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•	 WIĘCEJ	PODATNIKÓW	
ZAINSTALUJE	KASY	FISKALNE!		

Poza nowelizacją VAT, Ministerstwo 
Finansów przygotowało projekt nowych 
przepisów dotyczących zwolnień 
z obowiązku stosowania ewidencji przy 
użyciu kas fiskalnych.

•	 PRZYKRĘCANIE	ŚRUBY	FIRMOM

•	 UŁATWIENIA	W	PRZESYŁANIU	
DEKLARACJI	PRZEZ	INTERNET

•	 ZMIANY	W	INTRASTAT

•	 TRYB	POSTĘPOWANIA	W	RAZIE	
SKARGI

•	 ULGA	MIESZKANIOWA	PRZY	
DAROWIŹNIE	

•	 SPÓŁKA	CYWILNA	I	DOSTĘPNE	
FORMY	OPODATKOWANIA	
PODATKIEM	DOCHODOWYM

•	 UŁATWIENIA	DLA	
PRZEDSIĘBIORCÓW	DOTYCZĄCE	
ŚWIADECTW	POCHODZENIA

•	 OTWARTY	RYNEK	USŁUG	
POCZTOWYCH?	

•	 ZNOSZENIE	BARIER	DLA	
PRZEDSIĘBIORCÓW?	

•	 ZMIANY	DO	ELEKTORNICZNEGO	
POSTĘPOWANIA	
UPOMINAWCZEGO

•	 UNIJNE	SPÓŁKI	MAJĄ	RÓWNE	
PRAWA	

•	 ZAKOŃCZENIE	DZIAŁALNOŚCI	
W	SPÓŁCE	CYWILNEJ	

Niekiedy nadchodzi pora, żeby 
zakończyć działalność spółki cywilnej 
albo któryś ze wspólników decyduje się 
na wystąpienie z niej. Z czym wiąże się 
rozwiązanie spółki cywilnej albo 
odejście wspólnika?

•	 SKŁADKI	ZUS	MOŻESZ	PŁACIĆ	
ON-LINE

•	 JAKIE	ZMIANY	W	CZASIE	PRACY?	

•	 CO	NOWEGO	W	BECIKOWYM?		

•	 MNIEJ	ZAWODÓW	
REGULOWANYCH	

•	 JAKA	PŁACA	MINIMALNA?				

Od dnia 1 stycznia 2013 r. wysokość 
minimalnego wynagrodzenia 
pracownika zatrudnionego w pełnym  
miesięcznym wymiarze czasu  pracy 
nie może być niższa od kwoty 
1600 zł (brutto).

•	 MAKSYMALNA	PODSTAWA	
SKŁADEK	CHOROBOWYCH

•	 WYJAŚNIENIA	DOTYCZĄCE	
PIECZY	ZASTĘPCZEJ	

•	 BEZPIECZNE	WYJAZDY	DO	PRACY

•	 ZMIANY	W	PRAWIE	PRASOWYM

•	 „UTWORY	OSIEROCONE"	
UDOSTĘPNIONE	PUBLICZNIE				

Fotografie, filmy, poematy, które są 
chronione przez prawa autorskie,ale 
ich właścicieli nie można odnaleźć, 
zostaną wkrótce udostępnione 
szerszej publiczności. Zgodnie 
z projektem udostępniania 
kulturalnego dziedzictwa Europy 
w sieci, dyrektywa przyjęta przez 
Parlament Europejski pozwoli 
wszystkim korzystać z tzw. „utworów 
osieroconych”.



s ł o w o  o d  d o r a d c y

T E R M I N Y
październik

1.	–	Wpłata	na	ZFŚS	drugiej	raty	odpisu	i	zwiększeń;

5.	–	Wpłata	składek	na	ubezpieczenia	społeczne,	ubez-
pieczenie	zdrowotne,	FP	i	FGŚP	-	jednostki	budżetowe	
i	samorządowe	zakłady	budżetowe.

8.	–	Zapłata	podatku	w	formie	karty	podatkowej	za	
wrzesień.

8.	–	Wpłata	zryczałtowanego	podatku	dochodowego	
pobranego	w	wrześniu	od	należności	wypłaconych	
zagranicznej	osobie	prawnej	z	tytułów	wymienionych	
w	art.	21	ust.	1	ustawy	o	p.d.o.p.

8.	–	Wpłata	zryczałtowanego	podatku	dochodowego	
pobranego	w	wrześniu	od	dochodów	z	dywidend	oraz	
innych	przychodów	z	tytułu	udziału	w	zyskach	osób	
prawnych	i	przekazanie	podatnikowi	informacji	CIT-7.

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

10.	–	Złożenie	zgłoszenia	INTRASTAT	za	wrzesień.

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

15.	–	Wpłata	składek	na	ubezpieczenia	społeczne,	ubez-
pieczenie	zdrowotne,	FP	i	FGŚP	za	wrzesień	–	pozostali	
płatnicy	składek.
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Drogi	Kliencie,

Już	Heraklit	z	Efezu	zauważył,	że	„jedyną	stałą	rzeczą	jest	zmiana”.	Przez	tysiąclecia	ta	sentencja	
nie	straciła	na	aktualności.	Na	nowy	rok	wszystkie	podatki	zostaną	znowelizowane	i	to	każdy	za	
pomocą	kilku	aktów	prawnych,	których	projekty	są	w	większości	dopiero	dopracowywane.	Zmiany	
mają	dotknąć	również	prawo	pracy.	

Poza	tym	niekorzystnie	dla	przedsiębiorców	zmieniają	się	wskaźniki	na	2013	rok:	wzrastają	różne	
obciążenia	(np.	składki	ZUS	początkujących	przedsiębiorców	uzależnione	od	wynagrodzenia	mini-
malnego),	a	obniżają	się	limity	dla	zastosowania	różnych	preferencji,	np.:
•	 limit	do	ksiąg	rachunkowych:	4.936.560	zł
•	 limit	dla	małego	podatnika:	 4.922.000	zł
•	 limit	dla	małego	podatnika	dla	pośredników:	185.000	zł
•	 limit		dot.	jednorazowej	amortyzacji:		205.000	zł
•	 limit	do	ryczałtu	ewidencjonowanego:	615.300	zł
•	 limit	do	opłacania	ryczałtu	kwartalnie:	102.550	zł

Państwo	szuka	coraz	staranniej	sposobów	wyciśnięcia	z	podatników	ostatnich	złotówek,	czy	to	
w	formie	kar	za	rozmaite	niedociągnięcia,	czy	to	w	poprzez	zabieranie	wszelkich	ulg.	Nie	dziwią	
więc	plany	przedsiębiorców	co	do	zwalniania	pracowników	i	ograniczania	działalności.

Twój	Doradca	Podatkowy
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PODATKIT E R M I N Y
październik

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

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

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

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

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

22.	–	Wpłata	podatku	dochodowego	od	podatników	
osiągających	dochody	bez	pośrednictwa	płatników	ze	
stosunku	pracy	z	zagranicy	oraz	z	emerytur	i	rent	z	zagra-
nicy	czy	z	tytułu	osobiście	wykonywanej	działalności	np.	
literackiej,	artystycznej.

22.	–	Wpłata	ryczałtu	od	przychodów	ewidencjonowa-
nych	za	wrzesień.

22.	–	Wpłata	na	PFRON	za	wrzesień.

25.	–	Deklaracja	i	rozliczenie	podatku	VAT	i	akcyzy.

25.	–	Złożenie	informacji	podsumowującej	(składanej	
elektronicznie).

                           WZORY PISM    

Nowe formularze

Resort	finansów	przygotował	projekt	rozporządzenia	
zmieniającego	rozporządzenie	w	sprawie	wzorów	

formularzy	zgłoszeń	identyfikacyjnych	
i	zgłoszeń	aktualizacyjnych.

Szykują	się	 też	zmiany	w	rozporządzeniu	w	sprawie	
sposobu	przesyłania	deklaracji	i	podań	oraz	rodzajów	
podpisu	elektronicznego,	którymi	powinny	być	opa-
trzone

                               PROJEKTY    

Więcej podatników 
zainstaluje kasy fiskalne!

Poza	nowelizacją	VAT,	Ministerstwo	Finansów	
przygotowało	projekt	nowych	przepisów	dotyczą-
cych	zwolnień	z	obowiązku	stosowania	ewidencji	

przy	użyciu	kas	fiskalnych.

Przewidziano	m.in.	zrównanie	 limitu	obrotów	pozwa-
lającego	 na	 korzystanie	 ze	 zwolnienia	 z	 obowiązku	

ewidencjonowania	 z	 zastosowaniem	 kas	 fiskalnych	
zarówno	dla	podmiotów	kontynuujących,	jak	i	rozpoczyna-
jących	działalność.	Zwolnienie	obejmie	tylko	podatników,	
których	obroty	 –	 ze	 sprzedaży	na	 rzecz	osób	 fizycz-
nych	 nieprowadzących	 działalności	 gospodarczej	
i	 rolników	 ryczałtowych	–	nie	przekraczają	20	 tys.	 zł	
w	skali	roku.
Obowiązkowo	 ewidencję	mają	 prowadzić	 szkoły	

nauki	jazdy.	Nowe	przepisy	planowo	mają	wejść	w	życie	
z	początkiem	2013	r.

Przykręcanie śruby firmom

Ograniczenie	przedsiębiorstwom	różnych	możliwo-
ści	pozwalających	optymalizować	wysokość	płaco-
nego	podatku	spowoduje	nagły	wzrost	obciążeń	
fiskalnych	i	administracyjnych	i	może	doprowadzić	
do	spadku	efektywności	firm	–	uważa	Rada	Podat-

kowa	PKPP	Lewiatan.

Ministerstwo	Finansów	przedstawiło	projekt	 ustawy	
o	 zmianie	 ustawy	o	podatku	dochodowym	od	osób	
prawnych,	ustawy	o	podatku	dochodowym	od	osób	
fizycznych	 oraz	 niektórych	 innych	 ustaw	 (projekt	
z	24	sierpnia	2012	r.).	Zgodnie	z	deklaracjami	resortu,	
projekt	ma	na	celu	uszczelnienie	systemu	podatkowego	
i	ograniczenie	dotychczasowych	mechanizmów	optyma-
lizacji	podatkowej.	Proponowane	zmiany	dotyczą	m.in.:
•	 modelu	opodatkowania	spółek	komandytowo–akcyj-

nych,
•	 niedostatecznej	kapitalizacji,
•	 świadczeń	w	naturze,
•	 dokumentacji	podatkowej.

powrót do spisu treści

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=634&id=313180&typ=news
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/502/projekt/59134/katalog/59141
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=636&id=297759&typ=news
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=636&id=306899&typ=news
http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=134&moduleid=472&anonsid=4512
http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=4507
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2012/1/fiskus_chce_przykrecic_srube_firmom
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/59396
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PODATKI

powrót do spisu treści

                         AKTUALNOŚCI    

Ułatwienia w przesyłaniu 
deklaracji przez Internet

Następne	elektroniczne	deklaracje	będzie	można	
składać	przez	Internet	bez	konieczności	posiadania	
tzw.	kwalifikowanego	podpisu	elektronicznego.	Do	
chwili	obecnej	z	tej	możliwości	mogli	korzystać	tylko	
podatnicy	składający	deklaracje	PIT.	Od	1	paździer-
nika	2012	r.	Ministerstwo	Finansów	rozszerza	tę	
możliwość	o	kolejne	4	deklaracje	z	zakresu	VAT	
i	podatku	od	czynności	cywilnoprawnych.	

Dzięki	zmianie	osoby	fizyczne	będą	mogły	składać	w	formie	
elektronicznej	bez	użycia	podpisu	elektronicznego	weryfiko-
wanego	za	pomocą	ważnego	kwalifikowanego	certyfikatu	
następujące	deklaracje:	
•	 VAT-7, VAT-7K, VAT-7D	–	za	okresy	rozliczeniowe	

rozpoczynające	 się	 po	 dniu	 31	 grudnia	 2010	 r.	
–	w	przypadku	osób	fizycznych	będących	podatnikami	
podatku	VAT,

•	 PCC-3	 (bez	załącznika	3a)	–	dotyczące	czynności	
cywilnoprawnych	dokonywanych	po	dniu	31	grudnia	
2011	r.
Chociaż	składanie	deklaracji	papierowych	wciąż	pozostaje	

najpopularniejszym	sposobem	rozliczania	się	podatników,	
Polacy	coraz	chętniej	rozliczają	się	przez	Internet.	Dzięki	
nowym	ułatwieniom	system	będzie	dostępny	dla	większej	
liczby	podatników,	co	przyczyni	się	do	dalszego	upowszech-
niania	elektronicznego	kanału	składania	deklaracji.	

System	e-Deklaracje	jest	bezpieczny	i	całkowicie	dar-
mowy,	a	złożona	deklaracja	zostanie	przesłana	bezpośrednio	
do	urzędu	skarbowego.	Pamiętać	jednak	należy,	że	gwaran-
cję	bezpieczeństwa	dają	tylko	te	formularze,	które	zostały	
pobrane	ze	strony	www.e-deklaracje.gov.pl.
Do	wysłania	powyższych	deklaracji	podatkowych	trzeba	

posiadać	dostęp	do	Internetu	oraz	przygotować	dane	takie	
jak:
•	 PESEL,
•	 NIP	(jeżeli	prowadzisz	działalność	gospodarczą	albo	

jesteś	zarejestrowanym	podatnikiem	podatku	od	towa-
rów	i	usług	albo	płatnikiem	składek	na	ubezpieczenia	
społeczne	lub	zdrowotne	za	zatrudnionego	pracow-
nika),

•	 imię	i	nazwisko,
•	 datę	urodzenia,
•	 kwotę	przychodu	wykazaną	w	zeznaniu	lub	rocznym	

obliczeniu	podatku	za	rok	podatkowy	o	dwa	lata	wcze-
śniejszy	niż	rok,	w	którym	składane	są	deklaracje,	które	
zabezpieczają	autentyczność	składanej	deklaracji.

Zmiany w INTRASTAT
Opublikowany	został	komunikat	informujący	
o	zmianie	zasad	funkcjonowania	systemu	

INTRASTAT.

Tym	samym,	tymczasowa	witryna	dedykowana	dla	systemu	
INTRASTAT,	zostanie	z	dniem	1	listopada	br.	wyłączona,	
a	zgłoszenia	INTRASTAT	będą	mogły	być	przesyłane	wyłącz-
nie	poprzez	stronę	CELINA	–	WebCel:	https://www.celina.
krakow.uc.gov.pl/AppCel/index.jsp

W	związku	z	powyższym,	wszystkie	osoby	zobowiązane	
oraz	ich	reprezentanci,	którzy	dotąd	nie	dokonali	wpisów	
w	PDR	lub	nie	dokonali	aktualizacji	wpisów	w	PDR,	nie	
będą	mogli	korzystać	z	możliwości	przesyłania	komunika-
tów	elektronicznych	do	systemu	INTRASTAT.
Jeżeli	wszystkie	 formalności	 dotyczące	 rejestracji	

w	PDR	zostały	dopełnione	i	dane	osoby	zobowiązanej	
i	 reprezentanta	 są	 aktualne,	 to	 od	 dnia	 1	 listopada	
2012	r.	należy	przesyłać	zgłoszenia	INTRASTAT	poprzez	
stronę	CELINA-WebCel	pod	adresem:	https://www.celina.
krakow.uc.gov.pl/AppCel/index.jsp

                     ZMIANY PRAWNE    

Tryb postępowania 
w razie skargi 

Minister	Finansów	wydał	zarządzenie	w	sprawie	
postępowania	w	przypadku	zaskarżenia	do	sądu	
administracyjnego	decyzji,	postanowienia	lub	

innego	aktu	albo	czynności	z	zakresu	administracji	
publicznej	oraz	rejestrów	prowadzonych	w	tych	

sprawach.

Zarządzenie	 reguluje	 tryb	postępowania	urzędników	
w	Ministerstwie	Finansów	 i	w	 izbach	celnych,	 izbach	
skarbowych,	a	 także	w	urzędach	kontroli	 skarbowej	
w	razie	wniesienia	skarg	przez	podatników.	Podano	w	nim	
np.	wzór	urzędowej	odpowiedzi	na	skargę	na	decyzję	czy	
postanowienie	albo	inny	akt	administracyjny.

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=314061&typ=news
http://www.e-deklaracje.gov.pl/
http://www.mf.gov.pl/_files_/aktualnoci/2012/wrzesien/e_deklaracje2_2013.pdf
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=2&dzial=321&id=312060&typ=news
http://www.mf.gov.pl/_files_/bip/bip_dzienniki/2012/20120824_dz_urz_min_fin_2012_poz_44.pdf
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PODATKI

powrót do spisu treści

                          ODPOWIEDZI    

Ulga mieszkaniowa 
przy darowiźnie

Pan	X	chce	podarować	synowej	(która	nie	ma	
własnego	mieszkania	i	mieszka	u	rodziców)	dom	
mieszkalny	o	powierzchni	użytkowej	150	m2	

i	wartości	300	000	zł.	Czy	synowa	będzie	musiała	
zapłacić	podatek	z	tego	tytułu?	Jeśli	tak,	to	

w	jakiej	wysokości?

Synowa	zalicza	się	do	I	grupy	podatkowej,	jednak	nie	jest	
objęta	zwolnieniem	z	art.	4a	ustawy	o	podatku	od	spadków	
i	darowizn,	przewidzianym	dla	najbliższych.	Ponieważ	war-
tość	przedmiotu	darowizny	(300.000	zł)	przekracza	kwotę	
wolną	od	podatku	(9.637	zł),	to	jeśli	synowa	przyjmie	
darowiznę,	musi	się	liczyć	z	koniecznością	zapłaty	podatku	
z	tego	tytułu.
Zakładając,	że	synowa	spełnia	wszystkie	warunki	sko-

rzystania	z	ulgi	mieszkaniowej	i	zamierza	zamieszkiwać	
w	podarowanym	domu	przez	co	najmniej	5	lat,	to	jej	
podatek	należy	wyliczyć	w	następujący	sposób:
•	 300.000	zł	:	150	m2	=	2.000	zł/m2		-	wartość	1	m2	

powierzchni	użytkowej
•	 2.000	zł/m2	x	110	m2	=	220.000	zł		–	maksymalne	

odliczenie	od	podstawy	opodatkowania
•	 300.000	zł	–	220.000	zł	–	9.637	zł	=	70.363	zł		-	

nadwyżka	podstawy	opodatkowania	ponad	kwotę	
wolną	od	podatku

•	 822,20	 zł	+	 7	%	 x	 (70.363	 zł	 –	 20.556	 zł)	=	

4.308,69	zł	 –	podatek	do	zapłaty	od	darowizny	
(od	2006	r.	kwotę	tę	zaokrągla	się	do	pełnych	złotych	
=	4.309	zł)
Synowa	powinna	 zapłacić	podatek	notariuszowi,	

będącemu	płatnikiem,	przy	sporządzaniu	aktu	notarial-
nego	umowy	darowizny.	

                                 PORADY    

Spółka cywilna i dostępne 
formy opodatkowania 

podatkiem dochodowym

W	przypadku	prowadzenia	działalności	gospodar-
czej	w	formie	spółki	cywilnej	podatnikami	podatku	
dochodowego	są	wspólnicy.	Zarówno	przychody,	jak	
i	koszty	ich	uzyskania	ustalane	są	proporcjonalnie	do	

uprawnień	wspólników	do	udziału	
w	zysku.

Formy	 opodatkowania	 dostępne	 dla	wspólników	
spółki	cywilnej	(zależnie	od	rodzaju	i	rozmiarów	prowa-
dzonej	działalności):	
1.	 podatek	dochodowy	od	osób	fizycznych	na	zasadach	

ogólnych	(według	progresywnej	skali	podatkowej)	
–	przy	prowadzeniu	dla	spółki	pełnej	księgowości	albo	
podatkowej	księgi	przychodów	i	rozchodów;

2.	 podatek	liniowy	(19%)	–	przy	prowadzeniu	dla	spółki	
pełnej	księgowości	albo	podatkowej	księgi	przycho-
dów	i	rozchodów;		

3.	 ryczałt	od	przychodów	ewidencjonowanych;
4.	 karta	podatkowa	–	w	przypadku	niektórych	rodzajów	

działalności	gospodarczej.
Nie	jest	dopuszczalne,	żeby	część	wspólników	spółki	

cywilnej	osób	fizycznych	lub	spółki	jawnej	osób	fizycznych	
objęta	była	ryczałtem	od	przychodów	ewidencjonowa-
nych	(lub	karty	podatkowej),	a	część	korzystała	z	zasad	
ogólnych	lub	podatku	liniowego.	W	przypadku	wyboru	
karty	podatkowej	w	decyzji	o	wysokości	podatku	docho-
dowego	wydawanej	odrębnie	na	każdy	rok	podatkowy	
przez	naczelnika	urzędu	skarbowego	wymienieni	są	wszy-
scy	wspólnicy	spółki	cywilnej.
Możliwe	jest	natomiast	zróżnicowanie	formy	opodat-

kowania	dochodów	poszczególnych	wspólników	spółki	
cywilnej	tak,	że	niektórzy	opłacają	podatek	dochodowy	
na	zasadach	ogólnych	na	podstawie	skali	podatkowej	
a	niektórzy	według	stawki	liniowej	(19%)	–	są	bowiem	oni	
odrębnymi	wspólnikami.
Jeśli	pewna	osoba	prowadzi	działalność	gospodarczą	

w	różnych	formach	(np.	prowadzi	indywidualnie	restau-
rację,	a	spółka	cywilna,	w	której	uczestniczy	prowadzi	
działalność	hotelarską),	to	wybór	formy	opodatkowania	
dochodów	z	działalności	gospodarczej	dotyczy	wszyst-
kich	form	jej	prowadzenia	(czyli	i	dochodu	z	restauracji,	
i	dochodu	z	udziału	w	spółce	cywilnej).
Żeby	wyliczyć	dochody	poszczególnych	wspólników,	

wpierw	trzeba	ustalić	dochód	spółki,	tak	jakby	to	spółka	
była	podatnikiem.	Następnie	dochód	spółki	dzieli	 się	
między	wspólników	–	proporcjonalnie	do	ich	udziałów	
w	zyskach.
Również	koszty	uzyskania	przychodów	u	wspólników	

spółki	cywilnej	ustala	się	proporcjonalnie	do	ich	udziałów	
w	zysku,	jeśli	podatnicy	opodatkowani	są	na	podstawie	
ustawy	o	podatku	dochodowym	od	osób	fizycznych.
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                         AKTUALNOŚCI 

Ułatwienia dla 
przedsiębiorców dotyczące 

świadectw pochodzenia

Od	1	października	Służba	Celna	wprowadza	kolej-
ne	ułatwienia	dla	przedsiębiorców,	tym	razem	dla	
korzystających	z	niepreferencyjnych,	uniwersal-

nych	świadectw	pochodzenia.	
	
Zastosowanie	 tej	 procedury	 wyeliminuje	 koniecz-
ność	każdorazowego	składania	wniosku	o	wystawienie	
tzw.	uniwersalnych	świadectw	pochodzenia	dla	każdej	
partii	wywożonych	produktów.	Spowoduje	to	szybszą	
realizację	formalności	celnych.
Od	1	października	2012	r.	przedsiębiorcy	będą	mogli	

korzystać	 z	 uproszczenia	 umożliwiającego	 (po	 uzy-
skaniu	 pozwolenia)	wystawianie	 niepreferencyjnych	
uniwersalnych	świadectw	pochodzenia	z	zastosowaniem	
art.	49	rozporządzenia	Komisji	(EWG)	nr	2454/93	z	dnia	
2.07.1993	r.	ustanawiającego	przepisy	w	celu	wykonania	
rozporządzenia	Rady	(EWG)	nr	2913/92	ustanawiają-
cego	Wspólnotowy	Kodeks	Celny		(Dz.Urz.	UE		L		Nr	253	
z	11.10.1993,	str.	1)	wraz	z	możliwością	wydawania	tych	
świadectw	w	procedurze	in	blanco.
Osoba	ubiegająca	 się	 o	 udzielenie	 upoważnienia	

powinna	złożyć	wniosek	do	naczelnika	urzędu	celnego	
właściwego	ze	względu	na	siedzibę	wnioskodawcy.
Pozwolenie	może	być	udzielone	na	uproszczenie	

w	podstawowym	zakresie	(tzw.	tryb	zwykły)	lub	rozszerzo-

nym	(tzw.	tryb	in	blanco).	Uproszczenie	kierowane	jest	do	
eksporterów,	którzy	często	i	regularnie	dokonują	wywozu	
towarów,	w	 szczególności	 do	 podmiotów	będących	
producentami	wywożonych	towarów	i/lub	posiadaczy	
pozwoleń	na	procedurę	uproszczoną.	Upoważnienie	do	
stosowania	art.	49	ww.	rozporządzenia	nr	2454/93	wyeli-
minuje	konieczność	każdorazowego	składania	wniosku	
o	wystawienie	tzw.	uniwersalnych	świadectw	pochodze-
nia	dla	każdej	partii	wywożonych	produktów.
Szczegółowe	wytyczne	dotyczące	zasad	stosowania	

uproszczonej	procedury	wystawiania	niepreferencyjnych	
świadectw	pochodzenia	w	oparciu	o	powyższy	przepis	
znajdują	się	na	stronie	Służby	Celnej	w	zakładce	Infor-
macje	i	wyjaśnienia/Pochodzenie	towarów.

                               PROJEKTY 

Otwarty rynek usług 
pocztowych?

Od	1	stycznia	2013	r.	przestaniemy	dostawać	listy	
z	metalowymi	płytkami	albo	z	zeszytem	–	Poczta	
Polska	nie	będzie	już	bowiem	miała	wyłączności	
na	przesyłki	do	50	g	i	jej	konkurenci	nie	będą	mu-
sieli	się	uciekać	do	obciążania	własnych	przesyłek.	

Zakłada	to	przyjęty	25	września	przez	rząd	projekt	ustawy	
–	Prawo	pocztowe,	które	liberalizuje	rynek	usług	poczto-
wych	zgodnie	z	dyrektywami	unijnymi.	Wszystkie	firmy	
świadczące	usługi	pocztowe	będą	miały	równy	dostęp	

do	rynku	usług	pocztowych.	Wystarczy	wpis	do	rejestru	
operatorów	pocztowych	w	UKE	(to	Prezes	Urzędu	Komu-
nikacji	Elektronicznej	będzie	nadzorował	funkcjonowanie	
rynku	pocztowego)	–	nie	trzeba	już	będzie	występować	
o	zezwolenie.
A	ponieważ	projekt	zakłada,	że	usługą	pocztową	nie	

jest	cały	proces	–	od	nadania	przesyłki	do	jej	doręczenia	
–	firmy	działające	na	rynku	pocztowym	będą	mogły	się	
specjalizować	np.	tylko	w	doręczaniu.

Znoszenie barier dla 
przedsiębiorców?

Kasowe	rozliczanie	podatków,	ulga	na	złe	długi,	
skrócenie	terminu	na	zwrot	VAT	oraz	wydłużenie	
terminu	na	rozliczenie	VAT	w	imporcie	–	to	tylko	
niektóre	rozwiązania	proponowane	przez	MG	dla	
przedsiębiorców	w	założeniach	do	projektu	kolejnej	
ustawy	o	redukcji	niektórych	obciążeń	administra-

cyjnych	w	gospodarce.

Przewiduje	on	np.	umożliwienie	zapłaty	VAT	dopiero	po	
faktycznym	otrzymaniu	środków	od	kontrahenta,	a	nie	
po	wystawieniu	mu	faktury.	
Założono	ujednolicenie	terminu	zwrotu	wszystkich	

podatków	i	wydłużenie	terminu	na	składanie	informacji	
podsumowujących	VAT-UE.	
Zmiany	obejmą	też	regulacje,	zgodnie	z	którymi	kwa-

lifikowane	są	tzw.	złe	długi,	czyli	zaległości	niezapłacone	
przez	180	dni.	MG	planuje	ten	termin	skrócić	do	90	dni,	
dzięki	czemu	w	przypadku	niezapłaconej	faktury	można	
byłoby	ją	zakwalifikować	jako	zły	dług	i	uzyskać	ulgę	

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=2&dzial=534&id=313268&typ=news
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=2&dzial=529&id=313200
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/decyzje_z_dnia/projekt_ustawy_prawo_pocztowe_,11107/
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/decyzje_z_dnia/projekt_ustawy_prawo_pocztowe_,11107/
http://mac.gov.pl/dzialania/prawo-pocztowe-listy-bez-plytek-rzad-przyjal-projekt/
http://bip.mg.gov.pl/node/16302


FIRMA

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII     – 7 –powrót do spisu treści

w	VAT.	Pozwoli	 to	podatnikowi	na	odzyskanie	przy-
najmniej	 zwrotu	wpłaconego	podatku	po	niespełna	
3	miesiącach	od	upływu	terminu	płatności,	a	nie	 jak	
obecnie	po	pół	roku.	Podobną	zasadę	proponuje	się	także	
w	CIT.
Szef	resortu	gospodarki	zaproponował	też,	aby	skró-

cić	z	60	do	30	dni	okres	zwrotu	podatku	przy	eksporcie	
i	imporcie.	MG	planuje	też	podwyższenie	–	z	1,2	mln	
do	2,0	mln	euro	–	maksymalnej	wartości	 sprzedaży,	
uprawniającej	do	zaklasyfikowania	przedsiębiorcy	jako	
tzw.	„małego	podatnika”.	-	Dzięki	 temu	będą	mogli	
skorzystać	z	uproszczonych	rozwiązań	podatkowych,	
np.	kasowej	metody	rozliczania	VAT	czy	prowadzenia	
uproszczonej	księgowości.

Zmiany do elektronicznego 
postępowania upominawczego?
W	Ministerstwie	Sprawiedliwości	trwają	prace	

nad	projektem	założeń	projektu	ustawy	o	zmianie	
ustawy	–	Kodeks	postępowania	cywilnego	oraz	
niektórych	innych	ustaw,	w	którym	proponuje	się	
zmiany	w	zakresie	przepisów	dotyczących	elektro-

nicznego	postępowania	upominawczego.

Prace	legislacyjne	nad	projektem	założeń	znajdują	się	
na	etapie	uzgodnień	międzyresortowych.	Projektowane	
regulacje	służyć	mają	stworzeniu	dalszych	zachęt	do	
korzystania	z	tej	drogi	procedowania.	Potrzeba	zmian	
w	tym	postępowaniu	ogniskuje	się	wokół	następujących	
kwestii:
a.	 umożliwienie	powodowi	złożenia	wniosku	o	umorze-

nie	(zakończenie)	postępowania	w	razie	zaistnienia	
określonych	zdarzeń	procesowych,

b.	 uzupełnianie	opłaty	od	pozwu,
c.	 sprecyzowanie	zakresu,	w	jakim	pozew	i	sprzeciw	

podlegają	uzupełnieniu	w	razie	przekazania	sprawy	
do	postępowania	zwykłego.

                           ORZECZENIA 

Unijne spółki mają 
równe prawa

Państwo	członkowskie,	które	dopuszcza	możliwość	
przekształceń	spółek,	musi	umożliwić	przekształ-
cenie	spółki	utworzonej	w	innym	państwie	człon-

kowskim	–	uznał	ETS.

Trybunał	przypomniał,	 że	w	braku	 jednolitej	defini-
cji	spółek	w	prawie	Unii,	mogą	one	istnieć	wyłącznie	
za	pośrednictwem	prawa	krajowego,	regulującego	ich	
tworzenie	i	działanie.	Tym	samym	w	kontekście	trans-
granicznych	przekształceń	spółek	przyjmujące	państwo	
członkowskie	 jest	uprawnione	do	stanowienia	norm	
mających	 zastosowanie	 do	przeprowadzania	 takich	
przekształceń	oraz	do	 stosowania	przepisów	prawa	
krajowego	dotyczących	przekształceń	wewnętrznych	
regulujących	sposób	tworzenia	i	działania	spółki.	
ETS	zaznaczył	jednak,	że	ustawodawstwo	krajowe	

regulujące	tę	dziedzinę	nie	jest	generalnie	wyłączone	
spod	 zakresu	 zastosowania	 zasady	 swobody	przed-

siębiorczości,	wskutek	czego	jego	przepisy	zakazujące	
przekształcenia	spółki	utworzonej	w	innym	państwie	
członkowskim,	które	 jednocześnie	umożliwiają	prze-
kształcanie	 spółek	 krajowych,	 należy	 rozpatrywać	
w	świetle	tej	zasady.	
Prawo	węgierskie	dopuszcza	przekształcanie	spółek	

węgierskich,	 ale	odrzuca	możliwość	przekształcenia	
w	spółkę	węgierską	spółki	utworzonej	w	innym	państwie	
członkowskim.	Uregulowanie	węgierskie	wprowadza	
więc	w	sposób	generalny	odmienne	traktowanie	spółek 
w	zależności	od	tego,	czy	przekształcenie	ma	charak-
ter	krajowy	czy	transgraniczny.	Tymczasem,	ponieważ	
tego	rodzaju	różnica	w	traktowaniu	może	zniechęcać	
spółki	mające	siedzibę	w	innych	państwach	członkow-
skich	do	korzystania	ze	swobody	przedsiębiorczości,	
stanowi	ona	nieuzasadnione	ograniczenie	wykony-
wania	tej	swobody.	Trybunał	orzekł,	że	prawo	Unii	
stoi	 na	przeszkodzie	 temu,	 aby	organy	państwa	
członkowskiego	mogły	przy	okazji	przekształcenia	
transgranicznego	odmówić	wskazania	w	rejestrze	
spółek	spółki	państwa	członkowskiego	pochodzenia	
jako	poprzednika	prawnego	spółki	przekształconej,	
jeżeli	możliwość	uczynienia	 takiej	wzmianki	 ist-
nieje	w	przypadku	przekształceń	wewnętrznych.	
ETS	 wyjaśnił	 też,	 iż	 organy	 przyjmującego	 pań-
stwa	członkowskiego	są	zobowiązane	do	tego,	aby 
w	toku	rozpatrywania	wniosku	o	rejestrację	spółki	
uwzględniać	dokumenty	wydane	przez	organy	pań-
stwa	członkowskiego	pochodzenia,	potwierdzające,	
że	zaprzestając	prowadzenia	działalności	w	tym	pań-
stwie,	spółka	ta	faktycznie	działała	zgodnie	z	jego	
prawem	krajowym.

Wyrok	ETS	z	12.07.2012	r.	w	sprawie	C-378/10	-	VALE	
Építési	Kft

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4301,informacja-dotyczaca-proponowanych-przez.html
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120098pl.pdf
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-378/10
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-378/10
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                                 PORADY 

Zakończenie działalności 
w spółce cywilnej

Niekiedy	nadchodzi	pora,	żeby	zakończyć	działal-
ność	spółki	cywilnej,	albo	któryś	ze	wspólników	
decyduje	się	na	wystąpienie	z	niej.	Z	czym	wią-
że	się	rozwiązanie	spółki	cywilnej	albo	odejście	

wspólnika?

	

WYSTĘPOWANIE	WSPÓLNIKÓW	ZE	SPÓŁKI

Jeśli	spółka	została	zawarta	na	czas	nieoznaczony,	to	
każdy	wspólnik	może	z	niej	zawsze	wystąpić,	wypo-
wiadając	swój	udział	na	3	miesiące	naprzód	na	koniec	
roku	obrachunkowego.	
Z	ważnych	powodów	wspólnik	może	także	wypo-

wiedzieć	 swój	 udział	 bez	 zachowania	 terminów	
wypowiedzenia,	 chociażby	 spółka	 była	 zawarta	 na	
czas	oznaczony.	Zastrzeżenie	przeciwne	w	umowie	czy	
uchwale	będzie	zawsze	nieważne.	W	przypadku	spółki	
zawartej	na	czas	oznaczony	wspólnik	może	zatem	z	niej	
wystąpić	jedynie	z	ważnych	powodów.	Pojęcie	„ważne	
powody”	należy	interpretować	zależnie	od	okoliczno-
ści	konkretnej	sytuacji.	Mogą	to	być	zarówno	przyczyny	
subiektywne,	 jak	 i	obiektywne;	mogą	bezpośrednio	
dotyczyć	tak	wspólnika	występującego	ze	spółki,	 jak	
i	pozostałych	wspólników	(np.	choroba,	utrata	zdol-
ności	pracy,	zmiana	miejsca	zamieszkania,	niemożność	

pogodzenia	 uczestnictwa	w	 spółce	 z	 obowiązkami	
państwowymi,	 brak	 wzajemnego	 zaufania	 między	
wspólnikami).	„Ważne	powody”	to	taki	zespół	okolicz-
ności,	które	sprawiają,	że	niesposób	zmuszać	wspólnika	
do	pozostawania	w	spółce	wbrew	jego	woli.	Pojęcie	
„ważne	powody”	nie	obejmuje	jednak	nawet	uzasad-
nionego	przekonania	wspólnika,	że	spółce	zagrażają	
poważne	straty.
Oświadczenie	woli	zawierające	wypowiedzenie	udziału	

w	spółce	powinno	być	dokonane	w	formie	pisemnej	i	zło-
żone	wszystkim	pozostałym	wspólnikom.	

Przykład	wypowiedzenia	udziału	w	spółce	cywilnej:	

Janina	Malina	 	 	 Katowice,	25	kwiecień	2012	r.	
zam.	ul.	Pistacjowa	44/4
40-003	Katowice

Wypowiedzenie	udziału	w	spółce	cywilnej	

Oświadczam,	że	wypowiadam	swój	udział	w	Spółce	
cywilnej	„AAAA”	prowadzącej	działalność	w	siedzibie	
w	Katowicach,	ul.	Palmowa	55,	wpisanej	do	Centralnej	
Ewidencji	i	Informacji	o	Działalności	Gospodarczej		pod	
numerem	…………………………………….,	ze	skutkiem	
natychmiastowym.
Umowa	 spółki	 cywilnej	 zawarta	 została	 w	 dniu	

28	grudnia	2011	r.	pomiędzy	Józefą	Truskawką,	Józefem	
Poziomką	i	Janiną	Maliną.
Powodem	wypowiedzenia	udziału	jest	wykryta	u	mnie	

niedawno	ciężka	choroba	i	konieczność	poddania	się	dłu-
gotrwałemu	leczeniu	szpitalnemu.

																														Janina	Malina

Jeśli	w	ciągu	ostatnich	6	miesięcy	została	przeprowadzona	
bezskuteczna	egzekucja	z	ruchomości	wspólnika,	to	jego	
wierzyciel	osobisty,	który	uzyskał	zajęcie	praw	przysłu-
gujących	wspólnikowi	na	wypadek	wystąpienia	ze	spółki	
bądź	jej	rozwiązania,	może	wypowiedzieć	jego	udział	
w	spółce	na	3	miesiące	naprzód,	chociażby	nawet	spółka	
była	zawarta	na	czas	oznaczony.	Jeżeli	umowa	spółki	prze-
widuje	krótszy	termin	wypowiedzenia,	to	wierzyciel	może	
z	tego	terminu	skorzystać.	
Wspólnikowi	występującemu	ze	spółki	zwracane	są	

w	naturze	rzeczy,	które	wniósł	do	spółki	do	używania,	
a	także	wypłaca	się	w	pieniądzu	wartość	jego	wkładu	
oznaczoną	w	umowie	spółki,	a	w	braku	takiego	oznacze-
nia	–	wartość,	jaką	wkład	ten	miał	w	chwili	wniesienia.	
Nie	ulega	zwrotowi	wartość	wkładu	polegającego	na	
świadczeniu	usług	albo	na	używaniu	przez	spółkę	rzeczy	
należących	do	wspólnika.	Poza	tym	wypłaca	się	wystę-
pującemu	wspólnikowi	w	pieniądzu	taką	część	wartości	
wspólnego	majątku	pozostałego	po	odliczeniu	wartości	
wkładów	wszystkich	wspólników,	jaka	odpowiada	sto-
sunkowi,	w	którym	występujący	wspólnik	uczestniczył	
w	zyskach	spółki.	

ROZWIĄZYWANIE	SPÓŁKI	CYWILNEJ

Rozwiązanie	spółki	cywilnej	może	nastąpić	z	 różnych	
powodów	i	w	różnych	trybach,	np.:	
	■ w	drodze	umowy	między	wszystkimi	wspólnikami,	
gdy	spełniony	został	w	całości	określony	w	umowie	
cel	gospodarczy,	

	■ po	spełnieniu	się	przewidzianych	w	umowie	spółki	
warunków	powodujących	rozwiązanie	spółki;

	■ na	skutek	wystąpienia	ze	spółki	bądź	śmierci	jednego	
z	dwóch	wspólników.	
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Jeśli	 jednak,	 pomimo	 istnienia	 przewidzianych	
w	umowie	powodów	rozwiązania	spółki,	trwa	ona	nadal	
za	zgodą	wszystkich	wspólników,	poczytuje	się	ją	za	prze-
dłużoną	na	czas	nie	oznaczony.	
Jeżeli	w	wyniku	wystąpienia	bądź	śmierci	wspólnika	

w	spółce	pozostał	tylko	jeden	wspólnik,	to	ulega	ona	roz-
wiązaniu	z	mocy	samego	prawa.	Można	jednak	zastrzec	
w	umowie,	iż	spadkobiercy	wspólnika	wejdą	do	spółki	
na	jego	miejsce.	W	takiej	sytuacji	powinni	oni	wskazać	
spółce	jedną	osobę,	która	będzie	wykonywała	ich	prawa.	
Dopóki	to	nie	nastąpi,	pozostali	wspólnicy	mogą	sami	
podejmować	wszelkie	czynności	w	zakresie	prowadzenia	
spraw	spółki.
Ponadto	spółka	ulega	rozwiązaniu	z	dniem	ogłoszenia	

upadłości	wspólnika.	Z	ważnych	powodów	podważają-
cych	podstawy	dalszego	istnienia	spółki	każdy	wspólnik	
może	również	zażądać	jej	rozwiązania	przez	sąd	w	dro-
dze	konstytutywnego	orzeczenia	wydanego	w	wyniku	
uwzględnienia	takiego	powództwa	wspólnika	albo	wspól-
ników.	
Od	chwili	rozwiązania	spółki	do	wspólnego	majątku	

wspólników	stosuje	się	odpowiednio	przepisy	o	współ-
własności	w	częściach	ułamkowych	z	zachowaniem	zasad	
poniższych.	W	razie	więc	niemożności	dobrowolnego	
podziału	majątku	spółki	pomiędzy	byłymi	wspólnikami,	jego	
likwidację	–	na	żądanie	zainteresowanego	–	przeprowa-
dza	sąd	w	trybie	właściwym	dla	zniesienia	współwłasności,	
tj.	w	trybie	postępowania	nieprocesowego,	stosując	art.	617	
i	następne	Kodeksu	postępowania	cywilnego.	
Z	majątku	pozostałego	po	zapłaceniu	długów	spółki	

zwraca	się	wspólnikom	ich	wkłady,	stosując	odpowiednio	
zasady	zwrotu	wkładów	w	razie	wystąpienia	wspólnika	ze	
spółki.	Pozostałą	nadwyżkę	wspólnego	majątku	dzieli	się	
między	wspólników	w	takim	stosunku,	w	jakim	uczestni-
czyli	w	zyskach	spółki	cywilnej.

UPADŁOŚĆ

Spółka	cywilna	nie	ma	zdolności	upadłościowej,	tym	
samym	nie	może	być	postawiona	w	stan	upadłości,	gdyż	
nie	jest	przedsiębiorcą.	W	stan	upadłości	można	zaś	
postawić	wspólników	spółki	cywilnej.	Przedsiębiorcami	
są	bowiem	jej	wspólnicy	i	oni	mają	zdolność	upadło-
ściową.

                     ZMIANY PRAWNE 

Krótszy czas rejestracji 
zastrzeżonych produktów 

spożywczych

Parlament	Europejski	przyjął	rozporządzenie	
w	sprawie	systemów	jakości	produktów	rolnych,	
dzięki	któremu	o	połowę	skróci	się	czas	oczekiwa-
nia	na	uzyskanie	certyfikatu	jakości	dla	produktów	
rolnych	pochodzących	z	określonych	obszarów	
geograficznych	lub	wyprodukowanych	według	
tradycyjnych	receptur.	Uzgodniony	z	państwami	
członkowskimi	dokument	wprowadza	również	
oznakowanie	produktów	z	obszarów	górskich.

Nowe	przepisy	skrócą	czas	oczekiwania	na	rozpatrze-
nie	wniosku	o	rejestrację	do	sześciu	miesięcy.	Skrócony	
zostanie	także	czas	na	złożenie	zawiadomienia	o	sprzeci-
wie	przez	organ	państwa	lub	osobę	fizyczną	lub	prawną	

mającą	uzasadniony	interes	oraz	mającą	siedzibę	na	tery-
torium	państwa	trzeciego.
Rozporządzenie	zawiera	zapisy	umożliwiające	grupom	

producenckim	skuteczną	ochronę	nazw	zastrzeżonych	
i	promocję	autentyczności	i	dobrej	reputacji	swoich	pro-
duktów.	
Producenci	ubiegający	się	o	certyfikat	„gwarantowanej	

tradycyjnej	specjalności”,	będą	musieli	udokumentować,	
że	produkt	jest	w	użyciu	na	rynku	krajowym	przez	okres	
umożliwiający	przekaz	z	pokolenia	na	pokolenie,	nie	krót-
szy	niż	30	lat;
Rozporządzenie	ustanawia	dodatkową	definicję	jako-

ściową	stosowaną	do	opisu	produktów	pochodzących	
z	obszarów	górskich.	Po	roku	od	wejścia	w	życie	rozpo-
rządzenia	Komisja	może	zaproponować	wprowadzenie	
kolejnej,	nowej	definicji	„produktu	rolnictwa	wyspiar-
skiego”.
„Nazwa	pochodzenia”	to	nazwa,	którą	określa	się	

produkt	pochodzący	z	określonego	regionu	 i	którego	
wszystkie	etapy	produkcji	odbywają	się	na	określonym	
obszarze	geograficznym.	Z	polskich	produktów	w	tej	
kategorii	zarejestrowane	zostały	już	np.	podkarpacki	miód	
spadziowy,	oscypek,	bryndza	podhalańska,	karp	zatorski,	
fasola	Piękny	Jaś	z	Doliny	Dunajca.
„Oznaczenie	geograficzne”	to	nazwa,	którą	określa	

się	produkt	pochodzący	z	określonego	regionu,	którego	
przynajmniej	jeden	etap	produkcji	odbywa	się	na	tym	
określonym	obszarze	geograficznym	(np.	jabłka	łąckie,	
śliwka	szydłowska,	obwarzanek	krakowski,	rogal	świeto-
marciński).
„Gwarantowana	tradycyjna	specjalność”,	to	ozna-

czenie	przyznawane	produktom	wytwarzanym	według	
tradycyjnej	receptury	(np.	kabanosy,	kiełbasa	jałowcowa,	
olej	rydzowy).

powrót do spisu treści

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/pressroom/content/20120907IPR50829/html/Kr%C3%B3tszy-czas-rejestracji-zastrze%C5%BConych-produkt%C3%B3w-spo%C5%BCywczych
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                         AKTUALNOŚCI    

Składki ZUS możesz 
płacić on-line

Od	września	każdy	płatnik	może	dokonywać	płat-
ności	składek	na	ubezpieczenia	społeczne	i	zdro-
wotne	bezpośrednio	ze	strony	pue.zus.pl.	Dzięki	
współpracy	Zakładu	Ubezpieczeń	Społecznych	
z	PKO	Bankiem	Polskim	szeroki	wachlarz	e-usług	
świadczonych	przez	ZUS	wzbogacił	się	o	kolejną,	

ważną	funkcjonalność.

Nowy	 sposób	 realizacji	 płatności	 składkowych	ułatwi	
funkcjonowanie	płatnikom	zatrudniającym	do	100	pra-
cowników	i	korzystającym	z	aplikacji	e-Płatnik	na	portalu	
pue.zus.pl.	Dzięki	niej	przedsiębiorcy	będą	mieli	możli-
wość	opłacenia	składek	na	ubezpieczenia	społeczne,	
ubezpieczenie	zdrowotne,	Fundusz	Pracy	i	Fundusz	
Gwarantowanych	Świadczeń	Pracowniczych	on-line,	
bezpośrednio	z	Platformy	Usług	Elektronicznych	(pue.zus.
pl).	W	dalszym	etapie	PKO	Bank	Polski	umożliwi	też	doko-
nywanie	innych	opłat,	których	adresatem	jest	ZUS.	
Jak	działa	nowa	funkcjonalność?	Po	zalogowaniu	się	na	

swoim	koncie	w	aplikacji	e-Płatnik	mamy	możliwość	utwo-
rzenia	dokumentu	płatniczego.	Potem	wystarczy	wybrać	
funkcję	wysyłania	przelewu,	a	system	przekieruje	nas	na	
stronę	logowania	do	iPKO.	Od	tego	momentu	wszelkie	
czynności	odbywają	się	automatycznie	i	po	dokonaniu	
autoryzacji	transakcji	składka	ma	już	status	potwierdzonej.	
Zrezygnować	z	operacji	możemy	w	każdym	momencie,	aż	
do	ostatecznego	zlecenia	dokonania	przelewu.

Po	 ostatecznym	 zleceniu	 przelewu	 ZUS	 zostanie	
powiadomiony	 o	 dokonaniu	 nieodwołalnej	 operacji,	
a	jeszcze	przed	realnym	wpływem	środków	może	uwzględ-
nić	fakt	wykonania	płatności.	Pamiętać	tylko	należy,	żeby	
przed	dokonaniem	operacji	 na	 rachunku	 znajdowała	
wystarczająca	ilość	środków.

                               PROJEKTY    

Jakie zmiany w czasie pracy?

Resort	pracy	przedstawił	Trójstronnej	Komisji	
ds.	Społeczno	–	Gospodarczych	propozycje	zmian	

przepisów	działu	szóstego	Kodeksu	pracy	
„Czas	pracy”.

Przedmiotem	dalszych	prac	Komisji	będą	dwa	projekty	
nowelizacji.	Proponowane	zmiany	mają	na	celu	m.	in.
•	 umożliwienie	stronom	stosunku	pracy	–	w	większym	

niż	dotychczas	zakresie	–	decydowania	o	szczegóło-
wym	rozkładzie	czasu	pracy	przy	uwzględnieniu	norm	
ochronnych	wynikających	z	Kodeksu	Pracy;

•	 poszerzenie	 przestrzeni	 dialogu	 społecznego	 na	
poziomie	zakładowym	i	ponadzakładowym;

•	 poszerzenie	przestrzeni	dla	układów	zbiorowych,	
które,	wzorem	wielu	państw	europejskich,	powinny	
odgrywać	większą	rolę	w	procesie	stanowienia	prawa	
pracy,	niż	ma	to	obecnie	miejsce;

•	 umożliwienie	organizowania	procesu	pracy	w	dosto-
sowaniu	do	dynamicznie	zmieniającej	się	sytuacji	na	
rynku;

•	 umożliwienie	 pracownikom	 w	 większym	 niż	
dotychczas	 stopniu	godzenia	 życia	 zawodowego	
z	osobistym,	pracy	z	nauką,	podejmowania	dodat-
kowej	 aktywności	 zawodowej,	 łączenia	 pracy	
zawodowej	z	pełnieniem	funkcji	rodzicielskich.
Realizacji	tych	celów	ma	służyć	ograniczenie	regula-

cji	z	zakresu	czasu	pracy	o	charakterze	ustawowym	do	
norm	ochronnych,	wynikających	zwłaszcza	z	prawa	Unii	
Europejskiej	oraz	przekazanie	na	szczebel	zakładowy	
możliwości	podejmowania	decyzji	w	szczegółowych	kwe-
stiach	dotyczących	organizacji	procesu	pracy.
Uzgodnienia	z	reprezentacją	pracowników	wymaga-

łoby	w	szczególności:
•	 wydłużenie	 okresu	 rozliczeniowego	 czasu	 pracy	

powyżej	4	miesięcy	(maksymalnie	do	12	miesięcy);
•	 stosowanie	przerywanego	czasu	pracy;
•	 stosowanie	ruchomego	czasu	pracy	z	tym,	że	ruchomy	

czas	pracy	mógłby	być	stosowany	także	na	wniosek	
pracownika.

Co nowego w becikowym?

Parlament	kończy	prace	nad	ustawą	o	zmianie	
ustawy	o	świadczeniach	rodzinnych,	która	podnie-
sie	od	1	stycznia	2013	r.	wysokość	jednorazowego	
dodatku	z	tytułu	urodzenia	dziecka	z	dotychczaso-

wego	1000	zł	do	1200	zł.

Ponadto	w	myśl	nowelizacji	jednorazowa	zapomoga 
z	tytułu	urodzenia	się	dziecka	(tzw.	becikowe)	będzie	
przysługiwała	matce	lub	ojcu	dziecka,	opiekunowi	
prawnemu	albo	opiekunowi	faktycznemu	dziecka,	

http://pue.zus.pl/
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1986
http://pue.zus.pl/
http://pue.zus.pl/
http://pue.zus.pl/
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5527,5902,propozycje-zmian-przepisow-dotyczacych-czasu-pracy.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=400A0ED84D682FB2C12579E5003D165A
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jedynie	wtedy,	gdy	dochód	rodziny	w	przeliczeniu	na	
osobę	nie	przekracza	kwoty	1922	zł	na	miesiąc.	Dotąd	
jednorazowa	zapomoga	z	tytułu	urodzenia	się	dziecka	
(zwana	także	potocznie	„becikowym”)	przysługuje	nieza-
leżnie	od	wysokości	dochodów	rodziny.	Według	nowych	
przepisów,	prawo	do	tej	zapomogi	będzie	podlegać	zasa-
dom	weryfikacji,	zgodnie	z	uregulowaniami	rozdziału	
4	ustawy	o	świadczeniach	rodzinnych	(kwoty	kryterium	
dochodowego	oraz	wysokość	 świadczeń	 rodzinnych	
podlegają	weryfikacji	co	3	lata,	z	uwzględnieniem	wyni-
ków	badań	progu	wsparcia	dochodowego,	badanego	
i	przedstawianego	przez	Instytut	Pracy	i	Spraw	Socjal-
nych).
Nowelizacja	ma	wejść	w	życie	z	dniem	1	stycznia	

2013	r.

Mniej zawodów regulowanych

Adwokat,	notariusz,	pilot	wycieczek,	taksówkarz.	
To	tylko	kilka	zawodów,	do	których	dostęp	będzie	
łatwiejszy.	Rząd	przyjął	projekt	nowelizacji	deregu-
lacyjnej,	czyli	pakiet	zmian	ustawowych,	które	mają	
otworzyć	dostęp	do	zawodów	regulowanych.

Deregulacja	ma	skutkować	zmniejszeniem	liczby	takich	
zawodów	 i	zwiększeniem	dostępu	do	nich.	Na	 liście	
zawodów	przewidzianych	do	deregulacji	jest	50	profesji.	
Nasz	kraj	pod	względem	liczby	zawodów	regulowanych	
jest	 rekordzistą	w	Europie	–	mamy	 ich	380.	Dlatego	
w	dostępie	do	wybranych	zawodów	mają	zniknąć	rygory-
styczne	wymogi.	Nowe	przepisy	przewidują	zmniejszenie	
lub	likwidację	barier	w	dostępie	do	niektórych	profesji	
np.:	adwokata,	radcy	prawnego,	komornika,	notariusza,	

a	także	pracownika	ochrony,	trenera,	przewodnika	tury-
stycznego,	bibliotekarza,	pilota	wycieczek,	taksówkarza	
i	pośrednika	w	obrocie	nieruchomościami.
Rząd	uważa,	że	nowe	rozwiązania	zwiększą	dostęp	

do	zawodów	regulowanych,	czyli	 spowodują	wzrost	
konkurencji,	a	w	efekcie	obniżkę	cen,	wyższą	jakość	
i	większą	dostępność	usług.	Oczekuje	się	również,	że	
zachęcą	do	wykonywania	tych	zawodów	i	przyczynią	się	
do	spadku	bezrobocia,	zwłaszcza	wśród	ludzi	młodych.	
Ten	projekt	i	kolejne	propozycje	ministra	sprawiedliwości	
powinny	uwolnić	100	tys.	nowych	miejsc	pracy.
Dzięki	deregulacji	mają	się	też	zmniejszyć	obciąże-

nia	związane	z	prowadzeniem	działalności	gospodarczej,	
głównie	przez	małe	i	średnie	firmy,	które	mogłyby	płacić	
mniej,	np.	za	usługi	prawne	i	księgowe.	Przez	nadmiar	
regulacji	gospodarka	jest	się	mniej	konkurencyjna	i	inno-
wacyjna,	nie	jest	przyjazna	konsumentom	i	generuje	
koszty	dla	budżetu	państwa.

                            WSKAŹNIKI    

Jaka płaca minimalna?

Od	dnia	1	stycznia	2013	r.	wysokość	minimalnego	
wynagrodzenia	pracownika	zatrudnionego	

w	pełnym		miesięcznym	wymiarze	czasu		pracy	nie	
może	być	niższa	od	kwoty	1600	zł	(brutto).

W	stosunku	do	wynagrodzenia	minimalnego	obowią-
zującego	w	2012	r.	(1500	zł)	jest		to	wzrost		o	100	zł,	

tj.	o	6,7%.	Kwota	1600	zł	została	określona	w	rozpo-
rządzeniu	Rady	Ministrów	z	dnia	14	września	2012	r.	
w	sprawie	wysokości	minimalnego	wynagrodzenia	za	
pracę	w	2013	r.	(Dz.U.	poz.	1026).
Zgodnie	z	art.	6	ust.	2	ustawy	z	dnia	10	października	

2002	r.	o	minimalnym	wynagrodzeniu	za	pracę,	wysokość	
wynagrodzenia	pracownika	w	okresie	jego	pierwszego	
roku	pracy	nie	może	być	niższa	niż	80%		wysokości	
minimalnego	wynagrodzenia	za	pracę,	tj.	musi	wynosić	
w	2013	r.	co	najmniej		1280	zł	(brutto).

Maksymalna podstawa składek 
chorobowych

ZUS	podał	najwyższą	podstawę	wymiaru	składek	
na	dobrowolne	ubezpieczenie	chorobowe	we	
wrześniu,	październiku	i	listopadzie	2012	r.	dla	

niektórych	grup	ubezpieczonych.

Nie	może	ona	przekraczać	miesięcznie	kwoty	8742,05	zł	
(tj.	250%	przeciętnego	wynagrodzenia	w	drugim	kwar-
tale	2012	r.).	Limit	ten	dotyczy:
•	 osób	 prowadzących	 pozarolniczą	 działalność	

gospodarczą	i	osób	współpracujących	z	osobami	pro-
wadzącymi	pozarolniczą	działalność,	

•	 twórców	i	artystów,	
•	 osób	prowadzących	działalność	w	zakresie	wolnego	

zawodu	w	rozumieniu	przepisów	o	zryczałtowanym	
podatku	dochodowym	od	niektórych	przychodów	
osiąganych	przez	osoby	fizyczne,	a	także	osób	pro-
wadzących	działalność	w	zakresie	wolnego	zawodu,	
z	której	przychody	są	przychodami	z	działalności	

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4312,rada-ministrow-poparla-deregulacje.html
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/bedzie_mniej_zawodow_regulowan,11109/
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/bedzie_mniej_zawodow_regulowan,11109/
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/decyzje_z_dnia/projekt_ustawy_o_zmianie_ustaw,11110/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/proces.xsp
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1984
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gospodarczej	w	rozumieniu	przepisów	o	podatku	
dochodowym	od	osób	fizycznych,	

•	 wspólnika	 jednoosobowej	 spółki	 z	 ograniczoną	
odpowiedzialnością	oraz	wspólników	spółki	jawnej,	
komandytowej	lub	partnerskiej,	

•	 osób	prowadzących	niepubliczną	szkołę,	placówkę	
lub	ich	zespół,	na	podstawie	przepisów	o	systemie	
oświaty.

                       INTERPRETACJE   

Wyjaśnienia dotyczące pieczy 
zastępczej

MPiPS	udzielił	m.in.	wyjaśnień	dotyczących	obo-
wiązku	współfinansowania	przez	gminę	pobytu	

dziecka	w	pieczy	zastępczej.

Wynika	z	nich,	że	gmina	współfinansuje	pobyt	w	pieczy	
zastępczej	każdego	dziecka	umieszczonego	w	tej	pieczy	
po	1	stycznia	2012	r.	Dotyczy	to	także	dzieci	umiesz-
czonych	w	pieczy	zastępczej	w	trybie	interwencyjnym	
(art.	191	ust.	8	pkt	1	ustawy	z	9	czerwca	2011	r.	o	wspie-
raniu	rodziny	i	systemie	pieczy	zastępczej),	oraz		dzieci	
pozostawionych	bezpośrednio	po	urodzeniu	lub	dzieci,	
których	 tożsamość	 rodziców	 jest	nieznana	 (art.	191	
ust.	8	pkt	2).	Ustalenie	gminy	zobowiązanej	do	współ-
finansowania	pobytu	w	pieczy	zastępczej	tych	dzieci	
następuje	na	podstawie	ww.	przepisów	(ustawodawca	
bowiem	w	tym	zakresie	nie	przewidział	wyjątku	takiego,	
jak	w	przypadku	powiatów	–	por.	art.	191	ust.	12	i	13).

Resort	 polityki	 społecznej	wyjaśnił	 też	 znaczenie	
art.	240	ustawy	o	wspieraniu	 rodziny	 i	 systemie	pie-
czy	zastępczej.	Wskazał	m.in.,	 że	zgodnie	z	art.	240	
ust.3	pomoc	na	kontynuowanie	nauki	może	zostać	przy-
znana	osobie	usamodzielnianej,	która	spełnia	warunki	
określone	w	ustawie	o	wspieraniu	rodziny	i	systemie	pieczy	
zastępczej	i	jednocześnie	ubiegała	się	o	w/w	pomoc,	lecz	
jej	nie	otrzymała	z	powodu	niespełnienia	kryterium	docho-
dowego	albo	z	powodu	nieprzebywania	na	terytorium	
Rzeczypospolitej	Polskiej	bądź	przyznano	jej	w/w	pomoc,	
a	następnie	jej	odmówiono	(uchylenie	decyzji)	z	powodu	
przekroczenia	kryterium	dochodowego	–	dotyczy	to	także	
sytuacji,	gdy	uchylono	decyzję	w	sprawie	przyznania	
w/w	pomocy	po	dniu	1	stycznia	2012	r.

                                 PORADY    

Bezpieczne wyjazdy do pracy
Co	trzeba	wiedzieć,	żeby	bezpiecznie	wyjechać	do	

pracy	za	granicę?

Otwieranie	zagranicznych	rynków	pracy,	jak	również	
ułatwienia	w	dostępie	do	innych	rynków	pracy	powo-
dują,	że	coraz	częściej	poszukujemy	pracy	poza	Polską.	
Bądźmy	jednak	bardzo	ostrożni	w	wyszukiwaniu	atrak-
cyjnych	ofert	pracy.	Wyjazdy	do	pracy	za	granicę,	choć	
atrakcyjne,	bywają	niebezpieczne.	Decyzje	o	wyjeździe	
nie	powinny	być	podejmowane	szybko	i	pod	wpływem	
emocji,	powinny	być	przemyślane.	
Do	Ministerstwa	Pracy	i	Polityki	Społecznej	napły-

wają	informacje	o	działalności	nielegalnych	pośredników	

pracy,	w	tym	również	o	pobieraniu	od	osób	wysokich	
opłat,	bez	zapewnienia	 im	miejsc	pracy.	Aby	nie	dać	
się	oszukać,	bardzo	uważnie	trzeba	czytać	ogłoszenia	
i	dokładnie	 sprawdzać	warunki	 zatrudnienia.	Warto	
dokładnie	 przeczytać	 umowę,	 na	 podstawie	 której	
powinniście	zostać	skierowani	do	pracy	za	granicę,	oraz	
sprawdzić	firmę,	która	pośredniczy	w	znalezieniu	pracy	
bądź	samego	pracodawcę.	
Chcąc	przeciwdziałać	rozszerzaniu	się	zjawiska	nie-

legalnego	pośrednictwa	pracy,	resort	pracy	opracował	
poradnik	skierowany	do	osób,	które	planują	wyjechać	
w	poszukiwaniu	pracy	za	granicą,	korzystając	z	usług	
publicznego	 lub	niepublicznego	pośrednictwa	pracy	
oraz	systemu	EURES.	Przedstawia	on	możliwości	podej-
mowania	 legalnego	zatrudnienia	obywateli	polskich	
w	krajach	europejskich.	Poradnik	obejmuje	regulacje	
prawne	i	zasady	obowiązujące	przy	ubieganiu	się	o	pracę	
oraz	przedstawia	sposoby	poszukiwania	zatrudnienia.
Polacy	mogą	podejmować	pracę	 u	 zagranicz-

nych	pracodawców	na	zasadach	obowiązujących 
w	kraju	zatrudnienia,	na	podstawie	indywidualnych	
umów	zawieranych	bezpośrednio	z	pracodawcami	
zagranicznymi	bądź	zawieranych	za	pośrednictwem	
upoważnionych	organizacji	lub	instytucji.	Podejmu-
jąc	w	ten	sposób	pracę	mają	pełną	swobodę	wyboru	
pracodawcy	i	nie	mają	też	jakichkolwiek	obowiązków	
w	stosunku	do	polskich	urzędów	czy	instytucji	zwią-
zanych	 z	 rynkiem	pracy	 –	wyjątek	 stanowią	 osoby	
zarejestrowane	w	Powiatowym	Urzędzie	Pracy	(PUP)	
jako	bezrobotne.	Osoby	te	przed	wyjazdem	za	granicę	
w	celu	poszukiwania	pracy	zgłaszają	ten	fakt	do	PUP,	
mają	również	obowiązek	zgłoszenia	do	PUP	informacji	
o	podjęciu	pracy	za	granicą.

powrót do spisu treści

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,5896,wyjasnienia-dotyczace-obowiazku-wspolfinansowania-przez-gmine-pobytu-dziecka-w-pieczy-zastepczej.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,5897,interpretacja-art-240-ustawy-z-9-czerwca-2011-r-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej.html
http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA STRONA/rynek pracy/programy/BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY.2012_07-08-2012.pdf
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                     ZMIANY PRAWNE    

Zmiany w Prawie 
prasowym

Wkrótce	po	podpisaniu	przez	Prezydenta	wejdzie	
w	życie	nowelizacja	ustawy	–	Prawo	prasowe,	któ-
ra	eliminuje	przepis	przewidujący	karanie	redak-
torów	naczelnych	za	uchylanie	się	od	publikacji	
sprostowań	i	publikowanie	ich	niezgodnie	

z	ustawą.	Wyłączną	drogą	dochodzenia	roszczeń	
będą	przepisy	prawa	cywilnego.

W	 ustawie	 zrezygnowano	 z	 istniejącej	 obok	 spro-
stowania	 instytucji	 tzw.	odpowiedzi	na	 stwierdzenie	
zagrażające	dobrom	osobistym.	Odtąd	jedyną	formą	
reakcji	na	publikacje	prasowe	będzie	sprostowanie,	
tj.	oświadczenie	dotyczące	informacji	faktycznych.	
W	samej	 instytucji	sprostowania	nowelizacja	modyfi-
kuje	katalog	osób	uprawnionych	do	wystosowywania	
go,	doprecyzowuje	sposób	doręczania	oraz	przesłanki	
odmowy	publikacji.	Ustawa	skraca	z	miesiąca	do	21	dni	
termin	wystąpienia	o	publikację	sprostowania	oraz	ustala	
krótsze	terminy	publikacji	już	nadesłanych	sprostowań:	
w	publikacjach	elektronicznych	będą	 to	3	dni	 robo-
cze,	w	dziennikach	najbliższy	przygotowywany	numer,	
a	w	przypadku	braku	możliwości	technicznych	numer	
następny,	nie	później	jednak	niż	w	terminie	7	dni.	Istotną	
zmianą	 jest	 też	 znaczne	przyspieszenie	 postępowań	
o	opublikowanie	sprostowania.	Sąd	będzie	miał	na	roz-
poznanie	sprawy	30	dni	zarówno	w	pierwszej	instancji,	
jak	i	na	rozpatrzenie	apelacji.	O	połowę	(do	7	dni)	skró-

cone	zostają	terminy	na	wniesienie	odpowiedzi	na	pozew,	
wniesienie	apelacji	i	odpowiedzi	na	nią.	Od	wyroków	nie	
będzie	przysługiwała	skarga	kasacyjna.	Chodzi	o	dosto-
sowanie	prawa	do	orzeczeń	Trybunału	Konstytucyjnego	
z	5	maja	2004	r.	oraz	z	1	grudnia	2010	r.

„Utwory osierocone” 
udostępnione publicznie

Fotografie,	filmy,	poematy,	które	są	chronio-
ne	przez	prawa	autorskie,	ale	ich	właścicieli	nie	
można	odnaleźć,	zostaną	wkrótce	udostępnione	
szerszej	publiczności.	Zgodnie	z	projektem	udo-
stępniania	kulturalnego	dziedzictwa	Europy	

w	sieci,	dyrektywa	przyjęta	przez	Parlament	Euro-
pejski	pozwoli	wszystkim	korzystać	z	tzw.	„utwo-

rów	osieroconych".

Nowe	przepisy	uzgodnione	z	państwami	członkowskimi	
mają	na	celu	ułatwienie	instytucjom	użytku	publicznego,	
takim	jak	muzea	lub	biblioteki,	dostępu	i	korzystania	
z	"utworów	osieroconych".	W	Parlamencie	Europejskim	
pracami	nad	dyrektywą	kierowała	posłanka	Lidia	Gerin-
ger	de	Oedenberg	(S&D,	PL).	
Obecnie,	digitalizacja	"utworu	osieroconego"	może	

być	 trudna	 lub	niemożliwa,	ponieważ	brak	znanego	
właściciela	uniemożliwia	wystosowanie	prośby	o	pozwo-
lenie	na	wykorzystanie	dzieła.	Dzięki	nowej	dyrektywie	
instytucje	wykorzystujące	utwory	osierocone	uzyskają	
ochronę	 przed	 możliwymi	 zarzutami	 dotyczącymi	
łamania	praw	autorskich,	które	mogłyby	pojawić	się	
w	przyszłości.

 ■ Staranne	poszukiwania	w	obronie	praw	autor-
skich
Zgodnie	z	nowymi	zasadami,	przed	uznaniem	danego	

utworu	za	osierocony,	należy	podjąć	staranne	poszuki-
wania	właściciela	praw	do	utworu.	Prawo	określa	teraz	
dokładne	kryteria	dla	takich	poszukiwań.	
Dzieła,	które	zyskają	status	osieroconych	będą	mogły	

być	opublikowane,	zgodnie	z	zasadą	non-profit	i	jedynie	
w	sieci	poprzez	 ich	digitalizację.	 Jeśli	utwór	uznany	
zostanie	za	"sierotę"	w	jednym	tylko	z	krajów	UE,	będzie	
tak	 samo	 traktowany	we	wszystkich	 innych	krajach	
Unii.	Zasada	ta	dotyczyć	będzie	wszystkich	materiałów	
drukowanych	lub	audiowizualnych,	również	ilustracji	
i	fotografii	znajdujących	się	w	książkach.

 ■ Rekompensaty	dla	odnalezionych	właścicieli
Posłowie	zgodzili	się	również,	że	odnaleziony	właściciel	

utworu	może	w	każdej	chwili	zmienić	jego	status	oraz	
domagać	się	rekompensaty	za	jego	używanie.
Deputowani	 zadbali	 jednak	o	 klauzulę	 chroniącą	

instytucje	publiczne	przed	ryzykiem	spłaty	dużych	kwot	
odnalezionym	właścicielom.	Rekompensata	będzie	usta-
lana	w	zależności	od	konkretnego	przypadku,	a	pod	
uwagę	brana	będzie	 faktyczna	 szkoda	dla	 interesów	
właściciela	dzieła	oraz	to,	że	było	ono	używane	w	celach	
niekomercyjnych,	co	powinno	sprawić,	że	rekompensaty	
będą	niewielkie.	
Zgodnie	 z	 życzeniami	 posłów,	w	 tekście	 pojawił	

się	paragraf	mówiący	o	przychodach,	 jakie	 instytucje	
publiczne	będą	mogły	czerpać	z	używania	utworów	osie-
roconych	(np.:	sprzedając	ich	reprodukcje	w	muzealnym	
sklepie).	Jednak	wszystkie	przychody	uzyskane	w	ten	spo-
sób	przeznaczone	będą	na	dalsze	poszukiwania	właścicieli	
praw	autorskich	oraz	na	proces	digitalizacji.	

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=463
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=778B36D2B9CC65CCC1257A48004344EA
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2004/p_02_03.htm
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2010/k_41_07.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/pressroom/content/20120907IPR50827/html/Utwory-osierocone-udost%C4%99pnione-publicznie


T w ó j  D o r a d c a  p o l e c a

Twoje	sprawy	pozostaną	tajemnicą…
Działając	zgodnie	z	zasadami	obowiązującymi	przedstawicieli	wszyst-
kich	zawodów	zaufania	publicznego,	Doradca	podatkowy	Naszej	
Kancelarii	w	każdej	sytuacji	ma	na	względzie	dobro	swoich	Klientów	
oraz	obowiązek	zachowania	tajemnicy	zawodowej	(który	nie	ogranicza	
się	wyłącznie	do	składania	zeznań	w	toczących	się	postępowaniach,	ale	
również	do	dzielenia	się	informacjami,	które	doradca	uzyskał	wykonując	
swój	zawód,	z	osobami	trzecimi)	i	etycznego	postępowania.	Tajemnicą	
objęte	są	wszystkie	informacje	uzyskane	od	Klienta	lub	jego	przedsta-
wiciela,	uzyskane	przez	doradcę	podatkowego,	jego	współpracowników	
i	pracowników	–	niezależnie	jak	przekazane.	Tajemnica	rozciąga	się	rów-
nież	na:
	■ wszystkie	dokumenty	przekazane	przez	Klienta,	chyba	że	są	to	dokumenty	publiczne	(np.	akty	stanu	cywilnego)	–	które,	
jeśli	nie	są	chronione	ustawą	o	ochronie	danych	osobowych,	to	są	jawne,

	■ całą	dokumentację	stworzoną	przez	doradcę	lub	zebraną	w	toku	świadczenia	usług	doradztwa	(work	product	doctrine).
Tajemnicą	zawodową	chronione	są	nawet	informacje,	o	których	Klient	nie	wie	lub	zebrane	we	własnym	zakresie	przez	

Doradcę.	Duże	kancelarie	prawnicze	stosują	systemy,	które	zapewniają	izolację	przepływu	informacji	do	konkretnych	dorad-
ców	prowadzących	sprawy	danego	Klienta.	
Przywoływanie	danych	Klientów	oraz	nazwisk	urzędników	skarbowych	w		trakcie	spotkań	towarzyskich	stałoby	

w	sprzeczności	z	tymi	zasadami.	Fakt,	że	uczestnikami	spotkania	są	osoby	wyłącznie	związane	z	wykonywaniem	tego	
zawodu,	w	żaden	sposób	nie	zwalnia	Doradcy	podatkowego	ze	wskazanych	na	wstępie	obowiązków.	Doradca	podatkowy	
Naszej	Kancelarii,	działając	zgodnie	z	zasadami	etyki	zawodowej,	nie	może	sobie	pozwolić	na	publiczne	wyrażanie	osobistych	
uwag	odnośnie	swoich	Klientów	(czy	„przeciwników	w	sprawie”),	ich	problemów,	decyzji	lub	też	sposobu	ich	podejścia	do	
danego	zagadnienia.	Byłoby	to	nieetyczne,	nie	mówiąc	już	o	przykrych	konsekwencjach,	jakie	mogłyby	powstać	dla	danego	
Klienta	czy	urzędnika	skarbowego.	
Informacji	objętych	tajemnicą	nie	wolno	Doradcy	ujawniać	nawet	w	sposób	hipotetyczny	–	bez	ujawniania	danych	oso-

bowych	–	jeśli	można	się	domyślić,	o	jakiego	klienta	czy	sprawę	chodzi.	Jest	natomiast	dopuszczalne	ujawnianie	tajemnicy	
zawodowej	w	razie	potrzeby,	w	interesie	Klienta,	tylko	w	niezbędnym	zakresie	(np.	zwracając	się	o	opinię	specjalisty	z	innej	
dziedziny),	jednak	tylko	po	uzyskaniu	zgody	Klienta.
Gdy	Klient	podał	Doradcy	fałszywe	dane	osobowe	o	sobie	(np.	imię	i	nazwisko),	a	Doradca	o	prawdziwych	danych	

dowiedział	się	sam,	to	tajemnicą	zawodową	objęte	są	tylko	te	prawdziwe	dane.


