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-DORADCA PODATKOWY
elektroniczny serwis klientów kancelarii

Terminy – maj

Słowo od doradcy

W maju wszystkim mamom sładamy najserdeczniejsze życzenia z okazji ich
święta. Niech będą zawsze zadowolone ze swoich pociech, a radosny uśmiech
nie znika z ich twarzy.
W bieżącym e-doracy wiele miejsca poświęcono np. terminowi na rezygnację
z e-zakupów oraz zasadom zwrotu towaru do sklepu internetowego.
Istotne, zwłaszcza dla przedsiębiorców, są aktualne zmiany prawne, w tym
wprowadzane ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności, nowelizacja ustawy o finansach publicznych oraz ulepszenie procedur administracyjnych, a także wdrożenie systemu monitorowania drogowego przewozu tzw. towarów wrażliwych.
Wkrótce gotowa będzie nowa ustawa o biegłych rewidentach.
W tym numerze wskazano też projektowane zmiany dotyczące wprowadzenia
niższych składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców.

8
8
8

– Wpłata podatku dochodowego w formie karty
podatkowej za kwiecień.
– Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego
pobranego w kwietniu od należności
wypłaconych zagranicznej osobie prawnej
z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy
o p.d.o.p.
– Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego
pobranego w kwietniu od dochodów
z dywidend oraz innych przychodów z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych i przekazanie
podatnikowi informacji CIT-7.

10
10
15
15

Ponadto opisane zostały zasady służące zapewnieniu bezpieczeństwa w pracy.
Twój Doradca Podatkowy

15
22
22

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

22
22
22
22
25
25

– Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień.
– Wpłata II raty podatku od nieruchomości,
podatku leśnego i podatku rolnego – osoby
fizyczne.
– Wpłata podatku od nieruchomości i podatku
leśnego za maj oraz II raty podatku rolnego –
osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz
spółki nieposiadające osobowości prawnej.
– Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za kwiecień
– pozostali niepubliczni płatnicy składek.
– Wpłata zaliczki na podatek dochodowy
od osób prawnych i od podatkowej grupy
kapitałowej.
– Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych od dochodów osiągniętych
z działalności gospodarczej (w tym liniowego)
oraz z umów najmu i dzierżawy.

25
31
31
31

– Wpłata kwot pobranych zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych
od pracowników zatrudnionych na umowę
o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło
wypłaconych w poprzednim miesiącu.
– Wpłata przez płatników, o których mowa
w art. 41 ustawy o p.d.o.f., pobranych zaliczek
na podatek dochodowy lub zryczałtowanego
podatku dochodowego za kwiecień.
– Wpłata ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za kwiecień.
– Wpłata na PFRON za kwiecień.
– Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.
– Złożenie informacji o ewidencji VAT w formie
JPK (JPK_VAT) za kwiecień – podatnicy
mający status dużego, średniego oraz małego
przedsiębiorcy.
– Złożenie informacji podsumowującej.
– Przekazanie do ZUS informacji o wysokości
przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego
od marca 2016 r. do lutego 2017 r. przez
osoby pobierające świadczenia (zasiłki)
przedemerytalne.
– Wpłata co najmniej 75% równowartości
odpisów podstawowych na wyodrębniony
rachunek bankowy ZFŚS.
– Złożenie w KRUS przez rolnika lub domownika
prowadzącego działalność gospodarczą
zaświadczenia albo oświadczenia, że nie
została przekroczona kwota graniczna podatku
dochodowego od przychodów z tej działalności
za 2016 r.
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INTERPRETACJE

Fiskus nie odzyska
nienależnych zwrotów
na podstawie przepisów
cywilnych

Od dnia 1 stycznia 2016 r. odzyskiwanie od podatników nienależnie
im wypłaconych należności podatkowych powinno odbywać się na
podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, a nie przepisów prawa
cywilnego.
W odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dochodzenia przez
Skarb Państwa należności publicznoprawnych na drodze cywilnej instytucji nienależnego świadczenia lub bezpodstawnego wzbogacenia resort finanów wyjaśnił m.in., że do
dnia 31 grudnia 2015 r. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.
U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) nie regulowała trybu zwrotu nienależnie otrzymanej
od organu podatkowego nadpłaty i zwrotu VAT.

AKTUALNOŚCI

Ostrzeżenie przed
agresywną optymalizacją

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawi się pierwszy z planowanej
serii dokumentów, zawierający ostrzeżenie o możliwości
zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wobec
określonych schematów agresywnej optymalizacji podatkowej.
Dokument pojawi się w poniedziałek, 8 maja 2017 r. o godz.12:00. Pismo zostanie przekazane również do pionów kontrolnych organów administracji skarbowej.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

AKTUALNOŚCI

Weryfikacja składanych
plików JPK_VAT

Resort finansów poinformował, że po przeprowadzonej weryfikacji
Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu
kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK,
zidentyfikowano przypadki niezgodności w przesłanych plikach
Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za luty 2017 r.
Dostrzeżono:
1. rozbieżności w przekazanych plikach JPK_VAT i deklaracjach złożonych za tożsamy
okres,
2. rozbieżności co do kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w plikach
JPK_VAT,
3. przypadki uwzględniania w plikach JPK_VAT zakupu faktur VAT wystawionych przez
podmioty, które nie posiadają statusu czynnego podatnika w podatku od towarów
i usług.
W najbliższym czasie w stosunku do podatników, u których stwierdzono tego rodzaju przypadki zostaną skierowane drogą e-mailową z adresu jpk.analizy@ds.mofnet.
gov.pl pisma w ww. zakresie. Pisma będą opatrzone podpisem Ministerstwo Finansów
Departament Poboru Podatków, z prośbą o sprawdzenie składanych plików JPK_VAT
oraz w przypadku stwierdzenia błędów lub
omyłek – skorygowanie złożonej deklaracji
VAT lub/i pliku JPK_VAT.
W przypadku otrzymania ww. pisma
wszelkie pytania i wątpliwości co do zidentyfikowanych rozbieżności należy kierować
bezpośrednio do właściwych urzędów
skarbowych.
Ww. pisma nie będą zawierały żadnych
wezwań do zapłaty podatku, a w treści
e-maila nie będą umieszczane żadne odnośniki zewnętrzne (linki) ani załączniki
w formie plików.
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ZMIANY
PRAWNE

Ulepszenie procedur
administracyjnych

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania administracyjnego oraz niektórych innych
ustaw zmierza do usprawnienia procedur administracyjnych
i sądowoadministracyjnych, co ma umożliwić przyspieszenie
postępowań administracyjnych i sądowych przed sądami
administracyjnymi oraz stworzyć warunki do usprawnienia relacji
pomiędzy obywatelami a organami administracji.
Zmiany w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi mają podnieść efektywność działania
administracji i sądów administracyjnych oraz ograniczyć uciążliwości administracyjne dla
obywateli.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

ZMIANY
PRAWNE

procesu). Nowelizacja ma zapewnić szersze możliwości uzyskiwania informacji o zobowiązaniach potencjalnego kontrahenta z biur informacji gospodarczej i z rejestrów obejmujących dane o należnościach publicznoprawnych (przy jednoczesnym poszanowaniu
praw dłużników).
Ustawa określa też przesłanki uzasadniające zawarcie, przez podmiot gospodarujący
środkami publicznymi, ugody w sprawach dotyczących należności cywilnoprawnych, podnosi górny próg wartości przedmiotu sporu dla spraw rozpoznawanych w postępowaniu
uproszczonym, rozszerza zakres spraw rozpoznawanych w postępowaniu grupowym,
eliminuje bariery w sprawnym rozpoznawaniu spraw w takim postępowaniu oraz zwiększa
efektywność postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. Ponadto ustawodawca
dokonuje zmian, mających na celu wyważenie interesów i zapewnienie ochrony inwestorowi i podwykonawcy w procesie budowlanym, w związku z odpowiedzialnością inwestora
za zobowiązania wykonawcy wobec podwykonawcy.
Ustawa wejdzie w życie – co do zasady – 1 czerwca 2017 r. Po upływie 6 miesięcy od
dnia ogłoszenia wejdą w życie zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
oraz ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, a także związane z nimi przepisy przejściowe (przy czym niewielka grupa zmian
w drugiej ze wskazanych ustaw wejdzie w życie z dniem utworzenia Rejestru Należności
Publicznoprawnych – 1 stycznia 2018 r. oraz Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości – 1 lutego 2018 r.).

Ułatwienia w dochodzeniu
wierzytelności

Celem ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności jest wzmocnienie
praw i gwarancji dla wierzycieli, w szczególności będących
przedsiębiorcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Ustawa wprowadza do systemu prawnego szereg rozwiązań zmierzających do zwiększenia
wiarygodności oceny zdolności płatniczej kontrahenta lub kondycji finansowej dłużnika,
jak również skuteczności uzyskania zapłaty należności (roszczenie główne, odsetki, koszty
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AKTUALNOŚCI

150 mln złotych na małe
projekty w „szybkiej
ścieżce”

Przedsiębiorcy poszukujący środków na badania przemysłowe
i eksperymentalne prace rozwojowe lub tylko te ostatnie będą mogli
ubiegać się o dofinansowanie z Programu Inteligentny Rozwój.
Tym razem wsparcie z poddziałania
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa, potoczNowe zasady konkurnie zwanego „szybką ścieżką”, adresowasu przewidują mniej
ne będzie do firm mikro, małych i średnich
kryteriów dostępu
z regionów słabiej rozwiniętych (spoza
oraz wprowadzają
Mazowsza), prowadzących innowacyjne
uproszczone kryteria
projekty na mniejszą skalę.
merytoryczne.
Uproszczona „szybka ścieżka” to szansa
na realizację projektów B+R o mniejszej
wartości i niższym poziomie innowacyjności, ale równie wartościowych dla rozwoju polskiej gospodarki. Zadbaliśmy o uproszczenie
kryteriów wyboru projektów oraz zwiększenie dostępności środków dla firm z sektora
MŚP dysponujących mniejszym wkładem własnym. Liczymy, że zmiany te będą zachętą
dla firm, które dotąd nie miały szans na pozyskanie środków z Programu Inteligentny
Rozwój" – podkreśliła wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
W ramach konkursu dofinansowane zostaną małe projekty, których czas realizacji nie
przekracza 12 miesięcy, a koszty kwalifikowalne mieszczą się w przedziale od 300 tys. do
1,5 mln zł. Nowe zasady konkursu przewidują mniej kryteriów dostępu oraz wprowadzają
uproszczone kryteria merytoryczne. Jednym z nich jest zmiana podejścia do oceny kryterium nowości. Wystarczy bowiem, jeśli firma wykaże, że rezultat projektu charakteryzuje
się nowością w skali przedsiębiorstwa.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie
od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.
Szczegółową dokumentację konkursu znajdą Państwo na portalu Funduszy Europejskich.
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AKTUALNOŚCI

Fundusze na regionalną
współpracę nauki
z biznesem

340 mln złotych to budżet kolejnej edycji konkursu na projekty
wpisujące się w tzw. regionalne agendy naukowo-badawcze (RANB).
O takie środki z Programu Inteligentny Rozwój mogą ubiegać się
konsorcja złożone z jednostek badawczych i przedsiębiorstw.
Podmioty te mogą powalczyć o dofinansowanie przedsięwzięć obejmujących
badania przemysłowe i eksperymentalne
prace rozwojowe lub tylko te ostatnie.
Warunkiem dofinansowania jest wpisanie
się projektu w zakres regionalnych agend
naukowo-badawczych, czyli zagadnień
wskazanych przez urzędy marszałkowskie
i pokrywających się jednocześnie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
„Regionalne agendy naukowo-badawcze
to narzędzie wspierające rozwój poszczególnych regionów Polski w dziedzinach,
w których chcą się specjalizować. To również rodzaj pomostu łączącego świat badaczy i przedsiębiorców, których współpraca
jest fundamentem efektywnych wdrożeń
nowych produktów lub usług" – podkreśliła wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
Konkurs rozpocznie się 12 czerwca i potrwa do 12 września 2017 r.
Zapoznaj się z ogłoszeniem naboru
opublikowanym na portalu Fundusze Europejskie.
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WZORY PISM

Kwestionariusz samooceny
przedsiębiorcy – instrukcja
wypełniania

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 marca
2017 r. w sprawie kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy (Dz.U.
poz.721) weszło w życie z dniem 19 kwietnia 2017 r.
Opracowana została Instrukcja wypełniania kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy, dla przedsiębiorców wnioskujących o uzyskanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO, która ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom udzielenie odpowiedzi na
pytania zawarte w kwestionariuszu.
Pliki do pobrania:
1. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
wzoru kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy
2. Instrukcja wypełniania kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy
3. wzór kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy

PROJEKTY

Projekt ustawy o rozwoju
elektromobilności

Celem przygotowanej przez resort energii propozycji ustawy
jest stymulowanie rozwoju elektromobilności oraz zastosowania
innych paliw alternatywnych (gazu ziemnego w formie LNG i CNG)
w sektorze transportowym w Polsce poprzez określenie ram
prawnych dla rozbudowy infrastruktury ładowania samochodów
elektrycznych i tankowania CNG/LNG.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Projekt wpisuje się w ciąg działań Ministerstwa Energii nakierowanych na rozwój transportu elektrycznego. – „Ich celem jest m.in. zwiększenie liczby pojazdów elektrycznych
na drogach, rozwój przemysłu elektromobilności” – powiedział wiceszef ME.
Po wejściu nowych przepisów:
1. zakup samochodu elektrycznego będzie tańszy (zostanie zwolniony z akcyzy);
2. przedsiębiorstwa uzyskają możliwość wyższego odpisu amortyzacyjnego;
3. kierowca samochodu elektrycznego będzie jeździł wygodniej (możliwość korzystania z buspasów) i taniej (bezpłatne parkowanie w centrach miast);
4. do 2020 roku powstanie sieć infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych
(ponad 6 tysięcy punktów w 32 aglomeracjach);
5. samorządy będą chętniej wybierać autobusy elektryczne (szybsza i tańsza będzie
budowa infrastruktury);
6. władze lokalne otrzymają realne narzędzie do walki o lepsze powietrze na swoim
terenie (możliwość ustanawiania stref zeroemisyjnych).
Wcześniej rząd przyjął krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

PROJEKTY

Propozycje zmian
w ustawie o transporcie
drogowym

Wprowadzenie definicji pośrednictwa przy przewozie osób oraz
ustanowienie licencji na pośrednictwo przy przewozie osób zakłada
propozycja nowelizacji ustawy o transporcie drogowym.
10 kwietnia 2017 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa skierowało wniosek
o włączenie do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu
ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.
Na rynku przewozu osób samochodami osobowymi funkcjonują podmioty, których
działalność polega na pośrednictwie w przekazywaniu zleceń przewozowych złożonych
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m.in. za pomocą aplikacji mobilnych między pasażerami a kierowcami. Ta działalność
nie jest uregulowana prawnie, co powoduje często niejasności związane z charakterem
zlecanych przez te podmioty usług przewozowych.
Niezależnie od rozwoju nowoczesnych technologii i ich zastosowania na użytek
przewozów drogowych osób, ważne jest, by uczestnicy również tego segmentu rynku
transportowego mieli możliwość funkcjonowania na zasadach równej i uczciwej konkurencji, co było wielokrotnie postulowane przez przedsiębiorców świadczących usługi
przewozu osób.
Mając na uwadze potrzebę stworzenia jednakowych warunków prawnych dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób oraz
zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
podjęło prace legislacyjne, których celem jest zmiana przepisów w ramach projektu
ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowych oraz niektórych innych ustaw.
W proponowanych zmianach przewiduje się m.in.:
1. wprowadzenie definicji pośrednictwa przy przewozie osób,
2. ustanowienie licencji na pośrednictwo przy przewozie osób,
3. obowiązek zlecania przewozów przez pośrednika podmiotowi posiadającemu odpowiednią licencję,
4. prowadzenie i przechowywanie rejestru zleceń w zakresie przewozu osób.

PORADY

Rusza łupienie
transportowców…

Przewoźnicy już omijają Polskę, teraz będą to czynić jeszcze szerszym
kołem. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania
drogowego przewozu towarów weszła generalnie w życie 18
kwietnia. Ten tzw. pakiet przewozowy ma na celu uszczelnienie
systemu podatkowego.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

„Towary wrażliwe”
Nowe przepisy określają zasady systemu monitorowania drogowego przewozu tzw.
towarów wrażliwych oraz odpowiedzialności za naruszenie obowiązków związanych
z tym przewozem. Za „towary wrażliwe” ustawa uznaje m.in. paliwa silnikowe i ich
pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych, wyroby zawierające alkohol etylowy
(odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki), alkohol
etylowy całkowicie skażony oraz susz tytoniowy.
Systemem monitorowania drogowego nie będą objęte wszystkie przesyłki towarów wrażliwych poniżej 500 kg wagi lub 500 litrów objętości, a także przesyłki niektórych materiałów w niewielkich opakowaniach jednostkowych, nawet jeśli łączna masa
czy objętość przesyłki przekroczy wyżej wskazane limity.
Podmioty obowiązane do zgłoszenia do systemu monitorowania SENT
Monitorowanie przewozu towarów wrażliwych umożliwi utworzony rejestr zgłoszeń,
który ma być prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Przewóz towarów wrażliwych objęty jest obowiązkiem zgłoszenia
do tego rejestru. Poszczególnych zgłoszeń do rejestru dokonywać muszą: podmiot
wysyłający towary, podmiot odbierający towary i przewoźnik. Dokonywanie, uzupełnianie i aktualizacja zgłoszeń do systemu monitorowania SENT wymaga założenia
konta (zarejestrowania się) na platformie PUESC (Platformie Usług Elektronicznych
Skarbowo-Celnych).
Przewóz towarów może nastąpić po otrzymaniu numeru referencyjnego.
W ustawie „podmiot wysyłający” zdefiniowano jako osobę fizyczną, osobę prawną
lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, dokonującą:
1. dostawy towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (VAT):
– ostatniej przed rozpoczęciem przewozu towarów – w przypadku gdy jest dostawcą
towaru, a po wydaniu towaru jest on przewożony na rzecz podmiotu odbierającego,
– uprawnioną do rozporządzania towarami jak właściciel w momencie rozpoczęcia
przewozu – w przypadku gdy dostarcza towary na rzecz podmiotu odbierającego
w celu dokonania dostawy towarów po zakończeniu przewozu towarów,
2. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) w rozumieniu ustawy o VAT,
3. eksportu towarów w rozumieniu ustawy o VAT.
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Z kolei „podmiot odbierający” rozumiany jest jako osoba fizyczna, osoba prawna
lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
importu towarów lub nabycia towarów w przypadku dostawy towarów w rozumieniu
ustawy o VAT.
Natomiast „przewoźnik” to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, wykonująca przewóz towarów.
Obowiązki w przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium
kraju.
W przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju (WDT,
eksport) podmiot wysyłający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru:
a. przesłać do rejestru zgłoszenie;
b. uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi.
Takie zgłoszenie ma obowiązek uzupełnić przewoźnik przed rozpoczęciem przewozu towaru.
Obowiązki przy dostawie towarów
W przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT (np. sprzedaży krajowej),
podmiot wysyłający jest obowiązany przesłać do rejestru zgłoszenie, uzyskać numer
referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi, a także przekazać numer referencyjny podmiotowi odbierającemu.
Przykładowo w razie dostawy towarów zgłoszenie dokonywane przez podmiot
wysyłający winno zawierać: planowaną datę rozpoczęcia przewozu, określone dane
podmiotu wysyłającego; określone dane
podmiotu odbierającego, dane adresoW każdym wypadku
we miejsca załadunku towaru i określone
przewoźnik jest obodane dotyczące towaru będącego przedwiązany odmówić
miotem przewozu.
przyjęcia do przewoTakie zgłoszenie ma obowiązek uzuzu towarów podlepełnić przewoźnik przed rozpoczęciem
gających zgłoszeniu
przewozu towaru o pewne dane.
w razie nieotrzyW dostawie towarów po zakończemania np. numeru
niu przewozu podmiot odbierający ma
referencyjnego.
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obowiązek uzupełnić zgłoszenie o informację o odbiorze towaru – nie później niż
w następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia towaru. Obowiązek ten nie ciąży na
żadnym podmiocie, gdy przedmiotem jest WDT i eksport.
Obowiązki przy przewozie na terytorium Polski
W razie przewozu towaru z terytorium państwa członkowskiego (WNT) albo z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju (import), podmiot odbierający jest obowiązany przesłać do rejestru, przed rozpoczęciem przewozu na terytorium kraju,
zgłoszenie, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer
przewoźnikowi. Zgłoszenie winno zawierać m.in. dane podmiotu odbierającego.
Wypełnione zgłoszenie przewoźnik musi uzupełnić przed rozpoczęciem przewozu
towaru na terytorium kraju o określone informacje (np. swoje dane).
Po zakończeniu przewozu podmiot odbierający ma obowiązek uzupełnić zgłoszenie
o informację o odbiorze towaru – nie później niż w następnym dniu roboczym.
Obowiązki przy przewozie towarów przez terytorium Polski
W przypadku przewozu towarów przez terytorium Polski (np. z Francji do Estonii),
wszystkie obowiązki leżą po stronie przewoźnika. Przewoźnik musi przesłać do rejestru, przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju, zgłoszenie i uzyskać
numer referencyjny dla tego zgłoszenia.
Dodatkowe obowiązki przewoźnika i kierującego
W każdym wypadku przewoźnik jest obowiązany odmówić przyjęcia do przewozu
towarów podlegających zgłoszeniu w razie nieotrzymania numeru referencyjnego,
dokumentu zastępującego zgłoszenie i potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokumentu wskazującego na przesunięcie międzymagazynowe.
Przewoźnik, który otrzymał numer referencyjny, obowiązany jest go przekazać
kierującemu przed rozpoczęciem przewozu towaru. To samo dotyczy dokumentu
zastępującego zgłoszenie i potwierdzenia przyjęcia tego dokumentu albo dokumentu
wskazującego na przesunięcie międzymagazynowe.
Dlatego też kierujący, w momencie rozpoczęcia przewozu towaru, jest obowiązany
posiadać numer referencyjny, a w przypadku awarii systemu po stronie KAS – dokument zastępujący zgłoszenie i potwierdzenie przyjęcia tego dokumentu albo
dokument przesunięcia międzymagazynowego.

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

FIRMA ■

■ FIRMA

W przypadku nieotrzymania przez kierującego numeru referencyjnego albo
jednego z powyższych dokumentów, kierujący obowiązany jest odmówić rozpoczęcia przewozu towaru.
Obowiązek aktualizacji danych

W razie stwierdzenia
w trakcie kontroli rozpoczęcia przewozu bez
numeru referencyjnego
i dokumentaccji, kierujący
podlegał będzie karze
grzywny w wysokości od 5
tys. do 7,5 tys. zł

Każda zmiana stanu faktycznego w zakresie określonych w ustawie danych
wymaga aktualizacji, np. data rozpoczęcia przewozu. Aktualizacja danych nie dotyczy
zaś towaru będącego przedmiotem przewozu.
W przypadku gdy przewóz towaru nie zostanie rozpoczęty, odpowiednio podmiot
wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnik winien dokonać aktualizacji zgłoszenia, podając informację o odstąpieniu od przewozu towaru.
Ustawa określa ponadto zasady kontroli przewozu towarów oraz sankcje za
nieprzestrzeganie nałożonych obowiązków. Jej przepisy związane z nakładaniem
kar administracyjnych oraz wymierzaniem kary grzywny wchodzą w życie z dniem
1 maja 2017 r.
Nieprawidłowości mogą skończyć się konfiskatą
W razie ujawnienia w trakcie kontroli przewozu towarów niedokonania zgłoszenia
przewóz towarów może być kontynuowany dopiero po przesłaniu odpowiednio
przez podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnika zgłoszenia
i uzyskaniu numeru referencyjnego.
Jeśli w trakcie kontroli przewozu towaru stwierdzono, że towar nie odpowiada
co do rodzaju, ilości, masy lub objętości towarowi wskazanemu w zgłoszeniu albo
przewóz towarów wiąże się ze zwiększonym ryzykiem, na środek transportu lub towar mogą zostać nałożone zamknięcia urzędowe. W przypadku nałożenia na środek
transportu zamknięć urzędowych pobiera się od przewoźnika kaucję w wysokości
1 tys. zł. W przypadku nałożenia zamknięć urzędowych przewoźnik jest obowiązany
przedstawić środek transportu do oddziału celnego urzędu celno-skarbowego zlokalizowanego najbliżej miejsca zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju w celu
usunięcia tych zamknięć. Pobrana kaucja nie podlega zwrotowi w razie niedopełnienia
przez przewoźnika tego obowiązku w terminie 30 dni od daty kontroli.
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Jeżeli w trakcie kontroli przewozu towarów: ujawniono niedokonanie zgłoszenia
albo nie zostanie przedstawiony przez kierującego numer referencyjny dla dokonywanego przewozu towaru, dokument zastępujący zgłoszenie i potwierdzenie przyjęcia
dokumentu zastępującego zgłoszenie bądź dokument potwierdzający przesunięcie
międzymagazynowe wystawiony przez nadawcę towarów – środek transportu lub
towar może zostać zatrzymany. Zatrzymany pojazd wraz z towarem jest kierowany
albo usuwany do najbliższego wyznaczonego miejsca przechowywania.
Towar zatrzymuje się do czasu ustalenia podmiotu posiadającego prawo do dysponowania towarem jak właściciel w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług
i złożenia zgłoszenia. W razie nieustalenia tego podmiotu w zasadzie w terminie 60 dni
od dnia zatrzymania towaru (w przypadku towarów łatwo psujących się – w terminie 3
dni), orzeka się przepadek towaru na rzecz Skarbu Państwa.
Za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie pojazdu lub towaru w wyznaczonym
miejscu pobiera się opłaty. Za te opłaty odpowiada solidarnie przewoźnik i podmiot
obowiązany do złożenia zgłoszenia. Zwrot środka transportu i towaru z wyznaczonego miejsca następuje, w zasadzie, po uiszczeniu opłat dotyczących towaru ustalonych
w postanowieniu.
Od maja dodatkowe sankcje
Nowe przepisy (art. 21-32, art. 34 i art. 35 pkt 2) związane z nakładaniem kar administracyjnych oraz wymierzaniem kary grzywny wchodzą w życie z dniem 1 maja 2017 r.
W razie niewykonania, przed rozpoczęciem przewozu towaru w Polsce, obowiązku
przesłania do rejestru zgłoszenia, uzyskania numeru referencyjnego dla tego zgłoszenia i przekazania tego numeru przewoźnikowi (a w rzypadku dostawy towarów też
podmiotowi odbierającemu), odpowiednio na podmiot wysyłający albo podmiot odbierający (zależnie, który był do tego zobowiązany) nakłada się karę pieniężną w wysokości 46% wartości netto towaru przewożonego podlegającego obowiązkowi
zgłoszenia, nie niższej niż 20 tys. zł (art. 21 ustawy).
Podobnie w przypadku stwierdzenia, że towar nie odpowiada co do rodzaju, ilości, masy lub objętości towarowi wskazanemu w zgłoszeniu, odpowiednio na podmiot
wysyłający albo podmiot odbierający nakłada się karę pieniężną w wysokości 46%
różnicy wartości netto towaru zgłoszonego i towaru rzeczywiście przewożonego
podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, nie niższej niż 20 tys. zł.
W razie zaś niedokonania zgłoszenia przez przewoźnika bądź stwierdzenia, że towar
nie odpowiada co do rodzaju, ilości, masy lub objętości wskazanych przez przewoźnika
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w zgłoszeniu (o więcej niż 10%) – na przewoźnika nakładana będzie kara pieniężna
w wysokości 20 tys. zł (art. 22 ust. 1).
Ponadto, gdy nie uzupełni on zgłoszenia
o dane, o których mowa w art. 5 ust. 4
i art. 6 ust. 3 ustawy, też na przewoźnika
nakładana będzie kara pieniężna w wysokości 5 tys. zł.
W ww. 2 przypadkach kar, jeśli przewoźnik ma siedzibę w państwie, z którym Polska nie jest związana umową
lub porozumieniem o współpracy we
wzajemnym dochodzeniu należności
albo możliwość egzekucji należności
nie wynika wprost z przepisów międzynarodowych i przepisów tego państwa,
kontrolujący pobiera kaucję w wysokości odpowiadającej przyszłej karze pieniężnej. W razie nieuiszczenia tej kaucji środek transportu z towarem jest kierowany albo usuwany do najbliższego wyznaczonego
miejsca przechowywania. Zwrot pojazdu z towarem z wyznaczonego miejsca, nastąpi
po uiszczeniu kary pieniężnej albo kaucji w wysokości równej wysokości tej kary oraz
opłat (za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie środka transportu lub towaru). W razie nieuiszczenia tej kary w ciągu 60 dni od dnia, w którym decyzja nakładająca karę pieniężną stała się ostateczna, przystępuje się do egzekucji z środka transportu przez jego
zajęcie w trybie działu II rozdz. 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Ponadto, jeśli dany podmiot zobowiązany nie wykona obowiązku aktualizacji danych
w zgłoszeniu bądź zgłosi dane niezgodne ze stanem faktycznym, inne niż dotyczące
towaru – odpowiednio na podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnika
nakładana będzie kara pieniężna w wysokości 10 tys. zł.
Karę pieniężną ma nakładać, w drodze decyzji, generalnie naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy dla miejsca kontroli. Urzędem skarbowym, na którego rachunek
bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej, jest Urząd Skarbowy w Nowym Targu.
W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem danego podmiotu lub interesem
publicznym, na jego wniosek lub z urzędu, organ może odstąpić od nałożenia kary pieniężnej - w ramach dozwolonej pomocy publicznej.
W razie stwierdzenia w trakcie kontroli rozpoczęcia przewozu towaru przez kierującego bez numeru referencyjnego, bez dokumentu zastępującego zgłoszenie i potwier-
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dzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokumentu przesunięcia
międzymagazynowego, kierujący podlegał będzie karze grzywny w wysokości od 5
tys. do 7,5 tys. zł (art. 32 ust. 1). Orzekanie w sprawie nałożenia tej grzywny (np. mandatem) ma następować w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach
o wykroczenia.

AKTUALNOŚCI

Ruszył program dla
sygnalistów

Wiesz o zmowie przedsiębiorców? Możesz anonimowo zawiadomić
UOKiK. Ruszył pilotażowy program pozyskiwania informacji od
tzw. sygnalistów.
UOKiK czeka na zgłoszenia pod numerem telefonu 22 55 60 500 lub mejlowe, na adres sygnalista@uokik.gov.pl.
Więcej informacji można znaleźć na nowo utworzonej stronie internetowej konkurencja.uokik.gov.pl.

AKTUALNOŚCI

Rząd przyjął Wieloletni
Plan Finansowy Państwa na
lata 2017–2020

Priorytety polityki rządu i ich wpływ na finanse publiczne są zawarte
w „Programie konwergencji. Aktualizacja 2017", który stanowi
główną część WPFP na lata 2017–2020.
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Program przewiduje m.in. 3,9% wzrost PKB w 2020 r. i ograniczenie deficytu sektora
instytucji rządowych i samorządowych do 1,2% PKB w 2020 r.
Finansowanie systemowych zmian wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) będzie realizowane przy zapewnieniu stabilności finansów publicznych.

WSKAŹNIKI
I STAWKI

(wzrost o 4%). Tym samym notowana przed rokiem nadwyżka na poziomie ok. 1 mld
euro została zredukowana do zaledwie 30 mln euro.
Jeśli chodzi o inflację, to według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych
w marcu 2017 roku spadły o 0,1% w porównaniu z lutym br. W porównaniu z marcem
2016 roku ceny wzrosły o 2%. Dane są zgodne z wcześniejszym eksperymentalnym
szybkim szacunkiem wskaźnika.

Kilka wskaźników
gospodarczych
AKTUALNOŚCI

W marcu wzrosły wynagrodzenia, a także sprzedaż detaliczna – podał Główny Urząd Statystyczny. Minister Elżbieta Rafalska podkreśla, że inwestycje i pieniądze z programu Rodzina 500+ napędzają
gospodarkę.
8,1% – tyle wyniosła stopa bezrobocia na koniec marca. To o 1,8% mniej niż rok wcześniej. Tak niskiego wskaźnika stopy bezrobocia nie odnotowano od 1992 roku.
Polska jest w czołówce najlepiej rozwijających się państw w Unii Europejskiej. Dane
GUS dotyczące spadku bezrobocia w Polsce do 8,1% pokazują, że jesteśmy dynamicznie rozwijającym się krajem, dynamicznie rozwijającą się gospodarką – poinformowała
premier Beata Szydło. Też w skali UE.
Agencja ratingowa Standard & Poor's 21 kwietnia 2017 r. ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na dotychczasowym poziomie. To BBB+/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/A-2 dla
długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym.
Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w marcu 2017 roku
była o 11,1% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku.
Jeśli chodzi o handel zagraniczny Polski po dwóch miesiącach 2017 r., to według
wstępnych danych GUS odnotowano niemalże zrównanie wartości polskiego eksportu
towarów (ok. 30 080 mln euro) z wartością importu (ok. 30 050 mln euro). Zadecydowało o tym wyraźne wyprzedzenie importowe (wzrost o 7,8%) względem eksportu
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Szansa na dotację dla
firm w Programie Polska
Wschodnia

Rusza nowy konkurs z działania „Wzór na konkurencję" dla firm
z Polski Wschodniej, które będą mogły otrzymać dofinansowanie na realizację opracowanej strategii wzorniczej w poprzednim
etapie. Pula konkursu wynosi 250 mln zł. Konkurs będzie trwał od
1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r.
„Zachęcam przedsiębiorców z makroregionu Polski Wschodniej do składania
wniosków. Realizacja strategii wzorniczej
Jedna firma może
otrzymać do 3 mln
pozwoli firmie stać się bardziej konkuzł dotacji. Dofinanrencyjną. Badania, w tym zrealizowane
sowanie pokryje
wśród konsumentów i przedsiębiorców,
między 50% a 70%
jasno pokazują, że bez nowoczesnego
kosztów projektu.
wzornictwa trudno myśleć o działalności na większą skalę. Klienci szukają produktów spełniających ich potrzeby także
w zakresie funkcjonalności i estetyki"– zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.
„Korzyści z wzornictwa widzimy także w skali całej gospodarki. Sektor kreatywny to
jeden z bardziej dynamicznie rozwijających się branż w Europie. Wzornictwo kreuje
stałe miejsca pracy, posiada wysoki współczynnik innowacyjności, wpływa na stosowa-
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nie w procesie produkcyjnym nowych technologii i kreatywnych rozwiązań"– wyliczył
wiceszef resortu rozwoju.
Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województw:
lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Mogą w nim wziąć udział tylko te firmy, które posiadają gotową strategię wzorniczą. Co ważne, musiała ona zostać przygotowana dzięki udziałowi w I etapie wsparcia
z działania Wzór na konkurencję w ramach Programu Polska Wschodnia.
„Założenia konkursu dopasowaliśmy do potrzeb różnych przedsiębiorstw. Zadbaliśmy m.in. o to, żeby każdy zainteresowany miał szansę złożyć wniosek w odpowiednim
dla niego czasie" – powiedział minister Hamryszczak.
„Dzięki dotacji przedsiębiorcy będą mogli sfinansować najważniejsze elementy inwestycji: zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, np. patentów.
W budżecie mogą uwzględnić również koszty pracy doradcy, który pomoże im efektywnie zrealizować strategię wzorniczą"– dodał.
Jedna firma może otrzymać do 3 mln zł dotacji. Dofinansowanie pokryje między
50% a 70% kosztów projektu (zależy to od wielkości firmy, miejsca inwestycji i wysokości wydatku). Wnioskodawcy muszą zapewnić pozostałe środki.
Ogłoszenie o konkursie.

PROJEKTY

Ustawa o biegłych
rewidentach

Z 50 poprawkami Senat przyjął ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (projekt rządowy).
Zdecydował m.in., że biegli rewidenci będą mogli świadczyć dla swoich klientów niektóre usługi, które zostały wykluczone w ustawie uchwalonej przez Sejm.
Ustawa określa zasady uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu biegłego
rewidenta, organizacji samorządu zawodowego biegłych rewidentów oraz sprawowania nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, samorządem zawodowym, a także zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Nowe przepisy, stanowiące implementację prawa UE, zastąpią dotychczasową ustawę regulującą te kwestie. Uwzględniają wymagania unijnego pakietu audytowego co
do badania sprawozdań finansowych i nadzoru publicznego nad audytem, tj. wymogu,
aby to organ nadzoru publicznego, a nie cały system ponosił ostateczną odpowiedzialność za nadzór, a także aby to organ nadzoru publicznego przeprowadzał kontrole systemów wewnętrznej kontroli jakości w firmach audytorskich, prowadził dochodzenia,
nakładał kary i sankcje w razie niewłaściwego wykonania badań.

AKTUALNOŚCI

Własność przemysłowa
pod ochroną – konkurs
dla firm

50 mln złotych to budżet III edycji konkursu na dofinansowanie
projektów związanych z ochroną własności przemysłowej. O środki z Programu Inteligentny Rozwój będzie można ubiegać się od
połowy maja.
„Warto, by polscy przedsiębiorcy chronili
prawnie autorskie produkty i technologie na szerszą skalę. Ochrona własności przemysłowej jest bowiem istotnym
Wsparcie adresoelementem budowania przewagi konkuwane jest do mikro,
rencyjnej. Wsparcie z Funduszy Europejmałych i średnich
skich umożliwi sfinansowanie procedur
przedsiębiorstw.
związanych z ochroną i realizacją praw
własności intelektualnej, także w trybie
międzynarodowym"– podkreśliła wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
Wsparcie adresowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Otrzymaną dotację firmy mogą przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów związanych
z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej (opłaty urzędowe, tłumaczenia, przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru
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przemysłowego). Może ona sfinansować również wstępne orzeczenie o zdolności patentowej wynalazku czy zdolności ochronnej wzoru użytkowego.
Natomiast w sytuacji, kiedy przedsiębiorca broni posiadanych praw własności przemysłowej, a postępowanie dotyczy ich unieważnienia lub wygaśnięcia, dofinansowanie pokryje m.in. koszty związane z prowadzeniem postępowania w danej instancji
przez zawodowego pełnomocnika, opłaty urzędowe oraz tłumaczenia.
Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od 16 maja do 28 grudnia 2017 r. Konkurs zostanie przeprowadzony etapowo.
Ogłoszenie naboru dostępne jest na portalu Funduszy Europejskich.

ZMIANY
PRAWNE

nt. nowych zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym:

•

•

Informacja o zmianach zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym, wprowadzonych ustawą z 10 lutego 2017 r. zmieniającą ustawę o finansach publicznych;
Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U.
poz. 659).

Zmiany w ustawie
o finansach publicznych

Nowe przepisy w ustawie o finansach publicznych dotyczą m.in.
udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym.
Ustawa uchyla też przepisy w zakresie dokumentów audytowych,
udostępnianych w trybie dostępu do informacji publicznej, które
mogły wywoływać problemy interpretacyjne. Nowelizacja weszła
w życie 28 kwietnia 2017 r.
Nowe rozwiązania wprowadzają zmiany w przepisach normujących udzielanie ulg
w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych należności
budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Ponadto nowelizacja ustawy uchyla
przepisy, które mogą wywoływać wątpliwości interpretacyjne co do zakresu dokumentów wytworzonych przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu
wewnętrznego, podlegających udostępnieniu w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej.
Aby uniknąć wątpliwości dotyczących stosowania dotychczasowych przepisów
ustawy o finansach publicznych, Ministerstwo Finansów zaprezentowało komentarz
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AKTUALNOŚCI

Emerytury adekwatne –
ale do czego?

Jak mierzyć adekwatność emerytur? Naszym zadowoleniem,
poczuciem społecznej sprawiedliwości, a może w relacji do
dotychczas uzyskiwanego w pracy wynagrodzenia? Nad tym, wydaje
się prostym, pytaniem zastanawiali się eksperci z Polski i Niemiec
przy okazji obchodów 40-lecia współpracy ZUS oraz Deutsche
Rentenversicherung (DRV).
Co druga polska emerytura lub renta wypłacana zagranicę trafia na konto osoby zamieszkałej w Niemczech, a ok. 20 tys. emerytur z niemieckiego systemu wypłacanych jest osobom zamieszkałym w Polsce. Do tej pory DRV wypłaciło Polakom ponad 400 tys. emerytur
i rent na podstawie umowy z 9 października 1975 r. Przykład Polski i Niemiec doskonale
obrazuje, jak wobec współpracy ekonomicznej państw i wzajemnej migracji, w rezultacie
przenikają się również działania dwóch różnych systemów ubezpieczeń społecznych.
Z okazji obchodów 40-lecia stosowania polsko-niemieckiej umowy o zabezpieczeniu
społecznym, 24 i 25 kwietnia w centrali ZUS odbyła się międzynarodowa konferencja
naukowa.

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy zmniejszający
obciążenia składkami na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców
o niskich przychodach. 31 marca wniosek o wpis skierowano do wykazu prac legislacyjnych rządu. Nowe przepisy mają wejść w życie
1 stycznia 2018 roku. Z nowych rozwiązań skorzysta prawie 200 tysięcy firm.
„Składki na ubezpieczenia społeczne
w stałej kwocie dla każdego przedsiębiorcy to poważna bariera dla tysięcy
Obniżona wysokość składek
będzie dostępna dla przedsięmikrofirm. Chcemy pozwolić na rozwój
biorców osiągających miekażdemu, nawet tym najmniejszym i dlasięczny przychód w wysokości
tego planujemy zmianę, która wprowadzi
mniejszej niż 2,5-krotność
sprawiedliwe rozwiązania oraz zachęci
minimalnego wynagrodzenia.
do wyjścia z szarej strefy" – mówi wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.
„Najważniejsza zasada, którą przyjęliśmy projektując nowe przepisy brzmi: żaden
przedsiębiorca nie straci na tej regulacji. Wszystkie dotychczasowe przywileje pozostaną w mocy, a ci, którzy będą chcieli skorzystać z nowych rozwiązań, będą to mogli
zrobić dobrowolnie. W szczególności dotyczy to przewidzianej w Konstytucji Biznesu
ulgi na start oraz możliwości skorzystania z obniżonej przez pierwsze 24 miesiące podstawy wymiaru składek" – podkreśla wicepremier.
Główne założenia ustawy

PROJEKTY

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Mała działalność
gospodarcza – niższe
składki na ubezpieczenia
społeczne dla
mikroprzedsiębiorców

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje nową, obniżoną, najniższą wysokość składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców osiągających
miesięczny przychód w wysokości mniejszej niż 2,5-krotność minimalnego wynagrodzenia. W tym roku to 5 000 złotych.
Podstawa wymiaru składek będzie proporcjonalna do przychodu tak, aby w momencie osiągnięcia progu równała się ona obecnej, tj. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za pracę.
Projekt ustawy powstał w Ministerstwie Rozwoju przy wykorzystaniu założeń
przedstawionych przez Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości
i Patriotyzmu Ekonomicznego pod przewodnictwem posła Adama Abramowicza.

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

KADRY I UBEZPIECZENIA ■

■ KADRY I UBEZPIECZENIA

Do kogo skierowane jest rozwiązanie?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimalna wysokość składek płaconych przez
przedsiębiorcę na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wynosi w skali roku
10 503,36 zł. Oznacza to, że obciążenie przedsiębiorców osiągających miesięczny przychód niższy niż 2,5-krotność płacy minimalnej jest nieproporcjonalnie duże. Wysokość
składek wpływa często na decyzję o zamknięciu działalności gospodarczej. Najwięcej
przedsiębiorców rezygnuje z dalszego działania po 24 miesiącach, tj. w momencie,
w którym tracą oni prawo do korzystania tzw. małego ZUSu.
Uprawnionych do skorzystania z nowych rozwiązań będzie ok. 325 tysięcy firm,
z których ok. 187 tysięcy nie może obecnie skorzystać z preferencyjnej podstawy wymiaru. Oznacza to, że na niższe obciążenie może liczyć ponad 10% osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą.
Wyjście z szarej strefy
Proponowana regulacja ma także na celu zachęcenie do podjęcia legalnej działalności
osoby, które dotychczas pozostają w szarej strefie. Według szacunków GUS rozmiar
tzw. działalności nieformalnej w 2013 roku wyniósł ok. 3,9% PKB. Dodatkowe wpływy
z podatków i składek każdego dodatkowego przedsiębiorcy, który skorzysta z nowych
możliwości, szacowane są na ok. 5 600 złotych rocznie.
Jak obliczana będzie podstawa wymiaru składki?
Podstawę wymiaru składek dla danej wysokości przychodu przedsiębiorca będzie
mógł ustalić na podstawie rozporządzenia wydawanego przez Ministra Rozwoju w porozumieniu z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Będzie ono rokrocznie
aktualizowane odpowiednio do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia. Rozporządzenie zawierać będzie przedziały przychodu wraz z właściwą dla nich podstawą
wymiaru. Proponowana rozpiętość przedziału na poziomie 200 zł pozwoli na obniżenie
skłonności do zaniżania przychodu w celu uniknięcia dodatkowego obciążenia, a jednocześnie pozwoli na ustalenie dla każdego przedziału, składek w kwocie zaokrąglonej
do pełnych złotych.
Zastosowanie przychodu jako wartości, od której zależna jest podstawa wymiaru,
wynika z chęci objęcia rozwiązaniem także tych przedsiębiorców, którzy nie obliczają
dochodu i rozliczają się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jednocześnie, wprowadzenie konieczności ustalania dochodu na potrzeby ubezpieczeń
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społecznych znacznie skomplikowałoby obliczenia oraz ewentualne kontrole. Przychód jest także wykorzystywany przy ustalaniu podstawy wymiaru dla ubezpieczonych
zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.

PROJEKTY

Od połowy przyszłego
roku zwolnienia tylko
elektronicznie

Nowelizacja przepisów ułatwi wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich. Od połowy 2018 r. zastąpią one całkowicie zwolnienia na drukach papierowych.
Elektroniczne zwolnienia lekarskie wystawiane są od początku 2016 r. Jednak ta
forma nie cieszy się popularnością.
– „Jedynie poniżej 3% lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy przestawiło się na formę elektroniczną” – poinformował wiceminister
Marcin Zieleniecki.
W opinii środowiska lekarzy powodem są koszty wykupu podpisu elektronicznego,
lub w przypadku jego braku skomplikowane procedury uwierzytelniania przez
platformę ePUAP. Dlatego ZUS zaproponował, by lekarze mogli wykorzystywać do
wystawiania zwolnień elektronicznych system informatyczny Zakładu.
Nowelizacja ustawy o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa oraz
Dokument elektroniczny
ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach
będzie mógł być podpisany
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
z wykorzystaniem sposow razie choroby i macierzyństwa oraz
bu dostępnego w systeniektórych innych ustaw wprowadza nowy
mie teleinformatycznym
sposób uwierzytelnienia elektronicznych
udostępnionym bezpłatnie
przez ZUS.
zaświadczeń lekarskich. Zaświadczenie
będzie mogło być wystawione w formie
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dokumentu elektronicznego podpisanego z wykorzystaniem sposobu dostępnego
w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS.
Wicemister Zieleniecki przypomniał, że w Polsce przeważa liczba krótkookresowych zwolnień lekarskich. Jeśli są one wystawiane w wersji papierowej, ZUS nie jest
w stanie dokonać kontroli prawidłowości ich wystawienia. By ZUS miał czas wezwać
ubezpieczonego do lekarza orzecznika, musi mieć szybki dostęp do informacji o wystawionym zwolnieniu – taki dostęp zapewnia właśnie zwolnienie wystawione w formie
elektronicznej – tłumaczył wiceminister.
Nowy sposób uwierzytelniania będzie dotyczył nie tylko elektronicznych zaświadczeń lekarskich, lecz także elektronicznych zaświadczeń wystawianych przez lekarzy
orzeczników ZUS o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku oraz
wniosków w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego.
Zmiany wejdą w życie 1 grudnia 2017 r., oprócz artykułów wykluczających wystawianie papierowych zwolnień - one będą obowiązywały od 1 lipca 2018 r.

PORADY

Pamiętajmy
o bezpieczeństwie w pracy

Jakie są najczęstsze wypadki przy pracy? Jak im zapobiec? O czym
musi pamiętać każdy pracownik?
Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomniało o najważniejszych zasadach.
Jakie są zagrożenia w pracy?
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w ubiegłym roku zgłoszono ponad 87 tys. wypadków przy pracy. 87 183 osoby uległy wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim
(o 0,4% więcej niż w 2015 r.), 464 osoby — wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała
(analogicznie o 7,6% mniej), wypadkom śmiertelnym — 239 osób (o 21,4% mniej niż
rok wcześniej).
Przyczyną wypadków było najczęściej nieprawidłowe zachowanie pracownika
(60,1%). Dalej znalazł się niewłaściwy stan czynnika materialnego (8,4%) oraz brak lub
niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym (7,4%).
Branże najbardziej narażone na wypadki przy pracy to przetwórstwo przemysłowe
(prawie 29 tys. wypadków w 2016 r.) oraz handel i naprawa pojazdów samochodowych
(ponad 11 tys.). Najmniej wypadków zdarzyło się w pozostałej działalności usługowej
(449) oraz informacji i komunikacji (539).
W 2016 r. wskaźnik wypadkowości (liczba poszkodowanych na 1 tys. pracujących)
w Polsce wyniósł 7,07. Najwyższy odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (9,22) i dolnośląskim (9,15). Najniższe natomiast w województwach: mazowieckim (4,94) i małopolskim (5,38).
Podstawowe obowiązki pracodawcy
Obowiązkiem pracodawcy, zgodnie z obowiązującym prawem, jest organizowanie szkoleń BHP dla pracowników. Muszą się one odbywać w ich godzinach pracy oraz na koszt
pracodawcy. Do szkoleń obowiązkowych należą zarówno wstępne, jak i okresowe.
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Kolejną kwestią, za którą odpowiada pracodawca, jest przeprowadzanie
Najpoważniejsze naruszenia
wstępnych, okresowych i kontrolnych
praw pracownika są przebadań lekarskich. Pracodawca odpowiada
stępstwami. Odpowiada za
także za organizację pracy zgodnie z zanie pracodawca, a właściwie
sadami BHP, ich przestrzeganie oraz konosoba, która w jego imietrolę i usuwanie uchybień w tym zakresie.
niu dokonywała czynności,
Ważne jest także dostosowywanie do
które spełniają znamiona
zmieniających się przepisów oraz zaleceń
przestępstwa.
inspektorów pracy.
Prawo przewiduje mechanizmy, które pozwalają na kontrolowanie tego, jak
pracodawca wywiązuje się ze swoich obowiązków względem osób zatrudnionych.
Kontrolę w tym zakresie sprawuje przede wszystkim Państwowa Inspekcja Pracy – wyodrębniona instytucja państwowa, posiadająca prawo kontroli przestrzegania praw
pracowników i karania pracodawców, którzy te prawa naruszają.
Najpoważniejsze naruszenia praw pracownika są przestępstwami. Odpowiada za nie
pracodawca, a właściwie osoba, która w jego imieniu dokonywała czynności, które
spełniają znamiona przestępstwa. Postępowanie toczy się przed sądem karnym. Za
przestępstwo odpowiada pracodawca, który :
• złośliwie lub uporczywie narusza jakiekolwiek prawa pracownika wynikające ze
stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego,
• zgłasza nieprawdziwe dane do ubezpieczeń społecznych albo zaniedbuje zgłoszenia danych,
• nie przestrzega przepisów BHP i przez to naraża życie lub zdrowie pracownika na
niebezpieczeństwo.
• wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku
przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza lub nie przedstawia wymaganej dokumentacji.
Każdy pracownik, który stwierdzi, że w jego miejscu pracy nastąpiło naruszenie
praw pracowniczych, ma możliwość zgłoszenia skargi do Państwowej Inspekcji Pracy.
Taka skarga może być zgłoszona do właściwego terenowo okręgowego inspektoratu. Powinna zawierać dokładny opis sprawy i ewentualnie wniosek o interwencję. Na
stronie internetowej PIP jest zamieszczony formularz, dzięki któremu drogą elektroniczną można zadać pytanie dot. prawa pracy i bezpłatnie otrzymać poradę prawną.
Następstwem skargi jest najczęściej przeprowadzenie kontroli w zakładzie pracy.
Pracownicy PIP wykonujący czynności kontrolne są obowiązani do nieujawniania infor-
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macji, że czynności kontrolne przeprowadzane są w następstwie skargi. Oznacza to, że
osoba zgłaszająca skargę może zachować anonimowość.
Podstawowe obowiązki pracownika
Nie tylko pracodawca ma obowiązek przestrzegać przepisów dot. bezpieczeństwa pracy. Podstawowe obowiązki pracownika wynikają z Kodeksu pracy, a głównie z działu
„Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Pracownik jest zobowiązany:
• znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
• wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
•
dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
•
stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych
środków ochrony indywidualnej oraz
odzieży i obuwia roboczego, zgodnie
z ich przeznaczeniem,
•
poddawać się wstępnym, okresowym
i kontrolnym oraz innym zaleconym
badaniom lekarskim i stosować się do
wskazań lekarskich,
•
niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy
wypadku albo zagrożeniu życia lub
zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

•

współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków
dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.
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ZMIANY
PRAWNE

Zmiany w zatrudnianiu
pracowników
tymczasowych

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza rozwiązania zapewniające poprawę warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych, zwiększenie ochrony klientów agencji zatrudnienia oraz
poprawę skuteczności działań kontrolnych Państwowej Inspekcji
Pracy w obszarze szeroko rozumianej pracy tymczasowej.

Nowelizacja zakłada m.in.:
•
określenie maksymalnego okresu wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz danego pracodawcy;
•
wprowadzenie większej ochrony pracownic w ciąży wykonujących pracę tymczasową;
•
dookreślenie, w jakich przypadkach nie może być powierzana praca tymczasowa;
•
objęcie większą ochroną osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie
umowy prawa cywilnego.
Najważniejsza zmiana ma zapobiec nadużywaniu terminów zatrudnienia. Praca
tymczasowa z definicji różni się od stałej. Obecne regulacje ograniczają jej trwanie
do 18 miesięcy w ciągu 3 lat. Jednak wystarczy, aby firma korzystała z pracy tego samego pracownika tymczasowego za pośrednictwem innej agencji, by mógł on dalej
pracować u danego pracodawcy użytkownika dłużej niż 3 lata. Agencje mogą przecież
współpracować i wymieniać się pracownikami tymczasowymi lub same tworzyć kolejne agencje córki tylko po to, aby kierować pracownika tymczasowego do tego samego
pracodawcy użytkownika. Zmiana ustawy pozwoli na wyeliminowanie takich praktyk.
Pracodawca użytkownik nie będzie mógł powierzać pracownikowi tymczasowemu
takiej samej pracy, jaką wykonywał jego własny pracownik wcześniej zwolniony z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku wątpliwości inspektor Państwowej Inspekcji
Pracy będzie zatem oceniać rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, nie zaś stanowisko zajmowane przez wcześniej zwolnioną osobę.
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Obecnie żadne przepisy nie gwarantują pracownikowi tymczasowemu możliwości
skontaktowania się z agencją, będącą jego formalnym pracodawcą. Po zmianach agencja będzie zobowiązana przekazać pracownikowi tymczasowemu dane kontaktowe do
agencji umożliwiające mu nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami
agencji.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r., z wyjątkiem przepisów nakladających na agencje zatrudnienia i określone podmioty obowiązek posiadania lokalu,
w którym są świadczone usługi, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2018 r.

ZMIANY
PRAWNE

Ustawa o doktoratach
wdrożeniowych

Ambitny student nie będzie musiał już wybierać między dobrze
płatną pracą w przedsiębiorstwie a karierą naukową. A to dzięki
ustawie wprowadzającej tzw. doktoraty wdrożeniowe.
Pierwszy nabór na studia doktoranckie
w ramach tego programu planowany jest
w połowie 2017 r., a jego pierwsi uczestnicy powinni rozpocząć studia już w październiku tego roku.
– „Doktoraty wdrożeniowe ożywią współpracę między badaczami a otoczeniem społeczno-gospodarczym, usprawnią transfer
wiedzy między nauką a biznesem, a także
wykształcą nową generację naukowców” –
powiedział Piotr Dardziński, wiceminister
nauki i szkolnictwa wyższego.

Doktoraty wdrożeniowe ożywią
współpracę między
badaczami a otoczeniem społeczno-gospodarczym.

System dualny
Doktoraty wdrożeniowe, prowadzone w systemie dualnym, to bardzo ważny etap
w budowie solidnego mostu między nauką a biznesem. Doktorant (skoncentrowany
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na rozwiązaniu konkretnego problemu technologicznego) będzie pracował w dwóch
miejscach pod okiem dwóch opiekunów merytorycznych – wskazywanym przez pracodawcę i pochodzącym z jednostki naukowej.
Korzyści dla doktoranta
Dwa miejsca pracy oznaczają również podwójne korzyści finansowe dla doktorantów.
Oprócz wynagrodzenia wynikającego z zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin u pracodawcy, doktorant otrzyma również stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Będzie odpowiadało ono minimalnemu wynagrodzeniu zasadniczemu asystenta na uczelni publicznej – obecnie jest to 2450 złotych.

ORZECZENIA

Karanie za niepłacenie
alimentów

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 26 marca 2017 r. (sygn. I KZP
1/17) odmówił podjęcia uchwały w sprawie z wniosku Rzecznika Praw
Obywatelskich dotyczącego interpretacji sytuacji, kiedy rodzic, który
nie płaci alimentów, zapłaci raz albo dwa, a potem znowu nie płaci.
W związku z tym, Sąd Najwyższy dał dwie wskazówki interpretacyjne dla sądów
w tym zakresie:
•
Po pierwsze, okresów przerw nie można czynić podstawą odpowiedzialności
karnej. Przerwa natomiast, w zależności od jej długości, może przesądzać jedynie o tym czy mamy do czynienia z jednym lub wieloma czynami.
•
Po drugie, skoro ustawodawca, konstruując art. 12 Kodeksu karnego, wskazał kryterium czasu przy jedności czynu (decydujące o tym czy mamy do czynienia z jednością czy wielością przestępstw), to w przypadkach dotyczących przestępstw z części szczególnej Kodeksu karnego, zwłaszcza tych rozciągniętych w czasie, powinno
się stosować podobne kryteria (podobne metody interpretacyjne z art. 12 k.k. należy stosować w przypadku czynów rozciągniętych w czasie). Dokonane ustalenia
nie powinny odbiegać od przyjętych na gruncie art. 12 k.k. W związku z tym, jeżeli
będziemy mieć przerwę trwającą krótki okres czasu, to powinno to przesądzać
o jedności czynu. Dłuższy okres czasu przedzielający określone zachowania będzie
podstawą domniemania, że mamy wiele czynów. Domniemanie to jednak nie jest
nie do przełamania. Wszystko zależy od konkretnego stanu faktycznego: od tego
czy sprawca działa z góry powziętym zamiarem, a także jak przestępstwo zostało
sformułowane w części szczególnej.
Sąd Najwyższy podzielił tym samym stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, który
podnosił we wniosku, iż przerwa w niealimentacji powinna skutkować uznaniem, że
mamy do czynienia z dwoma oddzielnymi czynami, a więc z nowym przestępstwem,
chyba że zachowanie sprawcy polegające na łożeniu na utrzymanie czy też obiektywna niemożliwość wykonania tego obowiązku byłoby krótkotrwałe (od kilku dni
do kilku miesięcy). Rzecznik podkreślał, że tego typu związki czasowe nie powinny
przekraczać rozsądnych granic jedności całości zachowania. Trudno bowiem zaakcep-
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tować twierdzenie, że w określonych układach sytuacyjnych okoliczności obiektywne
mogą „usprawiedliwiać” przyjęcie dłuższego niż wskazany powyżej, tj. sięgającego
kilku miesięcy odstępu pomiędzy poszczególnymi zachowaniami, składającymi się na
jeden czyn.

ODPOWIEDZI

Dokumenty przy
e-zakupach

Jakie dokumenty powinienem otrzymać od przedsiębiorcy wraz
z zamówionym przez internet towarem?
Przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia
umowy na odległość – na trwałym nośniku, w rozsądnym czasie po jej zawarciu, lecz
nie później niż w chwili dostarczenia rzeczy lub rozpoczęcia świadczenia usługi (trwałym nośnikiem jest np. papier, e-mail, ale nie jest nim strona internetowa). Potwierdzenie winno obejmować obowiązkowe informacje, chyba że przedsiębiorca dostarczył je konsumentowi na trwałym nośniku już wcześniej – przed zawarciem umowy.
Ponadto w przypadku umów o dostarczenie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym (jak np. filmy pobierane bezpośrednio ze strony internetowej), przedsiębiorca musi przekazać informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na
dostarczenie tych treści w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy (chodzi o zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem
terminu na odstąpienie od niej).
Razem z towarem sprzedawca powinien także przekazać konsumentowi:
instrukcję obsługi i konserwacji sporządzone w języku polskim;
inne dokumenty wymagane przez przepisy.
Jeśli dany dokument dotyczy kilku przedmiotów, z których konsument otrzymuje
tylko jeden lub kilka, to przedsiębiorca powinien wręczyć mu uwierzytelniony przez
siebie wyciąg z tego dokumentu, np. w formie podpisanej kopii.

Dodatkowo przedsiębiorca powinien dostarczyć kupującemu dowód zakupu (np. paragon, fakturę VAT). W razie odstąpienia od umowy czy reklamacji, zawartą transakcję można udokumentować też za pomocą potwierdzenia płatności kartą bądź wyciągu z konta1.

AKTUALNOŚCI

E-usługa „Sprawdź swoje
punkty karne” już dostępna

Kierowcy w całym kraju mogą bez wychodzenia z domu sprawdzić,
ile punktów karnych zebrali za wykroczenia drogowe.
E-usługa jest dostępna za darmo na portalu Obywatel.gov.pl. Aby z niej skorzystać,
potrzebny jest Profil Zaufany (eGO).

•
•
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1 Podstawa prawna: art. 15 ust. 1, art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, art. 546 § 2 i
5461 § 5 Kodeksu cywilnego.
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Europejskie standardy
dojścia do urzędu sędziego

PROJEKTY

Rząd zaproponował rozwiązania wprowadzające nowy model dojścia do zawodu sędziego i wzmacniające rolę Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w procesie kształcenia kandydatów do
objęcia stanowisk w sądownictwie powszechnym i prokuraturze.
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, wzorowana na modelu hiszpańskim
i francuskim, stanie się źródłem kadr wymiaru sprawiedliwości – przede wszystkim
przyszłych sędziów.

Będą 3 typy uczelni?
PROJEKTY

w Brukseli, podczas spotkania z Komisarzem ds. Badań i Innowacji Carlosem Moedas’em usłyszałem uwagi na temat tego, że powinniśmy bardziej różnicować sposób działania polskich uczelni – stwierdził szef resortu nauki.
Jarosław Gowin wspomniał w tym kontekście o umasowieniu szkolnictwa wyższego.
Wśród bardzo dużej rzeszy studentów istnieją różne oczekiwania względem uczelni,
jeśli chodzi o rodzaj otrzymywanego wykształcenia. Ta różnorodność potrzeb nie przekłada się jednak na występowanie różnych typów szkół wyższych. – „Mam wrażenie, że
przez ostatnie lata trwa dryf akademicki. Większość uczelni wpisuje się w jeden rodzaj
misji, jaką jest akademickość, skupia się
na pracy dydaktycznej” – zauważył Gowin.
Poza tym resort nauki zapewnia, iż
Nowa ustawa
uczelnie będą miały czas dostosować się
o szkolnictwie wyżdo Ustawy 2.0. – „Nowa ustawa o szkolszym powinna zacząć
nictwie wyższym powinna zacząć oboobowiązywać od
wiązywać od 1 października 2018 roku.
1 października 2018
Poszczególne rozwiązania będą wchodziroku.
ły stopniowo. Uczelnie będą miały czas
dostosować się do nowych regulacji” –
powiedział wicepremier Jarosław Gowin.
Tymczasem szykuje się konsolidacja
lubuskich uczelni: Uniwersytetu Zielonogórskiego i PWSZ w Sulechowie.

Resort nauki przewiduje powstanie 3 typów uczelni: dydaktycznych,
badawczo-dydaktycznych oraz badawczych.
– „Chcemy zróżnicowania misji uczelni, jednak podział ten nie będzie miał charakteru
hierarchicznego, jeden typ uczelni nie będzie lepszy ani gorszy od drugiego. Wszystkie
są potrzebne (…). Warunkiem wstępnym jest to, że żaden z typów uczelni nie ucierpi finansowo na tym podziale” – powiedział na konferencji programowej NKN poświęconej
zróżnicowaniu modeli uczelni i instytucji badawczych Jarosław Gowin, minister nauki
i szkolnictwa wyższego.
Wicepremier Gowin oświadczył, że kwestia typologii uczelni jest rzeczą trudną, ale
i konieczną do przeprowadzenia. Na potrzebę zmian zwracają uwagę instytucje międzynarodowe, jak na przykład OECD czy przedstawiciele instytucji unijnych. – Wczoraj
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Stwierdzanie zgonu
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Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów przenosi przepisy
dotyczące stwierdzenia zgonu wskutek trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu bądź wskutek nieodwracalnego zaELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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trzymania krążenia, poprzedzającego pobranie narządów, z ustawy
z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów do ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Zmiana ta stanowi wyraz przekonania ustawodawcy, iż stwierdzanie zgonu jest jedną
z czynności, które wykonuje lekarz i najwłaściwszą ustawą do regulacji tej materii jest
ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Ustawa dodaje także w wyżej wskazanej ustawie art. 43a, który reguluje procedury
stwierdzania trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu oraz nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów. Odmiennie niż
dotychczas, określa on skład zespołów lekarzy, które mają za zadanie stwierdzenie powyższych stanów. Wzorem większości krajów Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady,
wprowadza się składy 2-osobowe (obecnie są to 3-osobowe składy w przypadku śmierci mózgu). Ustawa wskazuje jednocześnie wymagania, jakie muszą spełnić lekarze powołani do stwierdzenia zgonu wskutek trwałego nieodwracalnego ustania czynności
mózgu, jak również wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia, poprzedzającego pobranie narządów. W przypadku stwierdzania śmierci mózgu jest
to 2 lekarzy specjalistów, posiadających II
stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty,
Na nowo określono
w tym jeden specjalista w dziedzinie aneprocedury stwierdzania trwałego
stezjologii i intensywnej terapii lub neonieodwracalnego
natologii, a drugi w dziedzinie neurologii,
ustania czynności
neurologii dziecięcej lub neurochirurgii.
mózgu oraz nieodW przypadku stwierdzania nieodwracalwracalnego zatrzynego zatrzymania krążenia poprzedzająmania krążenia
cego pobranie narządów jest to 2 lekarzy
poprzedzającego
specjalistów, posiadających II stopień
pobranie narządów.
specjalizacji lub tytuł specjalisty, w tym
jeden specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub neonatologii, a drugi w dziedzinie medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, kardiologii,
kardiologii dziecięcej lub pediatrii.
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Zaostrzenie kar za
przestępstwa wobec dzieci

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego m.in. zaostrza kary za przestępstwa wobec dzieci.
Zgodnie z nowelizacją, np. osoba znęcająca się fizycznie i psychicznie nad najbliższym
– lub nad inną osobą pozostającą w stosunku zależności od sprawcy – będzie podlegała
karze więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Gdy znęcanie dotyczyłoby osoby nieporadnej
ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny – sprawca będzie podlegał karze
więzienia od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem
zagrożone będzie karą od 1 roku do 10 lat. W przypadku gdy pokrzywdzony w wyniku
tego popełni samobójstwo, sprawcy grozić będzie od 2 do 12 lat więzienia.
Regulacja zakłada także surowsze kary za bezprawne pozbawienie wolności dziecka
lub nastolatka w wieku poniżej 15 lat.

PROJEKTY

Rozszerzenie prawa do
obrony koniecznej?

Minister Sprawiedliwości przedstawił projekt zmian, które rozszerzają prawo obywateli do skutecznej obrony przed napastnikami
wdzierającymi się do ich domu, mieszkania czy posesji.
Nowy przepis
Nowelizacja przewiduje uzupełnienie dotychczasowych regulacji o obronie koniecznej
zapisem odnoszącym się do ochrony wartości szczególnej dla każdego człowieka, jaką
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jest bezpieczeństwo we własnym domu. Zgodnie z projektowanym przepisem nie podlegałby karze ten, kto odpiera zamach związany z wdarciem się do mieszkania, lokalu,
domu albo ogrodzonego terenu przylegającego do mieszkania, lokalu, domu, nawet
jeśli przekroczy przy tym granice obrony koniecznej. Odpowiedzialność karna w takim
przypadku groziłaby jedynie, gdyby przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące.
Jasne kryteria?
W obecnym stanie prawnym „nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami
zamachu”. Przepis ten, zgodnie z projektem, nadal będzie obowiązywał we wszystkich
innych sprawach przekroczenia obrony koniecznej, poza sytuacjami, których dotyczy
nowelizacja. Chodzi bowiem o to, by w przypadkach napaści na dom, mieszkanie czy
posesję nie stosować wobec osoby broniącej się trudnych do zweryfikowania kryteriów emocjonalnych.
Nowelizacja ma w sposób jasny i niebudzący wątpliwości dać możliwość
ochrony podstawowych wartości porządku społecznego. Wprowadzenie proNie będzie podlegał karze ten, kto
jektowanych zmian podniesie poczucie
odpiera zamach
bezpieczeństwa obywateli, którzy będą
związany z wdarciem
mogli odeprzeć atak złoczyńcy bez ponosię do mieszkania,
szenia konsekwencji karnych, jeżeli podlokalu, domu albo
jęte przez nich środki nie będą rażącym
ogrodzonego terenu
przekroczeniem granic obrony konieczprzylegającego do
nej.
mieszkania, lokalu,
To napastnik ma się bać
Zmiana ma również wpłynąć odstraszająco na potencjalnych agresorów, którzy będą musieli się liczyć z prawem
każdego obywatela do powstrzymania
napastnika. Napadniętemu nie będzie
już towarzyszyć obawa, że z powodu niedookreślonych przepisów może ponieść
odpowiedzialność karną za obronę własnego domu.
POWRÓT DO SPISU TREŚCI

domu, nawet jeśli
przekroczy przy
tym granice obrony
koniecznej (o ile
przekroczenie granic
obrony koniecznej
nie było rażące).

PROJEKTY

Przeciw bestialskiemu
traktowaniu zwierząt…

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
oraz ustawy Kodeks karny przewiduje zaostrzenie kar za zabijanie
zwierząt i znęcanie się nad nimi. Ma to pomóc w zapobieganiu popełniania przestępstw na ich szkodę.
W latach 2001-2015 zaobserwowano trend wzrostowy, jeśli chodzi o liczbę osób prawomocnie skazanych za przestępstwa przeciwko zwierzętom, w szczególności popełnionych ze szczególnym okrucieństwem.
Górna granica kary za zabicie zwierząt i znęcanie się nad nimi zwiększy się z 2 do 3
lat pozbawienia wolności, a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem –
z 3 do 5 lat.
Dodatkowo, w przypadku skazania za przestępstwo przeciwko zwierzętom sąd będzie musiał każdorazowo orzec nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt. Obecnie
nie jest to obowiązkowe. Nawiązka będzie wynosiła od 1 do 100 tys. zł. Jak wynika
z danych Ministerstwa Sprawiedliwości, obecnie nawiązkę orzeka się średnio w 39 proc.
skazań, przy czym w 88 proc. kwota nawiązek nie przekracza 1 tys. zł. W ostatnich pięciu latach nawiązkę w wysokości od 5 do 10 tys. zł orzeczono dwa razy, natomiast od
10 do 20 tys. zł – tylko jeden raz. Środki z nawiązek będą przekazywane organizacjom
pozarządowym na cele związane z ochroną zwierząt. Nowe przepisy mają ograniczyć
orzekanie kar w zawieszeniu.
Nowe przepisy uniemożliwią też wykonywanie prac, czynności i działalności związanych z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie osobom, które dopuściły się wobec nich czynów ze szczególnym okrucieństwem. W takim przypadku
przewidziano obowiązkowe orzekanie przez sąd zakazu wykonywania zawodów, prowadzenia działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które
są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie. Wprowadzono
jednocześnie zastrzeżenie, że zakaz ten stosuje się jedynie, gdy sprawca popełnił przestępstwo w związku z wykonywaniem tego typu zawodu, działalności lub wykonywaniem czynności wymagających zezwolenia, a nie każdej dowolnej aktywności.
Z 10 do 15 lat wydłużono czas, na jaki będzie można orzec zakaz posiadania zwierząt
i zakazy wykonywania zawodów, prowadzenia działalności lub wykonywania czynności

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

SERWIS DOMOWY ■

■ SERWIS DOMOWY

wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie.
Ponadto, projekt umożliwia orzekanie przez sąd przepadku przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa lub przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, również wtedy, gdy nie stanowią one własności sprawcy. Orzeczenie przepadku przedmiotów nie stanowiących własności sprawcy
zostało jednak uzależnione od świadomości lub zawinionej nieświadomości właściciela lub innej osoby uprawnionej, że przedmioty te mogą zostać użyte do popełnienia
przestępstwa. Rozwiązanie to uwzględnia wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
Zaproponowano, aby nowelizacja weszła w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia
w Dzienniku Ustaw.

ODPOWIEDZI

Termin na rezygnację
z e-zakupów

W jakim terminie można odstąpić od umowy zawartej na odległość,
np. przez internet?
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny – wystarczy, że złoży stosowne
oświadczenie1.
Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrot towaru to dwie zupełnie różne czynności – konsument nie musi ich dokonywać jednocześnie. Nawet bezpieczniej jest to zrobić to osobno – konsument uprzedza w ten sposób sprzedawcę o nadejściu przesyłki i nie naraża się na np. przypadkowe nieodebranie jej przez sprzedawcę.
Moment rozpoczęcia biegu terminu na odstąpienie zależy od charakteru transakcji:

1 Podstawa prawna: art. 27, 28, 29 i 30 ustawy o prawach konsumenta, art. 111 § 2 Kodeksu
cywilnego, Rozporządzenie Rady (EWG, EURATOM) nr 1182/71.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

•

dla umowy sprzedaży pojedynczej rzeczy – termin należy liczyć od daty
otrzymania jej przez konsumenta lub osobę przez niego wskazaną; (np. 2
lutego konsument zamówił w e-sklepie laptopa, którego otrzymał 6 lutego;
termin na odstąpienie upływa zatem 20 lutego);

dla umowy sprzedaży obejmującej wiele towarów, które są dostarczane
osobno, partiami lub w częściach – początek terminu należy liczyć od dnia
otrzymania przez konsumenta ostatniej rzeczy, partii lub części (np. gdy
7 maja konsument zamówił w sklepie internetowym robota kuchennego
i czajnik elektryczny; pierwszy przedmiot otrzymał 11 maja, a drugi został
dostarczony przez kuriera 15 maja – ostatnim dniem na odstąpienie od umowy jest wówczas 29 maja);
• dla umowy sprzedaży polegającej na regularnym dostarczaniu towarów
przez określony czas – rozpoczęcie biegu terminu zależy od daty otrzymania przez konsumenta pierwszej rzeczy; (np. konsument zamówił roczną
prenumeratę drukowanej wersji magazynu; pierwszy egzemplarz otrzymał
17 lipca; termin na odstąpienie od umowy upływa wobec tego 31 lipca);
• dla pozostałych umów (np. usługi, zlecenia) – termin rozpoczyna bieg od
dnia zawarcia umowy; (np. 9 września konsument zarejestrował się na portalu i zawarł umowę na uzyskiwanie dostępu i pobieranie filmów; termin na
odstąpienie od umowy upływa więc 23 września).
Jeśli przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o prawie odstąpienia od umowy, to termin na odstąpienie wydłuża się o 12 miesięcy. Jeżeli jednak w tym okresie
sprzedający przekaże mu tę informację, to termin ten upływa po 14 dniach od momentu poinformowania konsumenta.
Obowiązują 2 zasady dotyczące obliczania terminu. Jeżeli początkiem terminu
oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, to nie uwzględnia się przy obliczaniu
terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Oznacza to, że w przypadku zakupu rzeczy, termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia następującego po dniu,
w którym rzecz została dostarczona/wydana; w przypadku zaś umowy o świadczenie usług – od dnia następującego po dniu, w którym doszło do zawarcia umowy.
Ponadto, jeśli ostatni dzień terminu na odstąpienie od umowy jest dniem ustawowo wolnym od pracy, niedzielą lub sobotą, to termin ten wygasa wraz z upływem ostatniej godziny następnego dnia roboczego. Stąd jeśli np. konsument zakupił przez internet buty, które odebrał z poczty 12 września 2017 r., to czternasty dzień
terminu na odstąpienie od umowy przypada na sobotę; wówczas termin ten przesuwa
się na następny dzień roboczy i ostatnim dniem na odstąpienie jest wobec tego 28
września 2017 r. – poniedziałek).

•
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ZMIANY
PRAWNE

Więcej praw w walce
z przestępczością
zorganizowaną

27 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa o konfiskacie rozszerzonej – nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw,
która umożliwia odbieranie majątków pochodzących z przestępstwa,
pozwala skutecznie walczyć ze zorganizowaną przestępczością oraz
dostosowuje polskie prawo do współczesnych standardów.
Do wdrożenia tych przepisów zobowiązuje Polskę prawo unijne.
Do prawa karnego wprowadzone zostały regulacje, które poprawią efektywność
działań służących pozbawianiu sprawców przestępstw korzyści osiągniętych z popełnienia
czynu zabronionego. Np. w razie skazania za poważne przestępstwo sprawca będzie
musiał wykazać legalność majątku nabytego w ostatnich 5 latach.
Nowelizacja usprawnia np. rozwiązania pozwalające orzec przepadek mienia w stosunku
do osób trzecich, którym sprawca przekazał mienie nieodpłatnie lub zbył je za kwotę
znacznie niższą od jego wartości rynkowej, w sytuacji gdy osoby trzecie wiedziały lub
powinny były wiedzieć, że celem tych działań jest
uniknięcie konfiskaty. Chodzi o wyeliminowanie
sytuacji, w której dochodziło do przepisywania
nielegalnie zdobytego majątku na inne osoby, np.
rodzinę czy znajomych.
Przyjęto również możliwość przepadku
przedsiębiorstwa nienależącego do sprawcy, które
może być uznane za narzędzie przestępstwa. Chodzi
zatem o przedsiębiorstwa, przy pomocy których
popełniono szczególnie groźne przestępstwa
gospodarcze, polegające np. na praniu brudnych
pieniędzy. Przepadek taki może nastąpić, jedynie
jeżeli właściciel przedsiębiorstwa – będący osobą
fizyczną – wiedział, że służy ono do popełniania
przestępstwa i godził się na to.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Wsparcie dla repatriantów
ZMIANY
PRAWNE

Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw ma
usprawnić i ułatwić proces repatriacji i tym samym usunąć istniejące
bariery dla powrotu repatriantów do Polski.
Chodzi o stworzenie odpowiednich warunków do powrotu i osiedlania się w Polsce
osób polskiego pochodzenia zesłanych bądź deportowanych przez władze ZSRR do
Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu,
Uzbekistanu lub azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.
Przewidziano np. centralizację działań na rzecz repatriacji i koordynacja działań innych
podmiotów przez powołanie Pełnomocnika Rządu do spraw repatriacji oraz wprowadzenie
nowej formy pomocy w postaci ośrodków adaptacyjnych.

PROJEKTY

Zmiany dotyczące
wycinki drzew

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody wprowadza modyfikację procedury uzyskiwania zgody na usunięcie drzew.
Nowelizacja umożliwia weryfikację, czy wycinka drzew i krzewów była przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Dotychczas (od początku roku) osoba fizyczna może swobodnie wyciąć drzewa lub krzewy, które rosną na jej
nieruchomości, ale wyłącznie te usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nowelizacja przewiduje, że wycinka powinna zostać zgłoszona, a nieruchomości
nie będzie można wykorzystywać w celu prowadzenia działalności gospodarczej
przez 5 lat od dokonania zgłoszenia.
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W poprawkach do Senat zaproponował m.in. wydłużenie z 14 do 21 dni czasu, który
przedstawiciel gminy będzie miał na oględziny działki, po zgłoszeniu dotyczącym chęci
wycinki drzew.
ZMIANY
PRAWNE

WZORY PISM

Wezwanie do wydania
towaru

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy
zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, jeśli nabywca nie zwróci
towaru, mimo że otrzymał od sprzedawcy zwrot pieniędzy lub w ogóle
konsument żadnej kwoty za towar nie uiścił, to należy go upomnieć.

Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim określa
zasady i tryb tworzenia oraz funkcjonowania związku metropolitalnego w województwie śląskim.
Zostanie on utworzony przez Radę Ministrów na mocy rozporządzenia, które ustali nazwę,
wskaże siedzibę władz oraz ustali obszar i granice przez podanie gmin wchodzących
w skład tego związku.

miejscowość)

20.......... r.
Do
data)

Związek metropolitalny
w województwie śląskim

PORADY

Zwrot towaru do sklepu
internetowego

(nazwa i adres jednostki handlowej)
(imię i nazwisko oraz adres klienta)
Wezwanie do wydania przedmiotu umowy
Wzywam Pana / Panią .................................................................... do zwrotu otrzymanego na podstawie umowy sprzedaży nr ……………….. (nr faktury / rachunku / paragonu ……………………………….) z dnia
………………….. r. zawartej w ………………………………., towaru: ……………………………………………
…………………………………………………………. …….............................................................................................
..........................................................................
(określenie towaru)
w terminie .............................. dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania w miejscu
…………………………………………………… .
Od powyższej umowy sprzedaży Pan / Pani odstąpił/a pismem z dnia ……………………. r. Do chwili obecnej
towaru będącego przedmiotem umowy nie otrzymaliśmy i nie została zań wpłacona jakakolwiek kwota pieniężna. Niniejsze wezwanie proszę traktować jako ostateczne. W przypadku niewydania przez Pana / Panią
przedmiotu w określonym terminie, skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.
Z poważaniem,
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W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub
umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się
za niezawartą.
Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Wykonanie przez konsumenta ustawowego prawa odstąpienia od umowy pociąga za sobą jej rozwiązanie z mocą wsteczną (ex tunc), a więc wzajemne zobowiązania
stron umowy wzajemnej wygasają (przy sprzedaży: obowiązek nabywcy zapłaty ceny
oraz obowiązek sprzedającego wydania towaru).
Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić
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konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostarczenia rzeczy1. Jednostka handlowa czy usługowa nie
może więc żądać naprawienia szkody
powstałej w związku z poniesieniem
kosztów zawarcia umowy sprzedaży
czy utraconych zysków.
Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego
samego sposobu zapłaty, jakiego
użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny
sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta,
może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument ma zaś obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją
osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie
później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca
zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie
rzeczy przed jego upływem.
Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa, a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca
jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
Klient, który nie wykona bądź nienależycie wykona ciążący na nim obowiązek zwrotu towaru w naturze, ponosi wobec swojego kontrahenta odpowiedzialność odszkodo1 Niejasne jest pojęcie „kosztu dostarczenia” użyte w art. 32 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Nie wiadomo bowiem, czy odnosi się ono do zwrotu kosztów dostarczenia przedmiotu
świadczenia przez sprzedawcę konsumentowi, czy też kosztu dostarczenia przez konsumenta
sprzedawcy zwracanego przedmiotu świadczenia po wykonaniu uprawnienia do odstąpienia
od umowy. Jeżeli celem jest nałożenie na sprzedawcę obowiązku pokrycia kosztów zwrotu
świadczenia, to wydaje się, że powinno się w tym przepisie wprost odwołać do kosztów zwrotu
przedmiotu świadczenia. Zob. B. Lackoroński, Uniwersytet Warszawski, Ekspertyza dla Biura
Analiz Sejmowych dotycząca projektu ustawy o prawach konsumenta, http://orka.sejm.gov.pl.
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wawczą2, np. zwłoka może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą. Jeśli obie strony
umowy wzajemnej spełniły swe świadczenia, stronom przysługuje prawo zatrzymania
do momentu, gdy strona przeciwna nie zaoferuje zwrotu otrzymanego świadczenia
lub nie zabezpieczy roszczenia o zwrot3. W razie niemożliwości zwrotu w następstwie
okoliczności, za które klient odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie wygasa,
z tym że konsument ma obowiązek wydać przedsiębiorcy uzyskane w zamian za towar
surogaty.
W razie odstąpienia od umowy przez konsumenta przedsiębiorca powinien poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia. Dzięki temu klient zyskuje dowód, iż należycie
wywiązał się ze swego obowiązku zwrotu towaru.
Jeśli jednak nabywca nie zwróci towaru, mimo że otrzymał od sprzedawcy zwrot pieniędzy lub w ogóle konsument żadnej kwoty za towar nie uiścił, to należy go upomnieć
(zob. wzór wezwania do wydania towaru).
Ustawa wprowadza też zasady dotyczące korzystania z rzeczy przez konsumenta
w okresie, w którym możliwe jest odstąpienie od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej
w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedKonsument ma
siębiorca nie poinformował konsumenta
obowiązek zwrócić
o prawie odstąpienia od umowy zgodnie
rzecz przedsiębiorz wymaganiami ustawy o prawach koncy lub przekazać ją
sumenta. Klient nie jest zaś zobowiązany
osobie upoważnionej przez przedsiędo wynagrodzenia za normalne używabiorcę do odbioru
nie i korzystanie z rzeczy w związku z jej
niezwłocznie, jednak
sprawdzaniem (np. testowe włączenie
nie później niż 14 dni
sprzętu, jazdę próbną, przymiarkę ubraod dnia, w którym
nia) do czasu odstąpienia od umowy.
odstąpił od umowy,
Klient nie ma więc obowiązku zapłaty
chyba że przedsięprzedsiębiorcy stosownego wynagrobiorca zaproponodzenia za korzystanie z rzeczy, ale tylko
wał, że sam odbierze
rzecz.
takie, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym dla zbadania towaru. Co do zasady
2

Na podstawie art. 471 i nast. Kodeksu cywilnego.

3

Według art. 496 Kodeksu cywilnego.
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zatem kupujący ma zatem obowiązek zwrócić przedsiębiorcy nabyty towar w stanie
niezmienionym, a jeśli doszło wskutek użycia rzeczy do zmian, winien przywrócić stan
poprzedni i zwrócić rzecz w stanie, w jakim ją otrzymał. Wyjątkiem jest tu dokonanie
zmian w granicach niewykraczających poza konieczne do zbadania charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy.
Jeśli rzecz będąca przedmiotem umowy uległa uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie, konsument może odstąpić od umowy, ale – o ile można mu przypisać winę (tj. winę
umyślną lub rażące niedbalstwo, np. zalanie klawiatury komputera osłodzoną herbatą)
– jest on zobowiązany do naprawienia wynikłej szkody na zasadach ogólnej odpowiedzialności odszkodowawczej; jeżeli jednak konsument nie został poinformowany przez
przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, to nie ma on obowiązku sprawowania
pieczy nad rzeczą. W ramach takiego odszkodowania nabywca winien zwrócić wartość
towaru liczoną według zasad ustalonych dla stanu, w jakim ma on być zwrócony. Natomiast konsument nie będzie odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy z powodu wystąpienia okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.
Strony umowy wzajemnej, zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa czy na odległość,
nie mogą żądać oprócz zwrotu tego, co sobie świadczyły, także naprawienia szkody
wynikłej z niewykonania zobowiązania. W związku z tym przy umowach zawieranych
na odległość czy poza lokalem przedsiębiorstwa, w razie wykonania konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy, koszty zwrotu świadczenia (np. odesłania towaru
sprzedawcy) ponosi konsument, a nie przedsiębiorca. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie
poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Co do zasady
zatem koszty związane ze zwrotem towaru (np. koszty opakowania, zabezpieczenia,
nadania na poczcie) winny obciążać konsumenta. Ustawa o prawach konsumenta zwalnia zaś konsumenta od obowiązku ponoszenia kosztów związanych ze zwrotem rzeczy
w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, jeśli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o obowiązku poniesienia tych kosztów.
Ponadto jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie
jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
Przykład:
Konsument zamówił przez Internet zestaw wiecznych piór za 54 zł. Jako sposób ich doręczenia wybrał kuriera za 16 zł – według cennika wskazanego przez przedsiębiorcę. Inne
dostępne opcje to odbiór osobisty za 0 zł i list polecony za 7 zł. Po kilku dniach konsument
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uznał, że wieczne pióra nie są mu jednak potrzebne, i odstąpił od umowy. W takim przypadku sprzedawca powinien zwrócić konsumentowi wartość zestawu wiecznych piór (54
zł) i koszty skorzystania z najtańszego sposobu dostarczenia przewidzianego w ofercie
(7 zł). Nie należy uwzględniać odbioru osobistego, gdyż nie jest to sposób dostarczenia
towaru, lecz tylko możliwość samodzielnego odbioru przez klienta.
Konsument ma też obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy w przypadkach, kiedy wykonuje prawo odstąpienia od umowy
po tym, jak zgłosił wyraźne żądanie:
rozpoczęcia wykonywania – przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa – usługi albo dostarczania wody, gazu, energii
elektrycznej, gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, bądź energii cieplnej (zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta), rozpoczęcia wykonywania – przed upływem terminu do odstąpienia od umowy - usługi
albo dostarczania wody, gazu, energii elektrycznej, gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, bądź energii cieplnej (zgodnie z art. 21 ust. 2
ustawy o prawach konsumenta).
Kwotę takiej zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena czy
wynagrodzenie są nadmierne, to podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa
spełnionego świadczenia.
Konsument nie ponosi kosztów:
1) świadczenia usług, dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej w przypadku,
gdy nie są one oferowane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii
cieplnej, w całości lub w części, za czas do odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy
i skutkach jego wykonania4 lub
b) konsument nie żądał spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy5;
2) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (jak
np. filmy, muzyka, audiobooki pobierane bezpośrednio ze strony www), jeżeli:
a) konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy lub
b) konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody, lub
4

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o prawach konsumenta.

5

Zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
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c) przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zawarcia umowy na odległość bądź
poza lokalem przedsiębiorstwa na trwałym nośniku6.
W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub
poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez
przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów,
o których była mowa wyżej7.
Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje
tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.

Wolne od GMO
PROJEKTY

Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów
genetycznie zmodyfikowanych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.
Projekt został opracowany jako odpowiedź na dyskusję społeczną dotyczącą organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Oznakowanie i informacja czy w danym produkcie występuje modyfikacja genetyczna i czy w procesie jego wytwarzania były
wykorzystywane organizmy genetycznie zmodyfikowane, zapewni obywatelom
możliwość dokonania świadomego wyboru przy zakupie produktów żywnościowych.
Przepisy umożliwiające znakowanie wolne od GMO będą również służyć realizowanym przez resort rolnictwa pracom mającym na celu zwiększenie wykorzystania
krajowego białka roślinnego w produkcji pasz wolnych od GMO.
Zainteresowanych zachęcamy do przedstawienia swojego stanowiska. Projekt
dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

6

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

7

Określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
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DORADCA NAJLEPIEJ POPROWADZI TWOJE SPRAWY

Każdy doradca podatkowy obowiązany jest postępować zgodnie
z przepisami prawa, ze złożonym ślubowaniem i z zasadami etyki zawodowej. Obowiązkiem każdego doradcy podatkowego jest więc przestrzeganie zasad etyki, strzeżenie godności zawodu oraz dbanie o jego
ochronę. „Zasady etyki doradców podatkowych” (uchwalone przez
Krajową Radę Doradców Podatkowych), wynikające z ogólnych norm
moralnych i uregulowań prawnych, obowiązują wszystkich doradców
podatkowych i kandydatów odbywających praktyki przed wpisaniem
na listę doradców podatkowych. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków zawodowych określonych prawem oraz za czyny
sprzeczne z zasadami etyki zawodowej doradcy podatkowi ponoszą
odpowiedzialność dyscyplinarną.

SERWIS DOMOWY ■

wniesienia środka odwoławczego tylko na żądanie lub za zgodą Klienta,
wyrażone w miarę możliwości na piśmie. Nie jest jednak zobowiązany
do ponoszenia w prowadzonej sprawie wydatków, jeśli wezwany należycie Klient nie wpłacił wymaganej kwoty w terminie.
W przypadku czasowej niemożności prowadzenia sprawy, doradca
podatkowy powinien zapewnić zastępstwo. Według obowiązujących
„Zasad etyki doradców podatkowych” doradcy podatkowemu wolno
zrezygnować z przyjętego zlecenia bądź pełnomocnictwa tylko w taki
sposób, aby Klient miał możliwość skorzystania z pomocy prawnej innej osoby. Doradca podatkowy ma obowiązek poinformowania Klienta
o skutkach wypowiedzenia pełnomocnictwa, a w szczególności o upływie istotnych terminów.

Od doradców wymaga się rzetelności zawodowej. Winni oni wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, w sposób
rzetelny, z zachowaniem należytej staranności.
Każdy doradca podatkowy zobowiązany jest do obrony interesów
swojego Klienta w sposób odważny i honorowy, przy zachowaniu szacunku wobec organów państwa, bez względu na własne korzyści oraz
konsekwencje. Ustawa o doradztwie podatkowym gwarantuje przy
tym, że doradca podatkowy przy wykonywaniu czynności zawodowych
korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przepisami
prawa i rzeczową potrzebą. Nadużycie tej wolności – stanowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony lub jej
pełnomocnika, świadka, biegłego albo tłumacza – podlega wyłącznie
odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Zgodnie z obowiązującymi „Zasadami etyki doradców podatkowych” doradca podatkowy powinien informować Klienta o przebiegu sprawy i jej wyniku. Ma też obowiązek zawiadomić Klienta o przysługujących mu środkach odwoławczych od orzeczenia kończącego
postępowanie w danej instancji. Doradca podatkowy może zaniechać
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