochód jednostki samorządu teryto-

rialnego pobieranych przez urzędy skarbowe wniosek o wpis hipoteki przymusowej do 

sądu składa właściwy naczelnik urzędu skarbowego.

Przedmiotem hipoteki przymusowej może być:

1) część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział podatnika;

2) nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej podatnika i jego małżonka;

3) nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej wspólników spółki 

cywilnej lub część ułamkowa nieruchomości stanowiąca udział wspólników spółki 

cywilnej - z tytułu zaległości podatkowych spółki.

Hipoteka przymusowa 
w świetle przepisów 
Ordynacji podatkowej

PORADY

Przedmiotem hipoteki przymusowej może być także:

1) użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym grun-

cie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego lub udział w tym prawie;

2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub udział w tym prawie;

3) wierzytelność zabezpieczona hipoteką;

4) statek morski lub statek morski w budowie wpisane do rejestru okrętowego.

Do ww. hipotek stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące hipoteki na nieruchomości.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do należności przypadających od płatnika, 

inkasenta, następcy prawnego lub osób trzecich.

Art. 35  § 1 Ordynacji podatkowej (O.p.) wskazuje, że zasadniczo hipoteka przymusowa 

zabezpieczająca należności podatkowe powstaje przez dokonanie wpisu do księgi 

wieczystej. 

Podstawą wpisu hipoteki przymusowej jest:

1) doręczona decyzja:

a) ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego,

b) określająca wysokość zobowiązania podatkowego,

c) określająca wysokość odsetek za zwłokę,

d) o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta,

e) o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej,

f) o odpowiedzialności spadkobiercy,

g) określająca wysokość zwrotu podatku;

2) tytuł wykonawczy lub zarządzenie zabezpieczenia, jeżeli może być wystawione, 

na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji bez 

wydawania decyzji, o której mowa w pkt 1.

Wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej dokonuje właściwy sąd rejonowy, 

a w przypadku hipoteki morskiej przymusowej właściwa izba morska na wniosek organu 

podatkowego.

Według art. 38 O.p., organy podatkowe mogą występować z wnioskiem o założenie 

księgi wieczystej dla nieruchomości podatnika, płatnika, inkasenta, następców prawnych 

oraz osób trzecich odpowiadających za zaległości podatkowe.

Jeżeli jednak przedmiot hipoteki przymusowej nie posiada księgi wieczystej, za-

bezpieczenie zobowiązań podatkowych dokonywane jest przez złożenie wniosku 

o wpis do zbioru dokumentów. Jest to wyjątek od zasady powstawania takiej hipoteki 

przez wpis do księgi wieczystej.

Zgodnie z art. 38a O.p., zaspokojenie z przedmiotu hipoteki przymusowej następuje 

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, chyba że z przed-

miotu hipoteki jest prowadzona egzekucja przez sądowy organ egzekucyjny.

http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=7f41d7ab-7dd8-4c07-9c6e-9eaaabc5e895&groupId=764034
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GUS szacuje, że Produkt Krajowy Brutto (PKB) w drugim kwartale 
2017 roku był wyższy o 3,9%, w porównaniu z analogicznym 
okresem 2016 roku (w cenach średniorocznych roku poprzedniego). 
W ujęciu kwartalnym, wyrównany sezonowo wzrost wyniósł 1,1%, 
tak jak w pierwszym kwartale br.  

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w lipcu 2017 roku była 

o 6,2% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku. Po uwzględnieniu 

czynników o charakterze sezonowym, produkcja w lipcu wzrosła o 6,7% w porównaniu 

z analogicznym miesiącem 2016 roku.

4,8% - tyle w lipcu według Eurostatu 

wyniosła stopa bezrobocia w Polsce. To 

o 0,2 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej. 

W Unii Europejskiej stopa bezrobocia w lip-

cu br. wyniosła 7,7%. W strefie euro osią-

gnęła zaś poziom 9,1%. Polska znalazła się 

w europejskiej czołówce krajów z najniż-

szym bezrobociem.

Według danych GUS, stopa bezrobocia 

rejestrowanego w lipcu wyniosła 7,1%. 

Jednocześnie liczba nowo zarejestrowa-

nych bezrobotnych w lipcu spadła o 5% 

w  stosunku do tego samego miesiąca 

przed rokiem.

Wzrost aktywności zawodowej, coraz większy wskaźnik zatrudnienia, znaczny spadek 

liczby bezrobotnych i osób biernych zawodowo, a także rekordowo niska stopa bezrobo-

cia – taki obraz sytuacji na rynku pracy w II kwartale br. wyłania się ze wstępnych danych 

najnowszego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności.

Według szacunków GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych (tj. inflacja) w lipcu 2017 roku 

spadły o 0,2% w porównaniu z czerwcem br. W porównaniu z lipcem 2016 roku ceny wzrosły 

o 1,7%. Dane są zgodne z wcześniejszym eksperymentalnym, szybkim szacunkiem wskaźnika.

■ PODATKI

Art. 39 O.p. normuje wyjawienie nieruchomości i praw majątkowych w toku postę-

powania podatkowego lub kontroli podatkowej. Mianowicie, w toku postępowania 

podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, jeżeli zachodzi uza-

sadniona obawa niewykonania zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wzywa 

stronę postępowania lub kontrolowanego do złożenia oświadczenia o:

1) nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hi-

poteki przymusowej;

2) rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być 

przedmiotem zastawu skarbowego.

Strona lub kontrolowany mogą odmówić złożenia oświadczenia.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. 

Odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania nie podlega niepodanie szacunkowej 

wartości rzeczy lub praw majątkowych albo podanie wartości nieodpowiadającej rze-

czywistej wartości ujawnionych rzeczy lub praw.

Organ podatkowy jest obowiązany uprzedzić osobę wezwaną o prawie odmowy 

złożenia tego oświadczenia oraz o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa jednolity wzór formularza 

wskazanego oświadczenia, o którym mowa w § 1, uwzględniając:

1) dane identyfikujące osobę składającą oświadczenie;

2) rodzaj, miejsce położenia i powierzchnię nieruchomości, rodzaj prawa majątko-

wego, które może być przedmiotem hipoteki przymusowej, miejsce położenia 

rzeczy, w stosunku do której przysługuje prawo majątkowe, numer księgi wie-

czystej lub zbioru dokumentów i oznaczenie sądu właściwego do prowadze-

nia księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, stan prawny nieruchomości wraz 

z ewentualnymi obciążeniami oraz szacunkową wartość nieruchomości lub praw;

3) rodzaj rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych, które mogą być 

przedmiotem zastawu skarbowego, dane identyfikujące te rzeczy lub prawa, ich 

stan prawny wraz z ewentualnymi obciążeniami oraz szacunkową wartość rzeczy 

ruchomych lub praw.

Zgodnie z art. 239i O.p., ustanowienie hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego 

nie stanowi wykonania decyzji.

Odsetki za zwłokę od zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub za-

stawem skarbowym są naliczane do dnia upływu terminu przedawnienia zobowiązania 

podatkowego, włącznie z tym dniem. Zasadę tę stosuje się również do zabezpieczonych 

hipoteką lub zastawem skarbowym należności płatników lub inkasentów.

Według danych GUS, 
stopa bezrobocia re-
jestrowanego w lipcu 
wyniosła 7,1%.

 FIRMA ■

Kilka wskaźników 
gospodarczychWSKAŹNIKI 

I STAWKI

http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/pkb-w-drugim-kwartale-2017-roku-komentarz-mr-w-sprawie-wstepnego-szacunku-gus/
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/produkcja-sprzedana-przemyslu-w-lipcu-2017-roku-komentarz-mr/
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,9092,eurostat-bezrobocie-w-polsce-coraz-nizsze.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,9072,dobra-sytuacja-na-rynku-pracy.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,9077,jeszcze-lepiej-na-rynku-pracy.html
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/wpisz-tytul-23/
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Od 1 września br. samochody muszą przechodzić nowe i ulepszone 
badania emisji, zanim wyjadą na drogi.  

„Nowe badania emisji są kamieniem milowym w naszych bieżących działaniach na rzecz 

czystszych i bardziej ekologicznych samochodów w nadchodzących latach.” – powiedział 

wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen. 

 FIRMA ■■ FIRMA

Jeśli chodzi o handel zagraniczny Polski w I półroczu 2017 roku, to odnotować należy, 

że globalna gospodarka nabrała delikatnego rozpędu, co znalazło swoje odzwierciedlenie 

w wynikach polskich obrotów towarowych w I półroczu br. Według wstępnych danych 

GUS, w okresie styczeń-czerwiec br. polski eksport zwiększył się o 8,4% (r/r), do 99,1 mld 

EUR, a import o 10,9%, do ok. 98,2 mld EUR. W kierunku wysokiego wzrostu importu, 

poza silnym popytem konsumpcyjnym, działał także czynnik kursowy (w I półroczu br. 

złoty umocnił się w stosunku do euro o 2,2%, co spowodowało, że import stał się bardziej 

opłacalny). Pomimo wyprzedzenia importowego względem eksportu, nadal utrzymujemy 

nadwyżkę obrotów towarowych, która po I półroczu br. wyniosła 0,97 mld EUR. 

Jak wynika z najnowszych danych GUS, w czerwcu urodziło się 34 tys. dzieci. To o 2,3 tys. 

więcej niż w tym samym miesiącu rok temu.

PROJEKTY

Spaliny pod kontrolą 
ZMIANY 
PRAWNE

Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na 
rok 2018, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów. Projekt 
spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu 
sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3% PKB. 

„W projekcie budżetu przewidziany jest znaczny wzrost finansowania celów społecznych, 

takich jak program Rodzina 500+, na który przeznaczone zostanie blisko 25 mld zł. Wy-

datki na emerytury i renty zwiększą się o około 19 mld zł, z czego ponad 9 mld zł wynika 

z obniżenia wieku emerytalnego. Bardzo wysoki jest też wzrost wydatków na zdrowie 

o niemal 6 mld zł oraz na obronność o 4 mld zł.

Tak istotny wzrost finansowania celów społecznych i związanych z bezpieczeństwem 

może być bezpiecznie realizowany dzięki skutecznej odbudowie różnych dochodów bu-

dżetowych i uszczelnieniu systemu podatkowego. Kluczowe są tu rozbudowa zdolności 

analitycznych aparatu skarbowego, poprawa efektywności działania służb celno-skarbo-

wych oraz stopniowa eliminacja luk prawnych.

Przyjęty projekt budżetu na 2018 rok zakłada bezpieczny poziom deficytu, poniżej 

progów unijnych, spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej, oraz przyczyni się do 

umocnienia wysokiej jakości wzrostu gospodarczego” – stwierdził wicepremier, minister 

rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki

Głównym celem prowadzonej polityki budżetowej pozostaje wspieranie solidarnościo-

wej polityki społecznej i wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym utrzymaniu stabil-

ności finansów publicznych.

Podstawowe informacje o projekcie budżetu państwa na 2018 r.

Projekt budżetu spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora 

finansów według metodyki unijnej niższego niż 3%. PKB.

Założenia makroekonomiczne:

• wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8%),

• średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3%),

Rząd przyjął wstępny 
projekt ustawy budżetowej 
na rok 2018

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

http://ec.europa.eu/poland/news/170831_spaliny_pl
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/handel-zagraniczny-polski-w-i-polroczu-2017-roku/
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9073,wzrost-liczby-urodzen-to-juz-tendencja.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-budzetowej-na-rok-2018.html
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/rzad-przyjal-wstepny-projekt-ustawy-budzetowej-na-rok-2018?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
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• wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej 

oraz emerytur i rent (6,3%),

• wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9%).

Dochody i wydatki

Projekt budżetu państwa na 2018 rok przewiduje:

• dochody budżetu państwa: 355,7 mld zł,

• wydatki budżetu państwa: 397,2 mld zł,

• deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 41,5 mld zł.

• deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 2,7% PKB

Podstawowe wielkości budżetu środków europejskich na rok 2018 wynoszą:

• dochody budżetu środków europejskich: 64,8 mld zł,

• wydatki budżetu środków europejskich: 80,2 mld zł,

• deficyt budżetu środków europejskich: 15,5 mld zł.

Wydatki

Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację 

dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań. 

Zapewniono m.in. kontynuację finansowania programu "Rodzina 500 plus" i rewaloryzacji 

emerytur i rent z 2017 roku. Uwzględniono także m.in. skutki wynikające z:

• obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn;

• waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2018 r. na poziomie 

102,7 proc.;

• wzrostu wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Polski;

• kontynuacji zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego;

• dofinansowania do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przezna-

czenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75. rok życia,

• finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa, w tym pakietu „Mieszkanie Plus";

• finansowania Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 

Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020;

• dalsze podwyższenie tzw. kwoty wolnej.

Dochody

Na poziom dochodów podatkowych w 2018 r. wpływ będzie miała kontynuacja działań 

z 2017 r. oraz nowe działania mające odbudować dochody podatkowe i uszczelnić system 

podatkowy. Do działań tych należą m.in.:

• rozbudowa zdolności analitycznych aparatu skarbowego (tworzenie wyspecjalizo-

wanych zespołów analitycznych, wdrożenie analizatorów Jednolitego Pliku Kontro-

lnego (JPK), rozszerzenie stosowania JPK, wykorzystanie zaawansowanej analityki, 

wykorzystywanie zagranicznych źródeł danych, powstanie centralnej bazy danych 

dla potrzeb realizacji procedur analitycznych oraz centralizacja procesu analiz, pod-

niesienie kompetencji ludzkich zasobów analitycznych);

• utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej i wzrost skuteczności poboru i pro-

wadzonych działań kontrolnych i karno-skarbowych (intensyfikacja walki w terenie 

z mafiami VAT-owskimi, skuteczna eliminacja tzw. słupów, skuteczne wdrożenie 

pakietu paliwowego, zmiana procedur kontrolnych);

• wprowadzenie w 2017 r. systemu monitorowania drogowego przewozu towarów 

(system SENT);

• wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) i syste-

mu STIR przeciwdziałającego wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń 

skarbowych;

• uszczelnienie w obszarze podatków dochodowych w tym cen transferowych;

• rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych on-line;

• opodatkowanie akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów 

elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich;

• uszczelnienie systemu podatkowego, jeśli chodzi o obrót suszem tytoniowym po-

przez objęcie krajowej produkcji tytoniu monitoringiem i nadzorem;

• uszczelnieniu systemu podatkowego w zakresie wielu innych branż i kategorii towarów.

AKTUALNOŚCI

Polityka PPP 

Rada Ministrów przyjęła „Politykę Rządu w zakresie rozwoju 
partnerstwa publiczno-prywatnego”. To pogłębiona diagnoza 
rynku i zestaw konkretnych działań na rzecz rozwoju PPP.

„Polityka PPP” jest pierwszą rządową kompleksową wizją rozwoju partnerstwa publiczno-

-prywatnego w Polsce. Jej głównym celem jest zwiększenie skali i efektywności inwestycji re-

alizowanych w formule PPP. Zielonym światłem dla opracowania dokumentu było wskazanie 

„Polityki PPP” jako strategicznego projektu w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/polityka-ppp-przyjeta-przez-rzad/
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Nowelizacja ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020 (tzw. „ustawa wdrożeniowa”) jest jednym z elementów 
Konstytucji Biznesu. Ma ona na celu uproszczczenie procesów 
związanych z wykorzystaniem funduszy UE.  

"Jeśli chodzi o fundusze UE, najważniejsze jest dla nas ich efektywne inwestowanie. 

Z pewnością pomoże w tym uproszczenie całego procesu związanego z przyznawaniem 

dotacji i realizacją projektów. Rzecznik Funduszy Europejskich, konkursy w rundach, 

możliwość poprawy wniosku o dofinansowanie – to tylko niektóre rozwiązania przez 

nas proponowane" – podkreślił wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Rzecznik Funduszy Europejskich

O interesy beneficjentów będzie dbał Rzecznik Funduszy Europejskich, odpowiedzial-

ny m.in. za gromadzenie wniosków i postulatów związanych z realizacją programów 

operacyjnych, które będą wpływały na usprawnienie systemu wdrażania. W przypadku 

pojawienia się jakichkolwiek problemów, udzieli wsparcia w kontaktach z poszczegól-

nymi instytucjami, które wdrażają fundusze unijne. Rzecznika  obligatoryjnie powoła 

instytucja zarządzająca, a fakultatywnie inne instytucje systemu realizacji programów 

operacyjnych.

Konkursy w rundach

Poszczególne konkursy będą mogły być dzielone na rundy (obecnie brak jasnych ure-

gulowań w tym zakresie, nowelizacja doprecyzuje zasady organizacji rund) co oznacza, 

że podmioty, które nie zdążą złożyć wniosku konkursowego w danym terminie, będą 

mogły to zrobić w kolejnej rundzie. Takie rozwiązanie pozwoli wnioskodawcom na 

skompletowanie wszystkich potrzebnych dokumentów i zapewni możliwość złożenia 

wniosku o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia.

PROJEKTY

Nowelizacja tzw. ustawy 
wdrożeniowej

ZMIANY 
PRAWNE

Ograniczenie obowiązku przedkładania dokumentów

Ułatwieniem będzie zwolnienie wnioskodawców z obowiązku dostarczenia dokumentów, 

które instytucja będzie mogła uzyskać sama np. stosowne zaświadczenia z Urzędu Skar-

bowego lub ZUS, albo dane z dostępnych powszechnie rejestrów, m.in. KRS. 

Ograniczenie liczby dokumentów stosowanych przy realizacji projektu

Przewidziano rezygnację z wytycznych programowych, do których stosowania beneficjen-

ci są obecnie zobowiązani. Aktualnie muszą dostosować się do zapisów ok. 100 różnych 

dokumentów (wytyczne, zalecenia, instrukcje, szczegółowe opisy osi priorytetowych). 

Jest to obciążenie, utrudniające realizację projektów. Beneficjent, który podpisze umowę, 

będzie związany postanowieniami wyłącznie wytycznych wydawanych przez Ministra 

Rozwoju i Finansów, w ściśle wskazanym zakresie. Zniknie obowiązek analizowania dużej 

liczby dokumentów.

Sprawniejsze przygotowanie wniosków i ich ocena  

Każdy wniosek o dofinansowanie projektu będzie w pierwszej kolejności oceniany w za-

kresie spełniania warunków formalnych. Na tym etapie instytucja sprawdzi, czy wniosek 

zawiera wszystkie załączniki, jest poprawnie wypełniony i złożony we właściwym termi-

nie. Jeżeli  instytucja stwierdzi, że we wniosku są braki lub oczywiste pomyłki, to wezwie 

wnioskodawcę do ich uzupełnienia albo sama je poprawi i wniosek będzie mógł być skie-

rowany do oceny merytorycznej. Na tym etapie sprawdzane będzie, czy wniosek spełnia 

tzw. kryteria wyboru projektów, które będą wskazane w regulaminie konkursu. Na tym 

etapie również będzie możliwe poprawienie wniosku zgodnie z regulaminem konkursu.

Profesjonalna ocena projektów

Wskazano wprost, że w skład komisji oceniającej projekty będą mogli wejść tylko pracowni-

cy mający wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub uprawnienia w dziedzinach, których kon-

kurs dotyczy. Rozwiązanie zapewni rzetelną ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie.

Wojewodowie w systemie wdrażania programów regionalnych (RPO)

Minister Rozwoju i Finansów będzie mógł przekazać wojewodom część zadań związanych 

z kontrolą dotrzymania warunków desygnacji przez instytucje w RPO – kontroli będą mogli 

dokonywać urzędnicy wojewody na warunkach określonych w porozumieniu zawartym 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001475
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1636
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pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a wojewodą. Wojewoda albo jego przedstawiciel 

będzie mógł uczestniczyć, jako obserwator, w pracach Komitetu Monitorującego RPO – 

w większości RPO wojewoda już jest reprezentowany w Komitecie Monitorującym. Jako 

obserwator, wojewoda albo jego przedstawiciel będzie mógł też uczestniczyć w pracach 

Komisji Oceniającej Projekty.

Wycofanie środka odwoławczego (protestu)

Przewidziano możliwość wycofania przez wnioskodawcę złożonego wcześniej protestu 

wobec negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie, co pozwoli instytucji na szybszą 

i sprawniejszą ocenę pozostałych wniosków. Skrócenie terminów w postępowaniu od-

woławczym Z 21 do 14 dni skrócono termin na weryfikację zasadności protestu, przez 

instytucję, która oceniała projekt, przed jego przekazaniem do instytucji odwoławczej. 

Czas na rozpatrzenie protestu skróci się z 30 do 21 dni, a łączne rozpatrzenie protestu 

z 60 do 45 dni. Wpłynie to na szybkość oceny wniosków o dofinansowanie.

Ułatwienia w realizacji projektów partnerskich

Partnerstwa służące wspólnej realizacji projektu będą mogły być zawierane przez wszystkie 

podmioty bez ograniczeń. Obecnie jest to zabronione w odniesieniu do podmiotów między 

którymi występują określone powiązania. Dodatkowo przewidziano możliwość zmiany 

partnera w projekcie bez negatywnych konsekwencji dla realizowanego przedsięwzięcia.

Ochrona dóbr intelektualnych wnioskodawcy

Dokumenty złożone do instytucji przez wnioskodawców w toku postępowania konkurso-

wego nie będą udostępniane. Zapewni to ochronę wszystkich informacji, które wniosko-

dawcy przekazują  instytucji w celu otrzymania dofinansowania.

Ułatwienia w rozliczaniu środków unijnych

Beneficjent nie będzie obciążany odsetkami w przypadku spóźnienia do 14 dni ze złoże-

niem wniosku rozliczającego środki – m.in. takie zmiany zostaną wprowadzone w ustawie 

o finansach publicznych. Nowa treść „ustawy wdrożeniowej” to nie jedyny czynnik, który 

wpłynie na procedury związane z wykorzystaniem funduszy UE. Obowiązują już znowelizo-

wane wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów m.in. w zakresie kwalifikowalności wydatków, 

które wprowadzają np. zmiany dotyczące zamówień udzielanych w ramach projektów. Do-

datkowo wytyczne dotyczące wyboru pro-

jektów zostaną zmienione tak, aby w trakcie 

oceny projektu nie weryfikować dwukrotnie 

tych samych aspektów (rezygnacja z zasady 

„dwóch par oczu”) oraz aby w ocenie projek-

tu – w celu poprawy jakości procesu oceny 

projektów – jako eksperci mogli uczestni-

czyć pracownicy innych instytucji. 

Partnerstwa służące 
wspólnej realizacji 
projektu będą mogły 
być zawierane przez 
wszystkie podmioty 
bez ograniczeń.

1 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce 
nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw z 20 lipca 2017 r.  

Zmiany dla rzeczoznawców majątkowych

Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych to już nie tylko stowarzyszenia 

zrzeszające przedstawicieli tego zawodu (osoby fizyczne) lub związki takich stowarzy-

szeń. Obecnie definicja organizacji zawodowych obejmuje również izby gospodarcze, 

które zrzeszają rzeczoznawców majątkowych prowadzących działalność gospodarczą 

w zakresie szacowania nieruchomości (jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej). 

Wprowadzono także dodatkowy warunek, aby przedsiębiorcy stanowili co najmniej 

połowę wszystkich członków izby. Analogiczne kryterium będzie obowiązywać również 

w odniesieniu do stowarzyszeń.

Zmienią się zasady wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej 

w wyniku podziału nieruchomości. Od 1 września 2017 r. wartość nieruchomości należy 

przyjmować jako sumę wartości działek możliwych do samodzielnego zagospodarowania, 

wchodzących w skład nieruchomości podlegającej podziałowi.

Niezależnie od celu wyceny, rzeczoznawcy majątkowi będą stosować jedną definicję 

wartości rynkowej, która będzie jednolita z regulacjami unijnymi.

PROJEKTY

Zmiany dla rzeczoznawców, 
pośredników i zarządców 
od 1 września

ZMIANY 
PRAWNE

http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2017/07/24/cd/informacja_ws._ustawy_o_zmianie_ustawy_o_zasadach_realizacji_programow_w_zakresie_polityki_spojnosci.rtf
https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/nowelizacja-tzw-ustawy-wdrozeniowej-czeka-na-podpis-prezydenta/
https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/nowelizacja-tzw-ustawy-wdrozeniowej-czeka-na-podpis-prezydenta/
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2017/08/02/gospodarka_nieruchomosciami.rtf
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1509/1
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Nowelizacja jednoznacznie przesądziła, że rzeczoznawca majątkowy ma prawo uzyskać 

dostęp do dokumentów i rejestrów niezbędnych do określenia wartości nieruchomości.

Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego powinno być udokumentowane ana-

lizą załączaną do operatu szacunkowego. Analiza powinna być również dołączana w przy-

padku potwierdzania aktualności operatów szacunkowych, które zostały sporządzone 

na podstawie dotychczasowych przepisów. Zmiana ta nie nakłada na rzeczoznawców 

majątkowych nowych obowiązków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rzeczoznawca 

majątkowy może potwierdzić aktualność operatu szacunkowego jedynie w sytuacji, gdy 

nie nastąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników rynkowych.

Uchylony został przepis stanowiący o skutku wydania negatywnej oceny prawidło-

wości sporządzenia operatu szacunkowego w postaci utraty przez operat szacunkowy 

charakteru opinii o wartości nieruchomości. Zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów, 

ostateczną decyzję o możliwości wykorzystania operatu szacunkowego decydował będzie 

zainteresowany podmiot, np. organ prowadzący postępowanie administracyjne.

Od 1 września 2017 r. wyciąg z operatu szacunkowego nie będzie stanowił elementu 

opinii o wartości nieruchomości. Rzeczoznawcy majątkowi nie będą też musieli przeka-

zywać go organom prowadzącym kataster nieruchomości.

Od 1 września 2017 r. standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych będzie usta-

lał i ogłaszał Minister Infrastruktury i Budownictwa.

Nowelizacja przywróciła odpowiedzialność zawodową za niewypełnianie obowiązku 

stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych. Prze-

pis ten wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. (Komisja Odpowiedzialności Zawodowej będzie 

to weryfikować od 1 stycznia 2019 r.). Rzeczoznawcy majątkowy od 1 stycznia 2018 r. 

będą musieli przechowywać dokumentację potwierdzającą doskonalenie przez pięć lat.

Zmiany dla pośredników i zarządców

Zdefiniowano pojęcia pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz zarządca nieru-

chomości. Pośrednikiem lub zarządcą powinna być osoba, która realizuje czynności 

zawodowe odpłatnie, w sposób zorganizowany, ciągły i powtarzalny. Dlatego przyjęto, 

że pośrednikiem lub zarządcą nieruchomości będzie mógł być wyłącznie przedsiębiorca. 

Natomiast faktyczne czynności zawodowe będą mogły być wykonywane przez osoby 

fizyczne na podstawie umowy z przedsiębiorcą. Dzięki temu ograniczone zostanie 

ryzyko, że pośrednictwem lub zarządzaniem zajmować się będą przypadkowe osoby.

Opracowany został katalog czynności z zakresu pośrednictwa w obrocie nierucho-

mościami oraz zarządzania nieruchomościami. Powinno to wyeliminować lub znacząco 

ograniczyć wątpliwości co do charakteru podejmowanych czynności oraz ułatwić okre-

ślanie zakresu umów zawieranych przez 

pośredników w obrocie nieruchomościami 

oraz zarządców nieruchomości.

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami 

uzyskali możliwość wglądu oraz pobierania 

odpisów, wypisów i zaświadczeń z rejestrów 

i dokumentów dotyczących nieruchomości 

w związku z wykonywaną umową. Prawi-

dłowe i rzetelne wykonywanie czynności 

pośrednictwa w obrocie nieruchomościa-

mi wymaga dostępu do rejestrów lub do-

kumentów zawierających dane o nierucho-

mościach.

Gospodarowanie nieruchomościami przez organy wykonawcze jednostek samo-

rządu terytorialnego (stanowiące własność gmin, powiatów, województw), przez sta-

rostów (w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa), a także przez agencje, które na 

podstawie odrębnych przepisów wykonują prawo własności oraz inne prawa rzeczowe 

na rzecz Skarbu Państwa nie będzie się odbywało na podstawie przepisów rozdziału 

„Zarządzanie nieruchomościami” ustawy o gospodarce nieruchomościami. Postano-

wiono również, że przepisy o zarządzaniu nie dotyczą właścicieli nieruchomości, użyt-

kowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych w stosunku do nieruchomości 

oddanych tym jednostkom w trwały zarząd. Podmioty te nie będą zobowiązane do 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami, 

posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC czy zawierania umowy o zarządzanie 

nieruchomością.

Co jeszcze się zmienia?

Rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nie-

ruchomości będą musieli dołączać kopię dokumentu ubezpieczenia OC (polisy) do:

• operatu szacunkowego lub umowy o sporządzenie wyceny nieruchomości,

• umowy pośrednictwa,

• umowy o zarządzanie nieruchomością.

Przepisy wzmocnią prawa strony w ewentualnym ubieganiu się o odszkodowanie za 

szkody spowodowane w związku z wykonywaniem czynności odpowiednio rzeczoznaw-

stwa majątkowego, pośrednictwa lub zarządzania nieruchomościami.

Uszczelniono też system sankcji dla podmiotów działających na rynku nieruchomości.

http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797864-p_3.htm
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797954-p_1.htm
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Czemu służy etykietowanie urządzeń?

Etykietowanie energetyczne ma umożliwić klientom podejmowanie świadomych decy-

zji dotyczących energooszczędnych i przyjaznych środowisku zakupów. Etykiety ener-

getyczne są zbiorem najważniejszych danych o urządzeniu i ułatwiają porównanie kilku 

urządzeń z tej samej grupy (np. lodówek, pralek, zmywarek itp).

Co się zmienia?

Przepisy wprowadzają zmiany dotyczące 

skali, choć kolorystyka klas energetycz-

nych pozostanie tak sama – kolor ciem-

no zielony – klasa najbardziej efektywna 

energetycznie – kolor czerwony – najmniej 

efektywna energetycznie. Pierwsza zmia-

na skali obejmie wszystkie etykietowane 

produkty i nastąpi w różnych terminach, 

zależnie od kategorii do której one należą.  

Jak wygląda harmonogram?

• 6 lat od daty wejścia w życie 

rozporządzenia Komisja przyjmie 

rozporządzenia delegowane w celu 

wprowadzenie etykiet ze zmienio-

ną skalą od A do G dla grup pro-

duktów objętych aktami delego-

wanymi, przyjętymi na podstawie 

dyrektywy 2010/30/UE.

• 8 lat od daty wejścia w życie roz-

porządzenia  Komisja Europejska 

przedstawi przeglądy  dla urzą-

dzeń grzewczych i pogrzewaczy 

wody, tj. grup produktów objętych 

rozporządzeniami delegowanymi 

(UE) nr 811/2013, (UE) nr 812/2013 

i (UE) nr 2015/1187 z myślą o zmia-

nie skali etykiet.

■ FIRMA  FIRMA ■

Obowiązujące od 2 sierpnia 2017 r. zmiany w ustawie 
o zapasach zwiększają bezpieczeństwo dostaw gazu 
ziemnego oraz przejrzystość i efektywność systemu zapasów 
obowiązkowych. Nowelizacja przepisów to kolejny element 
transformacji systemu zapasów, zapoczątkowanej rok temu.  

Przewidziano ograniczenie obowiązków administracyjnych i ułatwienie korzystania 

z wprowadzonej rok temu umowy biletowej. Zmiany wprowadzone w przepisach zapew-

niają przejrzyste podstawy prawne do funkcjonowania na polskim rynku gazu ziemnego 

oraz wzmacniają bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do odbiorców chronionych.

PROJEKTY

Przejrzyste zasady 
utrzymywania zapasów 
obowiązkowych gazu 
ziemnego

ZMIANY 
PRAWNE

Konsumenci zdążyli się już przyzwyczaić do oznaczeń, które 
funkcjonują od lat. Najwyższe oznaczenie A+++ wskazywało na 
urządzenie najoszczędniejsze, a D na to, które zużywa znacznie 
więcej prądu. Chcielibyśmy Państwu przybliżyć nowe przepisy, które 
zmieniają dotychczasowe oznaczenia. Wprowadzają one  ponownie 
klasy energetyczne w zakresie od A do G.  

Kiedy weszły w życie nowe przepisy?

1 sierpnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie UE Parlamentu i Rady 2017/1369 

z 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego.

PROJEKTY

Zmiana klas 
energetycznych

ZMIANY 
PRAWNE

http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/24/1/informacja_ws._ustawy_o_zapasach_ropy_naftowej_produktow_naftowych_i_gazu_ziemnego.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=611BA3DE466B8FBCC125813A002F7876
http://www.me.gov.pl/node/27393
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• 9 lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia KE przyjmie akty dele-

gowane w celu wprowadzenie etykiet ze zmienioną skalą od A do G na te produkty.

• 15 miesięcy od daty wejścia w życie rozporządzenia KE przyjmie akty delegowa-

ne w celu wprowadzenia etykiet ze zmienioną skalą od A do G dla grup produktów 

objętych rozporządzeniami delegowanymi Komisji (UE) nr 1059/2010 – zmywarki 

do naczyń , (UE) nr 1060/2010 – urządzenia chłodnicze, (UE) nr 1061/2010 – pral-

ki, (UE) nr 1062/2010 – telewizory i (UE) nr 874/2012 – lampy elektryczne i opra-

wy oświetleniowe oraz dyrektywą Komisji 96/60/WE – pralko-suszarki.

Baza danych o produktach

W styczniu 2019 r. będzie dostępna przygotowana przez Komisję Europejską baza 

danych , dzięki niej krajowe organy nadzoru rynku ( UOKiK, Inspekcja Handlowa) będą 

mogły sprawdzać, czy przestrzega się wymogów etykietowania i czy wyliczona efek-

tywność na etykiecie jest zgodna z efektywnością zadeklarowaną przez producenta.

• Część publiczna bazy ma także służyć konsumentom oraz ma być praktyczna i ła-

twa w stosowaniu.

• Część bazy dotycząca zgodności została oddzielona od części publicznej ze wzglę-

du na poufność i bezpieczeństwo ważnych danych handlowych producenta – ma 

służyć organom nadzoru.

Zachęcamy do obejrzenia (jest możliwość ustawienia napisów w jęz. polskim) opracowa-

nym na zlecenie Parlamentu Europejskiego dotyczącym etykietowania energetycznego.

Rozporządzenie 2017/1369

Etykietowanie energetyczne zostało wprowadzone od 1994 r. przepisami dyrektywy 

92/75/EWG z 22 września 1992 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz 

standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urzą-

dzenia gospodarstwa domowego i dotyczyło zaledwie kilku urządzeń gospodarstwa 

domowego, tj. lodówki, pralki, zmywarki, lampy.

W 2011 r. zagadnienie etykietowania energetycznego zostało odnowione dyrektywą 

2010/30/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardo-

we informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane 

z energią, która zastąpiła dyrektywę 92/75/EWG. Dyrektywa 2010/30/UE rozszerzyła 

etykietowanie, ograniczone dotychczas jedynie do urządzeń gospodarstwa domowego (tj. 

lodówki, pralki, zmywarki, lampy, piekarniki i urządzenia klimatyzacyjne), tak aby umożli-

wić etykietowanie wszystkich produktów związanych z energią (np. telewizory, urządzenia 

grzewcze, systemy wentylacyjne), których 

stosowanie lub instalacja oferuje znaczny 

potencjał oszczędności energii (z  wyłą-

czeniem środków transportu). Dyrektywa 

2010/30/UE wprowadziła nowy wzór ety-

kiet energetycznych, który jest jednolity 

i obowiązuje w całej Unii Europejskiej. Na 

etykiecie zawarte są informacje o klasie 

energetycznej i podstawowych parametrach danego urządzenia wyrażone za pomocą 

piktogramów, dodatkowo klasa A została rozszerzona o klasy A+, A++ i A+++, które legi-

tymowały się wyższymi wymaganiami.

W Polsce przepisy dyrektywy 2010/30/UE zostały wdrożone zapisami ustawy z  14 wrze-

śnia 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz 

o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1790).

W 2015 r. Komisja Europejska dokonała przeglądu skuteczności dyrektywy 2010/30/

UE i wykazała, że konieczna jest aktualizacja ram etykietowania energetycznego, aby 

zwiększyć ich skuteczność. Zostało to wykonane poprzez opracowanie i przyjęcie rozpo-

rządzenia Parlamentu i Rady 2017/1369 z 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania 

energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE. Rozporządzenie ma moc bezpo-

średnio obowiązującą, jednak niektóre przepisy będą mogły zostać wprowadzone po-

przez nowelizację ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzy-

stujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych.

MSWiA uruchomiło ogólnodostępny elektroniczny spis 
przedsiębiorców, którzy posiadają koncesję na wytwarzanie lub 
obrót bronią, materiałami wybuchowymi i podobnymi wyrobami.   

Dzięki niemu każdy będzie mógł łatwo uzyskać dostęp do tych informacji.

PROJEKTY

Łatwiej sprawdzić, 
kto posiada koncesję 
na obrót bronią

ZMIANY 
PRAWNE

Przepisy wprowadzają 
zmiany dotyczące skali, 
choć kolorystyka klas 
energetycznych pozo-
stanie tak sama.

AKTUALNOŚCI

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.198.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2017:198:TOC
http://www.me.gov.pl/node/27432
https://bip.mswia.gov.pl/bip/form/159,Rejestr-przedsiebiorcow-posiadajacych-koncesje-na-wykonywanie-dzialalnosci-gospo.html
https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16398,Latwiej-sprawdzic-kto-posiada-koncesje-na-obrot-bronia.html
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Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. 
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 
i przechowywania dokumentów elektronicznych stanowi wykonanie 
upoważnienia ustawowego zawartego w art. 10g ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”).  

Wydanie rozporządzenia nastąpiło w związku z nowelizacją ustawy Pzp dokonaną 

ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1020, 1579 i 1920), wdrażającą do polskiego 

porządku prawnego nowe dyrektywy unijne regulujące system zamówień publicznych, 

tj. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 

94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty 

działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, 

uchylającą dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.).

Nowelizacja ustawy Pzp, o której mowa wyżej, wprowadziła m.in. wynikającą z obo-

wiązkowych przepisów nowych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/

UE i 2014/25/UE obowiązkową komunikację elektroniczną między wykonawcą i za-

mawiającym.

Rozporządzenie określa te wymagania dotyczące stosowania środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które zgodnie z ustawą Pzp 

oraz dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i 2014/25/UE, służą 

PROJEKTY

Użycie środków 
komunikacji 
elektronicznej 
w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia 
publicznego

ZMIANY 
PRAWNE

zapewnieniu ogólnodostępności, stabilności, przejrzystości i niedyskryminacji urzą-

dzeń i narzędzi wykorzystywanych przy komunikacji elektronicznej, w tym w zakresie 

odbioru ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w postępowa-

niach o udzielenie zamówienia oraz interoperacyjności tych narzędzi i urządzeń z bę-

dącymi w powszechnym użyciu produktami technologii komunikacji i informatycznymi, 

a także zagwarantowaniu bezpieczeństwa przekazywania danych przy użyciu tych 

urządzeń i narzędzi.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 12 lipca 2017 r., przy czym, w przypadku 

zamawiających innych niż centralny zamawiający, przepisy rozporządzenia dotyczą-

ce składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w tym jednolitego dokumentu zamówienia, 

będą stosowane od dnia 18 kwietnia 2018 r., zaś pozostałe przepisy od dnia 18 paź-

dziernika 2018 r.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych 
źródłach energii zmienia sposób określania wysokości opłaty 
zastępczej, poprzez powiązanie jej wysokości z rynkowymi cenami 
praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.   

Celem ustawy jest wprowadzenie rozwią-

zania ułatwiającego zrównoważony rozwój 

w obszarze odnawialnych źródeł energii, 

poprzez zmianę wysokości jednostkowej 

opłaty, będącej elementem pozwalają-

cym na uelastycznienie rynku zielonych 

certyfikatów, oraz – w perspektywie dłu-

goterminowej – zmniejszenie nadpodaży 

certyfikatów na tym rynku.

PROJEKTY

Zmiana wysokości 
jednostkowej opłaty 
zastępczej

ZMIANY 
PRAWNE

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0020/35057/Rozporzadzenie-w-sprawie-uzycia-srodkow-komunikacji-elektronicznej-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-oraz-udostepniania-i-przechowywania-dokumentow-elektronicznych.pdf
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/publikacja-rozporzadzenia-prezesa-rady-ministrow-z-dnia-27-czerwca-2017-r.-w-sprawie-uzycia-srodkow-komunikacji-elektronicznej-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-oraz-udostepniania-i-przechowywania-dokumentow-elektronicznych
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=E7061F1C83C5AB42C125815D0047A3FF
https://www.ure.gov.pl/pl/tagi/31,oplaty-zastepcze.html
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2017/08/14/informacja_ws._ustawy_o_zmianie_ustawy_o_odnawialnych_zrodlach_energii.rtf
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Obecnie mamy do czynienia z trzecią falą ognisk ASF u trzody 
chlewnej. Stwarza to zagrożenie dla polskiej gospodarki związane, 
między innymi, z ponoszeniem przez Skarb Państwa bardzo 
wysokich kosztów wygaszania ognisk choroby. Ponadto maleje 
zainteresowanie eksportem wieprzowiny z Polski, co skutkuje 
bardzo dużymi stratami finansowymi  dla polskich przedsiębiorców.    

Polowanie na dziki

Liczba przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) wśród dzików gwałtownie rośnie, 

stwarzając coraz większe zagrożenie dla trzody chlewnej. W celu ograniczenia tego 

zjawiska Ministerstwo Środowiska wprowadziło przepisy umożliwiające całoroczne 

polowanie na dziki w całym kraju. Decyzja o zmianie rozporządzenia została podjęta 

m.in. na skutek licznych wystąpień rolników i organizacji rolniczych.

Celem zmiany rozporządzenia jest konieczności podjęcia wszelkich możliwych działań 

zmierzających do jak najszybszego ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa ASF wśród 

dzików. Tylko w pierwszym półroczu 2017 r. zarejestrowano w Polsce 210 przypadków tej 

choroby u populacji dzików. Dla porównania w 2014 r. było ich jedynie 30.

Zmiany w ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Głównym celem ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jest poprawienie skuteczno-

ści zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wolno żyjących, poprzez uszczegółowienie 

obowiązujących regulacji w tym zakresie, zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2014 r. 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, jak i wprowa-

dzenie regulacji nowych, m.in. dotyczących obowiązków myśliwych, dzierżawców lub 

zarządców obwodów łowieckich i posiadaczy gospodarstw. 

Nowelizacja nakłada na myśliwych oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowiec-

kich, w związku z podejrzeniem wystąpienia choroby zakaźnej wśród zwierząt wolno 

PROJEKTY

Batalia z ASF
ZMIANY 
PRAWNE

żyjących, obowiązki analogiczne do obowiązków nałożonych ustawą o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt na posiadaczy zwierząt. Dotyczą 

one m.in. przekazywania informacji o znacznej liczbie nagłych padnięć, uniemożliwienia 

osobom postronnym dostępu do zwłok zwierzęcych oraz konieczności udzielania infor-

macji, wyjaśnień i niezbędnej pomocy organom Inspekcji Weterynaryjnej. Wprowadzenie 

powyższych obowiązków ma zapobiegać ewentualnemu rozprzestrzenianiu się choroby 

oraz umożliwić szybsze umiejscowienie jej ognisk i zebranie istotnych danych o charak-

terze epizootycznym. 

Powiatowy lekarz weterynarii uzyska uprawnienie do nakazania posiadaczowi gospo-

darstwa, w drodze decyzji administracyjnej, podjęcia działań w celu umożliwienia wyko-

nania przez myśliwych odstrzału sanitarnego dzików na danym obszarze lub zakazania 

działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie odstrzału.

Nowelizacja wprowadza zmiany ułatwiające dokonywanie odstrzału sanitarnego zwią-

zanego ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt także na obszarach objętych formami 

ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, oraz w ich otulinach.

Ustawa precyzuje istniejące obowiązki dotyczące wykładania mat dezynfekcyjnych, 

które będą musiały być utrzymywane w stanie zapewniającym skuteczne działanie środ-

ka dezynfekcyjnego. Warunki i sposób utrzymywania mat dezynfekcyjnych w przypadku 

wydania nakazu o ich wyłożeniu, określone zostaną w ramach porozumień zawartych 

pomiędzy Głównym Lekarzem Weterynarii a zarządcami dróg publicznych. 

Ponadto ustawa umożliwi organom Inspekcji Weterynaryjnej wprowadzenie w drodze 

rozporządzenia – aktu prawa miejscowego, zakazu utrzymywania, chowu lub hodowli 

zwierząt z gatunków wrażliwych na danym obszarze, w przypadku zagrożenia wystąpie-

nia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi zwalczania. 

Z kolei na Polski Związek Łowiecki ustawodawca nałożył obowiązek wyznaczenia, na 

wniosek powiatowego lekarza weterynarii, poszczególnym dzierżawcom lub zarządcom 

obwodów łowieckich, osób posiadających uprawnienia do wykonywania polowania, do 

wykonania odstrzału sanitarnego.

Nowelizacja wprowadza rozwiązanie obligujące do wypowiedzenia umowy dzierżawy 

obwodu łowieckiego przez dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe lub starostę, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii lub 

Polskiego Związku Łowieckiego, w przypadku niewykonywania przez dzierżawcę obwodu 

łowieckiego nakazów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 8–8b, art. 46 ust. 3 pkt 8–8c 

lub art. 47 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po stronie dzierżawcy obwodu łowieckiego. 

Ustawa dodaje też przepis karny oraz sankcje administracyjne za naruszenia ustanowio-

nych nakazów i zakazów w celu zwalczania lub zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt. 

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Posiedzenie-Miedzyresortowego-Zespolu-do-spraw-ASF
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/stanowisko-ministerstwa-srodowiska-ws-projektu-nowelizacji-rozporzadzenia-okreslajacego-okresy/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001487
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/walka-z-asf/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001521
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2017/08/03/06_ochrona_zdrowia_zwierzat.rtf
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Inspektorzy jednostek dozoru technicznego będą kontrolować na 
stacjach paliw wydajność urządzeń wychwytujących pary paliwa, 
które uwalniają się podczas tankowania pojazdów, i monitorować 
ich przekazywanie do zbiornika magazynowego. Ma to zapewnić 
ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, takich 
jak benzen i ozon.    

– Tak wynika z nowelizacji ustawy o dozorze technicznym.

Dozór techniczny nad urządzeniami do odzyskiwania par paliwa na cywilnych sta-

cjach paliw zostanie powierzony inspektorom Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Z ko-

lei inspektorzy Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) będą badać urządzenia 

na stacjach paliw zlokalizowanych na obszarach kolejowych, bocznicach kolejowych, 

na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej. Badania urządzeń 

na wojskowych stacjach paliw będą przeprowadzać inspektorzy Wojskowego Dozoru 

Technicznego (WDT).

Obowiązek wyposażenia stacji paliw w urządzenia do odzyskiwania par paliwa wy-

nika z przepisów rozporządzenia ministra gospodarki z 21 listopada 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, ru-

rociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów 

naftowych i ich usytuowanie.

Zmiany w ustawie o dozorze technicznym wdrażają przepisy dyrektywy 2009/126/

WE, wraz ze zmianami wynikającymi z dyrektywy 2014/99/UE, zobowiązującej państwa 

członkowskie do wprowadzenia przepisów, które spowodują, że wydajność wychwytu 

par paliwa na stacjach paliw będzie kontrolowana w określonych odstępach czasu, 

zgodnie z normą EN 16321-2:2013.

UDT, TDT, WDT posiadają wykwalifikowaną kadrę i aparaturę pomiarową, niezbęd-

ną do przeprowadzania pomiarów odzyskiwania par paliwa, zgodnie ze wskazaniami 

normy europejskiej.

Nowe regulacje mają obowiązywać od 21 września 2017 r. 

PROJEKTY

Zmiany w ustawie 
o dozorze technicznym

ZMIANY 
PRAWNE

Ministerstwo Rozwoju i Urząd Zamówień publicznych rozpoczęły 
wspólne prace nad nową ustawą dotyczącą zamówień publicznych. 
Przepisy ma stworzyć nowo powołany zespół, w którego skład 
wejdą przedstawiciele obu instytucji.    

„Do sprawy podeszliśmy bardzo zadaniowo. 

Powołaliśmy specjalny zespół, który przygo-

tuje nową ustawę. Jego pracami pokieruje 

trzech wiceministrów rozwoju, odpowie-

dzialnych za kluczowe z punktu widzenia 

zamówień obszary, oraz Prezes Urzędu 

Zamówień Publicznych Małgorzata Stręci-

wilk” – poinformował wicepremier, Minister 

Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki.

„Działania zmierzające do przygotowania 

projektu kompleksowego i spójnego aktu 

prawnego porządkującego system zamó-

wień publicznych zostały zainicjowane już 

w grudniu 2016 r. cyklem debat na temat 

kierunków oczekiwanych zmian w obszarze 

zamówień publicznych. Do dyskusji zapro-

szono przedstawicieli wiodących uczestni-

ków systemu zamówień publicznych, w tym  

zamawiających, wykonawców, instytucji kontrolnych, przedstawicieli świata nauki oraz 

innych wybitnych ekspertów w dziedzinie zamówień publicznych” – zaznaczyła Prezes 

Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk.

Wiceministrowie rozwoju, którzy weszli w skład Komitetu Sterującego zespołu, to 

Jadwiga Emilewicz (odpowiedzialna w MR m.in. za wsparcie innowacyjności oraz sektora 

małych i średnich firm), Mariusz Haładyj (nadzorujący prace nad ułatwieniami dla przedsię-

biorców, m.in. w ramach pakietów 100 zmian dla firm i Konstytucja Biznesu) oraz Witold 

PROJEKTY

MR i UZP pracują nad 
nowym Prawem 
Zamówień Publicznych

ZMIANY 
PRAWNEPROJEKTY
ZMIANY 
PRAWNEAKTUALNOŚCI

Harmonogram prac 
przewiduje, że pod ko-
niec 2017 r. powstanie 
koncepcja nowych za-
mówień publicznych, 
która zostanie podda-
na szerokim konsulta-
cjom społecznym.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001555
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797912-p_3.htm
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2017/08/03/05_dozor_techniczny.rtf
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/mr-i-uzp-pracuja-nad-nowym-prawem-zamowien-publicznych/
https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-strona-glowna/mr-i-uzp-bedzie-nowe-prawo-zamowien-publicznych
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Słowik (odpowiada za rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego i środki unijne na 

inwestycje infrastrukturalne).

Założenia, które przyświecają pracom nad ustawą, to m.in.:

• wprowadzenie mechanizmów pozwalających lepiej przygotować postępowanie, 

zweryfikować potencjał wykonawcy i sprawdzić czy zamówienie realizowane 

jest zgodnie z umową,

• wprowadzenie zmian, które zachęcą do korzystania z innowacyjnych rozwiązań,

• zwiększenie udziału małych i średnich firm w zamówieniach,

• uporządkowanie przepisów dotyczących kontroli,

• uspójnienie przepisów,zapewniające jednolite stosowanie prawa przez zama-

wiających i sądy,

• uproszczenie procedur.

„Pozytywne zmiany przyniosła już zeszłoroczna nowelizacja, choćby w kwestii poza-

cenowych kryteriów oceny ofert czy powiązania zamówień z prawem pracy. Jednak 

nie bez przyczyny mówiliśmy wówczas o „małej nowelizacji”. Jej zadaniem było pil-

ne dostosowanie naszego prawa do przepisów unijnych. W Strategii na rzecz Odpo-

wiedzialnego Rozwoju nowe Prawo Zamówień Publicznych jest elementem szerszej 

koncepcji, zgodnie z którą państwo jest nie tylko inwestorem, ale też inwestorem 

inteligentnym” - podkreślił wicepremier Morawiecki.

„Nowa ustawa z pewnością musi być zgodna z regulacjami unijnymi, czytelna, kom-

pleksowo  regulująca wszelkie aspekty procesu przygotowania i udzielania zamówienia 

publicznego. Powinien to być akt prawny, który będzie „przyjazny” zarówno dla zama-

wiających jak i wykonawców. Ukształtowany w sposób, którego stosowanie przyniesie 

efekty korzystnie wpływające na rozwój potencjału polskiej gospodarki” – wskazała 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk. 

Nowa ustawa regulująca rynek zamówień publicznych jest elementem programu 

Polskie Inwestycje Publiczne. Program ma sprawić, że państwo będzie inwestować 

rozsądnie, w innowacyjne rozwiązania, nadawać impulsy tam, gdzie jest to potrzebne 

i planować z wyprzedzeniem.Pozostałe dwa filary programu to: Polityka rządu w za-

kresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego (przyjęta 26 lipca) oraz polityka 

zakupowa państwa, która wskaże zasady, jakimi powinny kierować się instytucje pu-

bliczne podczas dokonywania zakupów.

Harmonogram prac przewiduje, że pod koniec 2017 r. powstanie koncepcja nowych 

zamówień publicznych, która zostanie poddana szerokim konsultacjom społecznym. 

Projekt ustawy powinien być gotowy w pierwszym półroczu 2018 r. 

Turystyka jako pierwsza włączyła Sektorową Ramę Kwalifikacji 
w sektorze turystyka do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.    

Z inicjatywy Ministerstwa Sportu i Turystyki 

została opracowana Sektorowa Rama Kwa-

lifikacji w sektorze turystyka (SRKT) przez 

zespół ekspertów branżowych.  Celem 

tworzenia ram kwalifikacji jako takich jest 

uporządkowanie kwalifikacji (rozumianych 

jako dyplomy, certyfikaty, świadectwa, itp., 

potwierdzające posiadanie określonych 

kompetencji), a tym samym podniesienie 

ich rozpoznawalności i „jakości”. Wpisuje 

się to w szerszy kontekst światowej zmiany w postrzeganiu uczenia się, nakierowanej na 

jego rezultaty (tzw. efekty uczenia się), a nie proces, który do nich prowadzi (uczenie się 

w różnych formach – w szkole, na kursach, bądź samodzielne). Aby kwalifikacje oparte na 

efektach uczenia się mogły funkcjonować w praktyce, potrzebne jest wdrożenie szeregu 

rozwiązań systemowych – jednym z nich są właśnie ramy kwalifikacji.

Sektorowa Rama Kwalifikacji w sektorze turystyka w Polsce to opis hierarchii pozio-

mów kwalifikacji, funkcjonujących w branżach wchodzących w skład sektora turystyki, tj.:

• hotelarstwo,

• gastronomia (w szczególności gastronomia hotelowa),

• organizacja turystyki,

• pilotaż, przewodnictwo i animacja czasu wolnego.

Opracowanie powstało w ramach pilotażowych prac Instytutu Badań Edukacyjnych 

w zakresie projektu systemowego „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjo-

nalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla 

uczenia się przez całe życie”. Liderem projektu była Katedra Turystyki Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie.

PROJEKTY

Turystyka wdraża 
sektorowe ramy 
kwalifikacji
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https://www.msit.gov.pl/download/1/12719/rozporzadzenieMENwsprawieSektorowejRamyKwalifikacjiwsektorzeturystyka.pdf
https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/aktualnosci/7382,Turystyka-pionierem-wdrazania-sektorowych-ram-kwalifikacji.html
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Wrzesień to nie tylko początek nowego roku szkolnego. To również 
221 konkursów na dotacje z Funduszy Europejskich, w tym 120 zupełnie 
nowych. Zobacz zebraną ofertę wszystkich naborów unijnych, które 
ruszają na początku września lub trwają w tym miesiącu.    

Wśród nich znajdziesz 39 konkursów z programów ogólnopolskich, 172 konkursy 

z programów regionalnych i 10 konkursów z programów Europejskiej Współpracy 

Terytorialnej. Poniżej najważniejsze informacje o naborach.

Dla mikro, małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorców wrzesień to szansa na 

pozyskanie pieniędzy przede wszystkim na projekty badawczo-rozwojowe, prace 

eksperymentalne, szkolenia czy rozwój wzornictwa w firmie.

Jeśli jesteś mikro lub małym przedsiębiorcą, możesz ubiegać się o dofinansowa-

nie na inwestycje badawczo-rozwojowe w tzw. fazie preseed. Czyli ... masz pomysł 

i szukasz finansowania na jego realizację. Do wyboru są dwie ścieżki wsparcia, które 

różnią się m.in. kwotą dofinansowania, czy też możliwością uzyskiwania zaliczek.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą pozyskać pieniądze na wdrożenie wyników 

prac badawczo-rozwojowych. Dotyczy to prac zrealizowanych samodzielnie lub na 

zlecenie, dzięki którym na rynek wprowadzane są nowe lub znacząco lepsze produkty, 

wyroby lub usługi. Dla przedsiębiorców, którzy realizują projekty na terenie miast 

średnich przeznaczono specjalną pulę środków (w ramach tzw. Pakietu dla średnich 

miast).

Myślisz o pracach eksperymentalnych? Na takie projekty również możesz otrzy-

mać dofinansowanie. Środki możesz przeznaczyć na badania przemysłowe i ekspe-

rymentalne prace rozwojowe albo same prace eksperymentalne. Warunkiem jest 

utworzenie przez Twoje przedsiębiorstwo konsorcjum z jednostką naukową. Pamiętaj, 

w konsorcjum może być jednak nie więcej niż 5 podmiotów.

We wrześniu otwiera się konkurs dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej. Jeśli 

działasz w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim, lubel-

skim lub świętokrzyskim rozwijaj swoją firmę w oparciu o design. Sprawdź potencjał 

wzorniczy swojej firmy. Na tym etapie możesz otrzymać nawet 100 tys. złotych, przy 

PROJEKTY

Jak zarabiać i rozwijać się 
z funduszami unijnymi? 

ZMIANY 
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poziomie dofinansowania do 85%. W drugim etapie do zdobycia jest nawet 3 mln 

dotacji z działania wzór na konkurencję. Konkurs dla drugiego etapu jest otwarty do 

końca maja 2018.

Ostatnią szansę na złożenie we wrześniu wniosku o dofinansowanie mają przedsię-

biorstwa, które wytwarzają energię z odnawialnych źródeł energii i są koordynatorem lub 

członkiem klastra energii. Takie firmy mogą pozyskać pieniądze na inwestycje na przebu-

dowę lub budowę instalacji, które zwiększają zainstalowaną moc. Dotyczy to jednostek 

wytwarzania energii wykorzystujących m.in. energię wiatru, biomasę, biogaz, energię 

promieniowania słonecznego lub energię geotermalną. 

Dopiero zacząłeś prowadzić firmę lub myślisz o jej założeniu? Już we wrześniu rusza 

niemal 20 konkursów, dzięki którym, jako początkujący przedsiębiorca, będziesz mógł 

skorzystać z usług szkoleniowo-doradczych. Przygotują Cię one do samodzielnego pro-

wadzenia działalności gospodarczej.

We wrześniu otwartych będzie aż 20 konkursów z programów regionalnych poświę-

conych możliwości zakupu sprzętu medycznego oraz uzyskaniu grantów na świadczenie 

usług zdrowotnych (m.in. porad lekarskich, rehabilitacji z elementami edukacji w zakresie 

codziennej aktywności fizycznej, warsztatów psychoedukacyjnych).

Potrzebujesz środków na zakup sprzętu medycznego? Wrzesień to idealny czas, żeby 

starać się o dofinansowanie projektów, które wspierają inwestycje w infrastrukturę me-

dyczną.

Prowadzisz lub organizujesz szkolenia? We wrześniu sięgnij po pieniądze na przeszko-

lenie kadry zarządzającej szkół, pracowników kuratoriów oświaty czy pracowników MEN. 

Szkolenia mogą dotyczyć tzw. kompetencji kluczowych uczniów np. matematyczno-przy-

rodniczych, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw takich jak kreatywność 

czy innowacyjność.

Jeśli masz duszę innowatora i lubisz tworzyć nowatorskie rozwiązania problemów, 

wrześniowy konkurs z obszaru innowacji społecznych może być szansą dla Ciebie. Dotację 

może otrzymać projekt, który obejmuje przygotowanie i przetestowanie na określonej 

grupie osób różnych sposobów nabywania kompetencji na stanowisku pracy. Konkretnie 

chodzi o kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w branży IT przez osoby, które nie 

posiadają wykształcenia informatycznego i nie pracowały w zawodzie programisty. 

Wrzesień to dobry czas na składanie wniosków dotyczących inwestycji w infrastrukturę 

społeczną. Dotyczy to m.in. budowy, przebudowy, adaptacji, remontu oraz wyposażenia 

obiektów na potrzeby realizacji usług, świadczonych w placówkach opiekuńczo-wycho-

wawczych oraz rodzinnych domach dziecka.

Wsparcie obejmuje także projekty „miękkie” – w szczególności dla osób biernych za-

wodowo, które znajdują się w  trudnej sytuacji na rynku pracy lub osób z niepełnospraw-

http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/jak-zarabiac-i-rozwijac-sie-z-funduszami-unijnymi-we-wrzesniu-do-wyboru-masz-az-221-konkursow/
https://www.mr.gov.pl/media/40743/Zal_1_Lista_255_miast.pdf
https://www.mr.gov.pl/media/40743/Zal_1_Lista_255_miast.pdf
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nościami. We wrześniu otwartych będzie 

ponad 30 konkursów, które zapewniają 

m.in. pomoc w określeniu ścieżki zawodo-

wej, szkolenia uzupełniające lub podwyż-

szające umiejętności i kwalifikacje. Nabory 

obejmują również działania, które usuwają 

bariery, jakie napotykają osoby z niepełno-

sprawnościami w zakresie zdobycia i utrzy-

mania zatrudnienia.

Dla instytucji rynku pracy z wojewódz-

twa małopolskiego i łódzkiego we wrześniu 

otwierają się możliwości pozyskania pieniędzy na projekty wspierające osoby młode bez 

pracy. Dotację mogą pozyskać m.in. Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, insty-

tucje szkoleniowe, czy instytucje dialogu społecznego.

Dofinansowanie otrzymają projekty, które obejmują pośrednictwo pracy, poradnictwo 

zawodowe, szkolenia uzupełniające wykształcenie lub umożliwiające zdobycie nowych 

umiejętności i kompetencji. Dotyczy to również pomocy w zdobyciu doświadczenia za-

wodowego w postaci staży i praktyk.

Dla placówek systemu oświaty, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów 

działających w obszarze pomocy i integracji społecznej we wrześniu otwierają się możli-

wości pozyskania pieniędzy na projekty związane z nauką i edukacją.

Fundusze będzie można otrzymać nie tylko na pomoc w opiece i wychowaniu dzieci 

w placówkach wsparcia dziennego, ale także na zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu 

i oprogramowania dla szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 

ogólne.

Jeśli chodzi o edukację przedszkolną, we wrześniu ruszą programy wspierające two-

rzenie dodatkowych miejsc w istniejących już placówkach oraz konkursy mające podnosić 

jakość edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodo-

wych nauczycieli.

Wrzesień to również szansa na pieniądze dla uczelni. Mogą się one ubiegać o dofi-

nansowanie projektów dotyczących tworzenia wysokiej jakości studiów doktoranckich.

Obejmuje to interdyscyplinarne programy doktoranckie o zasięgu krajowym lub mię-

dzynarodowym, czy międzynarodowe programy studiów doktoranckich wspólnie z jed-

nostkami naukowymi.  

Uczelnie mogą również pozyskać dotację na stworzenie i realizację programów studiów 

doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, które wspierają innowacyj-

ność kraju

Wrzesień to także miesiąc naborów na rozwój i usprawnienie systemu transportu 

miejskiego. Konkursy przeznaczone są w szczególności dla jednostek samorządów te-

rytorialnych na budowę lub przebudowę infrastruktury transportu publicznego w celu 

ograniczania ruchu drogowego w centrach miast. Programy te obejmują m.in. zakup 

niskoemisyjnego taboru autobusów miejskich, a nawet kolei dla połączeń wojewódzkich. 

Zakupione pojazdy mają uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Poznaj szczegóły 

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany jakimś konkursem, 

szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

• ogólnopolskie programy,

• regionalne programy,

• programy współpracy transgranicznej.

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs 

lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci 

bezpłatnych informacji.

Zapraszamy do śledzenia strony: Fundusze Europejskie

Jeśli jesteś mikro lub 
małym przedsiębior-
cą, możesz np. ubiegać 
się o dofinansowanie 
na inwestycje badaw-
czo-rozwojowe w tzw. 
fazie preseed.

Głównym celem przygotowywanych przez rząd przepisów jest 
zapewnienie ciągłości i stabilności dostaw energii elektrycznej dla 
przemysłu i gospodarstw domowych.  

Rynek mocy ma stworzyć efekt zachęty do podejmowania decyzji inwestycyjnych i mo-

dernizacyjnych w energetyce. To rozwiązanie jest istotnym narzędziem dostosowywania 

sektora energetycznego do wyzwań przed jakim stanie on w najbliższym czasie, w tym 

PORADY

Projekt ustawy 
o rynku mocy
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http://www.mr.gov.pl/media/43533/Nabory_KPO_09.xlsx
http://www.mr.gov.pl/media/43538/nabory-RPO_wrzesien_2017.xls
http://www.mr.gov.pl/media/43539/Nabory_EWT_wrzesien_2017.xlsx
https://www.facebook.com/FunduszeUE/
http://www.sejm.gov.pl/SEJM8.NSF/PRZEBIEGPROC.XSP?ID=A67FD55CBC3335F8C125815A002572EF
http://www.me.gov.pl/node/27319
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Trwają konsultacje publiczne 2 ustaw towarzyszących Kodeksowi 
urbanistyczno-budowlanemu, przygotowanych jako element 
spójnej reformy procesu gospodarowania przestrzenią. 

Ustawa o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego

Porządkuje strukturę i sposób funkcjonowania organów odpowiedzialnych obecnie m.in. 

za wydawanie pozwoleń na budowę oraz interwencje w przypadku wykrycia samowoli 

budowlanych.

Podstawowymi organami administracji inwestycyjnej pozostaną, tak jak obecnie, sta-

rosta i wojewoda, zaś organem odwoławczym od decyzji wojewody stanie się Minister 

Infrastruktury i Budownictwa.

Ustawa stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy w zakresie funkcjonowania 

struktur nadzoru budowlanego, opisywane szeroko m.in. w opracowaniach Najwyższej 

Izby Kontroli. Projekt pozostawia dotychczasową strukturę i właściwość miejscową orga-

PORADY

Projekty ustaw 
regulujących 
funkcjonowanie 
administracji budowlanej 
oraz zawodów architekta, 
inżyniera budownictwa 
i urbanisty

PROJEKTY

konieczności sprostania wymogom środowiskowym. Proponowane przepisy mają także 

wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski. 

Prace nad wprowadzeniem rynku mocy w Polsce trwają od początku 2016 r. Koncepcję 

funkcjonowania rynku mocy opisano w dokumencie pt. „Rozwiązania funkcjonalne rynku 

mocy”, opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Energii 30 września 2016 r.

nów nadzoru budowlanego. Nie oznacza to rezygnacji z zapowiadanego wcześniej prze-

kształcenia 377 powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w ok. 100 inspektorów 

okręgowych. Tak dużą reformę należy jednak odpowiednio przygotować, w szczególności 

pod względem organizacyjnym i finansowym, dlatego będzie wprowadzana stopniowo. 

Jej pierwszym etapem jest wprowadzenie pionowego podporządkowania organów nad-

zoru budowlanego - Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, natomiast orga-

nów administracji inwestycyjnej - Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa. Wzmocnienie 

nadzoru nad służbami nadzoru doprowadzi do zdecydowanej poprawy egzekwowalności 

ich odpowiedniego działania i wyposaży Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w odpowiednie narzędzia zarządcze, pozwalające zapewnić lepszą jakość pracy.

Ze względu na zgłaszane braki kadrowe i finansowe w powiatowych inspektoratach 

nadzoru budowlanego, ustawa wprowadza ponadto podstawę do szerszego niż obecnie 

współfinansowania działalności powiatowego nadzoru budowlanego z budżetu powiatu.

Ustawa o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach

Porządkuje status prawny trzech najważniejszych zawodów w procesie gospodarowania 

przestrzenią i realizacji inwestycji. W zakresie architektów i inżynierów budownictwa 

ustawa utrzymuje najważniejsze regulacje, obowiązujące od 2000 r., wprowadzając jednak 

szereg zmian będących w dużej części odpowiedzią na postulaty środowisk zawodowych.

Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie jednej odpowiedzialności dyscyplinarnej członków 

samorządów architektów i inżynierów budownictwa wykonujących zawód architekta 

i zawód inżyniera budownictwa, w miejsce obecnie obowiązujących:

• odpowiedzialności zawodowej w budownictwie - uregulowanej w ustawie z 7 lipca 

1994 r - Prawo budowlane oraz

• odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych architek-

tów oraz inżynierów budownictwa uregulowanie w ustawie z 15 grudnia 2000 r. 

o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Ustawa przywraca regulowany charakter zawodu urbanisty, jednak w inny sposób niż 

regulacje prawne obowiązujące przed 2014 r. Nie zakłada się przywrócenia izby urba-

nistów, w to miejsce proponując wprowadzenie egzaminu państwowego skutkującego 

wpisem do rejestru urbanistów, który uprawniać będzie do wykonywania zawodu. Wyko-

nywanie zawodu wiązać się będzie z obowiązkiem stałego podnoszenia kwalifikacji oraz 

etycznego postępowania. Przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa będzie działać 

również organ orzekający o odpowiedzialności dyscyplinarnej urbanistów.

Regulacja zawodu urbanisty stanowi odpowiedź na wzrastające wyzwania, wynika-

jące m.in. z licznych zmian legislacyjnych w obszarze zarządzania przestrzenią. To także 

http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797955-p_1.htm
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wzmocnienie planowania przestrzennego jako odpowiedzi na problem występowania 

na znacznym obszarze kraju wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza.

Z projektami ustaw można zapoznać się na stronach Rządowego Centrum Legislacji 

w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”. Uwagi w ramach konsultacji publicznych moż-

na zgłaszać m.in. na adres email: kodeks@mib.gov.pl, w terminach:

• ustawa o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego  – do 

15 września 2017 r.

• ustawa o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach – do 22 wrze-

śnia 2017 r.

Zachęcamy do wyrażenia opinii na temat projektowanych regulacji.

W rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad 
rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej, zaproponowano rozwiązania, które umożliwią 
wypełnianie wymogów przewidzianych w rozporządzeniu unijnym 
w sprawie dokumentów dotyczących detalicznych produktów zbioro-
wego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.  

PORADY

Zmiany w nadzorze nad 
rynkiem finansowym 
oraz działalności 
ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej?

PROJEKTY

Realizacja obowiązków przewidzianych w tym dokumencie sprowadza się do wskazania 

Komisji Nadzoru Finansowego jako organu odpowiedzialnego za nadzór, przestrzeganie 

i egzekwowanie rozporządzenia unijnego oraz nakładanie kar administracyjnych za nie-

przestrzeganie jego przepisów.

W praktyce oznacza to, że zakłady ubezpieczeń, brokerzy ubezpieczeniowi, agenci  

ubezpieczeniowi, fundusze inwestycyjne oraz banki oferujące detaliczne produkty zbio-

rowego inwestowania i ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne – będą musieli stoso-

wać przepisy rozporządzenia unijnego, a jeśli tego nie uczynią zostaną obciążeni karami 

administracyjnymi nałożonymi przez KNF (jedną z najdotkliwszych sankcji będzie kara 

w wysokości ponad 21 mln zł za naruszenia przepisów tego rozporządzenia). KNF ma rów-

nież monitorować rynek ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych i będzie mogła 

wprowadzać zakazy lub ograniczenia sprzedaży produktów stwarzających zagrożenie dla 

klientów oraz prawidłowego funkcjonowania tego rynku.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. 

Ustawa o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów 
Kosmicznych będzie regulowała zasady prowadzenia działalności 
kosmicznej, rozumianej zgodnie z definicją działalności kosmicznej 
przyjętą w projekcie ustawy, tj. ograniczonej jedynie do wypuszczenia 
obiektu kosmicznego, jego eksploatacji oraz ewentualnego 
sprowadzenia obiektu kosmicznego na Ziemię. Działalność kosmiczna 
będzie mogła być wykonywana jedynie po uzyskaniu zezwolenia.  

Projektowana ustawa będzie również podstawą prawną utworzenia i funkcjonowania 

Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych. Rejestr ten będzie prowadzony przez Polską 

Agencję Kosmiczną.

Potrzeba regulacji działalności kosmicznej oraz utworzenia Krajowego Rejestru Obiek-

tów Kosmicznych jest związana z koniecznością wykonania przez Polskę zobowiązań wy-

nikających z wiążących ją umów międzynarodowych w zakresie prawa kosmicznego.

PORADY

Powstał projekt krajowego 
prawa o działalności 
kosmicznej

PROJEKTY

mailto:kodeks%40mib.gov.pl?subject=
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302356
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302354
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=B240BF2813FA6011C125818C003FDFC5
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-nadzorze-nad-rynkiem-finansowym-oraz.html
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300856/katalog/12449052
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/powstal-projekt-krajowego-prawa-o-dzialalnosci-kosmicznej/
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Ułatwienia w zakładaniu i funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych, 
poszerzenie zakresu wsparcia dla tych podmiotów oraz 
doprecyzowanie celu ich działalności – to tylko niektóre zmiany, 
jakie zakłada proponowana przez rząd nowelizacja ustawy 
o spółdzielniach socjalnych.  

Więcej osób mogących być założycielami

Projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych przewiduje rozszerzenie katalogu 

osób, które mogą zakładać spółdzielnie socjalne lub do nich przystąpić. Po przyjęciu 

proponowanej zmiany mieliby do tego prawo również poszukujący pracy, a jednocześnie 

niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie 

osób niepełnosprawnych. Nie dotyczy to jednak tych opiekunów, którzy pobierają świad-

czenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

 

Liczba założycieli i nowy profil spółdzielni

 

Zmiany w dotychczasowych przepisach mają także na celu ułatwienie zakładania spół-

dzielni socjalnych dzięki warunkowemu zmniejszeniu liczby założycieli z pięciu do trzech 

osób, o ile są nimi osoby fizyczne. Na uwagę zasługuje również wprowadzenie nowego 

profilu spółdzielni socjalnej. Chodzi tu o spółdzielnie socjalne o charakterze usługowym.

 

Wsparcie z Funduszu Pracy

 

Projektowana regulacja zakłada ponadto zmianę zasad udzielania wsparcia na pod-

jęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej. Na środki z Funduszu 

Pracy na podjęcie takiej działalności mogłyby liczyć osoby do 30. roku życia oraz po 

ukończeniu 50. roku życia, które poszukują pracy i nie pozostają w zatrudnieniu. Otrzy-

mane wsparcie będzie można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów pomocy prawnej, 

konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej w ramach 

spółdzielni socjalnej.

PORADY

Spółdzielnie socjalne
po nowemu?

PROJEKTY

 Środki na utworzenie stanowiska pracy

 

Projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych przewiduje również wprowadze-

nie nowego instrumentu wsparcia. Chodzi tu o środki na utworzenie stanowiska pracy.

 

Finansowanie kosztów wynagrodzenia

 

Dzięki zmianie ustawy spółdzielnie socjalne będą mogły ubiegać się o środki na finan-

sowanie kosztów wynagrodzenia dla zatrudnionego skierowanego bezrobotnego lub 

zatrudnionego skierowanego opiekuna osoby niepełnosprawnej bądź zatrudnione-

go skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu w wieku do 

30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia.

 

■ FIRMA  FIRMA ■

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5537,9075,spoldzielnie-socjalne-po-nowemu.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=2781DFC2C8ED9F1FC125818C003FDF7F
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Pieniądze z PFRON

 

W myśl dotychczasowych przepisów osoby niepełnosprawne mogły otrzymać środki 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniesienie wkładu 

do spółdzielni socjalnej.

Po zmianach do istniejącej formy wsparcia dołączą kolejne. Dotyczy to możliwości ubiega-

nia się w PFRON o środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni so-

cjalnej, a także na utworzenie miejsca pracy w spółdzielni socjalnej dla skierowanych osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy będących jednocześnie osobami niepełnosprawnymi.

 

To jednak nie wszystko. Sporym ułatwieniem będzie również możliwość pozyskania 

środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla zatrudnionego skierowanego 

bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy będącego jednocześnie osobą 

niepełnosprawną.

 

Wzmocnienie reintegracji społecznej i zawodowej

 

W projekcie nowelizacji został ponadto doprecyzowany cel działania spółdzielni socjalnej. 

Wskazano, że spółdzielnia socjalna działa na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej 

nie tylko członków spółdzielni, ale również na rzecz pracowników spółdzielni zagrożo-

nych wykluczeniem. Ma to służyć wzmocnieniu reintegracji społecznej i zawodowej osób 

z grup narażonych na wykluczenie społeczne pracujących w spółdzielniach socjalnych 

i jednocześnie niebędących ich członkami.

 

Refundacja składek i kosztów pracodawcy

 

Nowe przepisy przewidują również możliwość refundacji składek na ubezpieczenia spo-

łeczne oraz części kosztów pracodawcy opłacanych za pracowników spółdzielni socjalnej 

niebędących jej członkami, ale jednocześnie będących osobami zagrożonymi wyklucze-

niem społecznym.

 

Praktyki zawodowe

 

Kolejną nowością jest możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk zawodowych u praco-

dawcy, w tym spółdzielni socjalnej, przez osobę niepełnosprawną realizującą indywidualny 

program rehabilitacji zawodowej w ramach warsztatu terapii zajęciowej.

■ FIRMA KADRY I UBEZPIECZENIA ■

Wniosek o emeryturę 
w obniżonym wieku… 

Od 1 września 2017 r. można złożyć wniosek o emeryturę 
w obniżonym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat 
dla mężczyzn) na podstawie zmienionych przepisów. 

Można już składać wniosek o emeryturę

1 października 2017 r. w życie wejdą przepisy przewidujące przywrócenie wieku emery-

talnego: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Wniosek o emeryturę można złożyć:

• przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS),

• osobiście w każdej placówce ZUS,

• pocztą.

Na PUE ZUS udostępnilł wniosek ZUS RP 1E, który wypełnia się i wysyła elektronicznie. 

Do wysyłki niezbędny jest profil zaufany e-PUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny. 

Należy pamiętać, aby oryginały dokumentów, które dołącza się do wniosku wysyłanego 

przez PUE ZUS, dostarczyć osobiście do placówki ZUS albo wysłać je pocztą.

Aby złożyć wniosek osobiście lub pocztą, trzeba wypełnić odpowiedni druk. Wniosek 

o emeryturę w formie gotowego papierowego druku można pobrać w placówce ZUS.

Można go też samodzielnie wydrukować. Wniosek o emeryturę (EMP) znajduje się na 

stronie www.zus.pl w zakładce „Wzory formularzy”.

Jeśli ktoś ma okresy ubezpieczenia lub pracy za granicą, znajdzie tam również załącznik 

(EMZ), który musi dołączyć do wniosku o emeryturę.

Wnioski ZUS udostępnił w 2 wersjach:

• tylko do wydruku

• do wypełnienia i wydruku.

Jeśli zainteresowany ma pytania lub wątpliwości, może skorzystać z usług doradcy ds. 

emerytalnych w placówce ZUS, który wyjaśni zasady przyznawania emerytury, poinformu-

je, jakie dokumenty musi przygotować, a także pomoże skompletować i wypełnić wniosek 

o emeryturę. Jeżeli ktoś jeszcze nie podjął decyzji o momencie przejścia na emeryturę, 

doradca wyliczy mu w kalkulatorze emerytalnym wysokość prognozowanej emerytury 

na wskazany przez niego moment.

PORADY

http://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/zmiany-w-przepisach-emerytalnych-od-1-pazdziernika-2017-r_/1566586
http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/wniosek-o-emeryture-w-obnizonym-wieku-juz-od-dzisiaj/1100250
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,9091,od-1-wrzesnia-z-wnioskiem-po-emeryture.html
http://www.zus.pl/emerytura
http://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/przyznanie-emerytury/-/publisher/details/1/wniosek-emp/266073
http://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/przyznanie-emerytury/-/publisher/details/1/zalacznik-emz/1514769
http://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/przyznanie-emerytury/-/publisher/details/1/zalacznik-emz/1514769
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Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania emerytur i o tym, jak złożyć wnio-

sek, można znaleźć także na stronie ZUS. 

ZUS przygotowany do przyjmowania wniosków

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest w pełni przygotowany do rozpoczęcia przyj-

mowania wniosków o emeryturę od klientów, którzy nabędą prawo do emerytury 

po obniżeniu wieku emerytalnego. Pierwsze wnioski można składać już 1 września. 

W celu usprawnienia obsługi potencjalnych emerytów, którzy zechcą w ostatnim 

kwartale roku złożyć wniosek o emeryturę ZUS podpisał porozumienie z Pocztą 

Polską S.A.

ZUS szacuje, że wzrost liczby emerytur wypłacanych na koniec grudnia 2017 r., 

związany z wprowadzeniem zmiany wieku emerytalnego, wyniesie ok. 331,3 tys., 

przy założeniu, że na emeryturę przejdzie od razu około 82% uprawnionych osób.

Wnioski składane w związku z obniżeniem wieku emerytalnego to głównie wnio-

ski pierwszorazowe, które są najbardziej pracochłonne w obsłudze. Przewiduje 

się, że wpływ wniosków w IV kwartale 2017 r. będzie średnio wyższy o 24 proc. 

w stosunku do 2016 r.

Aby zapewnić prawidłowe i terminowe działanie ZUS, wprowadzono m.in:

• „Doradcę emerytalnego” – usługę doradczą polegającą na udzielaniu infor-

macji o warunkach, które należy spełnić, aby uzyskać świadczenie. Doradca 

pomaga przede wszystkim w wyborze optymalnego rozwiązania dotyczą-

cego przysługującego świadczenia oraz wylicza prognozowaną wysokość 

emerytury. ZUS wyłonił we wszystkich swoich jednostkach prawie 600 do-

radców emerytalnych. Udzielają oni informacji obywatelom od 3 lipca 2017 r. 

Poza obsługą bezpośrednią, w placówkach ZUS informacji udzielają także 

konsultanci z Centrum Obsługi Telefonicznej.

• Działania informacyjno-promocyjne – ZUS wysłał prawie 500 tys. powia-

domień do osób, które nabędą prawo do emerytury 1 października 2017 r. 

Wysyłka ta prowadzona była od 14 lipca do 31 lipca 2017 r. Ponadto, ZUS 

udostępnił odpowiednie informacje na stronie internetowej, a także przy-

gotował ulotki, broszury, plakaty, krótkie komunikaty informacyjne oraz te-

matyczne szkolenia. Zagadnienia dotyczące wieku emerytalnego są również 

szeroko prezentowane w prasie ogólnokrajowej i lokalnej.

• System informatyczny – ZUS dostosowuje system informatyczny do no-

wych warunków związanych z wprowadzeniem zmiany wieku emerytalnego. 

Obecnie trwają testy oprogramowania.

• Działania organizacyjne – Aby zabezpieczyć sprawną obsługę wniosków, ZUS 

podjął działania przygotowawcze o charakterze kadrowym i organizacyjnym. 

Ponadstandardowy wpływ wniosków będzie rodził potrzebę zabezpieczenia 

odpowiedniej liczby pracowników. Do tego celu delegowanych zostanie blisko 

9 tys. osób aktualnie obsługujących sprawy emerytalne. W razie konieczności 

liczba ta zostanie odpowiednio zwiększona w taki sposób, aby cała akcja mogła 

zostać zrealizowana sprawnie, terminowo, w sposób najbardziej komfortowy 

dla klientów, a jednocześnie najmniej obciążający dla pracowników ZUS, z po-

szanowaniem przepisów dotyczących czasu pracy oraz zasad wynagradzania 

za pracę w czasie ponadnormatywnym.

Zastrzeżenia Komisji Europejskiej

Komisja Europejska prosi polskie władze o dialog w sprawie zróżnicowanego wieku 

emerytalnego kobiet i mężczyzn, jaki przywraca nowa ustawa emerytalna. List w tej 

sprawie przesłali do Warszawy komisarze Vĕra Jourová i Marianne Thyssen. Wcześniej 

Komisja zwróciła Polsce uwagę na podobne, dyskryminujące przepisy zawarte w opu-

blikowanej ustawie o ustroju sądów powszechnych.

Zdaniem KE, wszystkie państwa człon-

kowskie, w których wiek emerytalny jest 

zróżnicowany dla kobiet i mężczyzn, pod-

jęły działania w kierunku równego trakto-

wania. Odwracanie tego trendu i ponowne 

wprowadzanie dyskryminujących rozwią-

zań, jak w przypadku polskiej ustawy o sys-

temie emerytalnym, nie jest zgodne z lite-

rą i duchem prawa europejskiego.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej nie ma wątpliwości, że prze-

pisy wprowadzające zróżnicowany wiek 

emerytalny dla kobiet oraz dla mężczyzn 

są prawidłowe i zgodne z oczekiwaniami 

społecznymi, jak również polską trady-

cją i stanem pierwotnym obowiązującym 

przed dniem 1 października 2017 r., a więc 

też w okresie, w którym Polska wstąpiła do 

Unii Europejskiej.

Wniosek o emerytu-
rę można złożyć:
• przez internet, za 
pomocą Platformy 
Usług Elektronicz-
nych ZUS (PUE ZUS),
• osobiście w każdej 
placówce ZUS,
• pocztą.

http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/wniosek-o-emeryture-w-obnizonym-wieku-juz-od-dzisiaj/1100250
http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/wniosek-o-emeryture-w-obnizonym-wieku-juz-od-dzisiaj/1100250
http://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/zmiany-w-przepisach-emerytalnych-od-1-pazdziernika-2017-r_/1566586
http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zus-przygotowany-do-1-wrzesnia/1097216
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/informacja-na-temat-stanu-przygotowania-i-wprowadzenia-zmian-w-systemie.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,9107,10-pytan-o-emeryture.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,9109,15-pytan-do-doradcy-emerytalnego.html
http://www.europedirect.slupsk.eu/czytaj.php?id=1342
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,9044,oswiadczenie-w-zwiazku-z-listem-ke-ws-wieku-emerytalnego.html
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PROJEKTY

Nowa legitymacja osób 
niepełnosprawnych

Od 1 sierpnia legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane 
i wydawane na nowych zasadach. To nie jedyna zmiana. Z dniem 
1 września weszły zaś w życie przepisy zmieniające wygląd wzoru 
legitymacji. Wydane wcześniej legitymacje zachowają jednak 
ważność i nie ma potrzeby ich wymiany.   

Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem poświadczającym niepełnospraw-

ność lub stopień niepełnosprawności. Dzięki legitymacji osoby niepełnosprawne mogą 

korzystać z ulg i zniżek w opłatach za dobra i usługi oferowane – na podstawie prawa 

miejscowego – przede wszystkim przez podmioty publiczne. Na podstawie przepisów 

obowiązujących na terenie całego kraju legitymacja uprawnia również do ulgowych prze-

jazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, od 1 sierpnia tego roku legitymacja dokumen-

tująca niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności wystawiana jest na wniosek 

osoby niepełnosprawnej, która składając taki wniosek musi przedstawić do wglądu pra-

womocne orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o nie-

pełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, 

legitymacja wystawiona zostanie na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia.

WZORY PISM

Zmiany w rejestracji 
oświadczeń dla 
cudzoziemców 

Od 1 września 2017 r. powiatowe urzędy pracy (pup) nie 
rejestrują oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania 
pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez 
cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 r. Oznacza to, że od 1 września 
do końca grudnia 2017 r. możliwe będzie rejestrowanie oświadczeń 
przewidujących pracę cudzoziemca nie dłużej niż do końca 2018 r. 
(na okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy). 
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Kiedy zaczyna się nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500+”? 

Świadczenie „Rodzina 500+” nie jest przyznawane bezterminowo. Prawo do tego świad-

czenia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września 

kolejnego roku. 

ODPOWIEDZI

Dotychczas wydane decyzje przyznające świadczenie będą obowiązywać do 30 wrze-

śnia br. Aby nadal otrzymywać świadczenie, rodzice i opiekunowie muszą złożyć wnio-

sek na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 października 2017 roku do 

30 września 2018 roku. Ten sam wymóg dotyczy również tych rodzin, które do tej pory 

nie korzystały z programu.

Wypełniony wniosek można złożyć oso-

biście lub listownie. Jednak ci, którzy chcą 

ubiegać się o świadczenia wychowawcze 

bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić 

on-line.

Ze względu na występujące wcześniej 

przypadki deklarowania samotnego wy-

chowywania dzieci niezgodnie ze stanem 

faktycznym została wprowadzona zasada, 

że prawo do świadczenia wychowawczego 

w stosunku do dziecka wychowywanego 

samotnie przez jednego z rodziców będzie 

uzależnione od ustalenia na rzecz tego 

dziecka świadczenia alimentacyjnego od 

drugiego rodzica. 

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/prawo-pracy/art,9059,nowa-legitymacja-osob-niepelnosprawnych.html
http://www.zus.pl/program-rodzina-500
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,9076,zloz-wniosek-o-500-jeszcze-w-sierpniu.htmlhttp:/www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,9076,zloz-wniosek-o-500-jeszcze-w-sierpniu.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,9076,zloz-wniosek-o-500-jeszcze-w-sierpniu.htmlhttp:/www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,9076,zloz-wniosek-o-500-jeszcze-w-sierpniu.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,9085,rodzina-500-plus-wazne-terminy.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9081,latwiejsze-skladnie-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin.html
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wyjasniamy-krok-po-kroku/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9042,swiadczenia-dla-rodzin-online.html
http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zloz-wniosek-o-swiadczenie-wychowawcze-rodzina-500-na-nowy-okres-swiadczeniowy-przez-pue-zus/1042784
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,9066,500-dla-samotnych-rodzicow.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,9078,3-miesiace-na-uzupelnienie-wniosku.html
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Jest to możliwe w związku z:

1. wydłużeniem okresów referencyjnych (okresów odniesienia) między rozwią-

zaniem stosunku pracy, a datą niewypłacalności pracodawcy – z 9 do 12 mie-

sięcy. Dzięki tej zmianie ochroną objęte zostaną osoby, w przypadku których 

uprawnienie do świadczenia nie mieściło się w przyjętych dotychczas okresach 

referencyjnych.

2. wozszerzeniem katalogu świadczeń przysługujących pracownikom związanych 

z wystąpieniem niewypłacalności pracodawcy. Nowe rozwiązania umożliwią wy-

płatę należnego pracownikowi ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy nie tylko za 

rok, w którym ustał stosunek pracy, ale również za rok poprzedzający. Wypłata 

świadczeń z tytułu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy według nowej propo-

zycji będzie możliwa również w sytuacji, gdy ustanie stosunku pracy nastąpiło 

w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące po dacie niewypłacalności.

3. rozszerzeniem definicji pracownika w art. 10 ustawy. Nowelizacja przewiduje 

objęcie ochroną roszczeń pracowniczych również takich osób zatrudnionych 

u pracodawcy, jak: małżonek pracodawcy, dzieci własne, dzieci drugiego mał-

żonka, dzieci przysposobione, rodzice, macocha itd., które obecnie są wyłączone 

z tej ochrony, jako osoby które mogły mieć wpływ na działalność osoby fizycznej 

prowadzącej własną firmę.Powyższe rozwiązanie zapewni także pełniejsze do-

stosowanie przepisów krajowych do prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.

4. umożliwieniem realnego zastoso-

wania instytucji wypłaty zaliczki 

na poczet świadczeń niezaspoko-

jonych przez pracodawcę, który 

faktycznie zaprzestał działalności, 

poprzez wprowadzenie nowej de-

finicji „faktycznego zaprzestania 

działalności”, dookreślenie daty 

faktycznego zaprzestania działal-

ności oraz uszczegółowienie prze-

pisów normujących ww. instytucję. 

Ponadto uproszczono i odforma-

lizowano procedurę wypłacania 

zaliczek. W  miejsce dokumentów 

potwierdzających uprawnienia 

pracownika wprowadzono oświad-

czenia. Wysokość zaliczki stanowić 

■ KADRY I UBEZPIECZENIA

Praca na  podstawie oświadczeń zarejestrowanych przez pup w 2017 r. będzie mogła 

być wykonywana do końca 2018 r. Należy jednak zaznaczyć, że wnioski o wydanie wizy 

w związku z rejestracją oświadczenia będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach, 

jeśli zostaną złożone przed 31 października 2018 r.

Jest to związane z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie usta-

wy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 

i stopniowym wygaszaniem możliwości pracy cudzoziemców na zasadach określonych 

w § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. 

w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania 

zezwolenia na pracę.

Od 1 stycznia 2018 r. oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą reje-

strowane tylko w przypadku prac nie-sezonowych.   Jednocześnie będzie możliwość 

ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalenda-

rzowym). Nadal sprawy te będą prowadziły powiatowe urzędy pracy. Szczegóły reguluje 

wspomniana ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. 

Większa ochrona 
roszczeń pracowników 

Nowelizacja ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 
niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych rozszerza ochronę roszczeń pracowników 
i przyspiesza udzielanie pomocy finansowej. 

Zmiany wprowadzone do ustawy mają na celu w szczególności:

• rozszerzenie ochrony roszczeń pracowników, którzy w sytuacji niewypłacalności 

pracodawcy zostali pozbawieni zatrudnienia oraz świadczeń przysługujących im 

z tego tytułu,

• przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom w związku z fak-

tycznym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę.
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http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,9094,zmiany-w-rejestracji-oswiadczen-dla-cudzoziemcow.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001543
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000588
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2017/08/02/informacja_ws._ustawy_o_zmianie_ustawy_o_promocji_zatrudnienia_i_instytucjach_rynku_pracy.rtf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001557
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5536,9052,wieksza-ochrona-roszczen-pracownikow.html
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będzie kwotę niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych, nie 

wyższą jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na 

podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wy-

płatę zaliczki.

 Nowelizacja przewiduje ponadto uporządkowanie i usprawnienie trybu wypłaty świad-

czeń przez wojewódzkie urzędy pracy m.in. poprzez wprowadzenie następujących rozwiązań:

• w stosunku do tych samych pracowników danego pracodawcy, te same zaległe 

świadczenia pracownicze mające charakter jednorazowy, będą mogły być wypłaco-

ne tylko raz, a zaległe świadczenia okresowe, w tym wynagrodzenie – za okres nie 

dłuższy niż 3 miesiące;

• przy wypłacie świadczeń podstawę stanowić będzie przeciętne miesięczne wyna-

grodzenie obowiązujące w dniu złożenia wykazu lub wniosku o wypłatę świadczeń;

• w przypadku odmowy wypłaty świadczeń lub zaliczki przez marszałka województwa 

wnioskodawca będzie miał 30 dni na podjęcie środków prawnych przed sądem pracy. 

Termin ten będzie się liczył od daty doręczenia zawiadomienia o odmowie wypłaty.

  Dodatkowo nowelizacja wprowadza 

zwolnienie z opłaty stosunkowej w spra-

wach z zakresu prawa pracy, dotyczących 

dochodzenia zwrotu należności powsta-

łych w wyniku realizacji przepisów z zakre-

su ochrony roszczeń pracowniczych w razie 

niewypłacalności pracodawcy w przypadku, 

gdy wartość przedmiotu sporu przewyższa 

kwotę 50 tys. złotych. Przyjęte rozwiązanie 

spowoduje, że środki FGŚP wydatkowane 

dotychczas na opłaty sądowe będą mogły 

być przeznaczone na wypłaty świadczeń 

dla pracowników niewypłacalnych praco-

dawców.

Nowelizacja doprecyzowuje również 

niektóre przepisy ustawy o ochronie rosz-

czeń pracowniczych w razie niewypłacalno-

ści pracodawcy, co wynika z doświadczeń 

i spostrzeżeń związanych z praktycznym 

stosowaniem przepisów tej ustawy.

Zmiany wprowadzone 
do ustawy mają na celu 
w szczególności:
• rozszerzenie ochrony 

roszczeń pracowników, 
którzy w sytuacji nie-
wypłacalności praco-
dawcy zostali pozba-
wieni zatrudnienia oraz 
świadczeń przysługują-
cych im z tego tytułu,

• przyspieszenie 
udzielania pomocy 
finansowej pracowni-
kom w związku z fak-
tycznym zaprzesta-
niem działalności przez 
pracodawcę.

Najniższe wynagrodzenia 
zasadnicze pracowników 
medycznych 

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych reguluje kwestię płac 
minimalnych w ochronie zdrowia. 

Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego będzie osiągnięta po upły-

wie okresu przejściowego – do końca 2021 r. Zgodnie z ustawą najniższe wynagrodzenie 

zasadnicze ustalone będzie jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej 

i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym.

W ciągu 5 lat do pracowników służby zdrowia trafi dodatkowe 16,8 mld złotych.
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Leczenie marihuaną 

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 
ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych reguluje  
kwestię wykorzystywania marihuany w celach medycznych. 

Po jej wejściu w życie ziele konopi innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceu-

tyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste oraz żywica konopi 

innych niż włókniste będą mogły stanowić surowiec farmaceutyczny przeznaczony do 

sporządzania leków recepturowych (po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 

wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycz-

nych i Produktów Biobójczych).
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http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2017/08/02/ochrona_roszczen_pracowniczych.rtf
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/prezydent-podpisal-dwie-ustawy/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=63FEC84E2851A745C1258130003F46A3
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2017/07/19/informacja_ustawa_ws__wynagrodzenia_zasadniczego_pracownikow_wykonujacych_zawody_medyczne.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D7CA96832B64C655C12580250041E9BB
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/prezydent-podpisal-dwie-ustawy/
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2017/07/19/informacja_w_sprawie_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_przeciwdzialaniu_narkomanii.rtf
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Leki recepturowe przygotowane z tych surowców będą wydawane z przepisu lekarza.

Minister zdrowia w drodze rozporządzenia ma określać wzór wniosku oraz szczegóło-

wy zakres danych i wykaz dokumentów objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu 

surowca farmaceutycznego do sporządzania leków recepturowych, mając na względzie 

specjalne wymagania dotyczące właściwego stosowania, bezpieczeństwa pacjenta oraz 

konieczność zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

 

Pracodawcy łatwiej 
znajdą pracowników

Resort rodziny uruchomił nową funkcjonalność w Centralnej 
Bazie Ofert Pracy, będącej oficjalnym serwisem internetowym 
z ogłoszeniami o pracę.  

Do dwóch zakładek dedykowanych osobom szukającym pracy dołączyła kolejna – tym 

razem stworzona z myślą o pracodawcach.

PORADYAKTUALNOŚCI

Więcej gmin z pomocą 
żywnościową

Ruszył Podprogram 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa. W tej edycji paczka jest większa i droższa – każdy 
uczestnik otrzyma 19 produktów o wartości 269 zł.  

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa służy wsparciu osób i rodzin, znajdujących się 

w trudnej sytuacji życiowej. Polega na udostępnianiu pomocy żywnościowej w formie 

paczek lub posiłków. Na realizację Programu w latach 2014 – 2020 zaplanowano środki 

finansowe w wysokości prawie 2,5 miliarda złotych, w większości ze środków unijnych. 

Rośnie liczba gmin zaangażowanych w realizację Programu, co oznacza, że pomoc 

trafia do coraz większej liczby osób uprawnionych. Wraz z rozpoczęciem Podprogramu 

2016 zasięg terytorialny Programu stopniowo się rozszerzał. Obecnie Programem objęci 

są mieszkańcy 90% gmin w Polsce.

 Każdego roku zwiększa się wartość paczki: o ile w 2014 r. wartość paczki dla jednego 

odbiorcy wynosiła ok. 40 zł, w 2015 r – 170 zł, to w 2016 r. – już 228 zł. W Podprogramie 

2017 w paczce znajdą się już artykuły o wartości 269 zł. Wzrasta też liczba produktów: 

z 5 na starcie Programu, do 19 w 2017 r.

 

Od 1 stycznia 2017 r. pomoc mogą otrzymywać osoby lub rodziny znajdujące się w trud-

nej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

• 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

• 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie

– czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do 

korzystania z pomocy społecznej.

 

Kto może skorzystać z pomocy?

Z pomocy żywnościowej może skorzystać osoba, której dochód nie przekracza: 1268 zł – 

jeśli mieszka samotnie lub 1028 zł – jeśli jest osobą w rodzinie oraz jeżeli jednocześnie 

znajduje się w trudnej sytuacji (spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy 

społecznej) spowodowanej przez m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność czy bezrobocie.

 

Jak otrzymać pomoc?

Należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Tam można 

złożyć oświadczenie o dochodzie, jeśli nasza sytuacja nie jest znana ośrodkowi pomocy 

społecznej. Na podstawie oświadczenia OPS wystawia skierowanie. W skierowaniu 

wskazane są nazwa oraz adres organizacji pozarządowej, do której musimy się udać 

po odbiór żywności.

PORADYAKTUALNOŚCI

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,9079,pracodawcy-latwiej-znajda-pracownikow.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,9053,wiecej-gmin-z-pomoca-zywnosciowa.html
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Można również zgłosić się bezpośrednio do lokalnej organizacji pozarządowej i złożyć 

oświadczenie o dochodzie. Pracownik organizacji pozarządowej w naszym imieniu do-

pełni formalności związanych z wydaniem skierowania przez ośrodek pomocy społecznej.

PROJEKTY

Projekt ustawy 
o podstawowej opiece 
zdrowotnej

Rząd przyjął projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. 

Cele projektu

Lepsza opieka skoncentrowana na pacjencie.

Zwiększenie roli profilaktyki i edukacji zdrowotnej.

Optymalizacja procesu leczenia poprzez poprawę organizacji i funkcjonowania POZ.

Zwiększenie efektywności POZ i skoordynowanie działań na różnych poziomach opieki 

zdrowotnej.

Zapewnienie ciągłości leczenia i wewnętrznego nadzoru nad jakością świadczeń w POZ.

 

Model POZ oparty o zespół

W jego skład wejdą:

• lekarz POZ,

• pielęgniarka POZ,

• położna POZ.

Lekarz POZ – jako koordynator zespołu – będzie decydował o postepowaniu terapeu-

tycznym  pacjenta.

Zespół POZ (niezależnie od formy organizacyjno-prawnej) będzie pracował w oparciu 

o zasadę niezależności zawodowej swoich członków.

Nadal będzie można prowadzić działalność w ramach:

• POZ różnych podmiotów leczniczych (przedsiębiorcy: osoby fizyczne lub prawne, 

organizacje pozarządowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej),

• praktyk zawodowych (indywidualne i grupowe; lekarskie, pielęgniarskie lub 

położnych).

 

Koordynacja opieki zdrowotnej nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia

Chcemy wprowadzić model opieki koordynowanej. Koordynatorem w całym systemie ochro-

ny zdrowia będzie lekarz POZ, we współpracy z pielęgniarką POZ i położną POZ. Będzie on:

• przewodnikiem pacjenta w systemie,

• zapewniał ciągłość i kompleksowość opieki nad nim

• Świadczeniodawcy zostaną zobowiązani m. in. do:

• zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej adekwatnej do wieku i płci pacjenta,

• badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych, zgodnie z indywidualnym 

planem diagnostyki, leczenia i opieki.

Projekt ustawy wprowadza także wymóg wyznaczenia tzw. koordynatora administra-

cyjnego. Do jego zadań będzie należała organizacja procesu udzielania świadczeń zdro-

wotnych (m.in. udzielanie pacjentowi informacji o tym procesie).

Wprowadzenie modelu opieki koordynowanej zostanie poprzedzone programem pi-

lotażowym, który potrwa do 31 grudnia 2019 r.

 

Jakość w POZ

Projekt ustawy wprowadza obowiązek monitorowania jakości udzielanych świadczeń z za-

kresu POZ (m.in. dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzania i organizacji 

procesu udzielania świadczeń). Umożliwia także świadczeniodawcom udział w programach 

poprawy jakości opieki z zakresu POZ opracowanych przez odpowiedni instytut.

 

Finansowanie POZ

POZ będzie finansowana na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Źródłem tego finansowania będą środki ujęte w planie finansowym Narodowego Fun-

duszu Zdrowia (NFZ).

Podstawą finansowania POZ będzie stawka kapitacyjna. Obok niej pojawią się:

• budżet powierzony (środki przeznaczone na zapewnienie opieki koordynowanej),

• opłata zadaniowa (dodatkowe środki przeznaczone na zapewnienie profilaktycz-

nej opieki zdrowotnej),

• dodatek motywacyjny za wynik leczenia i jakości opieki.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-podstawowej-opiece-zdrowotnej.html
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/rada-ministrow-przyjela-projekt-ustawy-o-podstawowej-opiece-zdrowotnej/
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/wyjasnienia-do-artykulu-dotyczacego-projektu-ustawy-o-poz/
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Obowiązujący system finansowania 

POZ nie zachęca do przyjmowania proak-

tywnej postawy udzielających świadczeń 

w POZ i koordynowania profilaktyki ani 

leczenia pacjentów. Resort zdrowia chce 

wprowadzić system motywacyjny, który 

zagwarantuje optymalne wykorzystanie 

środków przeznaczonych na świadczenia 

zdrowotne.

Lekarz POZ – jako 
koordynator zespo-
łu – będzie decydował 
o postepowaniu tera-
peutycznym pacjenta.

PROJEKTY

Legalna migracja

Komitet Stałych Przedstawicieli (Coreper) uzgodnił mandat 
negocjacyjny do projektu dyrektywy o warunkach wjazdu i pobytu 
wysoko wykwalifikowanych pracowników z państw trzecich (dyrektywa 
o niebieskiej karcie). Opierając się na tym mandacie, prezydencja Rady 
UE rozpocznie negocjacje z Parlamentem Europejskim. 

„Niebieska karta ma przyciągać do Europy wysoko wykwalifikowanych pracowników. Spe-

cjalistów i transformatorów gospodarki nie ma w świecie wielu i konkurencja o nich jest 

ostra. Jeżeli wybiorą Europę, przyniesie to korzyść naszej konkurencyjności i wzrostowi 

gospodarczemu” – powiedział Andres Anvelt, minister spraw wewnętrznych Estonii, która 

obecnie przewodniczy Radzie. 

SERWIS DOMOWY  ■

Sądy w sprawach karnych będą odtąd obligatoryjnie sprawdzać, 
czy w wyniku przestępstwa nie ucierpiało dziecko. Jeśli ucierpiało, 
wymierzona kara będzie wyższa. To efekt nowych przepisów, 
jakie w połowie lipca weszły w życie dzięki nowelizacji kodeksu 
karnego. Zaproponował je, w ramach inicjatywy ustawodawczej, 
Prezydent RP Andrzej Duda.  

Do Sejmu prezydent złożył projekty nowelizacji dwóch ustaw: Kodeks karny oraz o po-

stępowaniu w sprawach nieletnich. Ich głównym celem jest zwiększenie poziomu ochro-

ny małoletnich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci poniżej 15 lat, a także osób 

nieporadnych ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny. 

Zdaniem Prezydenta RP, ochrona dóbr dziecka, polegająca na walce z przestępczo-

ścią w nie wymierzoną, w szczególności ochrona przed grożącą im przestępczością 

seksualną, powinna mieć najwyższy priorytet.

Dzięki nowym przepisom zmienione zostały ogólne dyrektywy wymiaru kary, 

poprzez uzupełnienie zawartego w art. 53 § 2 k.k. katalogu okoliczności, które sąd 

uwzględnia wymierzając karę. Wprowadzenie dodatkowej okoliczności do dyrektyw 

wymiaru kary oznacza, że sądy - wymierzając karę we wszystkich sprawach karnych – 

będą teraz zobowiązane do sprawdzenia, czy przestępstwo nie zostało popełnione na 

szkodę małoletniego. W przypadku ustalenia, że tak było, sąd powinien wymierzyć karę 

wyższą niż w przypadku przestępstwa analogicznego, ale popełnionego bez szkody 

na małoletnim.

Zaostrzona została również odpowiedzialność wobec przestępców, którzy dopusz-

czają do okaleczenia, uprowadzenia, porzucenia dziecka czy handlu dziećmi. Na przy-

kład: dotąd, zgodnie z art. 156 k.k., za dokonanie przestępstwa ciężkiego uszczerbku 

na zdrowiu dziecka do lat 15 sprawcy groziła kara pozbawienia wolności od roku do 

10 lat. Dzięki prezydenckiej ustawie, sprawcy takiego przestępstwa grozić będzie teraz 

kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat.

Kolejna nowość, która zwiększy karnoprawną ochronę ofiar przestępstw, to wpro-

wadzenie powszechnego obowiązku zawiadomienia organu powołanego do ściga-

ORZECZENIA

Przepisy zwiększające 
ochronę dzieci 
weszły w życie
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http://www.europedirect.slupsk.eu/czytaj.php?id=1339
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2017/04/11/informacja_w_sprawie_ustawy_z_dnia_23_marca__2017r_kodeks_karny_oraz_niektorych_innych_ustaw_2.rtf
http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zgloszone/art,5,prezydencki-projekt-zwiekszajacy-ochrone-dzieci.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=B2B5C604F7C8B0EEC125803500252EF2
http://brpd.gov.pl/aktualnosci/reaguj-na-przemoc-wobec-dzieci-od-dzisiaj-masz-obowiazek
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Polska nie zgadza się 
na relokacje 

– „Polska konsekwentnie podtrzymuje stanowisko sprzeciwiające 
się mechanizmowi relokacji. To rozwiązanie jest błędne i zagraża 
bezpieczeństwu. Po raz kolejny podkreślam, że bezpieczeństwo 
narodowe pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności 
każdego państwa członkowskiego” – powiedział minister Mariusz 
Błaszczak, podpisując kolejną odpowiedź na zarzuty Komisji 
Europejskiej dotyczące nieprzyjmowania imigrantów do Polski. 

Zdaniem naszego resortu spraw wewnętrznych w dokumencie KE wskazane zostały 

systemowe braki w mechanizmie wykonywania decyzji o relokacji, które nie pozwalają 

na zapewnienie odpowiednich gwarancji bezpieczeństwa. 

PORADYPORADYAKTUALNOŚCI

■ SERWIS DOMOWY

nia przestępstw o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu prze-

stępstw przeciwko życiu i zdrowiu, wolności oraz przeciwko wolności seksualnej 

i obyczajności wymierzonych w dobro dziecka. Od tej pory każda osoba, która po-

siądzie wiedzę np. o akcie pedofilskim będzie miała nie tylko społeczny, ale też 

prawny obowiązek zawiadomienia o tym fakcie organów ścigania. Jeśli tego nie 

zrobi, grozić jej będzie kara do 3 lat pozbawienia wolności.

MNiSW razem z MON 
będą szkolić studentów 

Już niedługo studenci-ochotnicy będą mogli doświadczyć 
wojskowego drylu.  

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej 

uruchomi pilotażowy program „Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii 

Akademickiej”, który ruszyć ma w przyszłym roku akademickim. 

PORADYPORADYAKTUALNOŚCI

https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16465,Odpowiedz-do-Komisji-Europejskiej-Polska-przeciw-mechanizmowi-relokacji.html
http://ec.europa.eu/poland/news/170726_relocations_pl
https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16498,Minister-Jakub-Skiba-na-Forum-Ekonomicznym-w-Krynicy-Europa-wygeneruje-sobie-now.html
https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16500,Szef-MSWiA-Bezpieczenstwo-Polski-i-Polakow-jest-najwazniejsze-a-mechanizm-reloka.html
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/mnisw-razem-z-mon-beda-szkolic-studentow.html
http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/konferencja-wiceministrow-mon-i-mnisw-y2017-08-17/
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Ustawa z 20 lipca 2017 r. określa m.in. zasady utworzenia, 
organizacji i funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości, 
który ma zarządzać nieruchomościami Skarbu Państwa.   

KZN będzie gromadził nieruchomości należące do Skarbu Państwa i gospodarował 

nimi, tak by zwiększyć podaż gruntów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, 

co ma się przyczynić do zwiększenia podaży mieszkań na wynajem o umiarkowanych 

czynszach. Zasób będzie pełnił funkcję banku ziemi, zarówno w dużych miastach, jak 

i mniejszych miejscowościach. KZN będzie dysponował wykazem nieruchomości, który 

zostanie sporządzony na podstawie informacji przekazywanych przez podmioty w do-

tychczasowym stanie prawnym gospodarujące nimi w imieniu Skarbu Państw (starostowie, 

prezydenci miast na prawach powiatu, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Mienia 

Wojskowego i Lasy Państwowe).

KZN ma przekazywać w użytkowanie wieczyste nieruchomości na cele budownic-

twa mieszkaniowego w trybie przetargów, w których można wziąć udział pod określo-

nymi warunkami. Każdorazowo będzie musiał uzyskać od ministra właściwego ds. budow-

nictwa zgodę na przeprowadzenie przetargu. 

Ustawa określa też, kto będzie mógł być operatorem mieszkaniowym i jakie 3 kryteria 

będzie zobowiązany spełnić (co najmniej 80% powierzchni użytkowej wszystkich lokali 

w budynkach będą stanowiły powierzchnie mieszkań; co najmniej 70% powierzchni użyt-

kowej mieszkań będą stanowiły mieszkania o czynszu normowanym; nie więcej niż 20% 

powierzchni użytkowej kondygnacji nadziemnych budynku pozostanie niewyodrębnione 

na lokale, w tym zostanie przeznaczone na części wspólne).

Operator mieszkaniowy będzie zawierał z najemcami umowy najmu z opcją ustawo-

wego dochodzenia do własności i najmu bez opcji z odpowiednim czynszem. Ustawa 

reguluje kwestie najmu i czynszu normowanego w mieszkaniach na wynajem budowanych 

przez operatora mieszkaniowego. Najemca nie będzie mógł podnajmować mieszkania 

z wyjątkiem podnajmowania osobie, wobec której jest związany obowiązkiem alimen-

tacyjnym. KZN będzie także dbać o ochronę interesu lokatorów. Osoby wynajmujące 

lokale będą w sposób szczególny chronione przed nadmiernym czynszem, a także przed 

możliwością sprzedaży tych mieszkań wcześniej niż określono w ustawie. Czynsz najmu 

ORZECZENIA

Ustawa o Krajowym 
Zasobie Nieruchomości 

ZMIANY 
PRAWNE

będzie ograniczony kwotami określonymi 

przez Radę Ministrów w rozporządzeniu 

wydawanym corocznie, do 31 marca. 

Ustawa wprowadza też ograniczenie za-

kresu najmu okazjonalnego. Organem kon-

trolnym w stosunku do operatora mieszka-

niowego będzie prezes Krajowego Zasobu 

Nieruchomości. Jeśli stwierdzi on narusze-

nie warunków umów zawartych z operato-

rem, to będzie mógł je rozwiązać i nałożyć 

na operatora kary wynikające z tych umów.

 Nadzór nad KZN zaś ma sprawować minister właściwy ds. budownictwa. 

Organami Krajowego Zasobu Nieruchomości będą prezes i 9-osobowa rada nadzorcza.

KZN będzie gromadził 
nieruchomości nale-
żące do Skarbu Pań-
stwa i gospodarował 
nimi, tak by zwiększyć 
podaż gruntów na 
potrzeby budownictwa 
mieszkaniowego.

Celem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach 
o wykroczenia jest wprowadzenie możliwości uiszczania grzywien 
nałożonych w drodze mandatu karnego, w formie bezgotówkowej, 
przy użyciu karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego.   

Istotę wprowadzonej zmiany stanowi nowelizacja art. 98 Kodeksu postępowania w spra-

wach o wykroczenia, polegająca na dodaniu trzech nowych jednostek redakcyjnych ozna-

czonych jako § 3a–3c. Przyjęta w ustawie nowa forma zapłaty mandatu karnego funkcjo-

nować ma obok dotychczasowych form jego uiszczania, czyli:

1) bezpośrednio funkcjonariuszowi w formie gotówkowej w walucie polskiej, co 

dotyczy jedynie osób czasowo przebywających na terytorium Polski albo osób 

niemających stałego miejsca zamieszkania lub pobytu;

2) przelewem na wskazany rachunek bankowy, w przypadku mandatu kredytowane-

go nakładanego na osoby posiadające miejsce stałego zamieszkania lub pobytu 

na terytorium Polski lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

ORZECZENIA

Mandat płatny 
kartą płatniczą 
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http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1529/1
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2017/08/10/informacja_ws._ustawy_o_krajowym_zasobie_nieruchomosci.rtf
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797920-p_2.htm
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797918-p_2.htm
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797939-p_1.htm
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797923-p_1.htm
http://www.senat.gov.pl/diariusz/posiedzenia-senatu/art,9939,2627-lipca-2017-r-.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=9AA34B1F5A7D750DC125812A00390C58
https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16367,Ustawa-o-terminalach-platniczych-dla-Policji-podpisana-przez-Prezydenta.html?search=792482
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Celem ustawy uz dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie 
informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw jest 
wprowadzenie zmian w zakresie rejestrów medycznych.  

Nowelizacja dodaje przepisy umożliwiające prowadzenie rejestrów medycznych przez więk-

szą liczbę podmiotów niż dotychczas. Utworzenie rejestru medycznego będzie możliwe: 

na wniosek podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 

ORZECZENIA

Zmiany w rejestrach 
medycznych
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Płatności kartą mogą być przydatne 

szczególnie w przypadku cudzoziemców nie 

dysponujących gotówką w walucie polskiej. 

Możliwość uiszczenia grzywny w sposób 

bezgotówkowy uprości proces egzekwowa-

nia kwot grzywien dochodzonych od tych 

osób. W przekonaniu projektodawcy, uisz-

czanie grzywien w formie bezgotówkowej 

przyczyni się także do wyższej ściągalności 

mandatów, które do tej pory miały formę 

mandatów kredytowanych. 

Będzie to rozwiązanie dobrowolne, z którego ukarany będzie mógł skorzystać w przy-

padku, gdy funkcjonariusz nakładający karę będzie dysponował urządzeniem do autoryza-

cji rozliczeń bezgotówkowych. Koszty związane z autoryzacją transakcji oraz przekazem 

środków na właściwy rachunek bankowy będzie ponosił ukarany, natomiast funkcjona-

riusz nakładający grzywnę będzie miał obowiązek poinformować ukaranego o możliwości 

uiszczenia grzywny w formie bezgotówkowej, o ile oczywiście będzie ona istniała. Proces 

zaopatrywania w urządzenia do autoryzacji rozliczeń będzie bowiem następował etapowo. 

Zmiany wprowadzone ustawą powodują konieczność dostosowania do ich treści przepi-

sów rozporządzeń wydanych na podstawie art. 96 § 3 oraz art. 100 § 14 Kodeksu postępo-

wania w sprawach o wykroczenia, w związku z czym ustawa zawiera 30-dniowe vacatio legis.

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia, bądź innych 

jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Określa też, że administratorem danych gromadzonych w rejestrach medycznych bę-

dzie podmiot prowadzący rejestr medyczny (nie, jak dotychczas, minister właściwy do 

spraw zdrowia).

Nowelizacja doprecyzowuje przepisy dotyczące finansowania oraz dofinansowania pro-

wadzenia rejestrów medycznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Wskazuje 

ona, iż finansowanie i dofinansowanie utworzenia i prowadzenia rejestru może następo-

wać w ramach środków przeznaczonych na finansowanie programu polityki zdrowotnej 

lub w ramach dotacji celowej udzielonej przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

 Ponadto ustawa ustanawia obowiązek nieodpłatnego przekazywania danych 

z rejestrów, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, w sposób uniemożliwia-

jący identyfikację osoby, której dotyczą dane, oraz przekazywania danych statystycznych, 

w terminie i formie wskazanej przez ministra.

Przedmiotowa ustawa zmienia również określone ustawowo terminy w związku z prze-

sunięciem terminu realizacji Projektu P1 „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy 

i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”.

Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o ak-

tach stanu cywilnego (przesunięcie terminu dotyczącego określonego zakresu danych 

zamieszczanych w karcie urodzenia, karcie martwego urodzenia, karcie zgonu, a także 

przekazywania karty urodzenia i karty martwego urodzenia kierownikowi urzędu stanu 

cywilnego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, z dnia 1 stycznia 2018 r. na dzień 1 stycznia 2023 r.) oraz ustawie z dnia 

27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (uwzględnienie Krajowej Rady Diagnostów 

Laboratoryjnych w katalogu podmiotów, którym dyrektor Centrum Egzaminów Medycz-

nych, za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, prze-

kazuje wyniki Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych).

http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/25/1/07_system_informacji_w_ochronie_zdrowia.rtf
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2017/07/24/cd/informacja_ws._ustawy_o_zmianie_ustawy__kodeks_postepowania_w_sprawach_o_wykroczenia.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=2EE1E7BBA3420C2FC125815400280A12
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Indywidualne zajęcia w szkole dla uczniów z niepełnosprawnością, 
zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla uczniów chorych 
oraz indywidualne nauczanie dla uczniów chorych, którzy nie 
mogą chodzić do szkoły – to kluczowe rozwiązania w podpisanych 
9 sierpnia br. rozporządzeniach o kształceniu uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.  

Podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenia dotyczą:

1. warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowa-

niem społecznym,

2. zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicz-

nych przedszkolach, szkołach i placówkach,

3. indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego 

nauczania. 

ORZECZENIA

Indywidualizacja 
kształcenia

ZMIANY 
PRAWNE

MIB potwierdził jednolite 
standardy wyceny 
nieruchomości dla sektora 
bankowego 

1 września 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa ustalił 
standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych „Wycena dla 
zabezpieczenia wierzytelności”. 

PORADYPORADYAKTUALNOŚCI

Od 1 września 2017 r. MIB przysługuje uprawnienie w zakresie ustalania standardów 

zawodowych rzeczoznawców majątkowych. W treści standardu powtórzone zostały 

normy zawodowe zawarte w dotychczas obowiązującym standardzie „Wycena dla za-

bezpieczenia wierzytelności”. Był to jedyny standard zawodowy rzeczoznawców mająt-

kowych, który został ustalony przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców 

Majątkowych i uzgodniony w dotychczasowym trybie. Ze względu na brak możliwości 

przeprowadzenia szerokich konsultacji treści standardu, na tym etapie potwierdzono 

jedynie zapisy standardu uzgodnionego w 2010 r.

Celem standardu jest ujednolicenie praktyki rzeczoznawców majątkowych i minima-

lizowanie ryzyka wystąpienia błędów w zakresie wyceny nieruchomości stanowiących 

zabezpieczenie wierzytelności, np. na potrzeby kredytu hipotecznego. Standard nie 

zastępuje zasad i sposobów wyceny nieruchomości określonych w przepisach prawa, 

a jedynie stanowi ich dopełnienie.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 września 2017 r. w spra-

wie standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych nr 1 – Wycena dla zabezpie-

czenia wierzytelności (Dz.Urz. MIB poz. 59).

Podstawa prawna: art. 175 ust. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-

chomościami – w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2017 r.

Polska – zobacz więcej 

6-8 października 2017 r. odbędzie się trzecia edycja akcji "Polska 
Zobacz Więcej – weekend za pół ceny" realizowana przez Polską 
Organizację Turystyczną. 

Główną ideą akcji jest prezentacja ogólnopolskiej oferty turystycznej i zachęcenie Po-

laków do korzystania z atrakcji i usług turystycznych na terenie całego kraju, również 

poza głównym sezonem wakacyjnym.

PORADYPORADYAKTUALNOŚCI

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/indywidualizacja-ksztalcenia-rozporzadzenia-podpisane.html
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299452
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299452
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299452
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299454
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299454
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299453
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299453
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797956-p_1.htm
https://dziennikurzedowy.mib.gov.pl/files/2017/DziennikUrzedowyMIB_poz59_2017.pdf
https://dziennikurzedowy.mib.gov.pl/files/2017/DziennikUrzedowyMIB_poz59_2017.pdf
https://dziennikurzedowy.mib.gov.pl/files/2017/DziennikUrzedowyMIB_poz59_2017.pdf
https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/aktualnosci/7463,Polska-zobacz-wiecej-dolacz-do-akcji.html
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Kolejne państwo planuje 
wprowadzenie zakazu 
rejestracji samochodów 
spalinowych

Wielka Brytania to kolejne państwo po Belgii, Norwegii i Francji, 
które zapowiada wprowadzenie przepisów zakazujących rejestracji 
samochodów spalinowych. 

Regulacje, nad którymi pracuje brytyjski rząd, miałyby wejść w życie od 2040 r.

PORADYPORADYAKTUALNOŚCI

Coraz więcej turystów 
zagranicznych w Polsce! 

W 2016 roku było ich około 17,5 mln.

W Departamencie Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, na podstawie badań prze-

prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w ramach trójstronnego porozumienia 

PORADYPORADYAKTUALNOŚCI

pomiędzy MSiT, NBP a GUS, został opracowany komunikat pt.: „Charakterystyka przy-

jazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku”.

W 2016 r. liczba przyjazdów nierezydentów do Polski została oszacowana na poziomie 

80,5 mln, tj. o 3,5% więcej niż w poprzednim roku, w tym liczbę turystów zagranicznych 

oszacowano na poziomie 17,5 mln (o 4,5% więcej niż w 2015 r.)

Największa liczba przyjazdów turystów zagranicznych została odnotowana w woje-

wództwach małopolskim i mazowieckim (po 3 mln), dolnośląskim (2,2 mln), zachodnio-

pomorskim (1,9 mln) i pomorskim (1,7 mln)

Przyjazdy do Polski według miesięcy nie były rozłożone równomiernie - najwięcej 

przyjazdów odnotowano w trzecim kwartale (30,9%), kiedy w Polsce przypada sezon tu-

rystyczny. Według miesięcy największa liczba przyjazdów miała miejsce w lipcu (2,0 mln) 

i sierpniu (1,9 mln).

Największą grupę turystów według wieku stanowiły osoby od 25 do 54 lat (68,9%), 

natomiast najmniej liczną była grupa seniorów 65 lat i więcej (4,6%).

Średnio pobyt w Polsce wynosił 6,2 noclegu (wobec 5,5 w 2015 r.) i był dłuższy od za-

notowanego w 2015 roku o 12,7%

Przeciętne wydatki turystów poniesione na terenie Polski ukształtowały się na pozio-

mie 458 USD na osobę (więcej o około 2,7% niż w roku 2015). Najwięcej pozostawiały 

w Polsce osoby wskazujące na przyjazdy w celach zdrowotnych (ok. 692 USD na osobę) 

oraz turyści z krajów zamorskich (1 437 USD)r

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

Ministerstwo Edukacji Narodowej dba o edukację dzieci Polaków 
przebywających za granicą. 

MEN stworzyło rozwiązania zapewniające polskim dzieciom naukę języka polskiego, 

historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów w języku polskim, jak rów-

nież kontynuację nauki w Polsce, po powrocie z zagranicy. Rozwiązania te są zgodne 

z kierunkami polityki państwa w zakresie krzewienia języka i kultury polskiej oraz 

ORZECZENIA

Edukacja polskich 
dzieci za granicą

ZMIANY 
PRAWNEPORADY

http://www.me.gov.pl/node/27375
https://www.msit.gov.pl/download/1/12759/CharakterystykaprzyjazdownierezydentowdoPolskiw2016roku.pdf
https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/aktualnosci/7388,Coraz-wiecej-turystow-zagranicznych-w-Polsce.html
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/edukacja-polskich-dzieci-za-granica.html
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podtrzymywania i umacniania poczucia tożsamości narodowej Polaków mieszkających 

za granicą. Realizowane są we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, które 

odpowiada za politykę wobec Polonii i Polaków za granicą.

Dzieci obywateli polskich, przebywających za granicą, mogą uczyć się języka pol-

skiego lub w języku polskim w zespole szkół i szkolnych punktach konsultacyjnych 

przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawiciel-

stwach wojskowych RP, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania.

MEN wspomaga nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej 

oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach w krajach zamiesz-

kania Polaków i w szkołach prowadzonych za granicą przez organizacje zajmujące się 

nauczaniem języka polskiego.

Kieruje nauczycieli z Polski do pracy w tych szkołach, wyposaża zainteresowane 

szkoły w niezbędne podręczniki i pomoce dydaktyczne, służące temu nauczaniu, orga-

nizuje dla nauczycieli szkolenia, staże metodyczne i wizyty studyjne. Resort organizuje 

też współpracę szkół za granicą ze szkołami w Polsce.

 

Wystarczy zagraniczne świadectwo

 

Polskie dzieci za granicą spełniają obowiązek szkolny w lokalnych szkołach. Realizacja 

obowiązku szkolnego, obowiązku nauki w polskim systemie oświaty dotyczy dzieci 

mieszkających na terenie Polski, a nie mieszkających czasowo, czy na stałe na terenie 

innych państw. Zasadą ogólną, respektowaną przez systemy edukacyjne państw, jest 

wymóg realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki zgodnie z prawodawstwem 

państwa, na terenie którego dziecko zamieszkuje. Zasada ta dotyczy wszystkich miesz-

kających na terenie danego państwa dzieci w odpowiedniej grupie wiekowej (także 

cudzoziemców).

W praktyce oznacza to obowiązek chodzenia do szkoły należącej do systemu oświaty 

danego państwa, czyli np. szkoły francuskiej we Francji, bądź akredytowanej w danym 

państwie szkoły realizującej pełny program nauczania innego państwa. Możliwości 

wyboru miejsca i formy realizacji obowiązku szkolnego wskazuje państwo, w którym 

zamieszkują Polacy. By po powrocie z zagranicy do Polski uczeń mógł kontynuować 

naukę w polskiej szkole, wystarczy świadectwo szkolne szkoły zagranicznej potwierdza-

jące ukończenie danej klasy. By wejść do polskiego systemu edukacji, nie jest konieczne 

wcześniejsze, równoległe realizowanie obowiązku szkolnego również w polskiej szkole 

za granicą.

 

Bezpłatne lekcje online dla dzieci 

za granicą

 

Polskie dzieci przebywające za granicą 

mogą spełniać obowiązek szkolny i obo-

wiązek nauki w szkołach Ośrodka Rozwoju 

Polskiej Edukacji za Granicą, gdy nie mają 

takiej możliwości w kraju zamieszkania.

ORPEG to jednostka podległa MEN, ko-

ordynująca zadania związane z kształce-

niem dzieci polskich za granicą i wspoma-

gająca nauczanie prowadzone przez organizacje zajmujące się nauczaniem języka polskiego

Ponadto, dzieci realizujące obowiązek szkolny za granicą, które na miejscu nie mają 

możliwości nauki języka polskiego, mogą dodatkowo uczyć się języka polskiego i wiedzy 

o Polsce w szkołach ORPEG.

Aby umożliwić polskim dzieciom za granicą edukację w języku polskim, szkoły ORPEG 

prowadzą kształcenie na odległość. Jest to wygodna, doceniana przez rodziców i dzieci, 

bezpłatna forma nauczania.

MEN stworzył nowoczesną, przyjazną platformę edukacyjną do prowadzenia takich zajęć. 

Polscy nauczyciele prowadzą konsultacje on-line i spotkania kół zainteresowań. Uczniowie 

i rodzice mają bezpłatny dostęp do materiałów edukacyjnych, a także bezpośredni i stały 

kontakt z nauczycielami z Polski. Szkoły w ORPEG oferują wysoką jakość kształcenia i ma-

teriały edukacyjne, opracowane przez doświadczonych nauczycieli, rozumiejących specy-

fikę pracy z uczniem za granicą i nauczania na odległość. Koszty ponosi budżet państwa 

polskiego.

 

Z nowym rokiem będzie łatwiej

 

Korzystając z tej formy kształcenia, uczniowie mają obowiązek uczestniczyć

w konsultacjach i opracowywać w ustalonych terminach pisemne (w tym kontrolne) prace, 

które są podstawą promocji do następnej klasy.

Zgodnie ze zmianami w przepisach prawa, od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie 

ORPEG nie będą już przystępować do pisemnych i ustnych egzaminów klasyfikacyjnych, 

które do tej pory były obligatoryjne i stanowiły podstawę promocji do następnej klasy. 

Uczniowie nie będą już musieli co roku przyjeżdżać do Polski, do siedziby ORPEG w War-

szawie na egzamin.

        

Polskie dzieci za 
granicą spełniają 
obowiązek szkolny 
w lokalnych szkołach.
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Ponad 1,3 mln dzieci w wieku 3-6 lat w blisko 22 tysiącach przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
formach wychowania przedszkolnego rozpoczęło nowy rok szkolny.  

Od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat mają prawo do edukacji przedszkol-

nej. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie miejsca w placówkach wychowania przedszkol-

nego wszystkim uprawnionym dzieciom, których rodzice chcą, aby korzystały z edukacji 

przedszkolnej.

Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przed-

szkolnego oraz realizacji prawa do wychowania przedszkolnego jest zadaniem wła-

snym gminy.

Przekazując gminom, z dniem 1 stycznia 1992 r., zadanie zakładania i prowadzenia 

m. in. publicznych przedszkoli, ustawodawca określił jednocześnie, że jest to obo-

wiązkowe zadanie własne gmin. Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę 

publicznych przedszkoli. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi 

i geograficznymi Rada Gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolne-

ORZECZENIA

Nowy rok szkolny 
2017/2018 
w przedszkolach

ZMIANY 
PRAWNEPORADY

go. Prawo oświatowe daje także jednostkom samorządu terytorialnego możliwość 

skorzystania z zasobów, jakimi dysponują przedszkola niepubliczne, na warunkach 

ustalonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – w granicach określonych prze-

pisami prawa oświatowego.

Gmina nie może zrzec się realizacji zadania własnego. Niezapewnienie miejsc wy-

chowania przedszkolnego dzieciom mającym do tego prawo jest naruszeniem prze-

pisów prawa. Z ramienia państwa kontrolę nad działalnością jednostek samorządu 

terytorialnego z punktu widzenia legalności sprawuje właściwy wojewoda. Zgodnie 

z art. 229 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, rodzice mogą złożyć do 

właściwego wojewody skargę dotyczącą działalności rady gminy.        

6-latek

Dzieci 6-letnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przed-

szkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania 

przedszkolnego.

Dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawo-

wej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym 

ten, w którym ma ono rozpocząć naukę w szkole. Jeśli nie uczęszczało do przedszkola, 

rodzice mogą również zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jest 

opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole 

podstawowej. W roku szkolnym 2016/2017 80 proc. dzieci sześcioletnich kontynuowało 

swoją naukę w przedszkolu.

MEN przypomina, że od 2017 roku subwencją oświatową zostały objęte dzieci 6-letnie 

w przedszkolach (kwotą w wysokości ok. 4,3 tys. zł  średnio na dziecko). Łącznie samorządy 

otrzymały w roku 2017 na ten cel kwotę 1,4 mld zł.

Dodatkowe wsparcie dla samorządów połączone zostało ze zwolnieniem rodziców dzie-

ci 6-letnich z opłat za wychowanie przedszkolne. Oznacza to, że edukacja dzieci 6-letnich 

w przedszkolach publicznych jest bezpłatna. Rodzic opłaca jedynie wyżywienie.

Dotacja przedszkolna

W projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zaproponowaliśmy dotację 

z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego, która naliczana ma być 

według organu prowadzącego i rejestrującego, nie zaś według położenia przedszkola. 

Kwestia ta była wielokrotnie poruszana przez samorządy przy naliczaniu dotacji na 

rozwój wychowania przedszkolnego.
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Zdarzają się przypadki przedszkoli funkcjonujących na terenie innej gminy, jednak 

środki otrzymuje ta gmina, na terenie której to przedszkole się znajduje. Chodzi tu głów-

nie o gminy wiejskie, prowadzące przedszkole na terenie gminy miejskiej. Mowa jest 

także o powiatach, mających m.in. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

specjalnych, na które dotacja trafia do gminy, na terenie której znajduje się szkoła.

Nauczyciele w przedszkolu

W zaproponowanych rozwiązaniach zawartych w projekcie ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych wskazane zostało, że nauczyciele publicznych innych form wy-

chowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednost-

kami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz niepublicznych innych form 

wychowania przedszkolnego, zostaną objęci przepisami ustawy – Karta Nauczyciela 

w takim samym zakresie, jak nauczyciele niepublicznych przedszkoli.

Zmiana ta umożliwi tym nauczycielom ubieganie się o kolejne stopnie awansu zawo-

dowego, nagrody kuratora oraz nagrody ministra czy Medal Komisji Edukacji Narodowej. 

Pozwoli również na korzystanie z form doskonalenia, na które wyodrębniono środki z bu-

dżetu wojewody i budżetu ministra edukacji.

Żeby zapewnić odpowiednią jakość procesu nauczania, w publicznych innych formach 

wychowania przedszkolnego, przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez 

osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach i placów-

kach oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, nauczyciele będą 

zatrudniani na podstawie umowy o pracę.

Z systemu oświaty usunięte zostanie stanowisko asystenta nauczyciela i asystenta wy-

chowawcy świetlicy. Jednocześnie w celu umożliwienia kontynuacji wsparcia nauczyciela 

w przypadkach, w których obecnie ono funkcjonuje, zaproponowany jest przepis przej-

ściowy. Zgodnie z nim osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie ustawy na stanowisku 

asystenta nauczyciela będą mogły nadal pracować na tym stanowisku na dotychczaso-

wych zasadach, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020 r.

Nowa podstawa wychowania przedszkolnego

W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddzia-

łów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przed-

szkolnego podkreśliliśmy, że jego celem jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.

Realizowane jest ono   przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co 

umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie 

doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego 

wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Organizacja pracy przedszkola

Przedszkole jest placówką nieferyjną, to znaczy, że funkcjonuje przez cały rok szkolny, 

z wyjątkiem przerw, jakie zostaną ustalone przez organ prowadzący. Dzieje się to na 

podstawie wspólnego wniosku dyrektora przedszkola i rady szkoły lub rady rodziców.

Dyrektor powierza poszczególne oddziały przedszkolne jednemu lub dwóm nauczy-

cielom. Dla dobra dzieci wskazane jest, aby ten sam pedagog opiekował się daną grupą 

przez cały okres edukacji przedszkolnej.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia. Ustala go dyrektor 

przedszkola na wniosek rady pedagogicznej. Ramowy rozkład dnia powinien uwzględ-

niać zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, a także potrzeby, 

zainteresowania i uzdolnienia wychowanków oraz rodzaj niepełnosprawności dzieci. 

Równie istotne są oczekiwania przedstawiane przez rodziców.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele ustalają szczegó-

łowy rozkład dnia dla grupy, nad którą sprawują opiekę.

Wyprawka

Za działanie przedszkola, w tym zagwarantowanie bezpiecznych i higienicznych warun-

ków nauki, wychowania i opieki, w tym zapewnienie m.in. środków higieny osobistej, 

artykułów biurowych, zabawek odpowiada organ prowadzący. Nie jest to rolą rodziców. 

Pobieranie dodatkowych opłat na zakup kredek i innych przyborów – tzw. „wyprawki” 

jest niezgodne z prawem.

Rodzic powinien tylko wyposażyć dziecko w przybory pozwalające na utrzymanie hi-

gieny osobistej, np. buty na zmianę, chusteczki higieniczne, szczoteczkę i pastę do zębów.

Osobą odpowiedzialną za właściwą organizację pracy przedszkola, w tym również za-

pewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu, jest 

bezpośrednio jego dyrektor.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nowy-rok-szkolny-20172018-rozpoczecie-zajec-w-przedszkolach.html
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Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 
o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na 
realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu 
państwa (art. 90r ust. 1 ustawy o systemie oświaty).  

Stypendium szkolne

Ministerstwo Edukacji Narodowej, wypełniając zadanie dotyczące udzielania pomocy 

materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, opiera się na 

środkach rezerwy celowej budżetu państwa, która zwiększa środki na pomoc materialną 

realizowaną przez gminy.

Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi do 1 listopada  2016 r. od  99,20 zł  

do 248,00 zł (od 1 listopada 2017 r. – od 104 zł do 260 zł)  miesięcznie i może być wypła-

cone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym. Dochód uprawniający do 

ubiegania się w stypendium szkolne wynosił 514 zł/netto na osobę w rodzinie. Wysokość 

ww. kwoty  wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 

90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty i nie ulega zmianie w 2017 r.

W art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016  r., 

poz. 1943 z późn. zm.) określono, że:

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji mate-

rialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy 

w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwa-

ła choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - 

-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna 

lub wystąpiło zdarzenie losowe,[…].

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 

w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ra-

mach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych 

poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 

podręczników.

ORZECZENIA

Stypendium szkolne 
oraz zasiłek szkolny

ZMIANY 
PRAWNEPORADY

Szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące realizacji pomocy dla uczniów na te-

renie danej gminy muszą znajdować się w gminnym regulaminie pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym, w którym określa się:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji ma-

terialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 

90d ust. 1;

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Termin składania wniosków o pomoc w formie stypendium szkolnego upły-

wa z dniem 15 września br. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie 

stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

Zasiłek szkolny

Zasiłek to forma pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym. Takie świadcze-

nie przysługuje uczniom, którzy znajdują 

się przejściowo w trudnej sytuacji mate-

rialnej z powodu zdarzenia losowego, np. 

których sytuacja materialna uległa pogor-

szeniu i z powodu śmierci rodzica.

Zasiłek szkolny może być przyznawany 

w formie świadczenia pieniężnego na po-

krycie wydatków związanych z procesem 

edukacyjnym lub w formie pomocy rze-

czowej o charakterze edukacyjnym. Zasi-

łek szkolny może być przyznawany raz lub 

kilka razy w ciągu roku, niezależnie od 

otrzymywanego stypendium szkolnego. 

Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jed-

norazowo pięciokrotności kwoty zasiłku 

rodzinnego, przysługującego na dziecko 

w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Zasiłek to forma 
pomocy material-
nej o charakterze 
socjalnym. Takie 
świadczenie przysłu-
guje uczniom, którzy 
znajdują się przej-
ściowo w trudnej 
sytuacji materialnej 
z powodu zdarzenia 
losowego.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/stypendium-szkolne-oraz-zasilek-szkolny.html
https://portal.abczdrowie.pl/zasilki-dla-rodzicow
https://portal.abczdrowie.pl/zasilki-dla-rodzicow
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Przed nami nowy rok szkolny, w którym rząd wprowadza 
zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane 
przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców.  

Reforma edukacji wychodzi naprzeciw po-

trzebom większości Polaków, którzy chcą 

szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie 

zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są 

przemyślane i zaplanowane na wiele lat.

MEN zależy na tym, aby każdy uczeń, 

bez względu na to skąd pochodzi i jaki jest 

status materialny jego rodziców, miał do-

brą szkołę i dobrą edukację. Reforma edu-

kacji to nie tylko zmiana ustroju szkolne-

go. To także propozycja nowych rozwiązań 

w obszarze szkolnictwa zawodowego, sil-

ne powiązanie go z rynkiem pracy, zmiany 

w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz 

placówek oświatowych.

W przygotowanej przez MEN publika-

cji zebrało odpowiedzi na najczęściej za-

dawane przez rodziców pytania dotyczące 

nowego roku szkolnego 2017/2018. Wyjaśnia, na czym polegają nowe rozwiązaniach 

zawarte w prawie oświatowym oraz przypomina o już obowiązujących przepisach.

MEN zachęca rodziców do zapoznawania się ze statutami szkół swoich dzieci, z we-

wnątrzszkolnym systemem oceniania i programami realizowanymi przez szkołę.

W przypadku pytań lub wątpliwości dyrektor szkoły i nauczyciele są zawsze do dys-

pozycji rodziców oraz opiekunów.

Czytaj broszurę

ORZECZENIA

Co rodzic powinien 
wiedzieć w nowym roku 
szkolnym 2017/2018?

ZMIANY 
PRAWNEPORADY

Od 1 września 2017 r. tak jak dotychczas gminy będą musiały 
zapewnić bezpłatny transport do szkół i ośrodków, opiekę 
w czasie przejazdu uczniom niepełnosprawnym. 

Bezpłatny dowóz przysługuje do:

1. najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej 

formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawcze-

go – niepełnosprawnym dzieciom: 5-letnim i 6-letnim oraz którym odroczono 

spełnianie obowiązku szkolnego;

2. najbliższej szkoły podstawowej – niepełnosprawnym uczniom: niesłyszącym, sła-

bosłyszącym, niewidomym,  słabowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, 

w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarko-

wanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełno-

sprawnościami sprzężonymi;

3. najbliższej szkoły ponadpodstawowej – uczniom z niepełnosprawnością ruchową, 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do 

końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok 

życia;

4. ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, który nie musi być najbliższy miejscu 

zamieszkania:

a. dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna – do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24. rok życia;

b. dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim –  

do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25. rok życia.

Gmina może również zorganizować bezpłatny transport i opiekę w czasie przewo-

zu niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży, odpowiednio do przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły 

ponadpodstawowej i ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego również w przypadkach, 

w których przepisy prawa oświatowego nie wskazują takiego obowiązku.

ORZECZENIA

Dowóz uczniów 
niepełnosprawnych 
do szkół i ośrodków

ZMIANY 
PRAWNEPORADY

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dobra-szkola-start-minister-anna-zalewska-tuz-przed-nowym-rokiem-szkolnym.html
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/list-ministra-edukacji-narodowej-do-dyrektorow-szkol-nauczycieli-rodzicow-i-uczniow.html
http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/reforma-edukacji-co-z-uczniami-ktorzy-nie-otrzymali-promocji
https://men.gov.pl/informator
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dowoz-uczniow-niepelnosprawnych-do-szkol-i-osrodkow.html
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ORZECZENIA

W przypadku niepełnosprawnych uczniów: niesłyszących, słabosłyszących, niewido-

mych,  słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnospraw-

nością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym 

z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy kontynuują naukę 

w dotychczasowych gimnazjach, gminy mają nadal obowiązek zapewnić im bezpłatny 

transport i opiekę w czasie przewozu do tej szkoły.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień 
dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach 
prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania 
z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na 
terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom 
dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. 

W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, 

odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za 

usług telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i ko-

munikacją publiczną w wybranych miejscowościach. Karta Dużej Rodziny to ulga dla 

domowego budżetu rodzin wielodzietnych.

– „Karta Dużej Rodziny nie jest przyznawana dlatego, że rodzina wychowująca troje lub 

więcej dzieci jest biedniejsza niż inne, ale dlatego, że ma większy udział w przygotowaniu 

następnego pokolenia do życia, że praca opiekuńczo wychowawcza ma istotne znaczenie 

dla całego społeczeństwa. Rodziny duże sa bardzo różnorodne, są i bogate i biedne, choć 

na pewno znacznie więcej jest tych niezamożnych. Chodzą do różnych sklepów, a szcze-

gólnie do takich, w których mogą zrobić taniej większe zakupy” – powiedziała Joanna 

Krupska, prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”. 

Do tej pory wydano ponad 1,8 mln Kart dla 391,7 tys. rodzin wielodzietnych. Zniżki 

oferuje ponad 2,5 tys. firm i instytucji.

ORZECZENIA

Warto dołączyć do 
Karty Dużej Rodziny

ZMIANY 
PRAWNEPORADY

Do programu dołączyć może każda firma i instytucja niezależnie od wielkości, sektora 

czy zasięgu działania. Wśród partnerów są zarówno ogólnopolskie sieci, jak i mali lokalni 

przedsiębiorcy. Zapraszamy każdego, kto chce wspierać duże rodziny.

„Chcielibyśmy, żeby z Karty Dużej Rodziny mogły korzystać rodziny o różnym statusie 

społecznym i wybierać ofertę, która jest dla nich najbardziej opłacalna. Nie wartościuje-

my przedsiębiorców, którzy przystępują do programu Karta Dużej Rodziny na lepszych 

lub gorszych. Chcemy, by oferta partnerów programu była różnorodna i jak najbardziej 

atrakcyjna dla dużych rodzin. Liczymy na to, że kolejne duże, polskie i zagraniczne marki 

będą przystępowały do Programu Karty z obopólną korzyścią. ” – dodaje prezes Krupska. 

Jakie są korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu? To przede wszystkim 

współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin, 

zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy oraz realizacja polityki spo-

łecznej odpowiedzialności biznesu.

Dla dużych rodzin każda dodatkowa zniżka to ulga i większa radość. Wspierajmy rodziny 

wielodzietne – to się opłaca!  

Wznowienie postępowania 
administracyjnego 
dopiero po zakończeniu 
postępowania przed sądem 

W trakcie postępowania sądowoadministracyjnego można 
wszcząć postępowanie administracyjne w celu zmiany, uchylenia, 
stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania 
w sprawie kontrolowanego przez sąd rozstrzygnięcia, jednakże organ 
administracji publicznej obowiązany jest zawiesić to postępowanie 
na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) do czasu prawomocnego zakończenia 
postępowania sądowoadministracyjnego.

– Taką uchwałę w skladzie 7 sędziów podjął NSA  5 czerwca br. (sygn. akt II GPS 1/17).

https://men.gov.pl/informator
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9035,warto-dolaczyc-do-karty-duzej-rodziny.html
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C0D7A13F5B
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Projekt ustawy 
chroniącej nasze dzieci

Rządowy projekt ustawy ma zreformować postępowanie 
z wnioskami o przekazanie dziecka za granicę, wynikającymi 
z Konwencji Haskiej. Propozycja ta daje również instrumenty prawne 
niezbędne do reagowania w przypadkach odebrania za granicą 
dziecka polskiemu obywatelowi lub zagrożenia dobra dziecka.

Dla skutecznej ochrony polskich dzieci potrzebne są jednak zmiany w prawie. Projekt 

ustawy przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości wzmacnia polskie władze i daje 

instrumenty prawne niezbędne do reagowania na każdy przypadek odebrania za granicą 

dziecka polskiemu obywatelowi lub zagrożenia dobra takiego dziecka. W takich sprawach 

wspólne działania podejmować będą (między innymi poprzez wymianę niezbędnych 

informacji) nie tylko Minister Sprawiedliwości, lecz także Minister Spraw Zagranicz-

nych oraz właściwy konsul RP. Celem tych działań ma być zapewnienie, aby prawa dziecka 

były w pełni realizowane. 

W transgranicznych sprawach opiekuń-

czych, Minister Sprawiedliwości działający 

jako Organ Centralny, będzie mógł podejmo-

wać działania z urzędu, jeśli tylko dostrzeże 

zagrożenie dobra dziecka. Do tej pory takie 

działania mógł podejmować jedynie na wnio-

sek osób uprawnionych, które rzadko zgła-

szały Ministrowi informacje o problemach 

w postępowaniach opiekuńczych za granicą. 

W sprawach prowadzonych w trybie Kon-

wencji haskiej o cywilnych aspektach upro-

wadzenia dziecka za granicę projekt nowej 

ustawy odchodzi od zasady, że dziecko 

może być wydane już po orzeczeniu pierw-

szej instancji. W regulacjach międzynaro-

dowych takiego obowiązku nie ma. Projekt 

przewiduje wiele szczegółowych rozwiązań, 

które mają na celu dobro dziecka. 

PROJEKTY

Projekt ustawy 
wzmacnia polskie 
władze i daje in-
strumenty prawne 
niezbędne do reago-
wania na każdy przy-
padek odebrania za 
granicą dziecka pol-
skiemu obywatelowi 
lub zagrożenia dobra 
takiego dziecka.

Prostszy meldunek – 
nowa ustawa o ewidencji 
ludności

Utrzymanie obowiązku meldunkowego nie tylko usprawni działanie 
administracji, ale jest też bardzo ważne dla bezpieczeństwa naszego 
kraju ze względu na zagrożenie terroryzmem w Europie. Projekt 
nowelizacji ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów.

Gromadzenie danych o miejscu zamieszkania ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej 

realizacji zadań i obowiązków administracji publicznej wobec obywateli. Zachowa-

nie obowiązku meldunkowego przyniesie też liczne korzyści obywatelom – m.in. 

głosowanie w wyborach bez potrzeby zgłaszania się do spisu wyborców czy spraw-

ne załatwianie spraw związanych z zabezpieczeniem społecznym, takich jak 500+, 

emerytury, renty, czy opieka społeczna. Wiedza o faktycznej liczbie mieszkańców 

pomoże też lokalnym  samorządom w lepszym planowaniu usług publicznych i ko-

munalnych. Należy do nich np. zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc w żłobkach 

i przedszkolach.

Realizacja obowiązku meldunkowego zostanie uproszczona, aby nowe przepisy 

były jak najmniej uciążliwe dla obywateli. Od 1 stycznia 2018 r. będzie można zamel-

dować się elektronicznie. Dokona tego każda osoba, która posiada profil zaufany 

ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny. Dzięki temu będzie można zamel-

dować się o dowolnej godzinie, bez wizyty w urzędzie.

Co więcej, jeden formularz pozwoli zameldować się na pobyt stały i jednocześnie 

wymeldować się z pobytu czasowego (i na odwrót), co ułatwi załatwienie formal-

ności np. studentom, czy pracownikom, którzy wyjeżdżają poza swoje stałe miejsce 

zamieszkania.

Proponowane przepisy przewidują również, że jeśli mieszkamy w Polsce i nie po-

siadamy numeru PESEL, to otrzymamy go z urzędu gdy zaczniemy ubiegać się o wy-

danie dowodu osobistego. Dotychczas trzeba było najpierw uzyskać PESEL, a dopiero 

potem starać się o dowód. Powodowało to dodatkowe formalności i niepotrzebnie 

wydłużało oczekiwanie na dokument.

Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności w praktyce przełoży się na korzyści dla 

obywateli. Łatwiej uzyskają oni należne im świadczenia, a sam obowiązek meldun-

kowy będzie łatwiejszy i mniej uciążliwy do spełnienia. 

PROJEKTY

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9682,rzad-przyjal-projekt-ustawy-chroniacej-dzieci.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-wykonywaniu-niektorych-czynnosci-organu-centralnego-w.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-ewidencji-ludnosci.html
https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16479,Prostszy-meldunek-nowa-ustawa-o-ewidencji-ludnosci.html
https://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2016/24391,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-ewidencji-ludnosci-ustawy-o-oplacie-skarbowej-.html
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wszystko, o czym dowiedzieliśmy się w związku z wykonywaniem czyn-
ności zawodowych. Powinniśmy stosować procedury chroniące dane 
w każdej postaci, w tym również elektronicznej, przed zniszczeniem, 
zmianą czy dostępem osób niepowołanych. Obowiązek zachowania ta-
jemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie. W wyniku ostatniej 
zmiany ustawy tylko sąd (a nie np. policja, ABW czy prokuratura) może 
zwolnić nas z dochowania tajemnicy.

DLACZEGO WARTO ZAUFAĆ NASZEJ KANCELARII?

Generalnie wszyscy doradcy podatkowi – także w naszej Kancelarii – 
wykonują zawód w sposób niezależny. W swoich decyzjach podlegamy 
jedynie przepisom prawa i zasadom etyki obowiązującym doradców 
podatkowych. Wiele z tych zasad ma służyć ochronie interesów klien-
tów Kancelarii. Wskazują one m.in., że jako doradcy podatkowi powin-
niśmy zawsze kierować się dobrem swoich klientów, poszanowaniem 
obowiązków wynikających z uczciwości, godności i dobrych obyczajów. 
Podejmowane przez nas czynności zawodowe mają mieć na celu ochronę 
interesów Klienta, jednak ta ochrona nie może usprawiedliwiać narusze-
nia zasad etyki i godności zawodu.

Jako doradcy podatkowi powinniśmy też wykonywać czynności zawodo-
we według najlepszej woli i wiedzy, w sposób rzetelny, z zachowaniem 
należytej staranności. Naszym obowiązkiem jest stałe podnoszenie kwa-
lifikacji zawodowych. 

Na każdym doradcy ciąży obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich 
faktów i informacji, jakie powziął w związku z wykonywaniem zawo-
du, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawach. Dotyczy to 
wszystkich uzyskanych przez nas informacji (np. zawartych w materia-
łach utrwalonych w jakiejkolwiek formie). Obowiązani jesteśmy także 
zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem 
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