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Zatrudniasz młodych? Państwo 
zapłaci za ciebie ich pensje

Paweł Jakubczak 
pawel.jakubczak@infor.pl

Pracodawca otrzymywałby 
refundację wynagrodzenia 
zatrudnionego przez siebie 
bezrobotnego już po miesiącu 
jego pracy, a nie tak jak jest 
teraz – po 12 miesiącach. 

– Rozwiązanie to okazało 
się mało efektywne i fi rmy 
rzadko z niego korzystają 
– mówi Roland Budnik, dy-
rektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gdańsku.

Przedsiębiorca dostawałby 
także zwrot kosztów szkolenia 
nowego pracownika do wy-
sokości przeciętnego wyna-
grodzenia (3586,75 zł brutto 
w IV kwartale 2011 roku). Co 
więcej, jeśli taka młoda osoba 
przepracowałaby w tej samej 
fi rmie 12 miesięcy, pracodaw-
ca mógłby liczyć na gratyfi ka-
cję fi nansową odpowiadającą 
równowartości 1,5 średniego 
wynagrodzenia (obecnie by-
łoby to 5380,12 zł).

Takie rozwiązania zawie-
ra obywatelski projekt nowe-
lizacji ustawy z 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach ryn-
ku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. 
nr 69, poz. 415 z późn. zm.). 
Propozycje zmian przygoto-
wały organizacja skupiająca 
lokalnych przedsiębiorców 

– Pracodawcy Pomorza, kan-
celaria Radców Prawnych Ro-
man Nowosielski Gotkowicz, 
Urząd Pracy w Gdańsku oraz 
Wydział Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Gdańskiego. 
W tym tygodniu propozycje 
będą przedstawione na Uni-
wersytecie Gdańskim. 

Inicjatorzy nowych roz-
wiązań proponują również 
całkiem nowe rozwiązanie 
dla młodych osób, które nie 
weszły jeszcze na rynek pra-
cy. Chodzi o absolwentów, 
którzy byli bezrobotni przez 
rok od ukończenia szkoły. Fir-
ma, która podpisałaby z taką 
osobą umowę absolwencką, 
otrzymałaby refundację czę-
ści jej pensji do wysokości za-
siłku dla bezrobotnego (czy-
li 761,40 zł). Dostałaby także 

zwrot składek na ubezpiecze-
nie społeczne przez rok.

Własne propozycje akty-
wizacji młodych ma rząd. 
Zamierza je testować w ra-
mach programu pilotażowe-
go. Oprócz szkoleń i staży 
(dostępnych już teraz) mło-
dy bezrobotny będzie miał do 
wyboru kilka bonów. 

Pierwszy to bon szkolenio-
wy w wysokości przeciętne-
go wynagrodzenia (3586,75 zł). 
Bezrobotny będzie mógł wy-
dać go na kursy i warsztaty 
podnoszące kwalifi kacje. Dzię-
ki niemu pokryje też koszty 
ewentualnego dojazdu, nocle-
gu czy badań lekarskich. 

Bon stażowy polegałby na 
tym, że przez sześć miesięcy 
stażu u pracodawcy urząd pra-
cy wypłacałby bezrobotnemu 

stypendium. Po tym czasie fi r-
ma będzie musiała zatrudniać 
go na kolejne sześć miesięcy. 

Bon na kształcenie zawodo-
we i policealne ma być prze-
znaczony dla osób słabiej wy-
kształconych. Mogłyby one 
wydać na pomoce edukacyj-
ne (np. na podręczniki) 6832 
zł w ciągu roku.

Eksperci twierdzą, że pro-
pozycje rządowe nie poprawią 
startu zawodowego młodych 
ludzi.

– Takie programy to wyrzu-
canie publicznych pieniędzy. 
Ich realizacja nie spowoduje 
spadku liczby młodych bez-
robotnych – mówi Maciej Bu-
kowski, prezes Instytutu Ba-
dań Strukturalnych.

Dodaje, że rząd powinien 
zadbać raczej o ożywienie 

gospodarcze, które spowo-
duje, iż fi rmy będą zatrud-
niały wszystkich – młodych 
i starszych.   

Obecna sytuacja na rynku 
pracy jest dla osób młodych 
szczególnie niekorzystna.

– Pracodawcy nie chcą za-
trudniać osób bez doświad-
czenia zawodowego i odpo-
wiednich kwalifi kacji. Nie 
chcą też ponosić wysokich 
pozapłacowych kosztów ich 
pracy – twierdzi Wiktor Woj-
ciechowski, główny ekonomi-
sta w Invest-Banku.

W efekcie bezrobocie wśród 
osób w wieku 20 –24 lata w III 
kwartale 2011 roku wynosiło 
24 proc. W przedziale wieko-
wym 15 – 24 lata pracy nie ma 
co czwarty Polak. Dla porów-
nania pod koniec września 
2011 roku stopa bezrobocia 
wśród wszystkich Polaków 
wynosiła 11,8 proc. W naj-
bliższych latach sytuacja naj-
prawdopodobniej jeszcze się 
pogorszy. Do 2015 roku szkol-
ne mury opuści 3,5 mln ab-
solwentów. 

Już po miesiącu pracodawca dostawałby refundację za zatrudnienie bezrobotnego. 
Mógłby też liczyć jednorazowo na ponad 5 tys. zł, jeśli taka osoba przepracuje u niego rok

PISALIŚMY O TYM
Firma nie odprowadzi składek 
od młodego zleceniobiorcy
– DGP nr 1/2012
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Resort fi nansów chce ulżyć drobnym odbiorcom węgla

Od 2 stycznia węgiel i koks 
są opodatkowane akcyzą. 
Osoby, które kupują te 
surowce, nie zapłacą podatku, 
m.in. gdy posiadają dokument 
dostawy, z którego wynika, 
że węgiel będzie zużyty na 
cele zwolnione. Przysparza 
to kłopotów zwłaszcza tym 
osobom, które kupują węgiel 
w sklepie. Czy MF ma już 
opracowane zmiany w tym 
zakresie?
Tak. Wyciągamy wnioski 
z sytuacji, która zaistniała 
po wejściu w życie nowych 
przepisów. W trakcie konsul-
tacji społecznych te problemy 
nie były zgłaszane, ale poja-
wiły się w praktyce. Dlatego 
konieczna jest korekta prze-
pisów.

Które przepisy się zmienią?

Rozporządzenie dotyczące 
dokumentacji obrotu wę-
glem.

Co będzie nowego?
Przy zakupie węgla do 10 
ton w bezpośredniej sprze-
daży, np. przez sklep, skład 
węglowy, dokument dosta-
wy nie będzie konieczny do 
tego, by przysługiwało zwol-
nienie. Wystarczająca będzie 
adnotacja na fakturze, że wę-
giel będzie przeznaczony np. 
przez gospodarstwo domo-
we, szkołę czy przedszkole na 
cele zgodne ze zwolnieniem.

Czy to ma być jakaś specjalna 
faktura?
Nie. To ma być normalna 
faktura, zgodna z przepisa-
mi ustawy o VAT. Tyle że będą 
musiały się na niej znajdować 

wszystkie niezbędne infor-
macje, takie jak dane odbior-
cy, wystawcy, kody CN, ilość 
wyrobu. Jedynym dodatko-

wym warunkiem będzie ko-
nieczność zamieszczenia na 
dokumencie adnotacji o prze-
znaczeniu węgla i podpisów 
wystawcy i odbiorcy. To za-
stąpi nam oświadczenie 
o wykorzystaniu surowca. 
Faktura VAT w normalnym 
obrocie nie musi mieć pod-
pisów.

Czy dokument dostawy 
zniknie całkiem z drobnego 
obrotu węglem?
Nie. Mamy oddzielne roz-
wiązania dla zakupów węgla 
do 100 kg, gdzie nie ma fak-
tury. Tu zamierzamy wpro-
wadzić uproszczony doku-
ment dostawy. Redukujemy 
go z dwóch stron do połowy 
strony. Znajdą się w nim 
podstawowe informacje, 
których towar sprzedawa-

ny zazwyczaj z paragonem 
fi skalnym nie zawiera, na 
przykład kto sprzedaje, kto 
kupuje, jaki jest kod towaru, 
jego ilość i przeznaczenie. Te 
informacje znajdą się wła-
śnie w tym uproszczonym 
dokumencie dostawy.

A jeśli ktoś będzie chciał 
kupić więcej niż 100 kg 
węgla?
Uporządkujmy. Będą trzy roz-
wiązania: przy zakupie do 
100 kg wyrobów węglowych 
sprzedawanych na paragony 
stosuje się uproszczony do-
kument dostawy, do 10 t za-
łącznikiem do faktury może 
być uproszczony dokument 
dostawy, jeżeli faktura nie za-
wiera wszystkich informacji 
lub podpisów. Trzecim roz-
wiązaniem jest tylko faktura 

z wymaganymi informacjami 
i oświadczeniem.

Kogo obejmą te nowe 
rozwiązania?
Każdego, kto jest upraw-
niony do zwolnienia, jeżeli 
transakcja realizowana jest 
bezpośrednio, czyli ze skła-
du węglowego (sprzedający) 
do zużywającego (kupujący). 
W obrocie będą tylko dwa eg-
zemplarze dokumentu – je-
den u sprzedającego, drugi 
u odbierającego.

Na jakim etapie są prace?
Dziś wysyłamy projekt roz-
porządzenia do konsultacji 
międzyresortowych. Potrwają 
one tydzień. Mam nadzieję, 
że przed końcem lutego te 
przepisy wejdą w życie.

Rozmawiała Ewa Matyszewska

dziś w GP

Podatki
Fiskus sprawdza, kto używa 
służbowych aut po godzi-
nach. Pracownicy jeżdżący 
firmowymi samochoda-
mi w celach prywatnych 
powinni od takiego świad-
czenia płacić PIT. Gdy tego 
nie robią, na przesłuchanie 
wezwie ich skarbówka. B2
Brak PIT-11 nie zwalnia z rozli-
czenia. Jeśli podatnik nie 
wykaże wszystkich zarob-
ków w rocznym PIT, fiskus 
może rozpocząć wobec 
niego kontrolę pod kątem 
zatajenia dochodów. B3

Praca
Firmy nadal przyjmują 
na bezpłatny czas próbny. 
Pracodawcy nie potwier-
dzają na piśmie warunków 
pracy osobom zatrudnio-
nym na nieformalny okres 
próbny. Dzięki temu oszczę-
dzają na wynagrodzeniu. B8
Karta nauczyciela może być 
mniej korzystna od kodeksu 
pracy. Dyrektor szkoły 
ma prawo zwolnić bez 
wypowiedzenia nauczy-
ciela mianowanego po 182 
dniach choroby, nawet jeśli 
ten w późniejszym terminie 
otrzyma roczne świadczenie 
rehabilitacyjne z ZUS. B9

Prawo
Prawo nie wyeliminowało 
komórkowego spamu. 
Bez zgody użytkownika 
telefonu nie można do niego 
wysyłać SMS-ów zawierają-
cych informacje handlowe. 
Takie wiadomości jednak 
wciąż przychodzą. B10
Paczek z amunicją przypilnuje 
uzbrojony ochroniarz. Sklepy 
handlujące bronią będą 
przesyłać za pośrednictwem 
poczty broń i amunicję. 
Podczas przewożenia takiej 
przesyłki musi być obecny 
ochroniarz z bronią. B11

Jacek Kapica Upraszczamy obrót węglem. Aby skorzystać ze zwolnienia z akcyzy, wystarczy faktura lub krótki dokument dostawy

Jacek Kapica 
wiceminister finansów
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Ewa Matyszewska 
ewa.matyszewska@infor.pl

Podatnicy wykorzystujący sa-
mochody służbowe do celów 
prywatnych powinni wykazy-
wać z tego tytułu podlegają-
cy opodatkowaniu przychód 
ze stosunku pracy. Niestety 
przepisy nie precyzują, jak 
go ustalić. W związku z tym 
fiskus proponuje określanie 
przychodu z tego tytułu na 
podstawie cen stosowanych 
przez wypożyczalnie aut na 
danym terenie.

– Przychód powinien odpo-
wiadać rzeczywistej wartości 
uzyskiwanego świadczenia. 
Z pewnością za nieuzasadnione 
należy uznać jego szacowanie 
na podstawie średnich cen sto-
sowanych przez wypożyczalnie 
lub taksówkarzy – ocenia Mi-
chał Mrozik, ekspert podatko-
wy w KPMG.

Jarosław F. Mika, doradca 
podatkowy, partner w Taxo-
nity, zwraca uwagę, że część 
firm dolicza pracownikom do 
wynagrodzenia przychód do 
opodatkowania za użytkowa-
nie samochodów poza godzi-
nami pracy. Natomiast część 
zezwala pracownikom na ko-
rzystanie z samochodów służ-
bowych bez jakiegokolwiek ob-
ciążenia fiskalnego.

– Powiększone wynagro-
dzenie powinno być oparte na 
przyznanym pracownikowi li-
micie użytkowania samochodu 
w celu prywatnym (w kilome-
trach) – przypomina Jarosław 
F. Mika.

Innymi słowy pracowni-
kowi powinna przysługiwać 
kwota ryczałtu na przejazdy 
prywatne, który powinien być 
doliczany do dochodów z pra-
cy i opodatkowany. Doliczenie 
do przychodów powinno mieć 
miejsce raz w miesiącu.

– Jeżeli pracownik użytkuje 
samochód leasingowany przez 
pracodawcę, wówczas kwota 
ryczałtu może być uzależniona 
od miesięcznej opłaty leasin-
gowej dotyczącej wykorzysty-
wanego samochodu oraz od 
statystycznie i historycznie 
(za minione okresy) obliczo-
nej liczby godzin w miesiącu, 
w którym pracownik może 
użytkować pojazd prywatnie 
– proponuje Jarosław F. Mika.

Trudne obliczenia
Przyznanie się przez pracow-
nika do prywatnego użytku 

samochodu oznacza, że po-
twierdzony został fakt posia-
dania w dyspozycji auta przez 
pracownika na cele prywatne 
w czasie wolnym od pracy.

– Konsekwencją jest obo-
wiązek określenia przychodu 
z tzw. nieodpłatnych świad-
czeń dla tych pracowników 
w wysokości stawek rynko-
wych. Obowiązek taki spoczy-
wa na pracodawcy – ostrzega 
Tomasz Piekielnik, doradca po-
datkowy, partner w kancelarii 
Piekielnik i Partnerzy.

Sam przejazd zaś rodzi kolej-
ne skutki w postaci przychodu 
dla pracownika odpowiadają-
cego np.  wartości wykorzysta-
nego paliwa. Ustalenie z kolei 
limitu kilometrów lub ryczałtu 
jest korzystnym rozwiązaniem, 
ale dla urzędu skarbowego.

– Określanie pracownikom 
przychodu według takich me-
tod to ewidentne przyznanie 
się do użytku prywatnego 
(dyspozycji), są one jednak nie-
możliwe do stosowania w myśl 
obowiązujących przepisów 
– stwierdza Tomasz Piekielnik.

Jeśli ktoś uważa, że jest ina-
czej, nasz ekspert poleca lektu-
rę art. 12 ust. 2a ustawy o PIT. 
Jeśli np. pracownikowi przy-
znamy ryczałt odpowiadający 
500 kilometrom, i tak oznacza 
to, że posiada on w dyspozycji 
do wykorzystania prywatnego 
samochód przez cały miesiąc 
(codziennie po pracy i w week-

endy) – i to tę wartość urząd 
może nakazać opodatkować.

– Pomocne może okazać 
się rozwiązanie polegające na 
wprowadzeniu odpowiednie-
go regulaminu korzystania 
z aut służbowych, dzięki cze-
mu zidentyfikowany przejazd 
prywatny może być uznany za 
incydent (tylko jego wartość 
byłaby przychodem) – podpo-
wiada Tomasz Piekielnik.

Warto też pomyśleć o wpro-
wadzeniu umowy garażowa-
nia, która umożliwi legalne 
przejazdy pracowników autami 
służbowymi w pobliże miejsca 
zamieszkania – tj. do miejsca 
przechowania samochodu.

Sposób na kontrolę
Pracodawcy nie deklarują 
przychodów do opodatkowa-
nia z tytułu wykorzystania 
samochodów służbowych do 
celów prywatnych przez pra-
cowników.

– Praktyka ta nie uzasadnia 
wszczynania nieformalnych 
kontroli wykorzystywania sa-
mochodów służbowych w pią-
tek po godz. 16.00 – zauważa 
Michał Mrozik.

Organy podatkowe powin-
ny zawiadomić kontrolowa-
nego o zamiarze wszczęcia 
kontroli. Wyjątkowa możli-
wość niezwłocznego podję-
cia kontroli za okazaniem le-
gitymacji służbowej, lecz bez 
uprzedniego zawiadomienia 

jest możliwa wyłącznie, gdy 
czynności kontrolne są nie-
zbędne dla przeciwdziałania 
popełnieniu przestępstwa lub 
wykroczenia skarbowego, lub 
zabezpieczenia dowodów jego 
popełnienia.

– Jeżeli pracownik organu 
podatkowego nie działa w tym 
celu, to jego działanie należy 
ocenić jako nielegalne – mówi 
Michał Mrozik.

Według Jarosława F. Miki 
kontrole dokonywane przez 
organy podatkowe zmierza-
ją do usankcjonowania otrzy-
mywanych przez pracowników 
nieodpłatnych świadczeń.

Potrzeba zmian
Polska jest jednym z niewielu 
krajów UE, w których zasady 
opodatkowania wykorzystania 
samochodów służbowych do 
celów prywatnych nie są uregu-
lowane, i to mimo że w 2009 r. 
trwały prace nad wprowadze-
niem zasad pozwalających na 
precyzyjne ustalenie przycho-
du pracowników wykorzystu-
jących samochody służbowe do 
celów prywatnych.

Według Michała Mrozika, 
abstrahując od merytorycznej 
racjonalności ówczesnej pro-
pozycji Ministerstwa Finansów 
(przychód pracownika miał być 
równy 0,5 proc. wartości samo-
chodu miesięcznie), zaprzesta-
nie prac w omawianej kwestii 
należy ocenić negatywnie.
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Pracownicy używający służbowych samochodów prywatnie powinni od  
takiego świadczenia płacić PIT. Gdy tego nie robią, wezwie ich skarbówka

Fiskus tropi, kto używa 
aut firmy po godzinach

Sejm rozpatrzy poselskie 
projekty ustaw

dostawa towarów z fundacji 
jest zwolniona z Vat

Wpłaty janosikowego mogą 
zostać ograniczone

komisja zajmie się 
podatkiem od kopalin

o zmianach trzeba 
powiadomić komisję

Znane są wymogi dotyczące 
kartonów do gry bingo

Porządek rozpoczynające-
go się w środę posiedzenia 
Sejmu przewiduje pierwsze 
czytanie poselskiego projek-
tu ustawy o zmianie ustawy 
o podatku rolnym. Projekt 
złożony przez PSL dotyczy 
zmodyfikowania metody 
obliczania podatku rolne-
go, tj. zastąpienia okresu 
trzech kwartałów roku po-
przedzającego rok podatko-

wy, jako okresu obliczania 
średniej ceny skupu żyta, 
okresem jedenastu kwar-
tałów. Obędzie się również 
pierwsze czytanie złożone-
go przez PiS projektu usta-
wy o podatku od niektórych 
instytucji finansowych. Tzw. 
podatek bankowy ma objąć 
banki, towarzystwa ubezpie-
czeniowe i fundusze inwe-
stycyjne. Stawka podatku ma 
wynosić 0,39 proc. MGM

W Dzienniku Ustaw opubli-
kowane zostało rozporzą-
dzenie ministra finansów 
z 3 lutego 2012 r. zmienia-
jące rozporządzenie w spra-
wie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o podatku 
od towarów i usług. Doty-
czy ono zwolnienia dosta-
wy towarów przez organi-

zacje pożytku publicznego, 
jeżeli towary zostały nabyte, 
a środki pieniężne pozyska-
ne ze zbiórek.

Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem ogłosze-
nia i może być stosowane 
również do dostaw towarów 
dokonanych po 3 listopada 
2011 r. (Dziennik Ustaw z  
8 lutego, poz. 140). MGM

Zmniejszenie o 20 proc. wy-
sokości wpłat do budżetu 
państwa subwencji wyrów-
nawczej tzw. janosikowego 
przewiduje oby-
watelski projekt 
ustawy o zmianie 
ustawy o docho-
dach samorządu 
terytorialnego. Na posiedze-
niu Sejmu w tym tygodniu 
odbędzie się jego pierwsze 
czytanie. Projekt zakłada, że 

zmiana regulacji dotyczących 
wysokości wpłat jednostek sa-
morządu terytorialnego do 
budżetu państwa odnosić 
się będzie zarówno do gmin, 

powiatów, jak i wo-
jewództw. Przewi-
duje też zmianę 
zasad rozdzielania 
między gminy i po-

wiaty środków pochodzących 
z janosikowego. W tym zakre-
sie nie będzie modyfikacji na 
szczeblu wojewódzkim. MGM

Sejmowa Komisja Finansów 
Publicznych rozpatrzy ju-
tro rządowy projekt usta-
wy o podatku od wydobycia 
niektórych kopalin. Podatek 
ten będzie dotyczył wydoby-
cia miedzi i srebra, a podat-
nikami będą osoby prawne, 
jednostki organizacyjne nie-
mające osobowości prawnej 
oraz osoby fizyczne, doko-
nujące w zakresie prowa-

dzonej działalności gospo-
darczej wydobycia miedzi 
oraz srebra. Stawki podatku 
będą uzależnione od cen su-
rowców. Dla minimalnych 
poziomów cenowych obo-
wiązywać będzie minimal-
na stawka podatkowa w wy-
sokości 0,5 proc. Projekt po 
rozpatrzeniu przez Komisję 
zostanie skierowany do dru-
giego czytania na posiedze-
niu Sejmu. MGM

Sekretariat Państwowej 
Komisji Egzaminacyjnej 
do spraw Doradztwa Po-
datkowego zwrócił się do 
kandydatów na doradców 
podatkowych o bieżące ak-

tualizowanie danych te-
leadresowych: telefonów, 
adresów e-mailowych oraz 
adresów do korespondencji. 
W przypadku zmiany nazwi-
ska również należy poinfor-
mować komisję. ŁZ

Rozporządzenie ministra fi-
nansów z 30 stycznia 2012 r. 
w sprawie kartonów do gry 
bingo pieniężne ogłoszone 
zostało w Dzienniku Ustaw 
z 9 lutego, poz. 142. Rozporzą-
dzenie określa warunki pro-
dukcji i sprzedaży kartonów 
do gry bingo pieniężne oraz 

treść kartonu. Stanowi ono 
m.in., że kartony do gry bin-
go pieniężne są produkowane 
na specjalnie zabezpieczonym 
mikrodrukiem papierze za-
wierającym ukryte, graficz-
ne lub inne, znaki (elementy) 
uniemożliwiające podrobienie 
kartonu. Nowe przepisy wejdą 
w życie 24 lutego. MGM

Więcej na 
 www. 

sejm.gov.pl

Zawody regulowane
Agnieszka Pokojska 
agnieszka.pokojska@infor.pl

Doradcy podatkowi, biegli re-
widenci i księgowi nie mogą 
zawierać polis obowiązkowe-
go OC z datą wsteczną.

Od soboty obowiązują 
przepisy, które wyklucza-
ją możliwość obejmowa-

nia ochroną okresu poprze-
dzającego zawarcie umowy 
z ubezpieczycielem. Zmianę 
taką wprowadziła ustawa 
z 19 sierpnia 2011 r. o zmia-
nie ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpie-
czeniowym Funduszu Gwa-
rancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunika-
cyjnych oraz niektórych in-

nych ustaw (Dz.U. nr 205, poz. 
1210).

Należy pamiętać, że pro-
wadzący usługowo księgi ra-
chunkowe za niedopełnienie 
obowiązku zawarcia umowy 
OC podlega grzywnie albo 
karze ograniczenia wolno-
ści. Nowe przepisy mogą być 
odczuwalne przez inne grupy, 
np. doradców podatkowych. 

Brak aktualnego ubezpiecze-
nia w tym przypadku oznacza 
niemożność wykonywania za-
wodu. Z kolei ubezpieczenie 
w przypadku firm uprawnio-
nych do badania sprawozdań 
finansowych musi obowią-
zywać od dnia wpisu na listę 
podmiotów audytorskich. 
W przeciwnym przypadku 
powoduje to skreślenie z listy.

Nie można się spóźnić z wykupem ubezpieczeń oC
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Procedury
Łukasz Zalewski 
lukasz.zalewski@infor.pl

Podatnicy i pełnomocnicy, 
którzy złożyli skargi do sądu 
na decyzje podatkowe, muszą 
czekać na ich rozpatrzenie 
przez WSA w Warszawie rok, 
a przez NSA nawet dwa lata.

Długie oczekiwanie na 
rozpatrzenie sprawy podat-
kowej przez WSA w Warsza-
wie i NSA wynika z tego, że do 
sądów tych trafia najwięcej 
skarg w Polsce. Dużo lepiej sy-
tuacja wygląda w innych wo-
jewódzkich sądach admini-
stracyjnych, co potwierdzają 
pełnomocnicy podatników re-
prezentujących ich w sądach.

– Przykładowo czas oczeki-
wania na rozpatrzenie sprawy 

w WSA w Łodzi, Gdańsku, Gli-
wicach lub Krakowie to śred-
nio trzy miesiące – przyznaje 
Marek Kolibski, doradca po-
datkowy z KNDP.

Ekspert dodaje, że na 
tym tle bardzo dobrze wy-
gląda intensywna ostatnio 
działalność uchwałodawcza 
NSA, gdyż wielu podatników 
nie musi już czekać na roz-
strzygnięcie ich indywidu-
alnych spraw, wiedząc, jakie 
jest stanowisko NSA wyrażo-
ne w uchwale.

Długie oczekiwanie na roz-
patrzenie sprawy przez WSA 
w Warszawie oraz NSA kom-
plikuje jednak życie podatni-
kom.

Marek Kolibski uważa, że 
nadzór sądów administracyj-
nych nad działaniami orga-

nów podatkowych ma sens 
wtedy, jeśli podatnik ma 
możliwość uzyskania w miarę 
szybkiego skorygowania błę-
dów organów przez sąd admi-
nistracyjny.

– Inaczej mówiąc, gdy po-
datnik musi czekać na prawo-
mocne rozstrzygnięcie sądu 
przez prawie trzy lata (WSA 
i NSA), to nadzór sądowy tra-
ci sens – stwierdza ekspert.

Do tego czasu wskutek 
błędów organów podatko-
wych firma może już zostać 
zamknięta. Konieczne jest 
więc wsparcie kadrowe WSA 
w Warszawie oraz NSA, tak by 
bardzo szybkie tempo rozpo-
znawania spraw poza Warsza-
wą nie było niweczone przez 
okres dwóch lat oczekiwania 
na wyrok NSA.

– Przedsiębiorcy z woje-
wództwa mazowieckiego 
również powinni korzystać 
tak jak inni ze sprawnego 
rozpatrywania skarg, tak by 
ich sprawę WSA mógł rozpo-
znać w ciągu trzech miesięcy 
– stwierdza Marek Kolibski.

Wyjaśnijmy, że przepisy 
o postępowaniu przed sąda-
mi administracyjnymi nie na-
rzucają sędziom terminów, 
w których muszą rozpatrzyć 
sprawę. Podatnikom powin-
no bardziej zależeć na grun-
townym rozpatrzeniu spra-
wy niż na szybkim wydaniu 
orzeczenia.

Ewa Matyszewska 
ewa.matyszewska@infor.pl

Płatnicy mają jeszcze po-
nad dwa tygodnie na spo-
rządzenie i przekazanie 
podatnikom PIT-11. 
To informacja 
o uzyskanych 
w ubiegłym roku 
dochodach i pobra-
nych zaliczkach na 
podatek dochodo-
wy. Gdy pracownik 
PIT-11 nie otrzyma, 
będzie musiał wy-
pełnić zeznanie roczne na 
podstawie własnych infor-
macji. Jeśli tego nie zrobi, 
grożą mu dotkliwe sankcje.

– Najbardziej dotkliwą 
będzie konieczność zapłaty 
75-proc. PIT od zatajonych 
dochodów – wskazuje Małgo-
rzata Dankowska, menedżer 
podatkowy w TPA Horwath.

Podatek ten stosuje się 
wówczas, gdy w ramach po-
stępowania podatkowego fi-
skus stwierdzi istnienie do-
chodów, które nie znajdują 
pokrycia w ujawnionych źró-
dłach lub pochodzą ze źródeł 

nieujawnionych, na skutek 
czego wyda decyzję ustalają-
cą wysokość podatku.

– Gdy podatnik przyzna 
się do zatajenia dochodów 
oraz wykaże je samodzielnie 

w korekcie zezna-
nia rocznego, unik-
nie 75-proc. sankcji 
– przypomina Mał-
gorzata Dankowska.

Kwota zaległe-
go podatku zosta-
nie opodatkowana 
regularną stawką 
według skali PIT, 

jednak dodatkowo będzie ob-
ciążona odsetkami od zale-
głości podatkowych. Obecnie 
wynoszą one 14 proc. w ska-
li roku.

Joanna Patyk, dorad-
ca podatkowy, właściciel 
Kancelarii Podatkowej Tax 
& Business, zwraca uwagę, 
że dodatkową sankcją jest 
odpowiedzialność karna 
skarbowa. Podatnik, który 
składając organowi podat-
kowemu, innemu upraw-
nionemu organowi lub 
płatnikowi deklarację lub 
oświadczenie, podaje nie-

prawdę lub zataja prawdę 
albo nie dopełnia obowiąz-
ku zawiadomienia o zmia-
nie objętych nimi danych, 
przez co naraża podatek na 
uszczuplenie, podlega ka-
rze grzywny do 720 stawek 
dziennych albo karze pozba-
wienia wolności, albo obu 
tym karom łącznie.

W przypadkach niskich 
kwot uszczuplenia (w grani-
cach tzw. ustawowego progu 
lub małej wartości), co z regu-
ły ma miejsce w przypadku 
niewpisania części dochodów 
do zeznania z roztargnie-
nia, kary te są mniej dotkli-
we i ograniczają się do kary 
grzywny.

– Trzeba pamiętać, że 
w planie kontroli skarbo-
wych na 2012 r. jednym 
z priorytetów jest właśnie 

kontrola dochodów z nie-
ujawnionych źródeł – radzi 
Joanna Patyk.

Jednocześnie przypomina 
sobie przypadki wzywania 
podatników do wykazania 
źródeł dochodów, gdy np. 
budowali oni domy lub po-
nosili inwestycje w większym 
rozmiarze.

Tutaj właśnie podstawowe 
znaczenie ma zeznanie PIT, 
z którego wynikają źródła do-
chodów. Wydatki ponoszone 
przez podatników powinny 
znajdować pokrycie w uzy-
skiwanych dochodach i/lub 
ewentualnie zaciągniętych 
kredytach.

Agnieszka Pokojska 
agnieszka.pokojska@infor.pl

Ministerstwo Finansów ma 
jeszcze nieco ponad miesiąc na 
zakończenie prac nad zmiana-
mi w podatkach dla rolników. 
W odpowiedzi na pytanie DGP 
resort wyjaśnił, że realizując 
zapowiedź z expose premiera 
Donalda Tuska, w pierwszym 
kwartale 2012 r. zostanie opra-
cowany projekt założeń zmian 
w ustawach podatkowych. 
Dotyczy to ustaw o: PIT, CIT, 
zryczałtowanym podatku do-
chodowym od niektórych przy-
chodów osiąganych przez oso-
by fizyczne, podatku rolnym.

Ministerstwo podkreśla 
również, że art. 2 ust. 1 usta-
wy o rachunkowości (t.j. Dz.U. 
z 2009 r. nr 152, poz. 1223 
z późn. zm.) wskazuje jed-
nostki, które mają obowiązek 
prowadzenia ksiąg rachun-
kowych. Zależy on od tego, 
w jakiej formie prawnej jed-
nostka prowadzi działalność, 

z uwzględnieniem wielkości 
przychodów w odniesieniu do 
niektórych z nich, np. osób fi-
zycznych. Nie ma tu znacze-
nia przedmiot działalności lub 
sposób jej opodatkowania. 

Z wyjaśnień MF wynika też, 
że obowiązek prowadzenia 
ksiąg rachunkowych oraz spo-
rządzania sprawozdań finan-
sowych stosuje się bezwzględ-
nie m.in. do wszystkich spółek 
kapitałowych.

– Biorąc pod uwagę cele pro-
jektowanych zmian, nie wy-
daje się właściwe ich wprowa-
dzanie w drodze zmian ustawy 
o rachunkowości – ocenia re-
sort.

Również Ryszard Gorycki, 
biegły rewident, przewodni-
czący Głównej Komisji Rewi-
zyjnej Stowarzyszenia Księ-
gowych w Polsce, potwierdza, 
że nie ma potrzeby zmiany 
tej ustawy. Wprowadzenie 
podatku dochodowego dla 
mniejszych rolników pocią-
gnie za sobą konieczność re-
jestracji przychodów i kosztów 
w uproszczonej formie, tj. księ-
gi podatkowej.

Na rozpatrzenie skargi przez sąd trzeba czekać aż dwa lata

Zwrot Vat na ubranka będzie przysługiwał tylko wybranym

Brak PIT-11 nie zwalnia z rozliczenia Mali rolnicy dostaną 
uproszczoną rachunkowość

orzecznictwo
wyrok nSA z 10 lutego 2012 r., sygn. 
akt ii FSK 1542/10 

 www.serwisy.gazetaprawna.pl/
orzeczenia

PIT 2011

78 dni 
zostało na 
złożenie PIT 
za rok 2011

PiSAliśmy o tym
rolnicy założą księgi – DGP nr 
229/2011 

 www.podatki.gazetaprawna.pl

PiSAliśmy o tym
Fiskus wygrywa z podatnikami 
w sądzie – DGP nr 16/2012 

 www.podatki.gazetaprawna.pl

PiSAliśmy o tym
e-Pit to szybszy zwrot nadpłaty 
– DGP nr 28/2012 

 www.podatki.gazetaprawna.pl

PiSAliśmy o tym
opozycja chce zwracać podwyższony 
VAt na ubranka – DGP nr 90/2011 

 www.podatki.gazetaprawna.pl

Orzeczenie
Przemysław Molik 
przemyslaw.molik@infor.pl

Podatnik, który wykonując 
działalność gospodarczą i pro-
ponując klientom pożyczki 
bankowe, w zamian za które 
otrzymuje od banku prowizje, 
nie może być ryczałtowcem. 
Musi płacić PIT na zasadach 
ogólnych. Tak orzekł Naczelny 
Sąd Administracyjny.

W sprawie podatnik pro-
wadził firmę, w ramach któ-
rej oferował drzwi wraz z ich 
montażem w mieszkaniu 
klienta. Wybrał opodatko-
wanie na zasadach ryczał-
towych. Podczas kontro-
li podatkowej okazało się,  

że podatnik wystawił rów-
nież faktury z tytułu pro-
wizyjnego zwrotu kosztów 
obsługi sprzedaży ratalnej. 
Taka faktura potwierdza, że 
podatnik wykonuje usługi 
pośrednictwa finansowe-
go, a zatem nie ma prawa 
do ryczałtu.

Sąd przyznał rację fiskuso-
wi. To, że podatnik świadczył 
usługi finansowe pozbawia-
jące go prawa do ryczałtu, po-
twierdza również klasyfikacja 
statystyczna.

Wyrok jest prawomocny.

prowizja bankowa pozbawia 
ryczałtu ewidencjonowanego

  REKlAMA

Jeśli podatnik nie wykaże wszystkich zarobków w rocznym zeznaniu podatkowym, urząd 
skarbowy może rozpocząć wobec niego kontrolę pod kątem zatajenia dochodów

DGP przypomina

 Można naprawić błąd w rocznym PIT
Istnieje możliwość uniknięcia sankcji karnoskarbowych, 
gdyż złożenie prawnie skutecznej korekty PIT rocznego 
wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty oraz 
niezwłocznym uiszczeniem zaległych kwot powoduje ich 
wyłączenie.

Zmiany 
w opodatkowaniu 
rolników  
nie spowodują 
noweli ustawy 
o rachunkowości

Magdalena Majkowska 
magdalena.majkowska@infor.pl

Tylko osoby, które rocznie 
wydają na ubranka dla nie-
mowląt i buty dziecięce nie 
więcej niż 3 tys. zł (brutto), 
będą uprawnione do zwro-
tu części VAT na te artyku-
ły. W przypadku wychowy-
wania więcej niż jednego 
dziecka będzie to wielokrot-
ność tej kwoty. Taką autopo-
prawkę złożyli posłowie PiS 
do projektu ustawy, którego 
celem jest rekompensowa-
nie obywatelom podwyżki od 
2012 r. stawki VAT na ubran-
ka dla niemowląt i buty dzie-
cięce z 8 proc. do 23 proc.

Projekt przewidywał pier-
wotnie jedynie dolną gra-
nicę wydatków, tj. przyzna-

wał zwrot, pod warunkiem 
że rocznie suma wydatków 
przekroczy 200 zł (brutto). 
Takie rozwiązanie nie speł-
niało jednak celu projektu, 
którym według uzasadnie-
nia ma być wsparcie naj-
uboższych rodzin w związ-
ku z podwyżką VAT.

Zdaniem Kamila le-
wandowskiego, dorad-
cy podatkowego w Fl Tax, 
wprowadzenie górnej gra-

nicy wydatków, które będą 
uprawniały do zwrotu, było 
zasadne, gdyż w przeciw-
nym wypadku znaczna część 
ogólnej wartości ulgi byłaby 
wypłacana osobom zamoż-
niejszym, przeznaczającym 
duże kwoty na zakupy. Po-
dobne zastrzeżenia do pier-
wotnego projektu zgłaszała 
w swojej opinii Krajowa Izba 
Gospodarcza.

– Jednak takie wymogi 
jak gromadzenie faktur VAT 
czy złożenie odpowiedniego 
wniosku do urzędu skarbo-
wego mogą stanowić zna-
czące bariery formalne, 
szczególnie dla osób naj-
uboższych, których podat-
kowa świadomość różnie się 
kształtuje – mówi Kamil le-
wandowski.

Dodaje, że nie można 
też zapominać, że me-
chanizm zwrotu będzie 
się wiązać z dodatkowy-
mi kosztami po stronie 
administracji podatkowej, 
które mogą być znaczne 
w stosunku do zwraca-
nych kwot VAT.

W autopoprawce doprecy-
zowano ponadto, że zwrot 
części VAT ma przysługiwać 
nie tylko rodzicom, ale rów-
nież opiekunom prawnym 
dzieci w wieku od 0 do 13 lat. 
Projekt w nowym kształcie 
czeka na pierwsze czytanie 
w Sejmie.

Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zwrocie części podatku na ubranka dla 
niemowląt i buty dziecięce ma dać rekompensatę mniej zamożnym obywatelom

 69,57 proc.
kwoty VAT wynikającej 
z faktur ma wynosić zwrot 
w związku z zakupem 
ubranek i obuwia dziecięcego 
według projektu PiS
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Ustawa o specjalnych strefach 
ekonomicznych obowiązuje już 
ponad 17 lat. Czy wciąż warto 
ubiegać się o zezwolenie na prowa-
dzenie działalności w strefach 
i korzystać z ulg podatkowych?

W czasie swojego obowiązywania 
ustawa o specjalnych strefach ekono-
micznych przeszła kilka nowelizacji, 
wynikających głównie z konieczno-
ści dostosowania polskich przepisów 
do regulacji unijnych. Zmieniała się 
liczba stref, ich obszar, a także zakres 
przywilejów podatkowych związanych 
z prowadzeniem działalności na jej 
obszarze. Obecnie funkcjonuje w Pol-
sce 14 specjalnych stref ekonomicz-
nych. Nowelizacja ustawy z 2008 r. 
rozszerzyła maksymalny łączny ob-
szar stref z 12 tys. do 20 tys. hekta-

rów. Dodatkowo przedłużono termin 
funkcjonowania stref z końca 2017 r. 
do końca 2020 r. Z wypowiedzi Mi-
nisterstwa Gospodarki wynika, że 
rząd rozważa nawet bezterminowe 
przedłużenie działalności stref. Nie-
bagatelnym argumentem na poparcie 
tego rozwiązania jest to, że w strefach 
powstało dotychczas ponad 50 tys. 
nowych miejsc pracy, a inwestycje 
osiągnęły poziom ponad 13 mld zł.

Warunkiem prowadzenia dzia-
łalności w strefie i korzystania z ulg 
w podatku dochodowym jest zezwo-

lenie, które w drodze przetargu lub 
rokowań przyznaje zarządzający stre-
fą. Negocjacje z Unią Europejską doty-
czące akcesji Polski wymusiły pewne 
zmiany w przyznawaniu ulg w stre-
fach, tak aby były one zgodne z zasa-
dami udzielania pomocy publicznej. 
Pomoc ta musi być uzależniona od 
stopnia rozwoju gospodarczego dane-
go regionu, co odzwierciedla wskaź-
nik intensywności pomocy, który dla 
polskich stref waha się w przedziale 
od 30 do 50 proc. Istnieje przy tym 
możliwość zwiększenia pomocy dla 

małych i średnich przedsiębiorców. 
Wielkość pomocy ustala się na pod-
stawie kwoty wydatków na zakup ak-
tywów trwałych oraz o kwotę dwulet-
nich kosztów zatrudnienia nowych 
pracowników. Kwoty te następnie 
należy pomnożyć przez wskaźnik in-
tensywności pomocy publicznej obo-
wiązujący dla danej strefy. Tak wyli-
czone wartości odpowiadają kwocie 
podatku dochodowego, z którego za-
płaty zwolniony jest przedsiębiorca, 
co stanowi dla niego pomoc publicz-
ną.  not. MGM

Specjalne strefy ekonomiczne wciąż oferują przywileje podatkowe
Akademia podatkowa 1409

Łukasz Zalewski 
lukasz.zalewski@infor.pl 

Osoby, które chcą powierzyć 
rozliczenie elektroniczne peł-
nomocnikowi, np. księgowe-
mu, doradcy podatkowemu, 
radcy prawnemu, muszą upo-
ważnić go do wysłania zezna-
nia przez internet. 

W tym celu trzeba złożyć 
w urzędzie skarbowym lub 
przesłać do niego pocztą, pa-
pierowe pełnomocnictwo do 
podpisywania deklaracji skła-
danej za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej na 
formularzu UPL-1. Jak infor-
muje Ministerstwo Finansów, 
w przypadku wspólnych ze-
znań rocznych małżonków 
(PIT-36 i PIT-37) oraz ich korekt 
składanych w 2012 r. przez 
pełnomocnika konieczne 
jest złożenie pełnomocnictwa 
UPL-1 przez oba podmioty wy-
stępujące na zeznaniu, a więc 
podatnika i współmałżonka.

Wymóg złożenia dwóch 
pełnomocnictw dla np. dorad-
cy podatkowego nie dotyczy 
jednak małżonków w sytuacji, 
gdy jedno z nich złożyło już 
wcześniej takie pełnomocnic-
two (UPL-1). 

– Brak pełnomocnictw od 
obu współmałżonków dla tego 
samego pełnomocnika skut-
kować będzie odrzuceniem 
tego dokumentu przez system 
e-Deklaracje – ostrzega MF.

Resort wyjaśnia również, że 
pełnomocnictwo można póź-
niej odwołać. W tym celu znów 
trzeba złożyć zawiadomienie 
o odwołaniu pełnomocnictwa 
na formularzu OPL-1.

Pełnomocnik, wysyłając ze-
znanie roczne PIT, musi speł-

nić dodatkowy wymóg. Ze-
znania wysyłane przez niego 
w imieniu podatników mu-
szą być podpisane podpisem 
elektronicznym z kwalifiko-
wanym certyfikatem.

Przypomnijmy, że wymo-
gu takiego nie muszą speł-
niać podatnicy, którzy sami 
zdecydują się wypełnić i wy-
słać e-PIT. Podpis elektronicz-
ny zastępuje w takim przy-
padku pięć cech osobowych, 
które trzeba wpisać pod for-
mularzem zeznania roczne-
go. W praktyce należy podać: 
imię, nazwisko, datę urodze-
nia, identyfikator podatkowy 
oraz kwotę przychodu z ze-
znania rocznego za 2010 r. 

Dotyczy to również wspól-
nie rozliczających się małżon-
ków. Wystarczy, aby małżo-
nek, który wypełnia zeznanie 
w imieniu swoim i współmał-
żonka, zaznaczył odpowiednie 
pole w formularzu PIT-36 lub 
PIT-37.

Do e-PIT potrzebne dokumenty

Interpretacja indywidualna 
dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 
z 27 stycznia 2012 r. (nr IPTPB1/415-
329/11-2/MD).

Podatnik, który chce upoważnić pełnomocnika do wypełnienia 
i wysłania zeznania przez internet, musi złożyć druk UPL-1

Interpretacja
Ewa Matyszewska 
ewa.matyszewska@infor.pl

Podatnik prowadzi stację 
kontroli pojazdów, w której 
wykonuje okresowe badania 
techniczne pojazdów samo-
chodowych. Chciałby udzielać 
klientom rabatów, ale nie jest 
pewien, czy pozwalają mu na 
to regulacje podatkowe.

Z wyjaśnień Izby Skarbowej 
w Łodzi wynika, że przychodem 
z prowadzenia pozarolniczej 
działalności w ramach stacji 
kontroli pojazdów są kwoty na-
leżne z tytułu sprzedaży usług, 
po wyłączeniu wartości udzie-
lonych bonifikat (rabatów).

Wartość udzielonych boni-
fikat pomniejsza więc co do 
zasady przychód z pozarolni-
czej działalności gospodarczej. 
W praktyce przychodem po-
datnika są faktycznie osiągnię-
te utargi dzienne ze sprzedaży 
świadczonych usług. U przed-
siębiorców sprzedających to-
wary i usługi opodatkowane 
VAT, za przychód z tej sprze-
daży uważa się przychód po-
mniejszony o należny podatek 
od towarów i usług. 

Łódzka izba zaznaczyła 
także, że przepisy ustawy 
o podatku dochodowym od 
osób fizycznych nie regulu-
ją kwestii dokumentowania 
bonifikat (rabatu), ale prawi-

dłowe ich udokumentowa-
nie jest konieczne dla moż-
liwości obniżenia przychodu 
z prowadzonej działalności.

W momencie sprzedaży 
obie strony transakcji zna-
ją cenę (wartość) sprzedaży. 
Cena (wartość) ta powinna 
zatem znaleźć odzwiercie-
dlenie w dokumencie po-
twierdzającym dokonanie 
transakcji sprzedaży usługi. 
Po spełnieniu tych warun-
ków bonifikata (rabat) bez-
spornie pomniejsza przy-
chód.

Interpelacja
Magdalena Majkowska 
magdalena.majkowska@infor.pl

Reorganizacja struktury or-
ganizacyjnej urzędów kon-
troli skarbowej ma na celu do-
stosowanie struktur kontroli 
skarbowej do potencjału gospo-
darczego województw mazo-
wieckiego i świętokrzyskiego.

Takich wyjaśnień udzie-
liło Ministerstwo Finansów 
w odpowiedzi na interpela-
cję poselską w sprawie przy-
czyn likwidacji zamiejscowe-
go wydziału urzędu kontroli 
skarbowej w Radomiu (nr 
744). Według MF jest to ele-
ment procesu przekształceń 
mających na celu skutecz-

niejsze zarządzanie zasoba-
mi ludzkimi. Przy wyborze 
tej koncepcji uwzględniono 
w szczególności stan własno-
ści nieruchomości, w których 
znajdują się siedziby wydzia-
łów zamiejscowych, charak-
ter umów cywilnoprawnych 
zawartych z podmiotami ze-
wnętrznymi oraz termin ich 
obowiązywania, a także osią-
gnięte wyniki. Ministerstwo 
prowadzi też prace mające na 
celu zmianę rozporządzenia 
z 29 listopada 2010 r. w spra-
wie określenia terytorialnego 
zasięgu działania dyrektorów 
urzędów kontroli skarbowej.

Rozwiązanie przedstawio-
ne w projekcie nowelizacji 
zakłada wyłączenie z tery-

torialnego zasięgu działania 
dyrektora UKS w Warszawie 
terenów znajdujących się 
w południowej części woje-
wództwa mazowieckiego, tj. 
powiatów lipskiego, przysu-
skiego, radomskiego, szydło-
wieckiego, zwoleńskiego oraz 
miasta na prawach powiatu 
Radom. Na tych terenach or-
ganem właściwym stałby się 
dyrektor UKS w Kielcach.

Projekt rozporządzenia nie 
zawiera regulacji, których 
efektem byłyby zwolnienia 
pracowników UKS w War-
szawie. Także wszystkim 
pracownikom zlikwidowa-
nej komórki w Radomiu za-
proponowano nowe warunki 
pracy.

Orzeczenie
Łukasz Zalewski 
lukasz.zalewski@infor.pl

Nabycie samochodu z kratką 
w 2010 r. pozwalało na odli-
czenie pełnego VAT, nawet je-
śli faktura została wystawio-
na w 2011 r. – orzekł w piątek 
Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny w Warszawie.

Skarżąca spółka zamówi-
ła samochód. Miał on świa-
dectwo homologacji, z które-
go wynikało, że jest to auto 
ciężarowe (tzw. z kratką). 
Sprzedawca dostarczył po-
jazd przed końcem 2010 r. 
i w tym terminie spółka za-
płaciła zaliczkę wynoszącą 
100 proc. wartości zamówie-
nia. Dostawca wystawił jed-

nak fakturę w 2011 r., a więc 
po zmianie przepisów usta-
wy o VAT, które przewidują, 
że od 1 stycznia 2011 r. do 31 
grudnia 2012 r. nie jest moż-
liwe pełne odliczenie VAT 
od samochodów z kratką. 
Zgodnie z art. 86 ust. 3 usta-
wy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r.  
nr 177, poz. 1054 z późn.zm.) 
podatnicy mogą w tym okre-
sie odliczyć jedynie 60 proc. 
wydatku, ale nie więcej niż 
6 tys. zł.

Sąd orzekł, że w takiej sy-
tuacji skarżąca spółka mogła 
odliczyć pełny VAT, czyli za-
stosować korzystniejsze dla 
niej przepisy, obowiązujące 
do końca 2010 r. Uzasadniał, 
że obowiązek podatkowy po-
wstał w momencie dostawy 

spornego samochodu, a nie 
w chwili otrzymania faktury. 
Oznacza to, że istotna jest 
data sprzedaży, a nie data 
wystawienia faktury.

Sędzia Alojzy Skrodzki wy-
jaśnił też, że gdyby przyjąć 
stanowisko ministra finan-
sów, to podatnicy kupujący 
pod koniec 2012 r. samo-
chody mogliby odliczyć 100 
proc. VAT, o ile fakturę otrzy-
maliby już w 2013 r. Zgod-
nie z wyrokiem podatnicy 
nie będą mieli takiej moż-
liwości. Wyrok jest niepra-
womocny.

Stacja kontroli pojazdów może dać rabaty

Będą zmiany w organizacji wydziałów 
urzędów kontroli skarbowej

Zakup auta w 2010 r. pozwala odliczyć Vat

orzecznIcTwo
wyrok wSA w warszawie z 10 lutego 
2011 r., sygn. akt III SA/wa 1509/11. 

 www.serwisy.gazetaprawna.pl/
orzeczenia

PAweł  
ToMczykowSkI
doradca podatkowy, partner 
w kancelarii ożóg i wspólnicy

PAweł  
ToMczykowSkI
doradca podatkowy, partner 
w kancelarii ożóg i wspólnicy

PKWiU ze stawkami VAT

Zamówienia:  www.e-book.gazetaprawna.pl
22 761 30 30 lub 801 626 666

JAK PRAWIDŁOWO 
STOSOWAĆ STAWKI VAT? 

SPRAWDŹ!

 Kto stosuje PKWiU z 2008 r. 
  Jak została usystematyzowana 
klasyfikacja wyrobów i usług 
  Jakie czynności są zwolnione 
z podatku VAT 

  Na które towary i usługi zmienił się 
VAT w trakcie 2011 r. 
  Jak odczytać prawidłowe stawki VAT 
na podstawie PKWiU 
  Które towary i usługi korzystają 
z obniżonej stawki VAT

ze stawkami VAT obowiązującymi od 2011 r.
PKWiU

Gazety Prawnejee-Książka

  Kto stosuje PKWiU z 2008 r. 

  Jak została usystematyzowana klasyfikacja 
wyrobów i usług

  Jak odczytać prawidłowe stawki VAT 
na podstawie PKWiU 

  Które towary i usługi korzystają z obniżonej stawki VAT

  Jakie czynności są zwolnione z podatku 
od towarów i usług

  Na które towary i usługi zmienił się VAT w trakcie 2011 r.

Liczba stron: 789
Cena:  69,90   39,90 zł

  PROMOCJA

Ważne  Pełnomocnik, 
wysyłając PIT przez in-
ternet, musi mieć podpis 
elektroniczny z kwalifi-
kowanym certyfikatem
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PISALIŚMY O TYM
Od zamiany nieruchomości trzeba 
rozliczyć podatek – DGP nr 5/2012

 www.podatki.gazetaprawna.pl

Myśliwy otrzyma PIT-8C Rodzic i opiekun rozliczają ulgę 
prorodzinną miesięcznie 

Nie każdy remont pomniejszy 
dochód osoby niepełnosprawnej

Dziecko małoletnie może składać 
zeznanie samodzielnie

Podatniczka wychowuje dzieci w wieku 8 i 6 lat oraz 
najmłodsze, urodzone 28 maja 2011 r. W jakiej wysokości 
będzie mogła odliczyć ulgę prorodzinną?

Podatnik ma orzeczenie o II grupie inwalidzkiej. Porusza 
się na wózku inwalidzkim. W 2011 r. wynajął ekipę, która 
wykonała remont łazienki, aby dostosować ją do swoich 
potrzeb. Czy będzie mógł odliczyć te wydatki w zeznaniu 
rocznym?

14-letnia córka podatniczki uzyskała w 2011 r. przychody 
z umowy o dzieło. Czy matka powinna rozliczyć je w swoim 
zeznaniu podatkowym?

Odliczenie przysługuje za 
każdy miesiąc kalendarzo-
wy, w którym wykonywała 
władzę rodzicielską. Kwo-
ta odliczenia wynosi 92,67 
zł miesięcznie na każde 
dziecko. 
W opisanym przypadku 
przysługująca jej ulga wyno-
si 2965,44 zł. Na to odlicze-
nie składają się następujące 
kwoty: na dziecko ośmiolet-
nie – 12 x 92,67 =1112,04 zł; 
na dziecko sześcioletnie – 12 
x 92,67 = 1112,04 zł; na dziec-
ko urodzone w maju 2011 r. 
– 8 x 92,67 = 741,36 zł.

Ulga przysługuje od mie-
siąca, w którym dziecko się 
urodziło. Bez względu na 
to, czy był to początek, czy 
koniec miesiąca. 
W przypadku gdy przy-
sługująca ulga jest wyż-
sza od podatku, przepisy 
nie przewidują możliwości 
przesunięcia części odli-
czenia do zeznania za ko-
lejny rok.

Osoby niepełnosprawne, 
po spełnieniu określonych 
w przepisach warunków, 
mogą skorzystać z ulgi re-
habilitacyjnej. Mogą m.in. 
odliczyć wydatki poniesione 
na adaptację i wyposażenie 
mieszkań oraz budynków 
mieszkalnych, stosownie 
do potrzeb wynikających 
z niepełnosprawności. Pod-
stawowy warunek to posia-
danie orzeczenia o niepeł-
nosprawności wydanego 
przez organy orzekające. 
Odliczeniu podlega cały wy-
datek. Jego wysokość ustala 
się na podstawie dokumen-
tu stwierdzającego ponie-
sienie, zawierającego dane 

identyfi kacyjne kupującego 
(odbiorcę usługi lub towaru) 
i sprzedającego (towar lub 
usługę), rodzaj zakupionego 
towaru lub usługi oraz kwo-
tę zapłaty. Podatnik spełnia 
warunek posiadania orze-
czenia o grupie inwalidz-
kiej. Jeżeli ma rachunki za 
zakup materiałów niezbęd-
nych do adaptacji łazienki 
oraz za wykonanie usługi, 
to będzie mógł odliczyć cały 
wydatek.

Co do zasady przychody 
uzyskane przez dzieci, które 
nie ukończyły 18. roku ży-
cia, dolicza się do docho-
dów rodziców. W tym celu 
rodzice deklarują przychody 
małoletniego (wraz ze swo-
imi przychodami) w rocz-
nym zeznaniu podatkowym 
składanym na formularzu 
PIT-36 wraz z załącznikiem 
PIT/M. Od zasady tej są jed-
nak wyjątki. 
Przychodów z umowy 
o dzieło, nawet w przy-
padku osiągnięcia ich przez 
małoletnią córkę nie doli-
cza się do przychodów ro-
dziców. Przychody z pracy, 
stypendiów oraz dochodów 
z przedmiotów oddanych 
małoletnim do swobodne-
go użytku podlegające opo-
datkowaniu na terytorium 
Polski opodatkowuje się od-
rębnie.

W zadanym pytaniu ma-
łoletnia osiągnęła przy-
chód z umowy o dzieło. 
Córka będzie zatem zo-
bowiązana do złożenia 
własnego rozliczenia 
rocznego za 2011 rok na 
formularzu PIT-37.
Zgodnie ze znowelizowa-
nymi przepisami w za-
kresie ustawy o zasadach 
ewidencji i identyfikacji 
podatników i płatników 
córka w zeznaniu posłu-
guje się nie NIP, ale nu-
merem PESEL.

 Odpowiedzi udzieliły
Joanna Michalska 

i Mirosława Kaczorowska 
– eksperci podatkowi w KPMG

porady

Podstawa prawna
Art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 
51, poz. 307 z późn. zm.).

Podstawa prawna
Art. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, 
poz. 307 z późn. zm.).

Podstawa prawna
Art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7,  ust. 7a, 
ust. 7b, ust. 7d, ust. 7f ustawy z 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fi zycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r.
nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Podatki dochodowe
Ewa Matyszewska
ewa.matyszewska@infor.pl

Jednym z zabezpieczeń wy-
konania umowy jest ubezpie-
czenie kontraktu. Kontrak-
ty mają na celu generowanie 
przychodów, dlatego w takim 
przypadku składka ubezpie-
czeniowa powinna stanowić 
koszt podatkowy.

– Konieczne jest jednak udo-
wodnienie, że składka została 
uiszczona w celu osiągnięcia, 
zabezpieczenia lub zachowa-
nia źródła przychodu. Najczę-
ściej taki związek można do-
strzec, choć organy podatkowe 
wyrażają odmienne poglądy 
– uważa Milena Kaniewska-
-Środecka, doradca podatkowy, 
starszy konsultant w Deloitte.

Poza wykazaniem związku 
składki z przychodami należy 
zweryfi kować, czy przepisy po-
datkowe wprost nie wyłączają 
jej z kosztów.

– W wielu przypadkach 
składka z tytułu ubezpiecze-

nia kontraktu powinna stano-
wić koszt podatkowy. Należy 
jednak pamiętać o niuansach, 
które mogą wywieść podatnika 
w pole – ostrzega Milena Ka-
niewska-Środecka.

Przykładowo można wska-
zać wydatki na dodatkowe 
ubezpieczenie umowy leasin-
gu, które ostatnio zakwestio-
nował dyrektor Izby Skarbo-
wej w Warszawie, uznając, że 
nie mają one bezpośredniego 
związku z działalnością go-
spodarczą prowadzoną przez 
podatnika i stanowią wydatek 
o charakterze osobistym. 

Warto również przypomnieć 
o pozytywnych interpretacjach 
dotyczących rozwiązania po-
dobnego do ubezpieczenia 
kontraktu, czyli gwarancji na-
leżytego wykonania umowy 
i właściwego usunięcia wad 
i usterek. W tym przypadku 
– jak dodaje Milena Kaniew-
ska-Środecka – opłaty związa-
ne z gwarancją zostały uzna-
ne przez organy podatkowe za 
stanowiące koszt podatkowy.

Procedury
Paulina Bąk
paulina.bak@infor.pl

Przewoźnicy, którzy będą 
przewozić towary transpor-
tem samochodowym na te-
ren Federacji Rosyjskiej, Bia-
łorusi i Kazachstanu, będą 
mieli obowiązek przeka-
zywania organom celnym 
informacji na temat wwo-
żonych produktów na dwie 
godziny przed ich faktycz-
nym wprowadzeniem. Takie 
regulacje będą obowiązywać 
od 17 czerwca 2012 r. 

– Obowiązek ten będzie 
musiał być spełniony przez 
upoważnione podmioty go-
spodarcze, przewoźników, 
przedstawicieli celnych czy 
inne osoby zainteresowane 
– tłumaczy Marek Szymański, 
starszy menedżer z KMPG.

Ekspert dodaje, że infor-
mowanie organów celnych 
będzie polegało na tym, że 
zainteresowana osoba bę-
dzie musiała wprowadzić  

wyprzedzającą deklarację 
do systemu informatycznego 
organów celnych Rosji, Bia-
łorusi lub Kazachstanu. De-
klaracje trzeba będzie złożyć 
do systemu informatycznego 
tego państwa, na terytorium 
którego znajduje się miejsce 
przybycia towarów i środków 
transportu.

Organy celne, które otrzy-
mają taką informacje, będą 
przeprowadzać w ciągu 
dwóch godzin analizy ryzyka.

Gdy towary zostaną przy-
wiezione, celnicy porównają 
deklaracje z danymi z doku-
mentów handlowych. Jeżeli 
przesłane informacje będą 
różniły się od informa-
cji, które wynikają z doku-
mentów przedstawionych 
przez przewoźnika, to nie 
spowoduje to negatywnych 
konsekwencji. Celnicy we-
zmą ewentualne ujawnio-
ne rozbieżności pod uwagę 
przy podejmowaniu decy-
zji o tym, czy poddać towar 
kontroli, czy też nie.

Podatki lokalne
Łukasz Zalewski
lukasz.zalewski@infor.pl 

Właściciele ciężarówek mają 
obowiązek złożyć deklara-
cję na podatek od środków 
transportowych do 15 lutego. 
Firmy, które posiadają nieru-
chomości, muszą w tym ter-
minie zapłacić ratę podatku.

Obowiązki właścicieli sa-
mochodów ciężarowych, na-
czep, przyczep i autobusów, 
a także właścicieli fi rmo-
wych nieruchomości (grun-
tów, budynków i budowli) 
regulują przepisy ustawy 
o podatkach i opłatach lokal-

nych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, 
poz. 613 z późn.zm.).

Na właścicieli ciężarówek 
ustawa nakłada obowiązek zło-
żenia w terminie do 15 lutego 
właściwemu organowi podat-
kowemu deklaracji na podatek 
od środków transportowych na 
dany rok podatkowy. Trzeba ją 
sporządzić na formularzu DT-1. 
Jego wzór na 2012 r. minister 
fi nansów określił w rozpo-
rządzeniu z 23 grudnia 2011 r. 
(Dz.U. z 2011 r. nr 293, poz. 1731). 

Termin dotyczy wyłącznie 
podatników, którzy składają 
deklarację po raz drugi. Osoby, 
które nabyły środki transpor-
towe w ciągu roku, mają obo-

wiązek złożyć deklarację DT-1 
w terminie 14 dni od dnia za-
istnienia okoliczności uzasad-
niających powstanie tego obo-
wiązku, a więc od dnia nabycia.

Wyjaśnijmy też, że zgodnie 
z art. 11 ust. 1 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych po-
datek od środków transpor-
towych jest płatny w dwóch 
ratach proporcjonalnie do cza-
su trwania obowiązku podatko-
wego, w terminie do 15 lutego 
i do 15 września każdego roku.

Do 15 lutego swoje obowiąz-
ki muszą wypełnić również fi r-
my, które są właścicielami nie-
ruchomości. Zgodnie z art. 6 
ust. 9 pkt 3 ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych muszą za-
płacić ratę podatku. Dotyczy to 
jednak przedsiębiorców, którzy 
złożyli już deklaracje na poda-
tek od nieruchomości (mieli 
na to czas do 31 styczna tego 
roku). Podatnicy, którzy ostat-
nio nabyli grunty, budynki lub 
budowle, muszą natomiast 
złożyć deklarację w ciągu 14 
dni od nabycia nieruchomo-
ści oraz w tym terminie za-
płacić również pierwszą ratę 
podatku.

Ubezpieczenie kontraktu 
będzie kosztem fi rmy

Rosyjscy celnicy zdecydują 
o kontroli towarów

Do 15 lutego trzeba złożyć deklarację w gminie

Przemysław Molik
przemyslaw.molik@infor.pl

W 2011 r. koła łowieckie mia-
ły 111 948 zarejestrowanych 
członków. Myśliwi uczestni-
czący w polowaniach organi-
zowanych przez koła mogą 
w trakcie roku otrzymywać 
różne świadczenia, będą to 
np. zwroty kwot za upolowa-
ną zwierzynę czy nagrody lub 
premie za zdobycze na polo-
waniach. Takie kwoty trzeba 
rozliczyć podatkowo. Koła ło-
wieckie powinny do końca lu-
tego wykazać je w informacji 
PIT-8C przekazanej zarówno 
swoim członkom, jak i urzę-
dom skarbowym.

Przychody myśliwych są 
zaliczane do tzw. innych 
źródeł, mimo że przepisy 
o podatku dochodowym od 
osób fi zycznych wprost nie 
wymieniają tego typu przy-
chodów.

Jak mówi Katarzyna Ry-
szard, radca prawny, dorad-
ca podatkowy w Kancelarii 
Peter Nielsen, obowiązek 
wystawienia PIT-8C mają 
podmioty, które dokonują 
przysporzenia na rzecz oso-
by fi zycznej i jednocześnie 
nie są płatnikami podatku 
od tych przychodów.

Przychód podatkowy z in-
nych źródeł powstaje w każ-
dym przypadku, kiedy u podat-
nika wystąpią realne korzyści 
majątkowe.

W kwestii świadczeń, od któ-
rych myśliwi muszą odprowa-
dzić podatek, wypowiedziały się 
organy podatkowe. Przykłado-
wo w interpretacji z 18 czerwca 
2006 r. (nr IPPB2/415-493/08-
5/JK) dyrektor Izby Skarbowej 
w Warszawie potwierdził, że re-
kompensata wypłacana myśli-
wemu za pozyskanie zwierzy-
ny podlega opodatkowaniu jak 
przychód z innych źródeł. 

Organy podatkowe po-
twierdziły również, że takim 
samym obowiązkiem podat-
kowym objęte jest przekaza-
nie przez koło łowieckie z jego 
funduszy rocznej prenume-
raty miesięcznika o tematyce 
łowieckiej dla swoich człon-
ków. Dyrektor Izby Skarbowej 
w Katowicach w interpretacji 
z 31 października 2007 r. (nr 
IBPB2/415-42/07/MCZ) uznał, 
że nawet jeśli czasopismo sta-
nowi dla myśliwych materiał 
szkoleniowy, to koło nie ma 
obowiązku opłacania prenu-
meraty za swoich członków. 

Członkowie koła uzyskują ko-
rzyść majątkową. 

Jest też dobra informacja dla 
myśliwych. PIT-8C nie trzeba 
wystawiać, gdy myśliwy od-
kupił od koła łowieckiego tu-
szę zwierzyny po cenie niższej 
niż na rynku. Jeśli np. myśli-
wy kupił dzika w cenie 5 zł/kg, 
a w tym czasie cena na skupie 
prowadzonym przez inny pod-
miot gospodarczy wynosiła 
6 zł, to nie ma on obowiązku 
wykazania dochodu w wyso-
kości 1 zł/kg. W takiej sytuacji 
myśliwy nie uzyskał korzyści 
kosztem koła łowieckiego.

OSWAJAMY PRZEPISY: PODATKIZwróć się o poradę dziś
Poniedziałek, 13.02, w godz. 13.00 – 14.00

Drugi dyżur KPMG 
z zakresu CIT

Dziś ekspertem jest: 
Wojciech Majkowski 
– doradca podatkowy w KPMG

Nazwa użytkowników 

Skype:

dyzurpodatkowy1;

Numer 

telefonu:

22 528 11 17

Adres 

e-mail:

tax@kpmg.pl

DGP przypomina

 Dane z PIT-8C trzeba opodatkować według skali 
 Przychody z innych źródeł wykazywane są w części D 
PIT-8C z określeniem rodzaju źródła przychodów i warto-
ści przychodu. Przychody te należy opodatkować według 
stawki 18 proc. lub 32 proc. w deklaracji PIT-36 w części D 
jako inne źródła (wiersz 8).

Członkowie koła łowieckiego muszą rozliczyć zyski z polowania
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praca

Od przyszłego roku osoby prze-
chodzące na emerytury mogą 
już pracować dłużej. Kobie-
ty osiągną maksymalny wiek 
emerytalny w 2040 roku, zaś 
mężczyźni w 2020 r. Ale to nie 
koniec zmian. W wyniku na-
cisków wewnątrz koalicji do 
projektu ustawy został wpisa-
ny pięcioletni okres przejścio-
wy dla osób ubezpieczonych 
w KRUS. Do końca 2017 roku  
osoby te będą mogły przejść 
na emeryturę wcześniej – ko-
biety 55 lat, mężczyźni 60 lat. 
Podobne przywileje będą mieć 
sędziowie i prokuratorzy. Do-
datkowo o pięć lat zostanie 
wydłużony okres stażu upraw-
niający do otrzymania mini-
malnej emerytury. W czasie 
debaty zorganizowanej przez 
DGP eksperci zastanawiali się 
nad skutkami proponowanych 
rozwiązań.

Czy podwyższać  
wiek emerytalny

Marek Bucior, podsekretarz sta-
nu, Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej: Koniecznie. Złago-
dzi to skutki kryzysu w sys-
temie emerytalnym. Tylko 
w tym  roku dotacja z budże-
tu państwa do Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych wyniesie 
40 mld zł. Co prawda reforma 
wprowadzona w 1999 roku po-
prawiła sytuację, ale nie roz-
wiązała wszystkich proble-
mów systemu. Teraz pora na 
następne zmiany, takie jak sys-
tematyczne podnoszenie, a na-
stępnie zrównanie wieku eme-
rytalnego kobiet i mężczyzn. 
Inną alternatywą jest podnie-
sienie wysokości składek.  Na 
takie rozwiązanie nie ma zaś 
przyzwolenia ani społeczeń-
stwa, ani rządu. To bowiem do-
prowadziłoby do spowolnienia 
rozwoju gospodarki. 

Henryk Nakonieczny, członek 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność”: Ratowanie finansów pu-
blicznych przez podwyższanie 
wieku emerytalnego jest złym 
rozwiązaniem. I co gorsza nie 
przyniesie oczekiwanego efek-
tu, tylko odsuwa o kilka lat ter-
min wypłaty emerytur. Ale to 
i tak nic nie zmieni! Ten ter-
min i tak nadejdzie. Przyję-
cie takiego rozwiązania może 
spowodować, że za kilka lat po-
nownie trzeba będzie podnieść 
wiek emerytalny o kolejne lata. 
Rząd musi się zdecydować na 
ujednolicenie zasad opłacania 
składek przed wszystkich ubez-
pieczonych. Osoby prowadzące 
działalność gospodarczą mu-
szą je opłacać proporcjonalnie 
do osiąganych dochodów, tak 
jak ma to miejsce w przypadku 
pracowników. 

Jeremi Mordasewicz, ekspert 
ubezpieczeniowy Polskiej Kon-
federacji Pracodawców Prywat-
nych Lewiatan: Obciążenie 1,5 
mln osób prowadzących firmy 
wyższą składką nie rozwiąże 
problemu deficytu FUS. Jeśli 
osoby te zapłacą 4,5 mld zł rocz-
nie więcej, to i tak nie rozwiąże 
sprawy. Różnica między kwotą 
składek wpłacanych do syste-
mu a wysokością wypłacanych 
świadczeń wynosi już 70 mld zł 

w skali roku. Przy czym na ZUS 
przypada 40 mld zł, KRUS – 15 
mld zł i tyle samo na wypłatę 
świadczeń mundurowych. 

Agnieszka Chłoń-Domińczak, 
ekspert ubezpieczeniowy Szkoły 
Głównej Handlowej, była wice-
minister pracy i polityki socjalnej: 
Mówiąc o powodach podno-
szenia wieku emerytalnego, 
nie można wskazywać tylko na 
deficyt w FUS. Ten zawsze był 
i będzie. Takie działanie jest ko-
nieczne z powodów demogra-
ficznych. Polacy żyją coraz dłu-
żej, więc ustalając minimalny 
okres przechodzenia na eme-
ryturę, należy precyzyjnie okre-
ślić proporcję między okresem 
aktywności zawodowej a cza-
sem pobierania emerytury. Jeśli 
przeciętne dalsze trwanie życia 
się wydłuża, to przy utrzyma-
niu sztywnego wieku emerytal-
nego może dojść do sytuacji, że 
oszczędności odłożone na sta-
rość nie pozwolą na zachowa-

nie właściwego poziomu życia. 
Z indywidualnej perspektywy 
zmiana długości trwania życia 
wymaga postawienia sobie pyta-
nia, w jaki sposób należy to prze-
łożyć na aktywność zawodową. 

Jan Guz, przewodniczący OPZZ: 
Należy jednak sprawdzić, jakie 
są przyczyny tak niekorzystnej 
sytuacji demograficznej. Mło-
dzi Polacy nie mogąc znaleźć 
pracy w kraju, wyjechali za 
granicę. To tam przychodzą na 
świat ich dzieci, bo mają tam 
do tego warunki. W Polsce zaś 
nie ma polityki prorodzinnej. 
I dlatego nasi obywatele prze-
bywający w innych krajach 
Unii Europejskiej tam popra-
wiają wskaźniki demograficz-
ne, tworzą ich produkt krajo-
wy brutto. Polska tylko ponosi 
koszty związane z wykształce-
niem tych osób. 

Profesor Marek Góra, współtwórca 
reformy emerytalnej, Szkoła Głów-
na Handlowa: Muszę zaprotesto-
wać przeciwko sprowadzaniu 
dyskusji o wieku emerytalnym 
tylko do tego, że w budżecie 
zabrakło pieniędzy, więc teraz 
należy uciemiężyć ludzi, każąc 
im pracować dłużej. Trzeba pa-
miętać, że jak sto lat temu two-
rzono system emerytalny, to na 
świadczenie można było przejść 
po ukończeniu 75 lat. A w tym 
czasie ludzie średnio żyli 50 lat. 

Ludzie muszą pracować, bo to 
praca tworzy dobrobyt. Bez tego 
dalsza dyskusja nie będzie miała 
żadnego sensu, bo ludzie wyjdą 
na ulice. 

Dla kogo dłuższa praca 

Marek Bucior: Pierwsze osoby, 
które będą pracować dłużej, 
urodziły się w 1948 roku.  

Henryk Nakonieczny: Reforma 
emerytalna gwarantowała 
tym osobom, że nie zmienią 
się zasady przechodzenia na 
emerytury. 

Marek Bucior: Nic podobnego. 
Reforma zagwarantowała tym 
osobom, że będą one otrzymy-
wać emerytury liczone według 
starych zasad. A podnoszenie 
wieku emerytalnego nie ma 
nic wspólnego z tym, czy eme-
rytura jest ustalana na podsta-
wie zdefiniowanego świadcze-
nia czy zdefiniowanej składki. 

Gdyby w krajach zachodnich, 
gdzie nadal działają systemy 
repartycyjne, podchodzono tak 
do sprawy, to nigdy tam nie do-
szłoby do wydłużenia aktywno-
ści zawodowej. A przecież tam  
proces wydłużania wieku eme-
rytalnego jest bardziej awanso-
wany niż w Polsce. 

Prof. Marek Góra: Polska musi 
się rozwijać, jednocześnie nad-
rabiając dystans cywilizacyj-
ny w stosunku do pozostałych 
krajów Europy. Trzeba jasno lu-
dziom powiedzieć, że emerytu-
ra nie jest dobrem – jest złem 
koniecznym. System został 
stworzony dla niedołężnych 
starców, a trudno sześćdzie-
sięcioparoletnie osoby okre-
ślić tym mianem. Praca, a nie 
jej brak, jest wartością w spo-
łeczeństwie. Wczesne  zakoń-
czenie aktywności zawodowej 
w ciągu ostatnich kilku dzie-
sięcioleci spowodowało tak 
ogromne koszty, że nie ma już 
pieniędzy dla młodych pracow-
ników zmuszanych do pracy na 
podstawie umów śmieciowych. 

Marek Bucior: W Europie pań-
stwa konkurują między sobą. 
Nie możemy więc przejść do 
porządku nad tym, że w innych 
krajach jest podnoszony wiek 
emerytalny. Niemcy podnoszą 
wiek emerytalny z 65 do 67 lat, 
więc my także musimy. 

Henryk Nakonieczny. Panie mi-
nistrze! Ale namawiając ludzi 
do dłuższej pracy, nie moż-
na zapominać o tym, że nasz 
kraj jest w ogonie Europy, bio-
rąc pod uwagę dalsze trwanie 
życia. Polacy już teraz krótko 
pobierają emerytury po zakoń-
czeniu aktywności zawodowej, 
a po wprowadzeniu obowiązku 
pracy do 67. roku życia będzie 
jeszcze gorzej. Wszyscy krzyczą, 
że  Polacy coraz dłużej żyją, ale 
nie wiadomo, czy ten wynik to 
efekt wprowadzenia bardziej 
skutecznych technik ratowa-
nia życia, czy też wyższej jego 
jakości. 

Czy będą miejsca pracy 

Agnieszka Chłoń-Domińczak: Już 
dzisiaj zaczyna ubywać ludzi 
w wieku produkcyjnym. Aby 
w perspektywie 20 lat nie za-
brakło rąk do pracy, konieczne 
jest podniesienie wieku eme-
rytalnego. Jednak mimo zmian 

zaproponowanych przez rząd 
ten ubytek pracowników bę-
dzie występować. Co prawa 
tempo spadku będzie mniejsze, 
niż gdyby się nic nie zmieni-
ło, ale i tak będzie zauważalne. 
Czeka nas bowiem zakończe-
nie aktywności zawodowej 
powojennego wyżu demogra-
ficznego i to jest podstawowe 
wyzwanie, z którym się musi-
my zmierzyć. 

Wojciech Nagel, ekspert ubezpie-
czeniowy Business Centre Club: 
Wszystkie reformy wieku 
przechodzenia na emeryturę 
zawsze były powiązane z ryn-
kiem pracy. W takich krajach 
jak Japonia czy Niemcy, gdzie 
uruchamiano specjalne środ-
ki na przekwalifikowanie za-
wodowe osób w wieku 50 plus. 
Osobom z tej grupy wiekowej 
zmieniano charakter oraz czas 
pracy. I to właśnie elastyczny 
czas pracy umożliwiał im do-
pracowanie do emerytury. Ta 
zmiana musi być powiązana 
z uaktywnieniem rynku pracy.

Henryk Nakonieczny: Poważnym 
problemem wymagającym roz-
wiązania będzie możliwość 
zatrudnienia pracowników. 
Pracodawcy chcą, aby w Pol-
sce ludzie dłużej pracowali. 
Nie będą jednak zatrudniać 
pracowników przed emery-
turą. Już teraz firmy nie ofe-

Demografia i deficyt wy muszają dłuższą pracę
Wydłużenie wieku emerytalnego jest przesądzone. Eksperci jednak 
spierają się co do metod przeprowadzenia reformy

Nowy portal ułatwi 
zakładanie żłobków 

Będzie nowy protest, jeśli 
NFZ nie wycofa się z kar

Młodzi nie podejmują 
zatrudnienia, bo się uczą

rodzice zdecydują o 
wysłaniu dziecka do szkoły

Ministerstwo Pracy i Poli-
tyki Społecznej uruchomi-
ło specjalną stronę interne-
tową poświęconą żłobkom. 
Pod adresem www.zlobki.
mpips.gov.pl można znaleźć 
wiele informacji potrzeb-
nych rodzicom poszuku-
jącym opieki dla swojego 
dziecka. Strona jest także 
skierowana do gmin i osób 
chcących otworzyć żłobek 
czy klub dziecięcy, a także 
do tych, którzy chcą znaleźć 
zatrudnienie jako dzien-
ny opiekun lub niania. Na 
stronie znajduje się m.in. 
wyszukiwarka umożli-
wiająca znalezienie takiej 

placówki w całym kraju.  
Podaje też adres skrzyn-
ki elektronicznej, na którą 
można przysyłać pytania 
dotyczące programu „Ma-
luch”. Jest on przeznaczony 
dla tych samorządów, któ-
re chcą uzyskać dofinanso-
wania do nowo zakładanych 
miejsc opieki. Umieszczono 
tam także listę programów 
szkoleń dla osób, chcących 
uzyskać kwalifikacje opie-
kuna w żłobku lub klubie 
dziecięcym, wolontariusza 
oraz dziennego opiekuna 
i informacje, w jaki sposób 
pozyskać środki unijne na 
rozpoczęcie takiej działal-
ności. MT

Ochrona zdrowia
Beata Lisowska 
beata.lisowska@infor.pl

Jeżeli do końca czerwca NFZ 
nie wycofa się z zapisów 
o karach dla lekarzy w umo-
wach, które fundusz będzie 
z nimi zawierał, medycy 
będą rezygnować z prawa 
do wystawiania re-
cept na leki refun-
dowane. 

Oznacza to, że 
pacjenci mogą zo-
stać bez dostępu 
do tańszych medykamen-
tów. Naczelna Rada Lekar-
ska (NRL) zdecydowała, że po 
1 lipca lekarze zatrudnieni 
w szpitalach i przychodniach 
mają proponować praco-
dawcom zawieranie umów, 
w których ci ostatni zobo-
wiążą się do niedochodzenia 
od nich roszczeń w sytuacji, 
gdy na szpital lub przychod-
nię NFZ nałoży karę. Jeśli 
pracodawca się nie zgodzi, 
będą składać wypowiedzenia 
o pracę i proponować zawar-
cie nowej umowy wyłączają-

cej z ich zakresu obowiązków 
przepisywanie recept. Nato-
miast lekarze prowadzący 
prywatne praktyki nie pod-
piszą z funduszem umów na 
wystawianie recept.

– Z wszystkich tych dzia-
łań zrezygnujemy, jeśli do  
1 lipca NFZ wycofa się z za-
pisów o karach dla lekarzy 

w tych umowach 
– zapowiada Ma-
ciej Hamankie-
wicz, prezes NRL.

Andrzej Tro-
szyński, rzecznik 

NFZ, przypomina, że za-
wartość umów, które będą 
obowiązywały po 1 lipca, 
wynegocjuje zespół skła-
dający się z przedstawicieli 
NFZ i izby lekarskiej. Pod-
kreśla jednak, że nikt nie 
zwolnił  NFZ z troski o pie-
niądze publiczne w ochro-
nie zdrowia.

Z danych GUS wynika, że już 
prawie 3 miliony Polaków nie 
są aktywne zawodowo ze 
względu na to, że się uczą. 
W grupie wiekowej 15 – 24 
lat z powodu studiów, nauki 
lub doszkalania się w innej 
formie nie pracuje 90 proc. 
osób. To dużo ze względu 

na fakt, że obowiązek nauki 
trwa jedynie do 18. roku ży-
cia. Po przekroczeniu tej gra-
nicy wiekowej młodzi uczący 
się mogliby podejmować za-
trudnienie w zmniejszonym 
wymiarze, ale zdecydowana 
większość tego nie robi, bo 
brakuje dla nich odpowied-
nich miejsc pracy. BL

Do redakcji Dziennika 
Ustaw trafiła podpisana 
przez prezydenta nowe-
lizacja ustawy o systemie 
oświaty. Ma wejść w życie 
14 dni od ogłoszenia. Zmia-
na przepisów przesuwa na 
2014 rok wprowadzenie obo-
wiązku szkolnego dla dzie-
ci sześcioletnich. W efekcie 
jeszcze przez dwa lata opie-
kunowie będą podejmować 
decyzję o rozpoczęciu przez 
dziecko 6-letnie edukacji 
szkolnej. Dzieci urodzone 
w latach 2006 i 2007, które 

nie pójdą do I klasy szkoły 
podstawowej od 1 września 
2012 r. i 2013 r., będą nadal 
przedszkolakami. Zgodnie 
z ustawą, w roku szkolnym 
2012/2013 i 2013/2014 dy-
rektor szkoły będzie miał 
obowiązek przyjąć dziecko 
6-letnie do szkoły, jeżeli jego 
rodzice podejmą taką decy-
zję. Przesunięcie terminu 
wprowadzenia obowiązku 
szkolnego dla dzieci 6-let-
nich ma pozwolić samorzą-
dom i szkołom lepiej przy-
gotować się na przyjęcie 
sześciolatków. AR

Agnieszka Chłoń-Domińczak, 
ekspert ubezpieczeniowy Szkoły 
Głównej Handlowej, była wice-
minister pracy i polityki socjalnej

Jan Guz, przewodniczący Ogól-
nopolskiego Porozumienia Związ-
ków Zawodowych

Profesor Marek Góra, współ-
twórca reformy emerytalnej, 
Szkoła Główna Handlowa
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rują pracy tym wchodzących 
w wiek ochronny. 

Jeremi Mordasiewicz: Zatrud-
nienie nowego pracownika 
wchodzącego w okres ochron-
ny należy traktować jako dzia-
łanie na szkodę spółki. 

Henryk Nakonieczny: Wszyscy 
słyszeli? No właśnie… W Pol-
sce aż 2,1 mln osób jest bez-
robotnych. W tak tragicznej 
sytuacji na rynku pracy star-
sze kobiety nie mają żadnych 
szans na znalezienie pracy, 
a mężczyźni znikome. Jeśli 
ludzie nie będą mieli pracy, 
to nie odłożą na emeryturę. 
Także ZUS nie zyska na takim 
rozwiązaniu, bo na jego konto 
nie wpłyną dodatkowe składki 
za takie osoby. 

Jan Guz: Skoro Polska chce 
wprowadzić taki sam wiek 
emerytalny, jak w Niem-
czech, to może warto tak-
że stworzyć nam takie same 
warunki życia. A ich nie ma! 
W Polsce nie ma warunków 
do wydłużenia wieku emery-

talnego. Wcześniej muszą po-
wstać żłobki, przedszkola, aby 
starsi pracownicy mogli dłużej 
pracować, a nie zajmować się 
wnukami. Wydłużenie wieku 
emerytalnego spowoduje, że 
starsi pracownicy będą bloko-
wać miejsca pracy młodzieży. 

Agnieszka Chłoń-Domińczak: 
To absurd. Nigdy nie było tak, 
żeby młodzi ludzie nie mogli 
znaleźć zatrudnienia tylko 
dlatego, że pracodawca de-
cydował się na zatrudnianie 
starszego pracownika. 

Jeremi Mordasewicz: Raz na za-
wsze trzeba skończyć z mitem 
powtarzanym przez związ-
kowców. W naszym kraju jest 
16 mln miejsc pracy,  lecz nie 
zdarza się tak, aby młoda oso-
ba zajmowała miejsce pracow-
nika odchodzącego na emery-
turę. Przedsiębiorcy wydają na 
inwestycje zaledwie 20 proc. 
PKB. A jako kraj na dorobku 
powinniśmy wydawać pięć 
punktów procentowych wię-
cej. W Polsce jednak nie po-
wstaje 200 tys. nowych miejsc 
rocznie, bowiem każdego roku 
wydajemy 30 mld zł rocznie na 
utrzymanie młodych emery-
tów. Spadek inwestycji wystę-
puje we wszystkich krajach, 
gdzie prawo do emerytury 
można uzyskać w młodym 

wieku. Tak jak na przykład jest 
w Grecji czy Portugalii zmaga-
jącymi się teraz z kryzysem. 

Co zyskają emeryci 

Prof. Marek Góra: Osoby ubez-
pieczone powinny brać eme-
ryturę w wyższej wysokości 
w czasie, kiedy będą jej po-
trzebowały. 

Henryk Nakonieczny: Ale ta-
kie same argumenty padały 
w 1998 roku. 

Prof. Marek Góra: Nikt nie mó-
wił o wyższych emeryturach. 

Jan Guz: Sam słyszałem. I to 
nieraz. 

Prof. Marek Góra: Trzeba sobie 
jasno powiedzieć, że emery-
tura jest złem koniecznym. Jej 
wysokość wypłacana osobom 
w wieku starczym powinna 
być wyższa, niż gdyby trafia-
ła do  osób młodszych około 
sześćdziesiątki. Branie emery-
tury w takim wieku jest spo-
łecznym nieporozumieniem. 

Jeremi Mordasewicz: Dzisiaj ko-
bieta mając 60 lat ma średnio 
przed sobą 22 lata życia. Ozna-
cza to, że pracując przez 30 lat 
gromadzi kapitał na okres tylko 
8 lat krótszy niż zatrudnienie. 
Obecnie składka na przyszłą 
emeryturę wynosi w zaokrą-
gleniu 20 proc. pensji, więc nie 
ma możliwości w tak krótkim 
czasie na zgromadzenie odpo-
wiedniego kapitału na starość. 
Dopiero relacja pracy do eme-
rytury trzy do jednego może 
zapewnić godne świadczenie. 
Oznacza to, że na 15 lat eme-
rytury trzeba pracować 45 lat. 
Bez wydłużenia więc okresu 
pracy  świadczenia dla kobiet 
będą bardzo niskie. 

Jan Guz: To uzależnijmy moż-
liwość wyboru prawa do eme-
rytury od stażu emerytalnego.

Prof. Marek Góra: To nieporo-
zumienie. Takie prawo wy-
boru można dać osobom po 
ukończeniu 67 lat. Inaczej 
dojdzie do sytuacji, że osoba 
trzydziestoletnia zakończy 
pracę i otrzyma świadczenie 
w wysokości 2,50 zł miesięcz-
nie. I będziemy mieć system 
chiński. Wiek emerytalny jest 
parametrem społecznym, któ-
ry ma uniemożliwić podejmo-
wanie decyzji niebezpiecz-
nych, nie tylko dla samych 

zainteresowanych, ale także 
dla reszty społeczeństwa. Nie 
można bowiem dopuścić do 
tego, aby te osoby przymierały 
głodem. Jeśli damy ubezpie-
czonym swobodę wyboru, to 
musimy się zastanowić, od 
jakiego wieku. 

Jan Guz: A może pracodawca 
zatrudniając mężczyznę le-
gitymującego się 40-letnim 
stażem pracy, powinien być 
zwolniony z opłacania części 
składek za niego. Pracodaw-
ca chętnie zatrudni takiego 
pracownika, bo będzie tań-
szy, a FUS jeszcze nie będzie 
mu wypłacał emerytury. 

Prof. Marek Góra: Także jestem 
zwolennikiem swobody eme-
rytalnej, ale rozumianej nie-
co inaczej. Można wprowadzić 
także możliwość otrzymywa-
nia części świadczenia, dodat-
kowo pracując. Osoby mające 
ekstradochody lub zgroma-
dzony kapitał emerytalny 
nie musiałyby wówczas pra-
cować do czasu osiągnięcia 67 
lat. Jeśli mają z czego żyć przez  

3 – 4 lata, to mogą poczekać na 
swoją emeryturę, korzystając 
z własnego kapitału. 

Jeremi Mordasewicz: Mężczy-
zna powinien mieć 40 lat pra-
cy i 65 lat i wówczas mógłby po 
części wykorzystywać swoją 
emeryturę. 

Czy potrzebne 
referendum

Henryk Nakonieczny: Solidar-
ność zbiera podpisy pod wnio-
skiem o referendum, aby sami 
zainteresowani mogli się wy-
powiedzieć w tej sprawie. Jed-
nak to parlament będzie decy-
dował o ostatecznym kształcie 
pytania.

Jeremi Mordasewicz: Jestem 
przeciwny referendum. Jednak 
jeśli wolą Sejmu zostanie ono 
ogłoszone, to kobiety powinny 
odpowiedzieć na pytanie, czy 
wolą pracować dłużej, tak jak 
to zaproponował rząd, czy też 
chcą płacić wyższe składki na 
przyszłe emerytury. W przy-
padku kobiet żyjących dłużej 
niż mężczyźni, a pracujących 
krócej, powinny płacić skład-
ki na emeryturę prawie jedną 
trzecią swojej pensji. 

Jan Guz: Mam takie wrażenie, 
że zazdrościcie „Solidarności” 

tego, że zebrała ponad milion 
podpisów. Skoro im się udało, 
to sami spróbujcie. 

Wojciech Nagel: Pytając obywa-
teli o wydłużenie wieku eme-
rytalnego, lepiej jest od razu 
zapytać, czy zgadzamy się, aby 
w przyszłości przestał istnieć 
system emerytalny. Bo są kra-
je na świecie, takie jak Chiny, 
w których gospodarka rozwija 
się wyjątkowo prężnie, bo nie 
jest obciążona obowiązkiem 
wypłaty świadczeń. 

Jan Guz: Dlaczego nie pozwo-
limy ludziom mającym dłu-
gi staż pracy (kobiety 35 lat, 
a mężczyźni 40 lat) oraz zgro-
madzony kapitał emerytalny, 
samodzielnie podjąć decyzję. 
Masz prawo, a nie obowiązek. 

Czy państwo  
pomoże firmom 

Prof. Marek Góra: Gospodarka 
a nie rząd ma sprzyjać two-
rzeniu miejsc pracy, bowiem 
ich liczba nie jest z góry znana. 
Pracy jest zawsze dość, czasa-
mi tylko brakuje środków na 
jej opłacenie. Liczba miejsc 
pracy w Polsce będzie zależeć 
od tego, czy nasza gospodar-
ka będzie mogła konkurować 
z resztą świata.

Marek Bucior: Każde państwo 
wprowadzając takie reformy, 
proponuje rozwiązania wspie-
rające dla pracodawców. Już 
dzisiaj rozmawiamy o tym, 
żeby środki z Funduszu Pracy 
trafiały do pracodawców, któ-
rzy zaproponują dodatkowe 
szkolenia dla starszych pra-
cowników. Firmy otrzymają 
zwrot kosztów przekwalifiko-
wania pracowników. Zwroty 
na tworzenie nowego miej-
sca pracy nie ograniczą się do 
100 proc. kosztów, ale mogą 
przekroczyć ten poziom. Dzię-
ki modyfikacji programu 50 
plus starsi pracownicy będą 
mieć pracę. Planujemy zwięk-
szyć środki na prewencję wy-
datkową. Obecnie na ten cel 
przeznaczamy 3 – 4 mln zł 
zamiast 60 mln zł. Dodatko-
wo zaproponujemy rządowy 
program aktywizujący osoby 
w wieku 60 plus. 

Wojciech Nagel: Ale mnie się nie 
podoba, że rząd teraz nie chce 
przedstawić kompleksowego 
rozwiązania dotyczącego ryn-
ku pracy. To dobry moment na 
wprowadzenie zmian w kodek-
sie pracy, w ustawie o promo-
cji zatrudnia oraz o zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych. 
Rząd też musi podjąć decyzję, 
jak w tej trudnej reformie eme-
rytalnej będą funkcjonowały 
urzędy pracy w Polsce. Na Pod-
lasiu robiłem badania socjolo-
giczne, czy są one łącznikiem 
między pracodawcą a pracow-
nikiem. Wynika z nich w spo-
sób jednoznaczny, że urzędy 
pracy w obecnej formule są 
niepotrzebne. 

Henryk Nakonieczny: Zgadzam 
się.

Wojciech Nagel: A dla wypłat 
samego zasiłku dla bezrobot-
nych można wykorzystać sys-
tem bankowy. 

Debatę prowadziła i redagowała  

Bożena Wiktorowska 
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Firmy z wirtualnymi  
aktami pracowników

Kwotową waloryzacją 
emerytur zajmie się trybunał

Obowiązki
Tomasz Zalewski 
tomasz.zalewski@infor.pl

Resort pracy prowadzi prace 
analityczne mające na celu 
ograniczenie obowiązku 
przechowywania dokumen-
tacji pracowniczej, a także 
dopuszczenie elektronicznej 
formy wytwarzania, archiwi-
zowania akt pracowniczych 
– zadeklarował Władysław 
Kosiniak-Kamysz, minister 
pracy. Zastrzegł jednak, iż 
umożliwienie prowadze-
nia, jako alternatywnej dla 
papierowej, elektronicznej 
formy przechowywania do-
kumentacji wymagałoby 
zmian systemowych. Dlate-
go prace mają być prowadzo-
ne z udziałem specjalistów 
z Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji. 

Byłaby to kolejna próba 
wprowadzenia możliwości 
prowadzenia i archiwizowa-
nia dokumentacji pracowni-
czej w formie elektronicznej. 
Rozwiązania takie znalazły 
się już wcześniej w rządo-
wym projekcie ustawy o re-
dukcji obowiązków informa-
cyjnych oraz o ograniczaniu 
barier  administracyjnych. 
Jednak ze względu na pro-
blemy w zakresie ochrony 
danych osobowych z pomy-
słu rezygnowano. 

Obecnie zgodnie z prze-
pisem art. 51u ust. 1 ustawy 
o narodowym zasobie archi-
walnym i archiwach doku-
mentacja pracownicza po-
winna być przechowywana 
przez 50 lat, licząc od dnia 
zakończenia stosunku pracy 
u danego pracodawcy, a do-
kumentacja płacowa – także 
50 lat, z tym że licząc od daty 

jej wytworzenia. Jednocze-
śnie zgodnie z ustawą o eme-
ryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych 
płatnik składek ma obowią-
zek przechowywać listy płac, 
karty wynagrodzeń albo inne 
dowody, na podstawie któ-
rych następuje ustalenie pod-
stawy wymiaru emerytury 
lub renty. Musi to robić też 
przez 50 lat od dnia zakoń-
czenia przez ubezpieczone-
go pracy u danego płatnika.

– To generuje koszty 
przechowywania, pilnowa-

nia i konserwowania doku-
mentów przez dziesiątki lat 
– mówi Witold Polkowski, 
ekspert Pracodawcy RP.

Pracodawcy pogodzili się,  
że są skazani na papier. Co 
nie oznacza, że nie szukają 
innych rozwiązań.  

Jedna z dużych firm te-
stuje obecnie  prowadzenie  
dokumentacji w formie elek-
tronicznej. Wszystkie doku-
ment papierowe są skano-
wane i odsyłane od razu do 
archiwum. Specjalny pro-
gram zbiera elektroniczne 
kopie zgodnie z wymogami 
prawnymi dotyczącymi pro-
wadzenia akt pracowniczych.  

– Dotychczas żadna kon-
trola nie zakwestionowa-
ła tego modelu, oczywiście 
w razie potrzeby można ścią-
gnąć oryginał z archiwum 
prowadzonego przez firmę 
zewnętrzną – dodaje Witold 
Polkowski.

Beata Lisowska 
beata.lisowska@infor.pl

Prezydent Bronisław Komo-
rowski skierował do Trybunału 
Konstytucyjnego (TK) wniosek 
o zbadanie ustawy wprowa-
dzającej w 2012 roku kwotową 
waloryzację rent i emerytur. 

Oznacza to, że wszystkie 
świadczenia zostaną podwyż-
szone w tym roku o 71 zł. Pre-
zydent podpisał tę ustawę 24 
stycznia. 

– Intencją prezydenta przy 
podpisaniu ustawy była popra-
wa sytuacji materialnej naj-
mniej zamożnych emerytów 
i rencistów. Jednak wątpliwo-
ści dotyczące jej konstytucyj-
ności sprawiły, że zdecydował 

się skierować ją do TK – wyja-
śnia Joanna Trzaska-Wieczo-
rek z prezydenckiego biura 
prasowego. 

Jej zdaniem, ustawa wpro-
wadzająca waloryzację kwoto-
wą rent i emerytur ma charak-
ter doraźny, a dzięki orzeczeniu 
TK zostaną wypracowane wy-
tyczne dla rozwiązania syste-
mowego. Irena Wóycicka, mi-
nister w kancelarii Prezydenta 
tłumaczy, że bez względu na 
decyzję TK pieniądze, jakie 
uzyskają z tytułu waloryzacji 
osoby o najniższych świadcze-
niach, nie będą musiały być im 
odebrane. Prezes TK Andrzej 
Rzepliński zapowiedział, że 
trybunał potraktuje wniosek 
prezydenta priorytetowo.

  KOMUNIKAT

 50 lat
przez taki okres pracodawca 
musi przechowywać  
dokumentację pracownika

UZUPEŁNIENIE
do ogłoszenia Rady Naukowej WITPiS z dn. 03.02.2012 r. w sprawie konkursu 

na stanowisko dyrektora instytutu badawczego. 

Materiały wymienione w pkt. IV ppkt 3 są dokumentami niejawnymi oznaczonymi klauzulą 
„zastrzeżone”. Udostępnione zostaną po przedstawieniu przez kandydata dokumentów, 
o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 
niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) oraz złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności 
informacji stanowiących tajemnicę handlową Instytutu.

Ponadto w odniesieniu do pkt.III ppkt 10 wymagane jest tylko aktualne orzeczenie lekarskie 
i orzeczenie psychologiczne od osób kierujących działalnością koncesjonowaną w zakresie 
wytwarzania i obrotu wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Termin składania aplikacji wynosi 30 dni od dnia ukazania się niniejszego uzupełnienia. 

Marek Bucior, podsekretarz 
stanu, Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej

Henryk Nakonieczny, członek 
Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność”

Jeremi Mordasewicz, ekspert 
ubezpieczeniowy Polskiej Kon-
federacji Pracodawców Prywat-
nych Lewiatan
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W jednym z wyroków Sąd Najwyższy 
uznał, że ustne oświadczenie woli 
pracodawcy o rozwiązaniu umowy 
o pracę przekazane pracownikowi 
przez bezpośredniego przełożonego 
jest skuteczne (wyrok SN z 24 marca 
1999 r., I PKN 631/98). Pytanie więc, 
czy pracodawca, chcąc ustnie ostrzec 
pracownika o tym, że jest niezado-
wolony z jego pracy i chce wypowie-
dzieć mu umowę o pracę, doprowa-
dza jednocześnie do zakończenia 
stosunku pracy. A tym samym czy 
uruchamia wypłatę odprawy zagwa-

rantowanej umową. Mogłoby to być 
dla pracownika w danej sytuacji ko-
rzystne, szczególnie w przypadku 
narastającego konfliktu. 

Taka sytuacja może mieć miej-
sce, jeśli pracodawca wyrazi swoją 
wolę bezwarunkowo i choćby ust-
nie oświadczy, że rozwiązuje z pra-
cownikiem umowę o pracę. W oma-
wianym orzeczeniu pracodawca 
oświadczył wobec pracownika, że 
„informuje go, że zostaje zwolnio-
ny z pracy i z tego powodu od dziś 
nie pracuje”. Jako następstwo tego 

wydarzenia pracownikowi odmó-
wiono dopuszczenia do pracy oraz 
wydano świadectwo pracy. Sąd oce-
nił, że doszło w tym przypadku do 
skutecznego rozwiązania umowy 
pracę. Zwrócił jednak uwagę na to, 
że wypowiedzenie było skuteczne, 
ale prawnie wadliwe. Co to oznacza? 

Przepisy kodeksu pracy przewi-
dują specyficzną konstrukcję co 
do oświadczenia o wypowiedzeniu 
umowy o pracę. Oświadczenie złożo-
ne niezgodnie z przepisami, np. bez 
podania przyczyny, gdy jest wyma-

gana lub w niewłaściwej formie, jest 
skuteczne do momentu, aż zostanie 
zaskarżone przez pracownika. Ozna-
cza to, że nawet jeśli jest prawnie 
wadliwe, to będzie wywoływało skut-
ki prawne i doprowadzi do skutecz-
nego rozwiązania stosunku pracy.

Z tego powodu, jeśli pracownik 
nie zaskarżyłby ustnego wypowie-
dzenia umowy o pracę złożonego 
przez pracodawcę, umowa o pracę 
rozwiązałaby się z upływem okresu 
wypowiedzenia, a pracownik nabył-
by prawo do odprawy. not. MJ   

Od tego, kto wypowie umowę 
o pracę, zależeć może uzyskanie 
przez pracownika np. odprawy. 
Często bowiem w umowach znajdują 
się zastrzeżenia, że przysługuje ona 
tylko, gdy umowę rozwiązuje firma. 
Czy można żądać odprawy, powołu-
jąc się na ustne wypowiedzenie?

Ustne wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne
Akademia prawa pracy 1410

Katarzyna  
dulewicz
radca prawny i partner  
cMS cameron McKenna

Przedsiębiorcy nadal przyjmują  
pracowników na bezpłatny czas próbny

Łukasz Guza 
lukasz.guza@infor.pl

Jedna z podwarszawskich 
firm dopiero po tygodniu 
pracy chciała podpisać umo-
wę z nowo zatrudnioną oso-
bą. Przedstawiła jej jednak 
znacznie gorsze warunki 
od tych ustalonych ustnie 
jeszcze przed rozpoczęciem 
świadczenia obowiązków, 
tłumacząc to kryzysem na 
rynku. Pracownik odmó-
wił pracy za połowę ustalo-
nej wcześniej pensji. Dzięki 
temu pracodawca  przez ty-
dzień korzystał z jego pracy 
bezpłatnie. 

Ten sposób na darmową 
pracę jest coraz częściej wyko-
rzystywany przez właścicieli 
firm. Potwierdzają to kontro-
le Państwowej Inspekcji Pra-
cy (PIP). Ujawniła ona np., że 
w niektórych sklepach Ga-
lerii Łódzkiej oraz centrum 
handlowego Manufaktura 
zatrudniano pracowników 
bez potwierdzenia na piśmie 
umowy o pracę (i jej warun-
ków). W ten sposób praco-

dawcy sprawdzają, czy dany 
kandydat będzie dobrze wy-
konywał obowiązki pracowni-
cze. W praktyce chcą jednak 
zaoszczędzić na wynagrodze-
niach, bo godziny próbne są 
zazwyczaj bezpłatne.

– Pracodawcy twierdzą, 
że taki czas próbny jest 
konieczny ze względu na 
potrzeby procesu rekruta-
cji. Najczęściej dana osoba 
w ten sposób prze-
pracowuje bezpłat-
nie kilka godzin, rza-
dziej zdarza się, aby 
to były dłuższe okresy 
– mówi Piotr Wojcie-
chowski z kancelarii Gujski 
Zdebiak.

Tłumaczy, że w takich 
przypadkach pracownicy, 
którzy chcą otrzymać wyna-
grodzenie, musieliby wyka-
zać przed sądem, że doszło 
do ustnego zawarcia umowy. 
Nie jest to proste, jeśli dana 
osoba nie dysponuje np. ja-
kimikolwiek dokumentami 
potwierdzającymi wykony-
wanie obowiązków lub ze-
znaniami świadków.

– W takiej sytuacji praco-
dawcy grozi też mandat do 
wysokości 2 tys. lub grzywna 
do 30 tys. zł  za niepotwier-
dzanie na piśmie umowy 
o pracę – mówi Piotr Woj-
ciechowski.

Jednak w praktyce uka-
ranie nieuczciwej firmy nie 
jest proste. Zgodnie z art. 29 
par. 2 k.p. pracodawca powi-
nien potwierdzić na piśmie 

warunki zatrudnie-
nia najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia pracy. 
W razie kontroli in-
spekcji pracy firmy 
mogą więc starać się 

tłumaczyć, że dana osoba 
pierwszy dzień wykonuje 
swoją pracę i jeszcze dziś 
przedstawione zostaną jej na 
piśmie warunki zatrudnie-
nia. W takich przypadkach 
inspekcja ustala jednak, czy 
dopuszczona do pracy osoba 
została wcześniej przeszko-
lona w zakresie bhp i czy 
przeszła badania lekarskie. 
Jeśli okaże się, że pracodawca 
nie dopełnił tych obowiąz-
ków, grozi mu grzywna za 

takie nieprawidłowości (do 
wysokości 30 tys. zł).

W sprawozdaniach z dzia-
łalności PIP w danym roku 
inspekcja wielokrotnie wnio-
skowała o zmianę przepisów, 
które utrudniają jej wykaza-
nie nieprawidłowości. Pro-

ponowała, aby pracodawca 
musiał potwierdzić na piśmie 
warunki pracy jeszcze przed 
jej rozpoczęciem. Wykluczy-
łoby to przypadki, gdy praco-
dawcy nadużywają obecnych 
rozwiązań do zatrudniania 
na czarno (bez żadnej umo-
wy). Do tej pory nie zmienio-
no jednak art. 29 k.p.

Pracodawcy nie potwierdzają na piśmie warunków pracy osobom zatrudnionym  
na nieformalny okres próby. Dzięki temu oszczędzają na wynagrodzeniu

Firmy dostaną pomoc  
na zatrudnianie skazanych

Gmina skontroluje warunki opieki  
w rodzinnym domu pomocy raz na pół roku

Zwrot odprawy po prawomocnym wyroku

Rynek pracy
Paweł Jakubczak 
pawel.jakubczak@infor.pl

Przedsiębiorcy zatrudniający 
więźniów mogą już składać 
do dyrektorów jednostek pe-
nitencjarnych wnioski o re-
fundację 20 proc. ich wyna-
grodzeń. W sobotę 11 lutego 
2011 roku weszły w życie prze-
pisy, które im to umożliwia-
ją, bo zawierają wzór wniosku, 
który firmy muszą wypełnić, 
starając się o refundację. Cho-
dzi o rozporządzenie ministra 
sprawiedliwości z 23 stycznia 
2012 roku w sprawie Funduszu 
Aktywizacji Zawodowej Ska-
zanych oraz Rozwoju Przy-
więziennych Zakładów Pracy 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 103).

– Pracodawcy powierzający 
pracę więźniom mogą otrzy-
mać z tytułu refundacji kwo-
tę odpowiadającą 20 proc. od 
1500 zł, czyli od płacy mini-
malnej – mówi ppłk. Wiesław 
Majewski z Centralnego Zarzą-
du Służby Więziennej.

Zgodnie z rozporządze-
niem, aby otrzymać dofinan-
sowanie, pracodawca będzie 
musiał złożyć raz na kwartał 
wniosek w tej sprawie do dy-
rektora więzienia, w którym 
zatrudnieni przez niego ska-

zani odbywają karę. Do pierw-
szego wniosku o wypłatę ry-
czałtu przedsiębiorca załączy 
potwierdzoną kopię aktualne-
go odpisu z rejestru sądowe-
go albo zaświadczenia o wpi-
sie do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionego 
nie wcześniej niż trzy miesią-
ce przed złożeniem wniosku.

Firma zatrudniająca ska-
zanych, oprócz o refundację, 
może ubiegać się o pożyczki 
bądź dotacje. Mogą one być 
im udzielone, jeśli w okresie 
odpowiednio 12 i 24 miesięcy 
kalendarzowych poprzedzają-
cych miesiąc złożenia wniosku 
zatrudniały nieprzerwanie oso-
by pozbawione wolności.

Samorząd
Michalina Topolewska 
michalina.topolewska@infor.pl

Decyzja o skierowaniu do 
rodzinnego domu pomocy 
będzie wydawana na trzy-
miesięczny okres przysto-
sowawczy. Dopiero po nim 
gmina wyda decyzję na czas 
nieokreślony.

Taki przepis znajduje się 
w wysłanym do konsultacji 
społecznych projekcie roz-
porządzenia ministra pracy 
i polityki społecznej w spra-
wie rodzinnych domów po-
mocy. Są one małymi, prze-
znaczonymi dla maksymalnie 
8 osób placówkami, które za-
pewniają kierowanym tam 
przez gminę mieszkańcom 
całodobowe usługi opiekuń-
cze oraz bytowe. Mogą więc 
one być alternatywą dla więk-
szych i droższych domów po-
mocy społecznej. Przygoto-
wanie tego rozporządzenia 
jest związane z przeprowa-
dzoną w ubiegłym roku no-

welizacją ustawy z 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej 
(t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 
1362 z późn. zm.), która umoż-
liwia przebywanie w rodzin-
nym domu nie tylko osobom 
starszym, ale też niepełno-
sprawnym oraz dopuściła 
prowadzenie takich domów 
przez organizacje pożytku 
publicznego. Wcześniej ta-
kie prawo miały tylko osoby 
fizyczne.

Nowe rozporządzenie 
wskazuje, że w jednym 
domu będą mogły przeby-
wać tylko osoby starsze lub 
tylko niepełnosprawne (pla-
cówka nie będzie mogła łą-
czyć dwóch funkcji). Ponadto 
wprowadza zmiany w stan-
dardzie opieki, jaki muszą 
zapewniać domy rodzinne. 
Przewiduje m.in., że taka ro-
dzinna placówka może być 
zlokalizowana w budynku, 
którego właścicielem lub 
dzierżawcą jest osoba pro-
wadząca. Ma to dawać gwa-
rancję bezpieczeństwa prze-

bywającym w nim osobom. 
Dodatkowo zwiększona zo-
stała minimalna powierzch-
nia dla pokoju jednoosobo-
wego – z 9 mkw. do 12 mkw. 
Projekt nie dopuszcza też 
zapewniania pokojów trzy-
osobowych. Natomiast rza-
dziej niż dotychczas, bo raz 
na pół roku, a nie kwartał, 
kierownik ośrodka pomocy 
społecznej działający z upo-
ważnienia wójta będzie 
przeprowadzał kontrolę ro-
dzinnego domu.

Rozporządzenie ma wejść 
w życie po 14 dniach od ogło-
szenia w Dzienniku Ustaw, 
a obecnie działające domy 
będą miały czas na dostoso-
wanie się do przepisów do 
końca 2013 r.

Orzeczenie
Artur Radwan 
artur.radwan@infor.pl

Pracownik nie powinien wy-
dawać pieniędzy z odprawy, 
które otrzymał wskutek pra-
womocnego wyroku. Możli-
we, że będzie musiał zwrócić 
je w całości. 

Dwóch pracowników firmy 
ubezpieczeniowej otrzymało 
wymówienie umowy o pracę 
z zachowaniem trzymiesięcz-
nego okresu wypowiedzenia. 
Jako przyczynę pracodawca 
wskazał m.in. niepodpisywa-
nie listy obecności. 

Po odejściu z firmy pracow-
nicy domagali się wypłacenia 
odpraw. Ich umowy przewi-
dywały wypłacenie takiego 
świadczenia. Jedynie zwolnie-
nie dyscyplinarne wykluczało 
jego otrzymanie. Pracodawca 
jednak im odmówił.

Zwolnieni odwołali się więc 
do sądu I instancji i zażądali wy-
płacenia odpowiednio 1,4 mln 
zł i 630 tys. zł. Ten wskazał, że 
skoro doszło do wypowiedze-
nia umowy, a naruszenia pra-

cownicze nie były rażące, od-
prawy im się należą. Podobnie 
uznał sąd apelacyjny. W efek-
cie łącznie z odsetkami firma 
musiała wypłacić zwolnionym 
łącznie 4 mln zł. Wyrok sądu II 
instancji uprawomocnił się, ale 
firma wniosła skargę kasacyj-
ną do Sądu Najwyższego. Ten 
uznał, że konieczne są dodat-
kowe ustalenia. Uchylił wyrok 
i przekazał sprawę do ponowne-
go rozpatrzenia. Sąd apelacyjny 
uznał, że pracownicy dopuścili 
się jednak rażącego naruszenia 
obowiązków pracowniczych, 
bo m.in. odmówili wykonania 
poleceń przełożonych. Nakazał 
pracownikom zwrócić odprawy. 

Pracownicy wnieśli skargę 
kasacyjną do SN. Argumento-
wali, że nie mogą zwrócić od-
praw, bo już je wydali. Wskaza-
li m.in. że 50 tys. zł trafiło na 
kościół, a 200 tys. zł w formie 
darowizny dla syna. Dodatko-
wo wskazali, że odprawy nie 
doprowadziły do ich bezpod-
stawnego wzbogacenia. 

– Pracownik po wydanym 
i uprawomocnionym wyro-
ku sądu II instancji nie powi-

nien się zastanawiać, czy może 
wydawać pieniądze z odprawy. 
Tym bardziej że nie wie nawet, 
czy wniesiona została skarga 
kasacyjna. A tej można się spo-
dziewać nawet po kilku miesią-
cach, jeśli np. są braki formalne 
– mówił Dawid Zdebiak, radca 
prawny, pełnomocnik jednego 
z pracowników. 

SN skierował pytania praw-
ne do poszerzonego składu 
siedmiu sędziów. 

– W sprawie powinien się 
wypowiedzieć, bo w takiej sy-
tuacji nie wydaje się, aby miały 
zastosowanie przepisy o bez-
podstawnym wzbogaceniu 
– mówi Józef Iwulski, sędzia 
sprawozdawca. 

Jeśli z orzeczenia SN będzie 
wynikać, że pracownik musi 
zwrócić nienależnie pobraną 
odprawę, to nie może on wska-
zywać, że część tych pieniędzy 
już została przez niego wydana.

więcej na
 www.

ksiegowosc.
gazeta
prawna.pl

więcej na 
 www.

kadry.
gazeta
prawna.pl

 30 tys. zł
wynosi maksymalna 
grzywna za niepotwierdzenie 
na piśmie zawartej umowy 
o pracę

piSaliśMy o tyM
Firmy obchodzą prawo pracy 
– dgp nr 111/2011 

 www.praca.gazetaprawna.pl

piSaliśMy o tyM
gminy łagodzą wymogi, aby pomóc 
najuboższym– dgp nr 22/2012 

 www.prawo.gazetaprawna.pl

Etap legislacyjny
projekt 

piSaliśMy o tyM
Jak przedsiębiorca może  
pozyskać pracownika z urzędu pracy 
– dgp nr 252/2011 

 www.prawo.gazetaprawna.pl

Zatrudniający 
więźnia  
może się ubiegać  
o pożyczkę  
lub dotację

orzecznictwo
postanowienie Sądu najwyższego  
z 10 lutego 2012 r., sygn.akt ii pK 180/11 

 www.serwisy.gazetaprawna.pl/
orzeczenia
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Ustawa z 7 kwietnia 2006 
r. o informowaniu pracow-
ników i przeprowadzaniu 
z nimi konsultacji przy-
znaje radom pracowników 
uprawnienie ułatwiające 
im prowadzenie dialogu 
z pracodawcą, a mianowicie 
możliwość zwrócenia się na 
koszt pracodawcy o opinię 
ekspertów w ramach reali-
zacji swoich ustawowych za-
dań. Przyznane  reprezenta-
cjom  uprawnienie zwiększa 
konkurencyjność rad jako 
alternatywy dla związków 
zawodowych. W praktyce 
bowiem  rady nie cieszą się 
w Polsce popularnością na 
tle innych form dialogu spo-
łecznego. 

W praktyce dzięki temu  
rady uzyskują dostęp do spe-

cjalistycznej wiedzy i ana-
liz, które, szczególnie w do-
bie kryzysu gospodarczego, 
dają im lepsze wyobrażenie 
o sytuacji ekonomicznej pra-
codawcy, jak również do-

starczają jej członkom rze-
czowych argumentów do 
prowadzenia dialogu z pra-
codawcą. 

Niewątpliwie możliwość 
korzystania z ekspertyz 
może przynieść korzyści obu 

stronom, gdyż przyczyni się 
to nie tylko do podniesienia 
poziomu merytoryczne-
go konsultacji pracodaw-
cy z reprezentantami pra-
cowników, ale również do 
zwiększenia świadomości 
i poczucia odpowiedzialno-
ści członków reprezentacji 
za sprawy zakładu pracy.

Rodzaje ekspertyz
Nie wszystkie rodzaje spe-
cjalistycznej pomocy wcho-
dzą w zakres kosztów dzia-
łalności rady. 

O ile bowiem pracodaw-
ca jest zobowiązany pokry-
wać wydatki związa-
ne ze sporządzeniem 
ekspertyz, czyli jed-
norazowych pisem-
nych opracowań, któ-
rych przygotowanie wynika 
z konkretnej potrzeby rady, 
o tyle koszty usług eksper-
tów w postaci m.in. stałego 

doradztwa obciążają praco-
dawcę wyłącznie wtedy, gdy 
zobowiązał się on do finan-
sowania tej formy pomocy 
specjalistycznej w porozu-
mieniu zawartym z radą.

Obowiązek ponoszenia 
kosztów ekspertyz zleca-
nych przez radę jest ograni-
czony jedynie do ekspertyz 
niezbędnych, tj. obejmują-
cych zagadnienia wchodzą-
ce w zakres ustawowych za-
dań rady i których złożoność 
wymaga zasięgnięcia opinii 
eksperta. 

Przykładem będą eks-
pertyzy, w ramach których 

specjalista analizuje 
sytuację ekonomicz-
ną i finansową pra-
codawcy i których 
wyniki dają radzie 

obiektywne spojrzenie nie-
zależnych specjalistów na 
sytuację gospodarczą pra-
codawcy. 

Ten może natomiast od-
mówić finansowania opinii  
niezwiązanych merytorycz-
nie z kompetencjami rady 
lub gdy nie istniały podsta-
wy do ich zlecania.

Bez limitu i sposobu
Ustawa przewiduje, że kosz-
ty związane z działalnością 
rady pracowników, w tym 
niezbędnych ekspertyz, po-
nosi pracodawca, nie określa 
już jednak ani limitu kosz-
tów ponoszonych przez fir-
mę, ani sposobu ich prze-
prowadzania. 

W celu uniknięcia jakich-
kolwiek nieporozumień na 
tym tle rozsądnym rozwiąza-
niem wydaje się usystematy-
zowanie przez strony kwestii 
ekspertyz w ramach poro-
zumienia, w którym praco-
dawca i rada pracowników 
doprecyzują nie tylko zasa-
dy finansowania ekspertyz, 

ale również określą wytyczne 
dotyczące korzystania z po-
mocy specjalistycznej. 

W szczególności strony 
mogą wskazać w porozumie-
niu, jak często i w jakich oko-
licznościach rada może wy-
stępować o pomoc specjalisty, 
w jakiej formie i komu mają 
zostać zaprezentowane wy-
niki ekspertyzy oraz ustalić 
tryb wyłaniania specjalisty, 
któremu zlecane jest  przy-
gotowanie opracowania.

Rada i firma może w porozumieniu 
określić zasady płacenia za opinie
Koszty związane z działalnością przedstawicielstwa zatrudnionych, w tym niezbędnych ekspertyz, 
ponosi pracodawca. Przepisy nie określają jednak ani ich limitu, ani sposobu ich przeprowadzania

Karta nauczyciela może być mniej 
korzystna od kodeksu pracy
Orzeczenie
Artur Radwan 
artur.radwan@infor.pl

Dyrektor szkoły ma prawo 
zwolnić bez wypowiedzenia 
nauczyciela mianowanego po 
182 dniach choroby, nawet je-
śli ten w późniejszym termi-
nie otrzyma roczne świadcze-
nie rehabilitacyjne z ZUS. 

Od września 2004 r. nauczy-
cielka mianowana była zatrud-
niona w zespole szkół ogólno-
kształcących. W styczniu 2009 
r. dostała zawału. Przebywa-
ła na zwolnieniu lekarskim. 
Następnie dyrektor szkoły po 

upływie 182 dni zwolnił ją bez 
wypowiedzenia. Dokonał tego 
na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 
2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. 
– Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. 
z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. 
zm.). Zgodnie z tym przepisem, 
stosunek pracy z nauczycielem 
zatrudnionym na podstawie 
mianowania ulega rozwiąza-
niu w razie jego czasowej nie-
zdolności do pracy spowodo-
wanej chorobą, jeżeli jej okres 
przekracza 182 dni. Zgodnie 
z nim w szczególnie uzasad-
nionych wypadkach okres 
nieobecności w pracy może 
być przedłużony o kolejne 12 
miesięcy. Pod warunkiem że 
pracownik uzyska prawo do 
świadczenia rehabilitacyjne-
go lub zostanie mu udzielony 
urlop dla poratowania zdrowia. 
Nauczycielka tych dwóch wa-

runków nie spełniała – o urlop 
się nie ubiegała, a ZUS odmó-
wił jej przyznania świadczenia. 

Od decyzji dyrektora zwol-
niona odwołała się do sądu 
I instancji. Zażądała dopusz-
czenia do pracy i wynagro-
dzenia za czas pozostawania 
bez pracy w kwocie 24 tys. zł. 
W ocenie sądu zwolniona, 
bezpośrednio po długotrwa-
łej chorobie nie przedłożyła 
szefowi decyzji ZUS o przy-
znaniu świadczenia rehabi-
litacyjnego. Sąd I instancji 
oddalił jej żądania. 

Niezależnie od toczącej się 
sprawy, w tym samym czasie 
nauczycielka od decyzji orga-
nu rentowego odwoływała się 
do innego sądu (ubezpiecze-
niowego). A ten ostatecznie 
wydał wyrok, który po upra-
womocnieniu zmienił decyzję 
ZUS i przyznał jej świadczenie 
rehabilitacyjne.

Sprawa o dopuszczenie 
nauczycielki do pracy trafiła 
więc do sądu II instancji. Ten 
uznał, że dyrektor szkoły miał 
prawo po 182 dniach rozwią-
zać z nią stosunek pracy. Co 
więcej, nie ma również obo-
wiązku odwlekania tej decyzji, 
aż przyznane zostanie świad-
czenie rehabilitacyjne. Sąd II 
instancji podzielił rozstrzy-
gnięcia sądu niższej instan-
cji i oddalił apelację. 

Od wyroku nauczycielka 
wniosła skargę kasacyjną do 
Sądu Najwyższego (SN).

– Jeśli art. 23 ust. 1 pkt 2 Kar-
ty nauczyciela (KN) przewidu-
je, że przerwa w zatrudnieniu 
może zostać przedłużona, je-
śli ZUS przyzna świadczenie 
rehabilitacyjne, to dyrektor 
szkoły powinien się wstrzy-
mać z rozwiązaniem umowy 
do czasu uprawomocnienia 

się decyzji organu rentowe-
go lub wyroku sądu ubezpie-
czeniowego – argumentował 
adwokat Damian Grzeszczyk, 
pełnomocnik nauczycielki.

Wskazał, że karta nie prze-
widuje, jak powinien się za-
chować w takiej sytuacji 
pracodawca. Dlatego na pod-
stawie art. 91c KN w sprawach 
w niej nieuregulowanych po-
winien mieć zastosowanie ko-
deks pracy, który jest korzyst-
niejszy dla pracownika, bo 
dopuszcza zwolnienie dopiero 
po wykorzystanym świadcze-
niu rehabilitacyjnym. 

Z uzasadnieniem skargi 
nie zgodziła się pełnomocnik 
dyrektora szkoły, Laura Urba-
niak, radca prawny. 

– Zarządzający placówką 
nie może czekać, aż uprawo-
mocni się decyzja o przyzna-
niu świadczenia rehabilitacyj-
nego, bo wtedy następowałaby 
dezorganizacja pracy w pla-
cówce – mówi. 

Tę argumentację podzielił 
SN, który oddalił skargę ka-
sacyjną. 

– Do rozwiązania umowy 
nie dochodzi z mocy prawa, 
ale jest to decyzja dyrektora 
szkoły, która była prawidło-
wa – mówi Maciej Piankow-
ski, sędzia sprawozdawca SN. 

SN przyznał, że taki tryb 
rozwiązania stosunku pracy 
może budzić wątpliwości, bo 
jest uzależniony od złożenia 
oświadczenia woli dyrekto-
ra szkoły, ale ten musi dbać 
o właściwą organizację dzia-
łania placówki.

  PrOMOCJA

Ustawa 
o refundacji 

z komentarzem 
zawierająca nowelizację 

obowiązującą od 9 lutego 

cena: 139 zł 
+ koszt wysyłki 7,90 zł

Zamówienia: 
tel. 801 626 666, (22) 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl

www.gazetaprawna.pl/ksiazki_refundacja
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Praktyczne informacje niezbędne dla:
 lekarzy  aptekarzy  hurtowników wyrobów farmaceutycznych  właścicieli fi rm 

farmaceutycznych i medycznych  zarządów szpitali

   Jak negocjować, obliczać i stosować ceny leków refundowanych  

   Jak reklamować i promować produkty refundowane            

   Jak będą funkcjonować apteki w nowym systemie

   Nowe obowiązki lekarzy związane z przepisywaniem leków refundowanych 

Ważne  Zarządzający 
szkołą nie może czekać, aż 
uprawomocni się decyzja 
o przyznaniu świadczenia 
rehabilitacyjnego, bo wtedy 
następowałaby dezorgani-
zacja pracy w placówce

OrzecznictwO
wyrok Sądu najwyższego z 9 
lutego 2012 r. (sygn. akt i PK 95/11) 

 www.serwisy.gazetaprawna.
pl/orzeczenia

 4 lata
trwa kadencja  
reprezentacji pracowników

 3269 rad
pracowników zostało  
zarejestrowanych  
do 15 grudnia 2011 r.

Analiza 
DGP

Ważne  Obowiązek pono-
szenia kosztów eksper-
tyz zlecanych przez radę 
jest ograniczony jedynie 
do opinii obejmujących 
zagadnienia wchodzą-
ce w zakres ustawowych 
zadań reprezentacji, 
których stopień skompli-
kowania wymaga opinii 
specjalisty
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Czytelnicy skarżą się, że 
spam SMS-owy przychodzi 
nawet na telefony przedpła-
cone. Tymczasem kupując 
kartę (tzw. starter) w kiosku 
czy dostając ją dołączoną do 
gazety, nie podpisują umowy. 
A więc siłą rzeczy nie mogli 
zgodzić się na spam. 

– Zgoda taka nie może 
być dorozumiana. Bez niej 
na telefon nie powinien być 
wysłany żaden SMS z prze-
kazem handlowym – mówi 
Łukasz Wroński z Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów.

Usługi własne
Operatorzy, którzy odpowie-
dzieli na nasze pytania, co do 
zasady zgadzają się z tym sta-
nowiskiem. 

– Komunikaty dotyczą-
ce oferty handlowej firm 
współpracujących czy infor-
macje o konkursach i lote-
riach wysyłane są wyłącznie 
do abonentów, którzy jed-
noznacznie wyrazili na to 
zgodę – zapewnia Wojciech 
Jabczyński, rzecznik grupy 
TP, do której należy Orange. 
Przyznaje jednak, że pewne 
informacje mogą być prze-
syłane bez zgody.

– Chcemy podkreślić, że 
są to wyłącznie komunika-
ty dotyczące bieżącej oferty 
Orange, w tym informacje 
o aktualnych promocjach 
– zaznacza. 

Prawnicy uważają jednak, 
że nawet takie SMS-y mają 
charakter handlowy. 

– Nie ma znaczenia, że jest 
to informacja wyłącznie od 
operatora i dotyczy wyłącznie 
jego oferty. Jeśli ma charakter 
handlowy, to klient musi wy-
razić zgodę także na jej otrzy-
mywanie – mówi Wroński.

– Jest pewien rozdźwięk 
pomiędzy ustawą o ochronie 
danych osobowych a ustawą 
o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną. Ta pierwsza 
pozwala operatorowi wyko-
rzystać dane osobowe do ce-
lów marketingowych, o ile 
dotyczą one własnych usług. 
Druga jednak nakazuje uzy-
skać zgodę na wysłanie in-
formacji handlowej – anali-
zuje Tomasz Zalewski, radca 
prawny w kancelarii Wierz-
bowski Eversheds. 

– SMS o usługach, nawet 
własnych, jest jednak infor-
macją handlową. Dlatego 
w mojej ocenie nie można 
go wysłać bez zgody. Bez py-
tania wolno co najwyżej wy-
syłać zwykłą korespondencję 
– dodaje.

Operator może więc np. 
przesłać do klienta powia-
domienie o tym, że został on 
abonentem określonej sieci. 

Zgoda w różny sposób
W T-mobile zapewniono nas, 
że bez zgody użytkownika nie 
przesyłają żadnych SMS-ów. 

Skąd zatem skargi także na 
tę sieć? 

– Klienci musieli wyrazić 
zgodę. Odbywa się to w róż-
ny sposób. Czy to poprzez 
udział konkursie, czy też 
za pośrednictwem naszej 
strony internetowej, czy 
też po zarejestrowaniu się 
jako użytkownik jakiejś gry. 
Możliwości jest sporo – po-
wiedziano nam w biurze pra-
sowym tego operatora. 

Zgoda powinna być na tyle 
wyraźnie sformułowana, żeby 
nie dało się jej przeoczyć. 

– Może przybrać dowol-
ną formę. Może być udzie-
lona na piśmie, ale wystar-
czy potwierdzenie ustne, gdy 

dzwoni pracownik operatora 
czy odesłanie SMS-a przez 
użytkownika telefonu – wy-
jaśnia Wroński. 

– Niedopuszczalna jest 
natomiast sytuacja odwrot-
na, w której od użytkowni-
ka żąda się odesłania SMS-a 
o określonej treści, jeśli nie 
chce otrzymywać spamu. 
Zgoda musi wyraźna, jed-
noznaczna i nie może być 
dorozumiana – zaznacza.

Niestety często użyt-
kownicy sami podają swo-
je numery telefonów róż-
nym firmom i potwierdzają 
chęć otrzymywania spamu. 
Zwłaszcza niebezpieczne są 
różne gry i konkursy w in-
ternecie. Potem taką zgodę 
trudno odwołać.

Problem leży także w prze-
pisach. Niestety chociaż wy-
magają one zgody od odbior-
cy, to nigdzie nie nakazują 
umożliwienia jej odwołania. 
Wszyscy operatorzy komórko-
wi pozwalają na to klientom. 
Ale z firmami zewnętrznymi 
różnie już bywa. Teoretycz-
nie nie mogą nie zareagować 
na oświadczenie o odwołaniu 
zgody. Nierzadko jednak już 
samo ustalenie adresu, na jaki 
powinno ono trafić, przyspa-
rza sporych problemów. 

Zmienić ma to dopiero no-
welizacja ustawy o świadcze-
niu usług drogą elektronicz-
ną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 
1204 z późn. zm.), nad którą 
pracuje rząd. Zgodnie z jej za-
łożeniami na wysyłającego in-
formacje handlowe zostanie 
nałożony obowiązek infor-
mowania o tym, w jaki spo-
sób odwołać zgodę na spam.

Po pomoc do policji
Osobnym problemem jest 
spam z firm, które nie są po-
wiązane z operatorami. 

– Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że niestety zdarzają 
się sytuacje, w których nasi 
abonenci mimo wyrażonego 
sprzeciwu dalej otrzymują 
niepożądane SMS-y. W zdecy-
dowanej większości odpowie-
dzialny jest za to nie opera-
tor, ale podmioty zewnętrzne. 
W stanowczy sposób przeciw-
działamy tego typu prakty-
kom i wyciągamy konsekwen-
cje wobec firm, które to robią 
– zapewnia Jabczyński. 

Często nie da się ustalić, 
kto za tym stoi. Zwłaszcza gdy 
spam przychodzi z bramki in-
ternetowej. Jedyne, co wów-
czas może zrobić konsument, 
to zgłosić sprawę policji. Zgod-
nie z art. 24 ustawy o świadcze-

niu usług drogą elektroniczną 
przesyłanie niezamawianej in-
formacji handlowej jest wykro-
czeniem ściganym na wniosek 
pokrzywdzonego. Policja dys-
ponuje możliwościami tech-
nicznymi, które dają szanse 
ustalić sprawcę. Jest też zobo-
wiązana przyjąć zawiadomie-
nie i podjąć czynności.

Zmiana praktyki
Chociaż dzisiaj spółka PTC 
(dawniej operator Ery, dzisiaj 
T-Mobile) wie już, że powinna 
zdobyć zgodę klienta, wcze-
śniej nie akceptowała takiego 
obowiązku. 

– Przekonywali nas, że 
działają zgodnie z prawem. 
Interpretowali je w sposób, 
który miał dopuszczać model 
opt-out, zgodnie z którym je-
śli użytkownik nie oznajmi, 
że nie życzy sobie otrzymy-
wać spamu, to jest on dozwo-
lony – mówi Wroński. 

– Tymczasem polskie prze-
pisy wyraźnie wymuszają 
model opt-in, w którym to 
osoba chcąca wysłać informa-
cję handlową musi uzyskać 
wyraźną zgodę od odbiorcy 
– tłumaczy.

Wysyłanie spamu wyszło 
na jaw przy badaniu głośnej 
loterii „100 mercedesów od 
Ery”. Okazało się, że spółka 
wysyłała SMS-y do osób, które 
nigdy nie wyraziły na to zgo-
dę. Spółka PTC zobowiązała 
się, że nie będzie wysyłać nie-
zamawianej informacji han-
dlowej ani od siebie, ani od 
współpracujących z nią firm.

Wcześniej ta sama spółka 
została ukarana za podobny 
czyn przez Urząd Komunika-
cji Elektronicznej. Wówczas 
chodziło o grę „Czy stałeś się 
dzisiaj milionerem”. UKE ba-
dał jednak wysyłanie spamu 
pod kątem ustawy – Prawo 
telekomunikacyjne (Dz.U. 
z 2004 r. nr 171, poz. 1800). 
Uznał, że operator naruszył 
art. 172 ust. 1, gdyż nie uzy-
skał zgody na używanie dla 
celów marketingu bezpośred-
niego automatycznych syste-
mów wywołujących.

Na początku tego roku taką 
samą karę UKE nałożył na 
spółkę PTK, operatora sieci 
Orange. Chodziło o SMS-y za-
chęcające do wzięcia udziału 
w loterii audiotekstowej pod 
nazwą „Loteria Orange”. Usta-
lono, że operator wysłał je pod 
ponad 8 mln numerów. Po-
dobnie jak PTC, tak i ta spółka 
nie uzyskała zgody abonen-
tów na używanie automatycz-
nych systemów wywołujących 
dla celów marketingu bezpo-
średniego. 

– Powodowało to ingeren-
cję w prywatność abonenta 
przez konieczność odbierania 
niezamówionych komunika-
tów – podkreślała ówczesna 
prezes UKE Anna Stróżyńska.

Komórkowy spam wciąż 
dręczy abonentów 
Bez zgody użytkownika telefonu nie można do niego wysyłać SMS-ów 
zawierających informacje handlowe. Te jednak wciąż przychodzą

Trybunał wypowie się  
na temat narkotyków

Nie zawsze będzie trzeba 
prowadzić metrykę sprawy 

KrS popiera wniosek  
I prezesa Sądu Najwyższego

Cudzoziemcy złożyli już  
3 tys. wniosków o abolicję

Sędziowie Trybunału Konsty-
tucyjnego rozpatrzą jutro py-
tanie prawne dotyczące naj-
bardziej kontrowersyjnych 
artykułów ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii (Dz.U. 
nr 179, poz. 1485 z późn. zm.). 
Chodzi o art. 62 ust. 2 oraz 
art. 56 ust. 3, zgod-
nie z którymi osoba 
posiadająca znacz-
ną ilość narkotyku 
może trafić do wię-
zienia nawet na  
10 lat, a diler na 12 lat. Wątpli-
wości pojawiają się, ponieważ 
w ustawie nie ma żadnych 
wytycznych, które mówiłyby 
o tym, jak rozumieć sformu-
łowanie „znaczna ilość”. Sąd 
Rejonowy dla Krakowa-Kro-
wodrzy zwrócił się więc do 
Trybunału Konstytucyjnego 

z pytaniem, czy tak niepre-
cyzyjna regulacja nie narusza 
konstytucji. Jak argumentuje 
zadający pytanie Trybunałowi 
sąd, wszelkie ustawowe ogra-
niczenia wolności muszą być 
czytelne, precyzyjne i przej-
rzyste. Tymczasem ustawa 
o narkomanii nie spełnia tych 

standardów. Dowo-
dem są wstrząsa-
jące rozbieżności 
w orzecznictwie. 
Tymczasem to, 
czy posiadana ilość 

zostanie uznana przez sę-
dziego za znaczną, czy nie-
znaczną, ma dla oskarżonego 
olbrzymie znaczenie. Oso-
ba, która posiada nieznacz-
ną ilość narkotyku, będzie 
traktowana łagodniej. Trafi 
do więzienia maksymalnie  
na 3 lata.  IŁ

Nie każda sprawa admini-
stracyjna będzie miała swoją 
metryczkę, z której dowiemy 
się, jaki urzędnik wykonywał 
określone czynności. Listę 
spraw zwolnionych z wy-
mogu dodawania takich in-
formacji do elektronicznych 
dokumentów dotyczących 
danej sprawy zawiera pro-
jekt rozporządzenia mini-
stra administracji i cyfryza-
cji w sprawie rodzaju spraw, 

w których obowiązek pro-
wadzenia metryki sprawy 
jest wyłączony. Tak będzie 
np. w przypadku spraw 
dotyczących zezwoleń na 
przeprowadzanie zbiórek 
pieniężnych wydawanych 
przez ministra spraw we-
wnętrznych, czyli takich, 
które swoim zasięgiem 
obejmują więcej niż jedno 
województwo. W sumie pro-
jekt wskazuje na przepisy aż  
80 ustaw.  ŁK

Krajowa Rada Sądownic-
twa wyraziła poparcie dla 
złożonego przez I prezesa 
Sądu Najwyższego wniosku 
o zbadanie zgodności z kon-
stytucją zapisów ustawy oko-
łobudżetowej zamrażających 
płace sędziów. Członkowie 
KRS w wydanym stanowi-
sku ostrzegają, że taki sposób 
traktowania sędziów może 
doprowadzić do niepotrzeb-
nych niepokojów w wymia-
rze sprawiedliwości i w kon-
sekwencji utrudnić realizację 
konstytucyjnego prawa do 
sądu. Zaskarżona ustawa 

okołobudżetowa przewiduje, 
że w roku 2012 płace sędziów 
i prokuratorów pozostaną na 
niezmienionym poziomie. 
Zgodnie bowiem z przepisa-
mi z 2009 r. wynagrodzenia 
sędziów miały być powiąza-
ne z ogłaszanym w Monito-
rze Polskim przez prezesa 
GUS przeciętnym wynagro-
dzeniem w drugim kwarta-
le poprzedniego roku, a nie 
od kwoty bazowej określa-
nej w ustawie budżetowej. 
Wysokość uposażeń proku-
ratorów z mocy ustawy jest 
powiązana z wysokością płac 
sędziowskich.  MK

Jak informuje Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych, od 
ponad miesiąca trwa aboli-
cja dla cudzoziemców chcą-
cych zalegalizować swój po-
byt w Polsce. W całym kraju 
urzędnicy przyjęli już oko-
ło 3 tys. wniosków. Cudzo-
ziemcy, którzy chcą zalega-
lizować swój pobyt w Polsce, 
to w większości obywatele 
Wietnamu, Ukrainy i Ar-
menii, ale także Chińczy-
cy, Rosjanie czy Białorusi-

ni – informuje na swoich 
stronach MSW. W urzędach 
wojewódzkich i na ich stro-
nach internetowych moż-
na uzyskać szczegółowe 
informacje na ten temat. 
Cudzoziemcy mogą dowie-
dzieć się więcej o abolicji, 
także dzwoniąc na infolinię 
uruchomioną przez Urząd 
do Spraw Cudzoziemców. 
Z tej formy kontaktu tylko 
w pierwszych dniach stycz-
nia br. każdego dnia korzy-
stało nawet 80 osób.  MK

Wyjaśnienie

Zamieszczona w artyku-
le „Chińskie firmy nie 
wystartują już w pol-
skich przetargach” wy-
powiedź Pawła Miche-

wicza (DGP z 9 lutego  
2012 r.) jest jego prywatną 
opinią i nie wyraża w żad-
nym stopniu stanowiska 
kancelarii Barylski, Ol-
szewski, Brzozowski.

Sławomir Wikariak

pIsalIśMy o tyM
Konkurs w internecie: oddaj nam 
swoje dane – DGp nr 28/2012 

 www.prawo.gazetaprawna.pl

Więcej na 
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Jeżeli oferta 
ma charakter 
handlowy, klient 
musi wyrazić na 
nią zgodę
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Gmina nie powinna żądać 
zapłaty za całość przyłącza

Bank może kserować dowód 
osobisty swojego klienta

Paczki z amunicją przypilnuje uzbrojony ochroniarz

  PROMOCJA

Dziennik Gazeta Prawna

Ministerstwa i urzędy wyjaśniają wątpliwości, interpretują przepisy i radzą czytelnikom

najszybciej i najbliżej źródła prawa

Prawo

Łukasz Kuligowski 
Iwona Łoboda 
dgp@infor.pl

O warunkowe przedtermi-
nowe zwolnienie z dalszej 
części odbywania kary będą 
mogły się starać także osoby 
objęte dozorem elektronicz-
nym. Taką zmianę przewidu-
je projekt nowelizacji ustawy 
o wykonywaniu kary pozba-
wienia wolności poza zakła-
dem karnym w systemie do-
zoru elektronicznego. Projekt 
przygotowali posłowie Plat-
formy Obywatelskiej.

Obecnie warunkowo zwol-
nieni z odbycia reszty kary 
pozbawienia wolności mogą 
być tylko ci skazani, którzy 
karę odbywają w więzieniu. 
Jak czytamy w uzasadnieniu 
projektu, wprowadzenie takiej 
możliwości dla tych, którym 
założono elektroniczne bran-
soletki, spełnia konstytucyjną 
zasadę równości wobec prawa.

Zgodnie z projektem o wa-
runkowym zwolnieniu będzie 
orzekał sąd penitencjarny, 

w którego okręgu skazany 
ma miejsce stałego pobytu. 
Z tym że z takiej możliwo-
ści skrócenia kary nie będą 
mogli skorzystać ci skazani, 
którzy odbywają w systemie 
dozoru elektronicznego za-
stępczą karę pozbawienia 
wolności za przestępstwo 
lub przestępstwo skarbowe. 
Chodzi tu o takie osoby, które 
zostały pozbawione wolności 
np. z uwagi na próbę uchyla-
nia się od zapłacenia grzyw-
ny lub unikały poddania się 
karze ograniczenia wolności. 

Harmonogram zajęć
Obecnie to sąd penitencjarny 
ustala dni i godziny, w któ-
rych osoba z elektroniczną 
bransoletką na nodze może 
oddalić się od nadajnika na 
czas nie dłuższy niż 12 go-
dzin. W tym czasie skazany 
może np. wykonywać pracę, 
uczyć się czy opiekować się 
dzieckiem lub chorym człon-
kiem rodziny albo uczęszczać 
na zajęcia sportowe i kultu-
ralne. Zgodnie z projektem 
nowelizacji zarówno określe-
nie takiego harmonogramu 
zajęć, jak i jego zmiana będą 
należeć do kompetencji nie 
tylko sądu penitencjarnego, 
ale także kuratora sądowego.

– W praktyce konieczność 
zmiany harmonogramu od-

bywania kary często pojawia 
się, gdy skazany musi zmie-
nić miejsce pracy lub godziny, 
w jakich ją wykonuje. Podobnie 
jest, gdy zmienia się tryb funk-
cjonowania rodziny skazanego 
– tłumaczy gen. Paweł Nasi-
łowski, dyrektor Biura Dozoru 
Elektronicznego Centralnego 
Zarządu Służby Więziennej.  

Odciążenie sądów
Tymczasem zgodnie z ustawą 
w takich sytuacjach skazany, 
aby móc kontynuować odby-
wanie kary w systemie do-
zoru elektronicznego, musi 
najpierw poprosić, aby sąd 
zmienił mu harmonogram. 

– Dlatego żeby odciążyć 
sady, a konkretnie sędziego 

penitencjarnego, kurator 
sądowy uzyska nowe kom-
petencje. Po wydaniu posta-
nowienia sądu  i ustaleniu 
harmonogramu w wersji 
podstawowej kurator do 
końca odbywania kary może 
modyfikować ów harmono-
gram – mówi gen. Paweł Na-
siłowski. 

Zgodnie z projektem ku-
rator sądowy będzie miał 
możliwość składania wnio-
sku przez prokuratora oraz 
sądowego kuratora zawodo-
wego o nałożenie na skazane-
go obowiązków związanych 
np. z utrzymywaniem przez 
niego członka rodziny czy 
powstrzymywaniem się od 
nadużywania alkoholu.

Za dobre sprawowanie zdejmą bransoletki
Wystąpienie RPO
Anna Krzyżanowska 
anna.krzyzanowska@infor.pl

Definicja przyłącza kanaliza-
cyjnego jest nieprecyzyjna. 
Przez to władze wielu gmin  
uważają, iż przyłączem jest 
również odcinek prowadzący 
bezpośrednio do głównej sieci 
kanalizacyjnej, wykraczają-
cy poza teren nieruchomości 
osoby zainteresowanej pod-
łączeniem. Taka interpreta-
cja przepisów jest niezgodna 
z orzecznictwem Sądu Naj-
wyższego. 

Artykuł 2 pkt 5 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 
z 2006 r. nr 123, poz. 858  
ze zm.) wskazuje, że przy-
łączem jest odcinek prze-
wodu łączącego wewnętrz-
ną instalację kanalizacyjną 
w nieruchomości odbiorcy 
usług z siecią kanalizacyj-
ną, za pierwszą studzien-
ką, licząc od strony budyn-
ku, a w przypadku jej braku 
do granicy nieruchomości 
gruntowej. Na to, iż taka re-
dakcja przepisów nie pozwala 
na jednoznaczne określenie 
podmiotu zobowiązanego do 
wykonania i pokrycia kosz-
tów budowy odpowiednich 

części przyłączy, wskazywa-
ły osoby piszące do rzecznika 
praw obywatelskich. 

W reakcji na liczne skargi 
RPO w piśmie skierowanym 
do Sławomira Nowaka, mini-
stra transportu, budownic-
twa i gospodarki morskiej, 
zwróciła uwagę, iż resort 
powinien podjąć inicjatywę 
legislacyjną, zmierzającą do 
modyfikacji i doprecyzowania 
przepisów ustawy.

Rzecznik podkreśliła, że 
gminy, zobowiązując inwe-
storów do wykonania i pokry-
cia kosztów budowy przyłą-
czy wykraczających poza 
granicę ich nieruchomości 
gruntowej, działają niepra-
widłowo. Swoje stanowisko 
oparła na orzeczeniu SN, któ-
ry w uchwale z 13 września 
2007 r. (sygn. akt III CZP 79/07) 
zwrócił uwagę na niejasność 
definicji przyłącza kanaliza-
cyjnego. Przyjmując wykład-
nię celowościową przepisu, 
sąd uznał, iż odcinek prze-
wodu łączącego sieć kana-
lizacyjną z nieruchomością, 
w części leżącej poza grani-
cą tej nieruchomości stano-
wi urządzenie kanalizacyjne. 
Obowiązek wykonania takich 
urządzeń ciąży natomiast już 
na przedsiębiorstwie wodno-
-kanalizacyjnym. 

Wyjaśnia
Łukasz Kuligowski 
lukasz.kuligowski@infor.pl

Czytelnik pobierał swoją wy-
płatę w banku. Osoba wypła-
cająca pieniądze sprawdziła 
jego tożsamość, ale dodatko-
wo skserowała dowód oso-
bisty, zanim wypłaciła pie-
niądze. Czy bank ma prawo 
kserować dowody osobiste?

Generalny inspektor 
ochrony danych osobowych 
wyjaśnia, że sama czynność 
kserowania dokumentów nie 
ma żadnego znaczenia. Istot-
ny jest jedynie zakres infor-
macji, jakie bank przetwarza.

Żeby legalnie przetwarzać 
dane osobowe i je pozyski-
wać, należy spełnić jedną 
z pięciu przesłanek wy-
mienionych w art. 23 ust. 1 
ustawy o ochronie danych 
osobowych. Przykładowo 
dane mogą być pozyskiwa-
ne ze względu na istnienie 
innego, szczególnego wobec 
ustawy o ochronie danych 
osobowych, przepisu pra-
wa bądź gdy przetwarzanie 
konieczne jest do realizacji 
umowy, której dana osoba 
jest stroną. Podobnie jest 
także w sytuacji, gdy pozy-
skanie danych osobowych 
jest niezbędne do podjęcia 
działań przed zawarciem 
umowy na żądanie osoby, 
której dane dotyczą.

Zdaniem generalnego in-
spektora ochrony danych 
osobowych samo kserowa-
nie dokumentu, o ile speł-
niona zostaje przesłanka 
legalnego przetwarzania 
danych osobowych, jest 
czynnością stricte tech-
niczną. Pogląd ten został 
wyrażony również w wy-
roku Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego z 19 grud-
nia 2001 r. (sygn. akt II SA 
2869/2000), zgodnie z któ-
rym gromadzenie danych 
poprzez wykonanie kopii 
dokumentu zawierającego 
dane osobowe jest kwestią 
techniczną; posługiwanie 
się taką czy inną techni-
ką utrwalania tych danych 
(kopiowanie lub przepisy-
wanie) nie przesądza samo 
przez się o legalności albo 
nielegalności tego utrwa-
lania (przetwarzania). Naj-
ważniejszy jest bowiem 
zakres danych, jakie się po-
zyskuje, który często okre-
ślony jest w innych niż 
ustawa o ochronie danych 
osobowych przepisach pra-
wa, np. w przepisach prawa 
bankowego.

Tymczasem przepisy pra-
wa bankowego stanowią, że 
banki mogą przetwarzać dla 
celów prowadzonej działal-
ności bankowej informacje 
zawarte w dokumentach toż-
samości osób fizycznych. Dla-
tego mogą pozyskiwać dane, 
które zawarte są w dowodach 
osobistych. 

Bezpieczeństwo
Iwona Łoboda 
iwona.loboda@infor.pl

Już niedługo sklepy han-
dlujące bronią będą mogły 
przesyłać za pośrednictwem 
poczty nie tylko broń, ale tak-
że amunicję. Taka propozycja 
pojawiła się w projekcie roz-
porządzenia w sprawie prze-
syłania broni lub amunicji za 
pośrednictwem operatorów 
świadczących usługi poczto-
we. Jego autorem jest resort 
spraw wewnętrznych. Ope-
ratorzy pocztowi, by zgodnie 
z rozporządzeniem dostarczyć 
paczkę z amunicją na miejsce, 
będą musieli zadbać o to, żeby 
podczas przewożenia przesył-
ki pracownikowi towarzyszył 

uzbrojony w broń palną ochro-
niarz. W sytuacji gdy w paczce 
znajdzie się mniej niż 10 tys. 
sztuk amunicji, wystarczy asy-
sta jednego ochroniarza. Nowe 
obowiązki mogą przyczynić 
się do tego, że przedsiębiorcy 
nie będą w ogóle zaintereso-
wani świadczeniem podob-
nych usług. 

– W większości operatorów 
pocztowych po prostu nie stać 
na to, by spełnić podobne wy-
magania – komentuje Leszek 
Osuch, pełnomocnik do spraw 
bezpieczeństwa i ochrony da-
nych osobowych w Polskiej 
Grupie Pocztowej SA. 

Dodaje, że autorzy nie po-
winni w tytule projektu roz-
porządzenia wskazywać jedy-
nie operatorów pocztowych, 

ponieważ to nie oni są jego 
głównymi adresatami. We-
dług Osucha zaproponowa-
ne przepisy dotyczą przede 
wszystkim agencji ochrony 
osób i mienia, które zajmu-
jąc się transportem dużych 
sum pieniędzy czy cennych 
dzieł sztuki, są gotowe do-
starczać także broń. Takie 
agencje mają bowiem już dziś 
odpowiednich pracowników 
i zabezpieczenie logistyczne, 
o którym mowa w projekcie.

Co więcej, zgodnie z no-
wymi regulacjami przewóz 
amunicji będzie musiał 
odbywać się tylko w spe-
cjalistycznych pojazdach 
(bankowozy typu A, B  
lub C). Operatorzy, którzy 
zechcą dostarczać amunicję, 

będą musieli zadbać również 
o specjalne magazyny. Prze-
syłki po dowiezieniu ich na 
miejsce będą tam czekać na 
odbiór.

Dostarczanie broni i amu-
nicji – z racji na konieczność 
zainwestowania w specjali-
styczny sprzęt transportowy 
oraz licencjonowanych pra-
cowników ochrony – nie będzie 
opłacać się operatorom mimo 
zwiększonego kręgu osób, któ-
re mogą nadać i odebrać prze-
syłkę z taką zawartością. 

– Podobne paczki nadawa-
ne są zbyt rzadko, by operator 
pocztowy mógł na tym zarobić 
– komentuje Osuch.

Harmonogram zajęć 
odbywającego karę 
w systemie dozoru 
elektronicznego 
zmieni kurator

Podstawa prawna
Art. 23 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 
z późn. zm.). 
Art. 112b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. 
– Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r.  
nr 72, poz. 665 z późn. zm.). 

Etap legislacyjny
Projekt 

DGP przypomina

 Sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na 
odbycie kary w s.d.e, jeżeli: 

 kara pozbawienia wolności orzeczona wobec skazanego 
nie przekracza 1 roku, 

 skazany ma określone miejsce stałego pobytu oraz zgodę 
osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących, 

 jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary oraz 
jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, 
a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za 
potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym, 

 udzieleniu takiego zezwolenia nie stoją na przeszko-
dzie warunki mieszkaniowe skazanego umożliwiające 
funkcjonowanie s.d.e., a także możliwości techniczno-
-organizacyjne wykonywania tego dozoru przez właści-
wy podmiot.
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Na zniesieniu procedury 
gospodarczej nikt nie ucierpi 

Obszerna nowelizacja kodeksu 
postępowania cywilnego, 
która wejdzie w życie 3 maja 
2012 r. ma dostosować prze-
pisy do orzecznictwa Sądu 
Najwyższego oraz Trybunału 
Konstytucyjnego. Przewiduje 
ona między innymi likwidację 
postępowania odrębnego 
w sprawach gospodarczych. 
Co zadecydowało o tym, 
że sprawy gospodarcze nie 
będą już prowadzone według 
odrębnej procedury?
od dłuższego czasu w śro-
dowisku prawniczym toczy 
się dyskusja nad wprowadze-
niem jednolitego postępowa-
nia w zasadzie we wszystkich 
kategoriach spraw. argumen-
tuje się, że brak jest powodów  
do utrzymywania odrębne-
go postępowania proceso-
wego dla spraw gospodar-
czych. Wskazuje się, iż nie 
ma podstaw do różnicowa-
nia procedury według grup 
społecznych i jako przykład 
nierównego traktowania wy-
mienia się odrębną procedurę 
w sprawach między przedsię-
biorcami. Dlatego przewidzia-
no likwidację postępowania  
odrębnego w sprawach go-
spodarczych i  poddanie tych 
spraw tym samym regułom 
procesowym, które obowią-
zują w innych sprawach cy-
wilnych. Nowelizacja obej-
muje również przekazanie 
do sądów administracyjnych  
spraw z zakresu regulacji te-
lekomunikacji i poczty, re-
gulacji transportu kolejowe-
go oraz regulacji energetyki, 
które do tej pory prowadzone 
były przez sąd ochrony kon-
kurencji i konsumenta.  

Czy wobec likwidacji odręb-
nej procedury gospodarczej 
zostaną wydziały gospo-
darcze?    
Zachowane zostaną sądy 
gospodarcze jako wydzia-
ły sądów powszechnych, 
co przewiduje nowelizacja 
ustawy – prawo o ustroju są-
dów powszechnych. Nadal 
będzie możliwe wykorzy-
stywanie wiedzy i doświad-
czenia sędziów ,,gospodar-
czych” wyspecjalizowanych 
w orzekaniu w sprawach go-
spodarczych. To jest dobra 
wiadomość dla przedsiębior-
ców, którzy być może spoglą-
dają na nadchodzące zmiany 
z niepokojem.  

Czy nie zniknie dyscyplina 
sądowa, skoro nie będą już 
obowiązywały zasady preklu-
zji dowodowej? Czy przez to 
sprawy nie będą rozpozna-
wane znaczniej dłużej niż do 
tej pory?
co prawda zasady dotyczą-
ce prekluzji dowodowej nie 
będą już obowiązywać, ale 
to nie oznacza, iż nie będzie 
żadnych regulacji  dotyczą-
cych przytaczania przez stro-
ny okoliczności faktycznych 
i powoływania dowodów we 
właściwym czasie. Dokona-
no modyfikacji art. 207 oraz 
art. 217  kodeksu postępowa-
nia cywilnego. W artykułach 
tych zaproponowano rozwią-
zania pozwalające sądom nie-
jako ,,pilnować” koncentracji 
materiału dowodnego. Zasadą 
będzie, że strony będą mogły 
prezentować materiał proce-
sowy aż do zamknięcia roz-
prawy, ale jednocześnie dano 
sądowi kompetencję pomija-
nia spóźnionych twierdzeń 
i dowodów, chyba że strona 
nie zgłosiła ich we właści-
wym czasie bez swej winy lub 
uwzględnienie spóźnionych 
twierdzeń i dowodów nie spo-
woduje zwłoki w rozpozna-
waniu sprawy albo wystąpią 
inne wyjątkowe okoliczności. 
Tak więc po wejściu w życie 
nowelizacji to sędzia  w ra-
mach dyskrecjonalnej władzy 
będzie w zasadzie decydował, 
czy dany np. wniosek dowo-
dowy jest spóźniony, czy też 
nie. Nie jest to więc preklu-
zja, jaka obowiązuje obecnie, 
gdyż pominięcie spóźnionych 
wniosków nie następuje auto-
matycznie na podstawie zapi-
su ustawy, lecz mogą one zo-
stać wykluczone na podstawie 
decyzji sądu. reasumując, to 
sąd będzie oceniał, czy strona 

powołała twierdzenie lub do-
wód we właściwym czasie, czy 
też uczyniła to po terminie.  

Tak więc pana zdaniem po 
wejściu w życie noweli sprawy 
nie będą trwały dłużej niż 
obecnie?
Tak, uważam, że zmiany 
w przepisach pozwalają za-
łożyć, że pomimo zniesienia 
systemu prekluzji sprawy nie 
powinny być  rozpoznane 
w terminach dłuższych niż 
obecnie, chociaż na katego-
ryczne stwierdzenia w tym 
zakresie należy poczekać do 
momentu, aż zmieniony ko-
deks postępowania cywilne-
go wejdzie w życie i będzie 
stosowany  w praktyce przez 
dłuższy okres. 

Na postawie obecnie obo-
wiązujących przepisów przed-
siębiorcy mają obowiązek 
wnosić odpowiedź na pozew. 
Natomiast  w nowej procedu-
rze to sąd będzie ich  zobo-
wiązywał do odpowiedzi, więc 
nie wszyscy będą musieli jej 
udzielić. czy nie będzie to ze 
szkodą dla przedsiębiorców, 
których sprawy są często bar-
dziej zawiłe niż rozpoznawa-
ne w tzw. zwykłym procesie?

 Nowe przepisy przewidu-
ją, że złożenie odpowiedzi 
na pozew jest fakultatywne 
poza pewnymi wyjątkami. 
Niewniesienie odpowiedzi 
na pozew w sprawie, w któ-
rej jest to obligatoryjne, nie 
spowoduje, że sąd wyda wy-
rok na posiedzeniu niejaw-
nym, jak ma to miejsce obec-
nie. Istotne jest również to, że 
sędzia będzie miał możliwość 
nałożyć na stronę obowiązek 
wniesienia odpowiedzi na 
pozew w każdej sprawie. 

rozmawiała  

Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz

Procedura karna
Anna Krzyżanowska 
anna.krzyzanowska@infor.pl

prokurator wniósł do sądu 
rejonowego w Białymsto-
ku akt oskarżenia przeciw 
mariuszowi andrzejowi B.  
Skład sędziowski, który miał 
rozpatrzeć sprawę, doszedł 
jednak do wniosku, że mate-
riał zebrany w trak-
cie postępowania 
przygotowawczego 
zawiera istotne bra-
ki i zwrócił sprawę 
prokuratorowi ce-
lem uzupełnienia. 
Z takim postanowieniem 
sądu nie zgodził się proku-
rator oraz sam oskarżony.

mariusz B., wnosząc skar-
gę na opisywane postano-
wienie, podniósł, iż popełnił 
przestępstwo i przyznaje się 
do tego w całości oraz chce 
za nie odpowiedzieć. podkre-
ślił, że chciałby dobrowolnie 
poddać się karze, a „odma-
wia się mu tej możliwości”.

orzeczenie sądu zaskar-
żył również w całości pro-
kurator zarzucając mu m.in. 
błędne uznanie, iż akta spra-
wy wskazują na istotne bra-
ki postępowania przygoto-
wawczego. 

Sąd okręgowy rozpatru-
jący skargi przychylił się do 
stanowiska sądu pierwszej 
instancji i uznał skargi za 

niezasadne. Sąd za-
uważył, że w przed-
miotowej sprawie 
zachodziły uzasad-
nione wątpliwości 
co do stanu zdro-
wia psychicznego 

oskarżonego. Wynikało to 
wprost z I opinii sądowo- 
psychiatrycznej oraz II opi-
nii sądowo-psychiatryczno-
-psychologicznej. prokura-
tor nie powinien wobec tego 
kierować sprawy do sądu 
z aktem oskarżenia, tylko 
zbadać  kwestię  poczytal-
ności oskarżonego.

Zdaniem sądu drugiej in-
stancji prokurator powinien 

podjąć wszelkie czynności, 
które mogłyby doprowadzić 
do uzyskania ostatecznej 
diagnozy odnośnie stanu 
zdrowia oskarżonego. 

Dopiero ta diagnoza mo-
głaby pozwolić na skierowa-
nie sprawy do sądu z aktem 
oskarżenia lub z wnioskiem 
o umorzenie postępowania 
i zastosowaniem środków 
zabezpieczających bądź do 
umorzenia postępowania. 
Skład orzekający wskazał, że 
na tym etapie postępowa-
nia karnego również argu-
menty zawarte w zażaleniu 
oskarżonego, wyrażające 
gotowość do poniesienia 
przez niego odpowiedzial-
ności karnej są kwestią 
drugorzędną. Najistotniej-
sze jest ustalenie, czy ma-
riusz B. w ogóle może pono-
sić odpowiedzialność karną 
za swoje czyny. 

Marcin Krawczyk Doświadczenia sędziów wyspecjalizowanych 
w orzekaniu w sprawach gospodarczych nadal będą wykorzystywane

prokurator musi przed wniesieniem aktu 
oskarżenia zbadać poczytalność podejrzanego

Umowy w obrocie 
gospodarczym 
- zawieranie i zabezpieczanie

Zamówienia:  www.e-book.gazetaprawna.pl
22 761 30 30 lub 801 626 666

JAK BEZPIECZNIE 
ZAWIERAĆ UMOWY

  Kontraktowanie – czynności przygotowawcze, 
reprezentacja, umowa przedwstępna, 

  Zabezpieczenia – zadatek, odsetki, kary 
umowne, zastaw, hipoteka, dobrowolne 
poddanie się egzekucji, weksel, 

  Umowy – sprzedaż, dzieło, roboty budowlane, 
dzierżawa

Cena: 29 zł

e-book

Firma nie może wprowadzać w błąd 
co do osoby przedsiębiorcy, miejsca 
lub przedmiotu jego działalności, 
źródeł zaopatrzenia itp. jest to o tyle 
ważne, że przedsiębiorca, którego 
prawo do firmy zostało zagrożone 
cudzym działaniem, może żądać 
jego zaniechania, chyba że nie jest 
ono bezprawne. W razie dokonane-
go naruszenia może on także żą-
dać usunięcia jego skutków, złożenia 
oświadczenia lub oświadczeń w od-
powiedniej treści i formie, napra-
wienia na zasadach ogólnych szkody 

majątkowej lub wydania korzyści 
uzyskanej przez osobę, która dopu-
ściła się naruszenia. poza tym ozna-
czenie przedsiębiorstwa, które może 
wprowadzić klientów w błąd co do 
jego tożsamości, poprzez używanie 
firmy wcześniej wykorzystywanej 
do oznaczenia innego przedsię-
biorstwa, stanowi czyn nieuczciwej 
konkurencji. Firma, czyli nazwy, nie 
można zbyć. Spółka może jednak 
upoważnić innego przedsiębiorcę 
do korzystania ze swej nazwy, je-
żeli nie wprowadza to w błąd. Kto 

nabywa przedsiębiorstwo, może je 
nadal prowadzić pod dotychczaso-
wą nazwą. powinien jednak umie-
ścić dodatek wskazujący firmę lub 
nazwisko nabywcy, chyba że strony 
postanowiły inaczej.

Firma spółki może zawierać na-
zwisko lub pseudonim osoby fi-
zycznej, jeżeli służy to ukazaniu 
związków tej osoby z powstaniem 
lub działalnością spółki. Umieszcze-
nie w firmie nazwiska albo pseu-
donimu osoby fizycznej wymaga 
jej pisemnej zgody, a w razie jej 

śmierci – zgody małżonka i dzie-
ci tej osoby.

W przypadku utraty członkostwa 
przez wspólnika, którego nazwisko 
było umieszczone w firmie, spółka 
może zachować w swej firmie na-
zwisko byłego wspólnika tylko za 
jego zgodą wyrażoną na piśmie, a w 
razie jego śmierci – za zgodą jego 
małżonka i dzieci. Firma oddzia-
łu spółki zawiera jej pełną nazwę 
i określenie „oddział” ze wskaza-
niem miejscowości, w której oddział 
ma siedzibę.  not. kT

Firma, czyli nazwa, pod jaką działa 
spółka, powinna w odpowied-
ni sposób odróżniać się od firm 
innych przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność na tym samym 
rynku. Jakie jeszcze wymagania 
dla nazwy spółki przewidziano 
w obowiązujących przepisach?

Nazwa spółki może zawierać nazwisko osoby fizycznej
Akademia prawa gospodarczego 1099

Postanowienie Sądu Okręgowego 
w Białymstoku z 1 lutego 2012 r., 
sygn. akt Viii kz 46/12.
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Marcin Krawczyk, sędzia, przewodniczący X wydziału 
Gospodarczego ds. Upadłościowych i naprawczych w sądzie 
rejonowym dla m.st. warszawy
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6 sposobów 
żeby skutecznie 
dochodzić zachowku
 

  Od kogo można domagać się wypłaty zachowku

  W jakim czasie od otwarcia testamentu 
należy wystąpić z roszczeniem

  Jak wnieść sprawę do sądu

jutro

  PROMOCJA

Wyłudzone środki obciążają bank 

Radosław Pośnik  
adwokat
Piotr Pośnik  
aplikant adwokacki

W mediach pojawiają się nie-
kiedy informacje o przypad-
kach wyłudzania powierzo-
nych bankom pieniędzy przez 
osoby podające się w placów-
kach za klientów – właścicieli 
rachunków lub lokat. Są to sy-
tuacje znane również z prakty-
ki adwokackiej. Chodzi tu naj-
częściej o osobiste pojawienie 
się oszusta w placówce ban-
ku w celu złożenia dyspozycji 
przelania pieniędzy na specjal-
nie w tym celu przygotowany 
rachunek w innym banku, 
najczęściej przy wykorzysta-
niu podrobionego dokumentu 
tożsamości oraz sfałszowania 
podpisu klienta. W takich przy-
padkach odpowiedzialność co 
do zasady ponoszą banki.

Podstawy prawne
W zakresie prawa bankowego 
podstawę prawną obowiąz-
ku należytej ochrony oraz 
zwrotu całości wyłudzonych 
środków stanowi art. 50 ust. 2  
zd. 2 prawa bankowego, zgod-
nie z którym „bank dokłada 
szczególnej staranności w za-
kresie zapewnienia bezpie-
czeństwa przechowywanych 
środków pieniężnych”.

Szczególny obowiązek ochro-
ny depozytów bankowych po-
twierdza orzecznictwo Sądu 
Najwyższego, w tym wyrok 
pełnego składu Izby Cywilnej 
SN z 14 kwietnia 2003 roku (I 
CKN 308/2001), w którym sąd 
stwierdził, że „na banku zawsze 
spoczywa obowiązek pilnowa-
nia, by nie doszło do wypłaty 
depozytów osobom nieupraw-
nionym”. 

Należy podkreślić podwyż-
szony standard staranności 
zawodowej banków. Wynika 
on z art. 50 ust. 2 prawa ban-
kowego, zaś jego restrykcyj-
ny charakter został podkre-
ślony w wielu orzeczeniach, 
m.in. w wyroku z dnia 22 li-
stopada 2002 roku (IV CKN 
1526/2000). SN stwierdził, że 

„(…) bank gwarantuje swe-
mu kontrahentowi ochronę 
i bezpieczeństwo powierzo-
nych bankowi środków pie-
niężnych. (…) we wskazanym 
zakresie na banku zawsze spo-
czywa obowiązek dołożenia 
wszelkich starań, a to z mocy 
art. 49 ust. 3 (obecnie art. 50  
ust. 2) prawa bankowego, bo-
wiem profesjonalny charak-
ter jego działalności wymaga 
stosowania podwyższonego 
miernika staranności przy 
wykonywaniu zobowiązań. 
SN podkreślił rów-
nież, że „zapewnienie 
bezpieczeństwa de-
pozytów jest jednym 
z najistotniejszych 
obowiązków banku, a sposób 
jego wykonywania jest naj-
bardziej wymierną podstawą 
oceny jego wiarygodności”. 
W przypadku podjęcia depozy-
tu przez osobę nieuprawnioną 
nie możemy mówić o złożeniu 
oświadczenia woli posiadacza 
rachunku, a zatem o skutecz-
nym obciążeniu rachunku.

Sąd Apelacyjny w Warsza-
wie w wyroku z  21 listopada  
2000 r. (I ACa 592/2000) stwier-
dził, że do skutecznego wzglę-
dem posiadacza obciążenia ra-
chunku nie dochodzi nawet 
w przypadku przedstawienia 
przez osobę nieuprawnioną 
prawidłowo wystawionej i pod-
pisanej dyspozycji obciążenia 
rachunku: „dla skutecznego 
złożenia oświadczenia woli 
przez posiadacza rachunku 
(polecenia rozliczeniowego, 
o jakim mowa w art. 725 k.c.) 
obciążającego jego rachunek 
w związku z przekazaniem 
środków pieniężnych na ra-
chunek wierzyciela, nie wy-
starczy wypełnienie i podpi-
sanie blankietu »polecenia 
przelewu«. Niezbędne jest 
złożenie go w banku przez po-
siadacza lub osobę przez niego 
upoważnioną do dokonywania 
poleceń rozliczeniowych. Gdy 
polecenie takie składa inna 
osoba, nie dochodzi do złoże-
nia oświadczenia woli posiada-
cza rachunku. Tylko posiadacz 
jest podmiotem uprawnionym 

do wykonywania praw wyni-
kających z umowy rachunku 
bankowego, do którego należy 
wydawanie poleceń rozlicze-
niowych (art. 725 k.c.)”.

W zakresie nałożonego 
na bank obowiązku ochrony 
zdeponowanych środków za-
stosowanie znajdują art. 725 
– 727 k.c. Podstawowymi zo-
bowiązaniami banków z tytułu 
umowy rachunku bankowego 
są w szczególności obowiązek 
zwrotu całości lub części środ-
ków zgromadzonych na ra-

chunku na każde żąda-
nie posiadacza (art. 726 
k.c.) oraz prawo banku 
do odmowy wykona-
nia zlecenia posiadacza 

wyłącznie na podstawie szcze-
gólnego przepisu (art. 727 k.c.).

Odnośnie prawa banku do 
odmowy wykonania zlecenia 
posiadacza rachunku – zgod-
nie z wyrokiem Sądu Apela-
cyjnego w Łodzi z 10 lipca  
1997 r. (I ACa 346/97) – „przez 
przepisy szczególne, które po-
zwalają bankowi na odmowę 
wykonania zlecenia posiada-
cza rachunku należy rozumieć 
przepisy o charakterze norma-
tywnym, zawarte w aktach 
prawa powszechnie obowią-
zującego. Obowiązek ten nie 
może więc zostać ograniczony 
ani regulaminem banku, ani 
też zarządzeniem lub innym 
aktem organów banku (…)”.

Powołane orzeczenia po-
twierdzają, że w sytuacji wyłu-
dzenia pieniędzy bank ma obo-
wiązek zwrotu całości środków 
na pierwsze żądanie klienta 
niezależnie od faktu dokona-
nia nieuprawnionego obciąże-
nia rachunku lub lokaty. 

Zapisy cyfrowe
Błędne będzie stanowisko, że 
wyłudzone środki nie mogą 
zostać zwrócone, np. z powo-
du ich zabezpieczenia przez 
prokuraturę na rachunku, 
np. w innym banku, na któ-
ry dokonano bezprawnego 
przelewu. W obrocie banko-
wym nie mamy do czynienia 
z konkretnymi pieniędzmi 
(tj. banknotami o określo-

nych numerach seryjnych), 
lecz z zapisami cyfrowymi 
na rachunkach. Potwierdza 
to m.in. wyrok SA w Kato-
wicach z 27 września 2007 r.  
(V ACa 359/2007). Wynika z nie-
go, że „regulacja umowy ra-
chunku bankowego wskazuje, 
że mamy tutaj do czynienia nie 
z kwestią własności środków 
pieniężnych, lecz z prawem 
posiadacza do żądania zwrotu 
środków pieniężnych w takiej 
samej ilości jak zgromadzone 
oraz zrealizowania na jego żą-
danie rozliczeń bezgotówko-
wych. Posiadaczowi przysłu-
guje konkretna wierzytelność 
do środków zgromadzonych na 
jego rachunku, obejmująca abs-
trakcyjne jednostki pieniężne”. 

Zabezpieczenie dokonane 
w toku śledztwa lub docho-
dzenia może zapobiegać nie-
uprawnionej wypłacie środków 
z rachunku, na który dokonano 
przelewu do czasu formalnego 
wyjaśnienia sprawy. Nie będzie 
miało to wpływu na obowiązki 
banku wynikające z przepisów 
prawa bankowego oraz prawa 
cywilnego, w tym obowiązek 
dokonania korekty zapisów 
na rachunku klienta do stanu 

sprzed wyłudzenia środków, 
oraz na obowiązek zwrotu ca-
łości środków na każde żąda-
nie klienta.

Powyższe obowiązki nie 
mogą być uregulowane w spo-
sób mniej korzystny w umo-
wach i regulaminach we-
wnętrznych banków. Umowa 
nie może być również inter-
pretowana w sposób, któ-
ry ograniczałby lub naruszał 
przedstawione wyżej stan-
dardy ochrony środków zde-
ponowanych na rachunku 
bankowym. W powołanym 
wyżej wyroku z 22 listopada 
2002 roku SN stwierdził, że 
„(…) wszelkie próby interpre-

tacji przez banki postanowień 
zawartych w stosowanych 
przez nie wzorcach umow-
nych, zmierzające do zaniża-
nia standardów bezpieczeń-
stwa powierzonych bankowi 
środków pieniężnych, powinny 
być oceniane jako zachowania 
sprzeczne z dobrymi obyczaja-
mi i celem umowy rachunku 
bankowego”.

W wyroku z 14 kwietnia 
2003 r. SN potwierdził, że „(…) 
bank nie może zasłaniać się 
regulaminem, wyłączającym 
jego odpowiedzialność. Jest to 
niezgodne z Konstytucją i pra-
wem unijnym, zapewniającym 
klientom banków ochronę ich 
interesów jako konsumentów.
Odmienne stanowisko nale-
żałoby uznać za sprzeczne 
z istotnymi zasadami działal-
ności bankowej, a zarazem za 
negujące podstawę wiarygod-
ności banku, który gwarantuje 
kontrahentowi ochronę i bez-
pieczeństwo powierzonych 
środków pieniężnych”. 

Obowiązek zwrotu
Środki bezprawnie podjęte lub 
przelane na rachunek w in-
nym banku powinny zostać 
potraktowane, jakby tej dys-
pozycji w ogóle nie było. Po-
szkodowanym w wyniku takie-
go przestępstwa jest wyłącznie 
bank. Korekta na rachunku po-
winna zostać dokonana przez 
sam bank po uzyskaniu infor-
macji o nieuprawnionym ob-
ciążeniu rachunku.

Co więcej, w wyniku utraty 
zaufania do banku w związ-
ku z naruszeniem obowiązku 
należytej ochrony powierzo-
nych środków, w przypadku 
wyłudzenia środków znajdu-
jących się na lokacie klient jest 
uprawniony do żądania zwrotu 
całości lokaty wraz z należny-
mi odsetkami. Wynika to z fak-
tu, że do naruszenia umowy 
doszło z powodu okoliczności 
leżących po stronie banku. Jest 
to wyrazem nałożenia na bank 
podwyższonych standardów 
profesjonalnej staranności 
w zakresie ochrony zdepono-
wanych środków i potwier-

dza, że bank był zobowiązany 
do podjęcia działań mających 
zapobiec wypłacie środków 
osobie nieuprawnionej. 

Odpowiedzialność banku 
Za niedopełnienie powyż-
szych obowiązków bank pono-
si odpowiedzialność nie tylko 
w postaci utraty bezprawnie 
wyprowadzonych pieniędzy. 
W przypadku odmowy ich 
wypłaty i próby przerzucenia 
straty na klienta bank ponosi 
odpowiedzialność odszkodo-
wawczą. Może zwolnić się od 
tej odpowiedzialności, jeżeli 
wykaże, że dochował należy-
tej staranności.

Przypisanie bankowi odpo-
wiedzialności powoduje po-
wstanie po jego stronie obo-
wiązku zapłaty odszkodowania 
za okres bezprawnego zatrzy-
mania lokaty. Wysokość od-
szkodowania powinna zostać 
określona w regulacjach we-
wnętrznych banku lub w umo-
wie z klientem. W praktyce jest 
ona określona w wysokości 
tzw. odsetek karnych dla na-
leżności przeterminowanych, 
płatnych za każdy dzień opóź-
nienia. Otwarta pozostaje też 
kwestia odszkodowania zwią-
zana z utratą przez klienta 
spodziewanych korzyści. 

Odpowiedzialność za na-
leżytą ochronę oraz za wyłu-
dzenie powierzonych bankowi 
środków spoczywa zatem co do 
zasady na bankach, chyba że te 
wykażą, że jest inaczej. Świa-
domość klientów i instytucji 
finansowych, że ryzyko odpo-
wiedzialności za bezprawne 
wyłudzenia ponoszą banki, 
może przyczynić się do lep-
szej ochrony powierzonych 
im depozytów, w szczególno-
ści poprzez bardziej wnikliwe 
kontrole i weryfikacje transak-
cji dokonywanych w placów-
kach. Przerzucanie w takich 
sytuacjach odpowiedzialności 
na klientów jest co do zasady 
bezprawne, a ponadto podważa 
wiarygodność tych instytucji, 
których relacje z klientami po-
winny opierać się na szczegól-
nym zaufaniu.

Posiadacze rachunków czy lokat, którzy stracili pieniądze na skutek oszustwa, powinni spać spokojnie  
– bank musi zwrócić im utraconą kwotę. Niestety instytucje często starają się uniknąć tej odpowiedzialności

NIK straci dostęp do informacji wrażliwych
Dane osobowe
Łukasz Kuligowski 
lukasz.kuligowsk@infor.pl

Kontrolerzy Najwyższej 
Izby Kontroli nie powin-
ni mieć prawa do pozyski-
wania danych wrażliwych 
o obywatelach. Chodzi tu 
o informacje dotyczące 
np. stanu zdrowia, pocho-
dzenia rasowego czy poglą-
dów politycznych. Odebra-
nia takiego przywileju dla 
kontrolerów tej instytucji, 
który jeszcze nawet nie 
zaczął obowiązywać, chcą 
posłowie SLD. Przygotowali 
oni odpowiedni projekt no-
welizacji o NIK.

Co prawda na razie kon-
trolerzy NIK nie mogą zbie-
rać danych wrażliwych. Jed-
nak takie uprawnienie będą 
mieli od 2 czerwca 2012 roku. 

Projekt nowelizacji przygo-
towany przez SLD ma temu 
zapobiec. 

W uzasadnieniu projek-
tu nowelizacji czytamy, że 
uprawnienie kontrolerów 
NIK do gromadzenia danych 
wrażliwych jest nieprecyzyj-
ne i nie przewiduje żadnych 
ograniczeń w dostępie do in-
formacji o obywatelach. Au-
torzy projektu wskazują, że 
tak szerokich uprawnień nie 
mają nawet służby specjalne. 
Wskazują przy tym, że ogól-
nikowo zbudowany przepis 
jest niezgodny z konstytu-
cją, która stanowi, że władze 
publiczne nie mogą np. po-
zyskiwać innych informacji 
o obywatelach niż niezbęd-
ne w demokratycznym pań-
stwie prawnym.

– Nie prowadzimy kontro-
li osób prywatnych, a jedynie 

instytucji, które służą oby-
watelom. Kontroler w trak-
cie pracy napotyka dane 
osobowe, ale ich nigdzie nie 
odnotowuje – mówi Paweł 
Biedziak, rzecznik prasowy 
NIK. Tłumaczy, że w trakcie 
kontroli szpitala brany jest 
pod uwagę tylko przypadek 
pacjenta, który np. długo 
czeka w kolejce do zabie-
gu, któremu przypisywany 
jest jedynie numer porząd-
kowy na potrzeby statysty-
ki. Dodaje, że w ten sposób 
można wykazać, że w okre-
ślonej liczbie przypadków 
dochodziło do nadużyć. Za-
znacza, że NIK jest otwarty 
na doprecyzowanie upraw-
nień tak, aby nie budziły one 
żadnych obaw.

Ważne  Wyłudzone środki 
muszą wrócić na konto 
klienta, nawet jeżeli pro-
kuratura zabezpieczyła ra-
chunek w banku, w którym 
ulokował je oszust

Analiza 
DGP

Etap legislacyjny
Projekt 
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prawo na co dzień

W jaki sposób korzystać z ulgi  
internetowej w rozliczeniu za 2011 r.

Odliczając wydatki za korzystanie z dostępu do sieci, podatnicy po raz pierwszy nie muszą pamiętać o ich 
dokumentowaniu fakturami VAT. Limit odliczenia się nie zmienił i nadal wynosi 760 zł za cały rok

Magdalena Majkowska 
magdalena.majkowska@infor.pl

Ulga internetowa obowiązu-
je od 1 stycznia 2005 r., przy 
czym przez znaczny okres 
dotychczasowego obowiązy-
wania zasady jej stosowania 
budziły wiele wątpliwości. 
Wynikały one z rygorystycz-
nych warunków odliczenia. 
Ulga ograniczona była wy-
łącznie do wydatków zwią-
zanych z użytko-
waniem internetu 
w miejscu zamiesz-
kania, a jedynym 
dowodem ponie-
sienia kosztu mogła 
być faktura. Jednak 
wraz z rozwojem 
dostępu do sieci, 
m.in. pojawieniem 
się poza stacjonarnym łą-
czem internetu mobilnego, 
czy coraz powszechniejszym 
stosowaniem przez operato-
rów elektronicznego potwier-
dzania poniesienia wydatku 
(w praktyce często były to do-
kumenty niespełniające wy-
mogów faktury elektronicz-
nej), niezmieniane przepisy 
o uldze internetowej coraz 
bardziej nie przystawały do 
rzeczywistości. 

Przepisy zostały w koń-
cu zmienione nowelizacją 
ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych  
z 25 listopada 2010 r. Po-
nieważ jednak regulacje tej 
ustawy  miały zastosowa-
nie do dochodów osiągnię-
tych od 1 stycznia 2011 r., 
z nowych zasad odliczenia 
ulgi internetowej podatnicy 
skorzystają po raz pierwszy 
przy okazji najbliższych roz-
liczeń z fiskusem, tj. w ze-
znaniach za 2011 r. składa-
nych do końca kwietnia  
2012 roku.  [Przykład 1]

Nowe zasady obowiązują 
od 2011 r.
Zgodnie z obowiązującym 
art. 26 ust. 1 pkt 26a usta-
wy o PIT podatnik może 
pomniejszyć podstawę opo-
datkowania o wydatki po-
noszone z tytułu użytkowa-
nia internetu, w wysokości 
nieprzekraczającej w roku 
podatkowym kwoty 760 zło-
tych. Natomiast z art. 26 
ust. 7 wynika, że wysokość 

wydatków na ten cel usta-
la się na podstawie doku-
mentu stwierdzającego ich 
poniesienie, zawierającego 
w szczególności: 

n dane identyfikujące ku-
pującego (odbiorcę usługi),

n  dane identyfikujące 
sprzedającego usługę, 

n rodzaj usługi oraz 
n kwotę zapłaty.
Oznacza to, że aby sko-

rzystać z ulgi internetowej, 
należy spełnić dwa 
podstawowe wymo-
gi – ponieść koszty 
użytkowania inter-
netu oraz posiadać 
dowód ich poniesie-
nia na wypadek kon-
troli fiskusa. Zgodnie 
bowiem z art. 275 Or-
dynacji podatkowej 

(t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 
60 z późn. zm.), jeżeli ze zło-
żonej deklaracji wynika, że 
podatnik skorzystał z przy-
sługujących mu ulg podat-
kowych, organ podatkowy 
może zwrócić się do niego 
o okazanie dokumentów lub 
o złożenie fotokopii doku-
mentów, których posiadania 
przez podatnika, w określo-
nym czasie, wymaga przepis 
prawa. [Przykład 2]

Wydatki na sieć muszą 
być poniesione
Aby odliczyć ulgę interne-
tową w rozliczeniu podat-
kowym za 2011 r., podatnik 
musiał faktycznie ponieść 
wydatki na użytkowanie in-
ternetu. Nie ma przy tym 
znaczenia, gdzie podatnik 
z internetu korzystał. 

Nowe przepisy wyelimi-
nowały powiązanie ulgi 
z miejscem zamieszkania, co 
w praktyce często było kło-
potliwe, a nawet dyskrymi-
nujące podatników nabywa-
jących te same usługi, tylko 
świadczone w innej formie 
(internet mobilny, stacjo-
narny). W rezultacie obecnie 
można odliczać zarówno wy-
datki poniesione w związku 
z użytkowaniem internetu 
np. w domu poprzez stałe 
łącze czy bezprzewodowo, 
w tym za pomocą urządzeń 
mobilnych w komputerze lub 
telefonie komórkowym czy 
w kawiarence internetowej. 
[Przykład 3]

Podatnicy, którzy w rocz-
nym rozliczeniu PIT będą 
korzystali z ulgi interneto-
wej, muszą pamiętać o tym, 
że kwota odliczenia ulgi 
– tak jak w latach poprzed-
nich – nie może przekroczyć 
760 zł. W praktyce oznacza 
to, że jeżeli wydatki na sieć 
były niższe bądź 
wyższe, podat-
nik będzie mógł 
odliczyć odpo-
wiednio: kwotę 
wydatków fak-
tycznie poniesionych albo 
kwotę nieprzekraczającą 
górnej wysokości limitu, 
tj. 760 zł. [Przykład 4]

Ulga podatkowa jest 
limitowana 
Trzeba przy tym podkreślić, 
że aktualne także w obowią-
zującym stanie prawnym jest 
stanowisko resortu finansów 
oraz organów podatkowych, 
że prawo do odliczenia kwoty 
w ramach odrębnego limi-
tu mają małżonkowie czy 
też inne osoby wspólnie za-
mieszkujące, jeżeli razem też 
podnoszą wydatki na inter-
net. Istotne jest jednak, że tak 
jak to było do tej pory – osoby 
takie muszą być w stanie po-
twierdzić, że wspólnie pono-
sili ciężar ekonomiczny tego 
wydatku. Musi to wynikać 
z dokumentów określających 
poniesienie kosztów i wysta-
wionych na imię i nazwisko 
osób je ponoszących.

W dalszym ciągu trzeba 
też pamiętać, że kwota odli-
czana od dochodu w ramach 
ulgi internetowej dotyczy 
tylko wydatków związanych 
z użytkowaniem sieci, bez 
względu na to, czy podatnik 
korzysta z internetu przez 
stałe łącze, czy bezprzewo-
dowo, w tym za pomocą 
urządzeń mobilnych w kom-
puterze lub telefonie komór-
kowym. Dlatego jeśli dostęp 
do internetu jest tylko jedną 
z usług kupowanych u dane-
go dostawcy, obok np. tele-
fonu czy telewizji kablowej, 
to z dokumentu, na podsta-
wie którego podatnik korzy-
sta z ulgi, wynikać powinna 
kwota wydatków za użytko-
wanie internetu. 

Ulga internetowa tak jak 
w latach poprzednich nie 
obejmuje wydatków na in-
stalację, rozbudowę, moder-
nizację oraz serwis i obsługę 
techniczną internetu.

Dokumentowanie 
poniesionych kosztów
Obowiązujące przepisy nie 
wymagają, aby wydatek 
potwierdzony był fakturą 
w rozumieniu ustawy o VAT. 
W praktyce zatem faktura to 
jeden ze sposobów dokumen-

towania takich wydatków, ale 
niejedyny. Organ podatkowy 
w przypadku ewentualnej 
kontroli musi zaakceptować 
każdy okazany mu doku-
ment, z którego będą wynika-
ły: dane sprzedawcy i kupują-
cego, to że zakupiona usługa 
jest usługą dostępu do inter-

netu oraz kwo-
ty poniesionych 
wydatków. Takie 
wymogi spełni 
np. wydruk po-
twierdzeń przele-

wów dokonanych przez inter-
net, dowody dokonania wpłat 
gotówkowych, np. na poczcie, 
czy też zbiorcza informacja 
od operatora wystawiona na 
imię i nazwisko użytkownika 
internetu potwierdzająca, że 
w 2011 roku poniósł on wy-
datki w określonej wysokości. 
Pomocne będą także wydruki 
faktur i rachunków ze stron 
internetowych lub z e-maila. 

Podatnicy posiadający ra-
chunki z kafejek interneto-
wych również takie wydat-
ki będą mogli uwzględnić 
w rocznym PIT w ramach ulgi. 
Trzeba jednak w takim wypad-
ku pamiętać, aby poprosić wła-
ściciela kawiarenki o wysta-
wienie rachunku imiennego.

Wypełnienie zeznania 
i załączników 
Ulgę internetową można od-
liczyć w zeznaniu podatko-
wym PIT-37 lub PIT-36, czyli 
przeznaczonym do rozlicze-
nia dochodów na zasadach 
ogólnych, tj. według skali 
podatkowej ze stawkami 18 
proc. i 32 proc. Prawo do ulgi 
mieli także przedsiębiorcy 
rozliczający ryczałt od przy-
chodów ewidencjonowanych 
na PIT-28 składanym do koń-
ca stycznia. Ulgę odlicza się 
od dochodu (u ryczałtowców 
– od przychodu). 

W przypadku wykorzy-
stania ulgi należy pamiętać 
o złożeniu wraz z zeznaniem 
podatkowym załącznika  
PIT/O. Jest to informacja o od-
liczeniach od dochodu (przy-
chodu) i podatku. Informacje 
o uldze internetowej należy 
podać w części B, poz. 19 (po-
datnik) i poz. 20 (małżonek 
podatnika). 

Podstawa prawna
Art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy  
z 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 
z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Skorzystanie z ulgi w podatku dochodowym od osób fi-
zycznych umożliwia łączne spełnienie następujących wa-
runków:
n podatnik musi ponieść wydatek z tytułu użytkowania in-
ternetu,
n poniesiony wydatek musi być udokumentowany dowol-
nym dowodem, np. rachunkiem, dowodem wpłaty,
n wydatki podlegające odliczeniu nie mogą przekroczyć 
rocznie 760 zł.

Warunki odliczenia 

Wtorek
Jak legalnie stosować  
reklamę porównawczą  
w małych sklepach 

Środa
Kiedy pracownik  
może liczyć na otrzymanie  
trzynastej pensji

Czwartek
Jakie są nowe obowiązki  
kibiców i uczestników  
imprez masowych  

Piątek
Kiedy ZUS musi zapłacić odsetki 
od renty z tytułu niezdolności  
przyznanej z opóźnieniem 

Poniedziałek
Tydzień 
z wypełnianiem PIT.  
Jak wypełnić PIT 36

Ważne  Ulga interneto-
wa, według zapowiedzi 
w expose premiera wygło-
szonego 18 listopada  
2011 r., ma zostać zlikwido-
wana, począwszy od rozli-
czeń podatkowych  
za 2013 rok

     Tydzień 
z ulgami 
podatkowymi

PIT 2011

78 dni 
zostało na 
złożenie PIT 
za rok 2011

2Faktury nie muszą być wysyłane na adres 
miejsca korzystania z internetu  

Podatnik dostawał faktury 
za internet na adres kore-
spondencyjny, przy czym 
korzystał z sieci w miejscu 
swojego faktycznego 
zamieszkania. Czy w takim 
przypadku będzie miał 
prawo odliczyć w PIT za 
2011 r. ulgę internetową?

Tak, po zmianie przepi-
sów podatnicy nie powinni 
już mieć żadnych wątpliwo-
ści, że mogą odliczać ulgę, 

także wtedy, gdy otrzymy-
wali faktury za internet na 
inny adres niż adres miejsca 
zamieszkania. Faktura po-
twierdza rodzaj zakupionej 
usługi, a także dane usługo-
dawcy i usługobiorcy. Są to 
wystarczające informacje do 
tego, aby potwierdzić prawo 
do ulgi. Miejsce, w którym 
podatnik korzystał z inter-
netu, nie ma żadnego zna-
czenia. 

3   Można odliczać wydatki także na internet  
w telefonie komórkowym

Podatnik korzysta 
z internetu w telefonie 
komórkowym. Koszt takiej 
dodatkowej usługi to  
20 zł miesięcznie. Ponosi 
również koszt internetu 
stacjonarnego w wysoko-
ści ok. 50 zł miesięcznie. 
Czy oba rodzaje wydatków 
odliczyć w PIT?

Podatnik będzie miał taką 
możliwość. Zarówno wydat-
ki z tytułu użytkowania in-
ternetu w telefonie komór-
kowym, jak i tego, z którego 
podatnik korzysta na domo-
wym komputerze, objęte są 
ulgą internetową. Podatnik 
na sieć wydał 850 zł, ale od-
liczy tylko 760 zł.

4  Najemca nie zawsze będzie mógł skorzystać  
z odliczenia w zeznaniu

Podatnik wynajmuje miesz-
kanie. Umowa z operatorem 
telewizji kablowej, w ramach 
której przewidziana jest też 
usługa dostępu do internetu, 
zawarta jest na nazwisko 
wynajmującego. Najemca 
ponosi jednak faktyczne 
koszty tych usług, uiszcza-
jąc odpowiednie kwoty do 
rąk wynajmującego, który 
następnie reguluje rachunki. 
Czy w takiej sytuacji prawo 
do odliczenia przysługuje 
najemcy?

Niestety w takiej sytuacji 
nie będą spełnione warunki 
do odliczenia ulgi interneto-
wej przez najemcę. Wpraw-

dzie ponosi on faktyczny 
koszt użytkowania interne-
tu, jednak nie będzie w sta-
nie udokumentować takich 
wydatków, gdyż rachunki 
wystawiane przez operato-
ra opłaca właściciel mieszka-
nia. W praktyce oznacza to, 
że mimo iż najemca używa 
internetu i ponosi ciężar eko-
nomiczny z tym związany, to 
prawo do ulgi internetowej 
przysługuje wynajmującemu. 
To on spełnia bowiem wszyst-
kie formalne wymogi do odli-
czenia ulgi. Wzajemne rozli-
czenia podatników z punktu 
widzenia fiskusa są w tym 
przypadku bez znaczenia. 

1 Ulga internetowa może przysługiwać także 
osobie prowadzącej firmę

Podatnik od 2011 r. 
prowadzi indywidualną 
działalność gospodarczą 
opodatkowaną na ogólnych 
zasadach. Czy składając 
zeznanie PIT-36, będzie 
mógł skorzystać z odlicze-
nia ulgi internetowej?

Z ulgi na internet mogą 
korzystać także osoby prowa-
dzące działalność gospodar-
czą opodatkowaną na ogól-
nych zasadach. Odliczyć ją 
także można od przychodu 
podlegającego opodatkowa-
niu ryczałtem ewidencjono-
wanym. Od dochodu odliczyć 
można wydatki za użytkowa-

nie internetu, o ile podatnik 
nie zaliczył ich do kosztów 
uzyskania przychodów na 
podstawie ustawy o podatku 
dochodowym lub nie odliczył 
ich od przychodu na podsta-
wie ustawy o ryczałcie albo 
nie otrzymał w jakiejkolwiek 
formie ich zwrotu. Jeśli oso-
ba prowadząca działalność 
korzysta z internetu wyłącz-
nie w celach prywatnych, to 
wydatków na sieć nie może 
zaliczać do kosztów. W ta-
kim wypadku podatnikowi 
pozostaje odliczenie wydat-
ków z tytułu ulgi interneto-
wej i w ramach limitu 760 zł.  

przykłady

Więcej na
 www.

ksiegowosc.
gazeta
prawna.pl

Więcej na 
 www.

kadry.
gazeta
prawna.pl
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Jak rodzic adopcyjny może 
korzystać z dodatkowego wolnego      

Tomasz Zalewski 
tomasz.zalewski@infor.pl

 Czy można iść na 
wypoczynkowy po 
dodatkowym urlopie

Pracownica adoptowa-
ła dziecko. Niestety nowy 
członek rodziny trudno się 
aklimatyzuje. Pracowni-
ca postanowiła wykorzy-
stać urlop wypoczynkowy,  
ale ma sygnały z firmy, że 
pracodawca jest temu roz-
wiązaniu niechętny. Czy po 
dodatkowym urlopie na wa-
runkach urlopu macierzyń-
skiego pracodawca może nie 
udzielić urlopu wypoczyn-
kowego rodzicowi?

  Wykorzystanie dodat-
kowego urlopu nie ma 
wpływu na prawo do 

skorzystania z innych upraw-
nień związanych z rodziciel-
stwem. Zasady udzielania  
urlopu wypoczynkowego po 
macierzyńskim są identyczne. 
Nie ma przeszkód, by rodzic 
adoptowanego dziecka po za-
kończeniu  urlopu dodatko-
wego  wykorzystał należny mu 
urlop wypoczynkowy zarówno 
bieżący, jak i zaległy. Zgodnie 
z wyrokiem z 20 sierpnia 2001 
r. pracodawca nie jest związa-
ny wnioskiem pracownika za-
wierającym propozycję termi-
nu udzielenia mu urlopu 
wypoczynkowego. Jest jednak 
związany takim wnioskiem 
pochodzącym od  pracownicy, 
która urodziła lub ma urodzić 
dziecko i chciałaby skorzystać 
z urlopu wypoczynkowego 
bezpośrednio po urlopie ma-
cierzyńskim (I PKN 590/00). 

Podstawa prawna 
Art. 163 par. 3 ustawy z 26 czerwca  
1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 
z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

 Czy spóźniony 
wniosek pozbawi 
wolnego

Pracownica złożyła wniosek 
o dodatkowy urlop ma-
cierzyński krótko przed 
końcem części podstawowej. 
Okazało się, że pracodawca 
odmówił, bo uznał, że prze-
kroczyła termin na składa-

nie wniosków w tej sprawie. 
Czy pracodawca miał prawo 
odmówić?

    Przepisy mówią wy-
raźnie, że dodatkowe-
go urlopu udziela się 

na pisemny wniosek pracow-
nika, składany w terminie nie 
krótszym niż 7 dni przed roz-
poczęciem korzystania z tego 
urlopu. Nie ma więc prze-
szkód, by osoba uprawniona 
do tego świadczenia  złożyła 
wniosek o jego udzielenie 
z dużym wyprzedzeniem. 
W takim wypadku pracodaw-
ca jest nim związany i udzieli 
dodatkowego urlopu  w postu-
lowanym wymiarze. Jeżeli 
wniosek zostanie  złożony  
późno, tuż przed zakończe-
niem podstawowej części urlo-
pu na warunkach urlopu ma-
cierzyńskiego, wówczas 
wszystko zależy od dobrej woli 
pracodawcy i tego, czy zdoła 
on szybko zorganizować  pra-
cę, zapewnić zastępstwo  dla 
rodzica, który ma potrzebę 
sprawowania dłuższej bezpo-
średniej opieki nad nowym 
członkiem rodziny. Jeżeli pra-
codawca nie zgodzi się na do-
datkowy urlop ze względu na  
przekroczony termin składa-
nia wniosku, wówczas nieste-
ty urlop taki przepada.

Podstawa prawna 
Art. 183 par. 4 i art. 1821 par. 3 ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94  
z późn. zm.).

 Czy rodzic 
adopcyjny jest 
chroniony

Czy w trakcie wykorzystywa-
nia dodatkowego urlopu na 
warunkach urlopu wycho-
wawczego rodzic adoptujący 
dziecko może być zwolnio-
ny z pracy, czy ma ochronę 
przed wypowiedzeniem?

    Rodzic adoptujący 
dziecko ma zagwa-
rantowany  ten sam 

poziom ochrony  trwałości  
stosunku pracy, jak rodzice  
biologiczni. W stosunku do 
tej grupy pracowników prze-
pisy dające identyczny zakres 
ochrony, jak dla naturalnych 
rodziców, pojawiły się sto-
sunkowo niedawno. Wpro-
wadziła je ustawa nowelizu-

jąca kodeks pracy uchwalona 
5 listopada 2009 r.

Tak więc rodzice po przy-
jęciu dziecka w trakcie wyko-
rzystywania urlopu będącego 
odpowiednikiem urlopu ma-
cierzyńskiego mogą otrzy-
mać wypowiedzenie  umowy 
o pracę tylko w razie ogłosze-
nia upadłości lub likwidacji 
pracodawcy. 

Nie oznacza to, że rodzic 
w trakcie urlopu jest całko-
wicie bezpieczny. Pracodaw-
ca może bowiem rozwiązać 
z nim umowę o pracę, gdy zaj-
dą okoliczności dopuszczające 
rozwiązanie  kontraktu  bez 
wypowiedzenia z przyczyn 
uzasadniających rozwiązanie 
umowy bez wypowiedzenia 
z winy pracownika. Do takich 
przyczyn należy np. ciężkie 
naruszenie przez pracownika 
podstawowych obowiązków. 
Do skutecznego zwolnienia 
niezbędna jest jeszcze zgoda  
reprezentującej pracownika 
organizacji związkowej. Jeżeli 
takowa nie działa w zakładzie, 
pracodawca  samodzielnie  po-
dejmuje decyzję co do dalszego 
zatrudnienia. Po zakończeniu 
urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego kończy się 
szczególna ochrona.

Podstawa prawna 
Art. 183 i 177 ustawy z 26 czerwca  
1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U.  
z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

 Czy można się 
dzielić dodatkowym 
macierzyńskim

Żona przebywa obecnie na 
podstawowym urlopie na 
warunkach urlopu macie-
rzyńskiego, bo przyjęliśmy 
do swojej rodziny bliźnia-
ki. Zastanawiamy się nad 
skorzystaniem z fakulta-
tywnej dodatkowej części  
urlopu przysługującego ro-
dzicom. Czy jest możliwość,  
by podzielić się z żoną tym 
urlopem?

 Dodatkowy urlop na 
warunkach urlopu 
macierzyńskiego  nie-

stety nie może być dzielony. 
Jest on udzielany jednorazowo 
bezpośrednio po wykorzysta-
niu części podstawowej ma-
cierzyńskiego. Rodzice muszą 
zadecydować, które z nich bę-

dzie  korzystać z tego świad-
czenia i jaki będzie jego wy-
miar. Nie ma problemu, by 
część podstawową  wykorzy-
stała mama przysposobionych 
dzieci, a fakultatywną ich 
nowy tata. Jeśli więc wniosek 
o dodatkowy urlop nawet zło-
ży mama i określi, ile tygodni 
będzie chciała wykorzystać, 
to wniosek ojca zostanie od-
rzucony, mimo że zostanie 
jeszcze część urlopu do wyko-
rzystania.

Podstawa prawna 
Art. 183 par. 4 i art. 1821 par. 2 ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94  
z późn. zm.).

 Czy można dorabiać 
na dodatkowym 
wolnym

Pracownik nie chce całkowi-
cie tracić kontaktu z firmą, 
bo prowadzi ważny presti-
żowy projekt, którego nie 
może przerwać, ale chce 
zająć się dzieckiem, by od-
ciążyć żonę. Czy ojciec 
dziecka adoptowanego, 
który skorzysta z dodatko-
wego urlopu na zasadach 
urlopu macierzyńskiego, 
może  pracować  na część 
etatu u swojego pracodawcy?

    Nie ma przeszkód, by 
rodzic adopcyjny, wy-
korzystując dodatko-

wą część urlopu macierzyń-
skiego pracował u swojego 
dotychczasowego pracodawcy. 
Oczywiście są ograniczenia  
formalnoorganizacyjne. Przede  
wszystkim pracodawca nie 
może  być zaskakiwany. Nale-
ży więc złożyć w tej sprawie 
wniosek w terminie nie  krót-
szym niż 7 dni  przed datą roz-
poczęcia wykonywania  pracy. 

Nie ma żadnego wzoru 
druku takiego wniosku. Wy-
starczy, że własnoręcznie pra-
cownik napisze dokument, 
w  którym zgłosi chęć  pracy 
w czasie dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego i poda okres, 
w jakim chce pozostawać ak-
tywny zawodowo. Może to być  
cały okres urlopu lub tylko jego 
część. Musi także określić wy-
miar czasu pracy, w jakim chce 
dalej pracować. Zgodnie z  
przepisami pracownik w tym 
czasie  może wrócić do pracy 
w wymiarze nie wyższym niż 

połowa wymiaru czasu pracy. 
O tym, jaki to będzie wymiar, 
decyduje sam pracownik, pra-
codawca nie może  powiedzieć, 
że interesuje go tylko praca np. 
w 1/2 etatu. Jeśli pracownik się 
na to zgadza, może to być np. 
1/3 czy 1/4 pełnego wymiaru 
czasu pracy, a pracodawca jest 
związany wolą pracownika. 

Podstawa prawna 
Art. 183 par. 4 i art. 1821 ustawy  
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  
(t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94  
z późn. zm.).

 Czy wymiar urlopu 
zależy od liczby 
przyjętych dzieci

Od jakiegoś czasu zakres 
uprawnień urlopowych dla 
rodziców jest uzależnio-
ny od liczby nowych dzieci 
w rodzinie. Czy wymiar 
dodatkowego urlopu na 
warunkach urlopu macie-
rzyńskiego jest również 
zróżnicowany w zależności 
od liczby dzieci przyjętych 
na wychowanie?

    Czas, jaki ustawodaw-
ca przeznaczył na 
opiekę nad adoptowa-

nymi dziećmi, jest uzależnio-
ny od liczby dzieci, które trafią 
do  rodziny pracownika. Do-
datkowy urlop dla 
rodziców adopcyjnych osią-
gnie maksymalny wymiar do-
piero za jakiś czas, bo ustawo-
dawca  wprowadził 
harmonogram jego wydłuża-
nia o kolejne tygodnie wraz 
z upływem kolejnych lat. I tak 
dodatkowy urlop na warun-
kach urlopu macierzyńskiego 
w przypadku przyjęcia  na wy-
chowanie jednego dziecka  ma 
wynosić 6  tygodni,  jednak  
zgodnie z  przepisami w latach  
2010 – 2011 pracownicy mogli 
wykorzystać 2 tygodnie z tego 
tytułu. W latach 2012 – 2013 
dodatkowy urlop z tytułu przy-
jęcia jednego dziecka będzie 
mógł trwać do 4 tygodni, a mak-
symalny wymiar osiągnie  
w 2014 roku. Za przyjecie co 
najmniej dwójki dzieci pra-
cownik będzie mógł w 2014 
roku wykorzystać  nawet 8 ty-
godni dodatkowego urlopu. 
Jednak w bieżącym roku i w 
roku następnym dodatkowy 
urlop nie będzie mógł trwać 
dłużej niż 4 tygodnie. 

Jeżeli pracownik przyjął 
dziecko w wieku do 7. roku 
życia, dodatkowy urlop bę-
dzie mógł wynieść do 3 ty-
godni w 2014 roku, a obecnie 
i 2013 r. jego maksymalny wy-
miar nie będzie mógł prze-
kroczyć 2 tygodni.

Podstawa prawna 
Art. 183 par. 3 ustawy z 26 czerwca  
1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 
z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

 Czy są gwarancje 
powrotu do pracy  
po urlopie

Pracodawca przejął inną 
firmę, w związku z tym 
zrobił reorganizację. Jak 
wygląda powrót po dodat-
kowym urlopie macie-
rzyńskim – czy rodzic ma 
zagwarantowane miejsce 
w firmie, w której pracował 
przed przyjęciem dziecka? 
Czy są przepisy to regulu-
jące?

    Kodeks pracy określa 
sytuację osób powra-
cających do pracy po 

urlopie macierzyńskim czy 
urlopie na zasadach urlopu 
macierzyńskiego, choć jeszcze 
kilka lat temu w kodeksie były 
tylko przepisy określające wa-
runki powrotu pracownika 
kończącego urlop wypoczyn-
kowy. Zgodnie z obecnie obo-
wiązującymi przepisami  
pracodawca dopuszcza pra-
cownika  po zakończeniu urlo-
pu odbywanego na warunkach 
urlopu macierzyńskiego  do 
pracy na dotychczasowym sta-
nowisku.

 Oczywiście  firma się zmie-
nia  i może się okazać, że  sta-
nowisko nie czeka i nie ma  fi-
zycznej możliwości powrotu 
w to samo miejsce w struk-
turze zakładu. Wówczas pra-
codawca powinien dopuścić  
pracownika na stanowisko 
równorzędne z tym zajmo-
wanym przed rozpoczęciem 
urlopu  lub na inne, ale od-
powiadające kwalifikacjom 
zawodowym, za wynagro-
dzeniem za pracę, jakie otrzy-
mywałby, gdyby nie korzystał 
z urlopu.

Podstawa prawna 
Art. 1832 ustawy z 26 czerwca  
1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U.  
z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Wykorzystanie dodatkowego urlopu na opiekę nad dzieckiem nie ma wpływu na prawo do skorzystania 
z innych uprawnień. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego po macierzyńskim są identyczne  

  PROMOCJA

Środa
Na co uważać, korzystając 
z ulgi rehabilitacyjnej

Jutro
Na jakich zasadach 
odlicza się darowizny

Czwartek
Jak prawidłowo rozliczyć 
ulgę na krew

Piątek
Komu przysługuje 
ulga na dzieci

T YDZIEŃ Z ULGAMI PODATKOWYMI 
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Pomoc na mieszkanie

Rozporządzenie ministra spraw 
 Wejdzie w życie

po upływie 14 dni od ogło-
szenia, tj. 24 lutego 2012 r.

wewnętrznych z 13 stycznia 2012 
r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie pomocy finansowej 
na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzin-
nego przez policjantów Poz. 141   

Kartony do bingo
Rozporządzenie ministra finansów 

 Wejdzie w życie
po upływie 14 dni od ogło-
szenia, tj. 24 lutego 2012 r. 

z 30 stycznia 2012 r. w sprawie 
kartonów do gry bingo pieniężne 
Poz.  142 

Omówienie: Kartony do gry w bingo są produkowane na za-
bezpieczonym mikrodrukiem papierze zawierającym ukry-
te, graficzne lub inne, znaki (elementy) uniemożliwiające 
podrobienie kartonu. Papier, na którym drukowane są ta-
kie kartony nie zawiera ścieru drzewnego i ma gramaturę 
co najmniej 60 g/m2. Kartony sprzedawane są wyłącznie 
na rzecz posiadającego zezwolenie na prowadzenie salonu 
gry w bingo pieniężne. Kartony zawierają w szczególności:
n wartość, 
n serię i numer, 
n przypadkowy zestaw liczb pochodzących ze zbioru kolej-
nych liczb,
n zobowiązanie gracza do przestrzegania regulaminu.
Na żądanie podmiotu, dla którego drukuje się kartony do 
bingo, mogą one zawierać dodatkowe informacje. Warun-
kiem jest jednak, by to samo zostało wpisane do zatwierdzo-
nego regulaminu gry. Stare kartony mogą być stosowane do  
25 marca 2012 r. włącznie.

Monitor Sądowy i Gospodarczy
Rozporządzenie ministra sprawie-

 Wejdzie w życie
po upływie 7 dni od dnia 
ogłoszenia, tj. 17 lutego 
2012 r.

dliwości z 1 lutego 2012 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie 
organizacji, sposobu wydawania 
i rozpowszechniania oraz podsta-
wy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospo-
darczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłosze-
nia lub obwieszczenia  Poz. 143 

Omówienie: Centralna Informacja Krajowego Rejestru Są-
dowego bezpośrednio po dokonaniu wpisów do KRS podle-
gających obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze, podejmuje 
działania w celu ich ogłoszenia. Opłaty uiszcza się z góry, na 
rachunek bieżący dochodów sądu rejonowego przyjmujące-
go wniosek. Cenę każdego numeru Monitora określa Mini-
sterstwo Sprawiedliwości. Powinna ona zapewniać pełne 
pokrycie kosztów wydawania periodyku i zysk do 10 proc. 
Cena w prenumeracie będzie stanowiła iloczyn przewidy-
wanej ceny numeru i liczby egzemplarzy.

Lokaty funduszy inwestycyjnych
Rozporządzenie ministra finansów 

 Wejdzie w życie
po upływie 14 dni od ogło-
szenia, tj. 24 lutego 2012 r.

z 30 stycznia 2012 r. w sprawie do-
konywania przez fundusz inwe-
stycyjny zamknięty lokat, których 
przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa 
majątkowe  Poz. 144 

Omówienie: Jeżeli fundusz zawiera transakcje, których przed-
miotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, 
to jest on zobowiązany do ustalania wartości ryzyka kon-
trahenta. Stanowi ono wartość ustalonego przez fundusz 
niezrealizowanego zysku na transakcjach z tym kontrahen-
tem, których przedmiotem są niewystandaryzowane instru-
menty pochodne. Dla potrzeb wyznaczania wartości ryzyka 
nie uwzględnia się opłat ani świadczeń ponoszonych przez 
fundusz przy zawarciu transakcji, w szczególności warto-
ści zapłaconej premii przy zakupie opcji. A jeśli fundusz ma 
otwarte pozycje w instrumentach pochodnych z tytułu kilku 
transakcji z tym samym kontrahentem, to wartość ryzyka 
kontrahenta może być wyznaczana jako dodatnia różni-
ca niezrealizowanych zysków i strat na wszystkich takich 
transakcjach, o ile:

n transakcje te zostały zawarte na podstawie umowy ramo-
wej spełniającej kryteria wskazane w art. 85 prawa upadło-
ściowego i naprawczego (wierzytelności z tytułu poszcze-
gólnych umów zawartych w wykonaniu umowy ramowej, 
której przedmiotem są instrumenty pochodne, nie są obej-
mowane układem. Syndykowi zaś nie przysługuje upraw-
nienie do odstąpienia od umowy ramowej),  
n umowa ramowa przewiduje, że w razie jej rozwiązania zo-
stanie wypłacona tylko jedna kwota stanowiąca równoważność 
salda wartości rynkowych wszystkich transakcji, niezależnie 
od tego, czy wynikające z nich zobowiązania są już wymagalne,
n niewypłacalność jednej ze stron umowy ramowej powoduje 
lub może powodować rozwiązanie tej umowy,
n wszystkie te warunki nie naruszają przepisów prawa wła-
ściwego dla każdej ze stron umowy ramowej.
Wartość maksymalnego ryzyka danego kontrahenta w od-
niesieniu do wszystkich transakcji, których przedmiotem
są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych 
z tym kontrahentem, nie może przekroczyć 10 proc. wartości
aktywów funduszu. A jeśli kontrahentem jest instytucja 
kredytowa, bank krajowy lub zagraniczny, to maksymalne 
ryzyko danego kontrahenta w odniesieniu do wszystkich 
transakcji nie może przekroczyć 20 proc. wartości aktywów 
funduszu. Wartość maksymalnego ryzyka kontrahenta może 
podlegać redukcji o wielkość odpowiadającą wartości ryzyka 
w danej transakcji, o ile – jednocześnie:  
n kontrahent ustanowi na rzecz funduszu, w związku z tą 
transakcją, zabezpieczenie w pieniądzu, w zbywalnych
papierach wartościowych lub w instrumentach rynku pie-
niężnego,
n suma wartości rynkowej zbywalnych papierów wartościo-
wych, instrumentów rynku pieniężnego i wartości środków 
pieniężnych przyjętych jako zabezpieczenie będzie ustala-
na w każdym dniu roboczym i będzie stanowić co najmniej 
równowartość wartości ryzyka kontrahenta w tej transakcji.

Prawo wodne
Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy – Prawo wodne  Poz. 145 

Roszczenia morskie
Protokół zmieniający konwencję o ograniczeniu odpowiedzial-
ności za roszczenia morskie z 1976 r., sporządzony w Londy-
nie 2 maja 1996 r. i oświadczenie rządowe z 22 grudnia 2011 
r. w sprawie mocy obowiązującej tego protokołu
Poz. 146 i 147 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 26 
z 28 stycznia 2012 r. 

w nim m.in.

Ochrona środowiska – dyrektywa 
 Wejdzie w życie

dwudziestego dnia po 
opublikowaniu, tj. 17 lutego 
2012 r. Skierowana jest do 
państw członkowskich UE  

Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/92/UE z 13 grudnia 2011 r. 
w sprawie oceny skutków wywie-
ranych przez niektóre przedsię-
wzięcia publiczne i prywatne na środowisko

Omówienie: Jeżeli państwo członkowskie ma świadomość, że 
przedsięwzięcie może powodować znaczące skutki w środo-
wisku innego państwa członkowskiego, przesyła mu m.in. 
n opis projektu wraz z wszelkimi dostępnymi informacjami 
o możliwym oddziaływaniu transgranicznym, 
n informacje o charakterze decyzji, która może być podjęta. 
Państwo członkowskie, na którego terytorium przedsięwzięcie 
ma być zrealizowane, przyznaje innemu państwu rozsądny 
termin na wyrażenie woli wzięcia udziału w procedurach po-
dejmowania decyzji dotyczących środowiska. I jeśli to drugie  
państwo wyrazi wolę uczestnictwa w procedurach, to to, na 
którego terytorium przedsięwzięcie ma być zrealizowane, prze-
syła informacje, których udzielenie jest wymagane. Wszyst-
ko to może również nastąpić na żądanie państwa UE, które 
może być dotknięte skutkami planowanego przedsięwzięcia. 

Rybołówstwo – informacja o dacie wejścia 
 Weszła w życie

17 stycznia 2012 r.
w życie protokołu ustanawiającego 
uprawnienia do połowów i rekompen-
satę finansową przewidziane w umowie 

o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą 
Europejską a Republiką Zielonego Przylądka 

Niebezpieczne chemikalia – rozporzą-
 Wejdzie w życie

dwudziestego dnia po jego 
opublikowaniu, tj. 17 lutego 
2012 r. Stosuje się je od 
1 kwietnia 2012 r. Wiąże 
w całości i jest bezpośrednio 
stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich UE

dzenie Komisji (UE) nr 71/2012 z 27 
stycznia 2012 r. zmieniające załącz-
nik I do rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (WE)  
nr 689/2008 dotyczącego wywozu 
i przywozu niebezpiecznych che-
mikaliów 

Sektor owoców i warzyw – rozporzą-
 Weszło w życie

następnego dnia po jej 
opublikowaniu, tj. 19 stycz-
nia 2012 r. Wiąże w całości 
i jest bezpośrednio stosowa-
ne we wszystkich państwach 
członkowskich UE

dzenie wykonawcze Komisji (UE) 
nr 72/2012 z 27 stycznia 2012 r. 
zmieniające rozporządzenie wy-
konawcze (UE) nr 543/2011 usta-
nawiające szczegółowe zasady sto-
sowania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw 
oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw oraz wpro-
wadzające odstępstwo od tego rozporządzenia

Omówienie: Akt ten nie wywiera uszczerbku wobec wnio-
sków złożonych do Unii o zwrot krajowej pomocy finanso-
wej zgodnie z art. 95 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego 
(UE) nr 543/2011 r., zatwierdzonej przez Komisję przed wej-
ściem w życie tego rozporządzenia. Stopień zorganizowania 
producentów w regionie państwa członkowskiego oblicza się 
jako wartość produkcji owoców i warzyw, którą uzyskały tam 
i wprowadziły do obrotu organizacje producentów, ich zrze-
szenia i grupy producentów, podzieloną przez łączną wartość 
produkcji, którą uzyskano w tym regionie. Z krajowej pomocy 
finansowej może korzystać jedynie produkcja owoców i wa-
rzyw pochodząca z regionu określonego przez państwo UE. 

Zakazany biocyd – decyzja wykonawcza Komisji z 26 stycznia 
2012 r. przedłużająca obowiązywanie decyzji 2009/251/WE 
zobowiązującej państwa członkowskie do zagwarantowa-
nia, że produkty zawierające biocyd fumaran dimetylu nie 
będą wprowadzane do obrotu ani udostępniane na rynku 
[notyfikowana jako dokument nr C(2012) 321]
Skierowana jest do państw członkowskich UE. 

Omówienie: Rozważana jest możliwość włączenia do rozporzą-
dzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
stałego ograniczenia w odniesieniu do DMF w produktach. 
Z powodu, że środek ten będzie dotyczyć tych samych kwe-
stii co decyzja 2009/251/WE, dla zachowania pewności pra-
wa decyzję 2009/251/WE należy stosować do czasu wejścia 
w życie stałego ograniczenia na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006. Najpóźniej do 15 marca 2012 r. państwa 
członkowskie powinny podjąć środki niezbędne do zastoso-
wania się do tej decyzji i podać je do wiadomości publicznej.

Klasyfikacja enzymów – decyzja Komisji z 26 stycznia 2012 
r. zmieniająca decyzje 2011/263/UE i 2011/264/UE w celu 
uwzględnienia zmian w klasyfikacji enzymów zgodnie z za-
łącznikiem I do dyrektywy Rady 67/548/EWG i z załącznikiem 
VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1272/2008 [notyfikowana jako dokument nr C(2012) 323] 
Skierowana jest do państw członkowskich UE.

Omówienie: Jeżeli oznakowanie ekologiczne zostało przyzna-
ne na podstawie wniosku ocenianego zgodnie z kryteriami 
określonymi w decyzji 2003/31/WE i 2003/200/WE, może ono 
być używane do 28 września 2012 r.

Wchodzą w życie 13 lutego 2012 r. 

Wzór informacji – rozporządzenie ministra finansów z 1 grudnia 
2011 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach 
(dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji fak-
tycznemu albo pośredniemu odbiorcy, Dz.U. nr 268, poz. 1583

Omówienie: Określono wzory informacji o przychodach (docho-
dach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu 
albo pośredniemu odbiorcy [IFT-3/IFT-3R], a także informacji 
o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) 
wypłaconych lub postawionych do dyspozycji [IFT/A]. 

Pełną treść omówionych w Kronice aktów prawnych  
można znaleźć w internetowej wersji „Dziennika Gazety Prawnej”.  
O dodatkowych materiałach informuje ikona pod omówieniem

Historia 
zmian 
legislacyjnych

kalendarium rozliczeniowe

ZUS UG US 15 lutegO  
termin złożenia informacji 
podsumowującej VAT-UE za 
styczeń (nie dotyczy podatni-
ków składających informację 
w formie elektronicznej)

Więcej o tym    O bieżących zmianach w przepisach  
i ich interpretacjach przez ekspertów  

 www.kronikaprawa.pl

Pełna treść
aktu 
prawnego

ekspercki 
komentarz 
gP

dobromila.niedzielska@infor.pl

15 lutegO  
termin zapłaty miesięcznej kwoty 
podatku leśnego i podatku od nie-
ruchomości od osób prawnych 
i jednostek organizacyjnych niepo-
siadających osobowości prawnej

15 lutegO  
termin złożenia deklaracji na podatek  
od środków transportowych przez osoby  
fizyczne i prawne oraz przez jednostki  
organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej (DT-1) 

15 lutegO    
termin zapłaty składek za styczeń na ubezpie-
czenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP oraz FEP 
przez płatników niebędących jednostkami  
budżetowymi ani osobami fizycznymi opłaca-
jącymi składki wyłącznie za siebie 


