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s ł o w o  o d  d o r a d c y

T E R M I N Y
grudzień 2009

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

7. – Zapłata podatku w formie karty podatkowej za 
listopad.
 
7. – Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 
pobranego w listopadzie od należności wypłaconych 
zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych 
w art. 21 ust. 1 ustawy o p.d.o.p. 

7. – Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 
pobranego w listopadzie 2009 r. od dochodów z dy-
widend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zy-
skach osób prawnych i przekazanie podatnikowi infor-
macji CIT-7.

10. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne i FP za listopad - osoby fi-
zyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

10. – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad.

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

15. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za listopad – po-
zostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych 
opłacających składki wyłącznie za siebie i jednostek bu-
dżetowych).

Drogi Kliencie,

Pragnę Ci życzyć zdrowych, spokojnych, radosnych i pogodnych Świąt Bożego

Narodzenia, spędzonych z najbliższymi.

Niech Nowy Rok będzie dla Nas szczęśliwy i przyniesienie Nam wszystkim wiele

dobrego, dużo zdrowia, wytrwałości. Życzę Ci odwagi w planowaniu i szczęścia w

działaniu, samych sukcesów i spełnienia w swojej pracy.

Przede wszystkim życzylibyśmy sobie poprawy warunków dla prowadzenia firmy, w tym

zwłaszcza stabilnych przepisów oraz niższych i prostszych podatków, więcej ulg

inwestycyjnych, a jak najmniej kontroli urzędowych, biurokracji oraz obciążeń

publicznoprawnych. W liście do św. Mikołaja prosimy również o uelastycznienie regulacji

dotyczących rynku pracy, niższe obciążenia pracownicze i możliwość dzięki temu

zwiększenia zatrudnienia. Marzymy też o niższym bezrobociu, tańszych kredytach i

łatwiejszym dostępie do kapitału, większym eksporcie, stabilnej złotówce i korzystnych

inwestycjach.

Niech więc te wszystkie życzenia się spełnią w Nowym Roku 2010.

Twój Doradca Podatkowy
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UMOWY I PISMA

T E R M I N Y
grudzień 2009

21. – Wpłata zaliczki (podwójna zaliczka) na podatek 
dochodowy od osób prawnych i od podatkowej grupy 
kapitałowej za listopad.

21. – Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych 
(podwójna zaliczka) od dochodów osiągniętych z działal-
ności gospodarczej (w tym liniowego) oraz z umów naj-
mu i dzierżawy za listopad.

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

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

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

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

21. – Wpłata na PFRON za listopad.

28. – Deklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy.

28. – Zapłata podatku w formie karty podatkowej za 
grudzień.

powrót do spisu treści

Jak co roku w grudniu przedsiębiorcy zastanawiają 
się, jak najkorzystniej obdarować pracowników.  
Ciągle praktykuje się rozdawanie pracownikom  

bonów towarowych i paczek świątecznych. Co się 
bardziej opłaca?

Bon, czy paczka – co podarować 
pracownikom na Święta?

PORADY

Przychód pracownika

Otrzymane z zakładu pracy bony towarowe czy paczki 
świąteczne generalnie stanowią u pracownika przychód ze 
stosunku pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych. Przekazanie pracownikom pacz-
ki czy bonu należy zatem traktować jako ich dochód pod-
legający opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla 
dochodów ze stosunku pracy, a więc według skali podat-
kowej. Pracodawca musi doliczyć wartość paczki czy 
bonu do dochodu pracownika i jako płatnik od warto-
ści musi pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, wolna od podatku do-
chodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika 
w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o któ-
rej mowa w przepisach o zakładowym funduszu świad-
czeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzyma-
nych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, 
sfinansowanych w całości ze środków zakładowego fun-
duszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków za-
wodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w 
roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadcze-

niami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do 
ich wymiany na towary lub usługi. Tak więc tylko paczki 
świąteczne sfinansowane z ZFŚS mogą korzystać z po-
wyższego zwolnienia od podatku dochodowego, pod 
2 warunkami:
• ustawa ogranicza możliwość zwolnienia z po-

datku świadczeń rzeczowych do wartości 380 zł  
w roku podatkowym; limit ten odnosi się do wszyst-
kich przekazanych w trakcie roku świadczeń rzeczo-
wych;

• świadczenia te muszą być sfinansowane w cało-
ści ze środków ZFŚS lub funduszy związków za-
wodowych. Tak więc nie będą wolne od opodatko-
wania świadczenia rzeczowe niesfinansowane w ca-
łości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawo-
dowych, a jedynie w części; nie przewidziano żad-
nej możliwości proporcjonalnego zwolnienia z podat-
ku tak sfinansowanych świadczeń rzeczowych. Fakt, 
że świadczenia rzeczowe sfinansowane zostały, choć-
by w niewielkiej części, z innych środków niż przewi-
dziane przez ustawę, wyłącza zwolnienie od podatku.

Jeśli zatem wartość paczki nie przekracza wskazanej kwo-
ty, to świadczenie na rzecz pracownika jest wolne od po-
datku. Natomiast nadwyżka jest opodatkowana jako 
przychód ze stosunku pracy. 

Otrzymane z zakładu pracy bony towarowe stanowią zaś 
zawsze u pracownika przychód ze stosunku pracy w ro-
zumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, bez względu na źródło ich finansowania i wartość. 
Wolna od podatku jest tylko wartość otrzymanych od pra-
codawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów 
uprawniających pracownika do uzyskania na ich podsta-
wie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bez-
alkoholowych – lecz jedynie w sytuacji, gdy pracodawca, 
mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z prze-
pisów o bhp, nie ma możliwości wydania pracownikom 
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powrót do spisu treści

posiłków, artykułów spożywczych lub napojów. Zwolnie-
nie to nie dotyczy więc talonów dla pracowników na za-
kup artykułów spożywczych, które pracownicy otrzymu-
ją np. z okazji świąt. Opodatkowanie bonów towarowych 
spowodowało, że pracodawcy coraz rzadziej decydują się 
na taką formę premiowania pracowników.

ZUS

Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia nie stano-
wią świadczenia finansowane ze środków przeznaczo-
nych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wy-
miaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe). 
Od wartości bonów i paczek świątecznych sfinanso-
wanych ze środków ZFŚS nie trzeba więc odprowa-
dzać składek na ZUS, gdyż korzystają one ze zwolnienia 
w pełnej wysokości. 

Jeśli natomiast bony towarowe lub paczki świąteczne 
zostaną sfinansowane ze środków obrotowych pra-
codawcy, to wtedy pracodawca ma obowiązek nali-
czyć składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpiecze-
nie zdrowotne. Świadczenia w formie bonów i paczek 
sfinansowane w całości ze środków obrotowych zakładu 
pracy, stanowią bowiem przychód pracownika ze stosun-
ku pracy, który nie został wyłączony z podstawy wymiaru 
składek ubezpieczeniowych.

Jeśli pracodawca ze środków ZFŚS sfinansuje tylko czę-
ściowo wartość bonu towarowego i paczek, ze zwolnie-
nia z oskładkowania korzysta tylko część sfinansowana  
z ZFŚS. Część sfinansowana ze środków obrotowych fir-
my podlega zaś oskładkowaniu. 

Koszty

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydat-
ków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa 

w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjal-
nych (art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy o PIT oraz art. 16 ust.  
1 pkt 45 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku do-
chodowym od osób prawnych). Jeśli pracodawca więc 
przyzna bony towarowe, paczki świąteczne czy inne 
świadczenia na rzecz pracowników po uwzględnieniu sy-
tuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracowników, to 
takich wydatków nie zaliczy do kosztów uzyskania przy-
chodów. Jeżeli zatem zakup paczek świątecznych został 
sfinansowany ze środków ZFŚS, pracodawca niestety nie 
może zaksięgować tych wydatków w ciężar kosztów po-
datkowych, natomiast odpisy na ZFŚS zostały już wcze-
śniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Jeśli zaś pracodawca zakupi paczki świąteczne ze środ-
ków przeznaczonych na bieżącą działalność firmy i bez 
uwzględnienia kryterium socjalnego pracowników, to 
wydatki te będą stanowiły koszt uzyskania przycho-
du jako wydatki poniesione na rzecz pracowników, czyli  
w celu osiągnięcia przychodów. 

Opodatkowanie VAT omówiono w dalszej części newslettera.

Przepisy ustaw podatkowych nie przewidują wydawania 
decyzji administracyjnej określającej wysokość strat po-

Definicja straty ze źródła przychodów mieści się  
w art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, jeże-

li koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów 
osiągniętą ze źródła tych przychodów, różnica jest 

stratą ze źródła przychodów. 

Jak w podatku dochodowym 
od osób fizycznych  
rozlicza się straty?

niesionych przez podatnika w jego działalności gospodar-
czej. Jednocześnie jednak ocena treści zeznania podatko-
wego nie może być uwarunkowana dobrą wiarą podatni-
ka i ryzyko określenia w zeznaniu podatku w niższej wy-
sokości niż należny ponosi sam podatnik.

O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej 
w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyska-
ny z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie na-
stępujących pięciu latach podatkowych, z tym że wy-
sokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może 
przekroczyć 50% kwoty tej straty (ust. 3 art. 9). Doty-
czy to również straty z działów specjalnych produkcji rol-
nej, jeżeli dochód z działów specjalnych produkcji rolnej 
przez okres następnych pięciu kolejnych lat podatkowych 
ustalany jest na podstawie ksiąg. Strata uzyskana z jed-
nego źródła przychodu nie podlega odliczeniu w jakim-
kolwiek stopniu od dochodu z innego źródła przychodu.
 
Podobnie w najbliższych kolejno po sobie następujących 
5 latach podatkowych, podatnik jest opodatkowany na 
zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o zryczałto-
wanym podatku dochodowym (ryczałtem od przycho-
dów ewidencjonowanych). W tym przypadku obniża się 
przychód, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o zry-
czałtowanym podatku dochodowym (tj. przychód osób 
fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej).
 
Zasady powyższe mają zastosowanie również do strat z 
odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających oso-
bowość prawną, papierów wartościowych, w tym z od-
płatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych 
(sprzedaż krótka) i odpłatnego zbycia pochodnych instru-
mentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wyni-
kających, oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spół-
kach mających osobowość prawną albo wkładów w spół-
dzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci in-
nej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. 
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ORZECZENIA

Bony towarowe jako 
koszt podatkowy

Gdy wydanie towaru następuje w zamian za bon 
towarowy, który klient spółki otrzymał wcześniej  
w związku z zakupem towaru za określoną cenę  
w czasie trwającej akcji promocyjnej, wartość  
nominalna takiego bonu nie stanowi wydatku  

emitenta tego bonu. 

Otrzymany bon towarowy nie jest ani towarem, ani od-
powiednikiem pieniądza. W momencie realizacji bonu 
jego funkcja zbliżona jest do funkcji płatniczej czeku 
lub weksla. Wartość nominalna bonu towarowego okre-
śla nominalną wartość zobowiązania emitenta w walu-
cie polskiej pozwalającą dokonać ekwiwalentnej zamia-
ny zobowiązań. W tym stanie faktycznym „bon towa-
rowy” jest tylko przyrzeczeniem udzielenia rabatu w 

Nie można jednak obniżać dochodu o wysokość straty 
ze źródła przychodów w przypadku strat:
1. z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych:
 a) nieruchomości lub ich części oraz udziału  
 w nieruchomości,
 b) spółdzielczego własnościowego prawa do lo 
 kalu mieszkalnego lub użytkowego oraz wynika 
 jącego z przydziału spółdzielni mieszkaniowych:  
 prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do  
 lokalu w małym domu mieszkalnym,
 c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 d) innych rzeczy,
–   jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu 
działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypad-
ku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 
określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc 
od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło na-
bycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upły-
wem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastą-
piło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się 
do każdej z osób dokonującej zamiany, oraz
2. ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne 

od podatku dochodowego. 

PROJEKTY

Bony i talony bez podatku?
Zwolnieniem dotyczącym wartości świadczeń  
rzeczowych otrzymywanych przez pracownika  

w związku z finansowaniem działalności socjalnej pra-
codawcy mają być objęte bony, talony i inne znaki 
uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. 

– Tak wynika z inicjatywy o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych wniesionej przez Prezy-

denta do Sejmu. Nowelizacja dotycząca art. 21 ust. 1 pkt 
67 miałaby zastosowanie do dochodów osiągniętych od 
początku 2010 r.

Zdaniem Prezydenta nie ma racjonalnych ani praw-
nych argumentów dla utrzymywania zróżnicowania pod 
względem podlegania opodatkowaniu podatkiem docho-
dowym świadczeń rzeczowych i pieniężnych oraz znaków 
legitymacyjnych. Bony, talony i inne znaki legitymacyjne, 
jak i świadczenia rzeczowe w zasadzie pełnią bowiem tę 
samą funkcję. Wszystkie służą realizacji funkcji funduszu 
socjalnego – łagodzenia różnic sytuacji życiowej pracow-
ników, ich rodzin oraz emerytów i rencistów. 

wysokości wartości nominalnej bonu i jest tylko do-
kumentem inkorporującym zobowiązanie przyjęte przez 
spółkę do udzielenia posiadaczowi kuponu w zamian za 
ten kupon rabatu, w momencie zakupu towarów. Kwota 
wskazana na bonie towarowym określa wartość, za jaką 
jego posiadacz może nabyć dowolny towar u emitenta 
bonu. W konsekwencji Sąd uznał, że wydanie towaru 
w zamian za „bon towarowy” należy traktować jako  
rabat finansowy i wyjaśnił, że udzielenie rabatu 
finansowego nie powinno być utożsamiane z kosztem 
uzyskania przychodu, lecz należy go wiązać z ustale-
niem rzeczywistej wysokości przychodu, o którym mowa  
w art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych.

Wyrok WSA w Poznaniu z 9.10.2007 r., sygn. I SA/Po 657/07

Wyrok NSA z 6.05.2009 r., sygn. II FSK 78/08

Warszawski Sąd uznał, iż samo pozostawienie do dyspo-
zycji pracownika pakietu medycznego nie powoduje po-
wstania przychodu. Przychód pracownika powstaje jedy-
nie gdy pracownik korzystał z postawionych do dyspozy-
cji świadczeń medycznych i możliwe jest ustalenie war-
tości tego świadczenia. Według art. 11 ust 1 ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami 
są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 
roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz 
wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nie-
odpłatnych świadczeń. 
Wyrok WSA w Warszawie z 22.06.2009 r., sygn. akt III SA/Wa 225/09

Pracownik, któremu pracodawca sfinansuje abona-
ment umożliwiający korzystanie ze świadczeń me-

dycznych, nie uzyska przychodu do opodatkowania. 

Pakiety medyczne a PIT

http://www.prezydent.pl/aktywnosc/ustawy/zgloszone/art,40,inicjatywa-o-zmianie-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych.html
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1C9E179F61
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2771149522
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powrót do spisu treści

Dla podatników VAT zastanawiających się, jak ob-
darować pracowników na Święta, istotna jest kwe-

stia opodatkowania takich prezentów.

Bony towarowe i paczki 
świąteczne a VAT

PORADY

Bony towarowe są dokumentem legitymacyjnym, upraw-
niającym do nabycia towarów u ich wystawcy lub u wskaza-
nego w nich sprzedawcy, realizującego uprawnienia z tych 
dokumentów. W dacie zakupu bonów przez pracodawcę 
u rozprowadzającego bony nie następuje jeszcze sprzedaż 
towaru. Bony nie stanowią bowiem towaru w rozumieniu 
przepisów ustawy o VAT. Dla rozliczenia ich zakupu nie bę-
dzie wystawiana faktura VAT, a u pracodawcy nie wystą-
pi z tego tytułu podatek naliczony. Zakup bonów powinien 
być udokumentowany notą księgową, na której nie ma wy-
szczególnionej kwoty podatku. 

Przekazanie bonów pracownikom pozostaje poza za-
kresem ustawy o VAT. Przy zakupie bonów VAT nie 
podlega odliczeniu, a wydanie bonów pracownikom 
przez pracodawcę nie rodzi obowiązku podatkowego 
w zakresie VAT.

Jeżeli zaś chodzi o paczki świąteczne, to żeby do opodat-
kowania nieodpłatnego przekazania paczek doszło, po-
datnikowi musiało przy zakupie czy wytworzeniu przysłu-
giwać do przekazywanych towarów prawo odliczenia po-
datku naliczonego. 

Jeśli ich zakup pracodawca sfinansuje ze środków ob-
rotowych, wówczas zazwyczaj ma prawo do odliczenia 

VAT naliczonego z faktury zakupu, a przekazanie paczek 
świątecznych podlega opodatkowaniu (i o ile paczki te 
nie spełniają kryterium do uznania ich za prezenty o ma-
łej wartości – czyli o wartości do 100 zł, jeżeli podatnik 
prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości 
obdarowanych osób, do 10 zł – jeśli przekazania nie uję-
to w ewidencji). Przekazanie paczek świątecznych pra-
cownikom będzie bowiem stanowiło przekazanie to-
warów na cele osobiste pracowników, a więc będzie 
nieodpłatnym świadczeniem podlegającym VAT (o ile 
nabycie przekazywanych towarów wiązało się z prawem 
do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego przy nabyciu). Przekazanie pracownikom za-
kupionych wcześniej paczek powinno być opodatkowane 
VAT według stawki właściwej dla takiej paczki oraz udo-
kumentowane stosowną fakturą wewnętrzną (może być 
zbiorcza za dany okres rozliczeniowy), zgodnie z art. 106 
ust. 7 ustawy o VAT. Faktura taka powinna wykazywać 
ilość, wartość paczek i kwotę podatku należnego z właści-
wą stawką z tytułu ich przekazania pracownikom.

Natomiast czynności związane z administrowaniem ZFŚS 
pozostają poza zakresem ustawy o VAT. W tym bowiem 
zakresie pracodawca nie działa w charakterze podat-
nika podatku od towarów i usług, lecz wykonuje tylko 
obowiązki, które nakłada na niego ustawa o ZFŚS. Za-
tem przy nabyciu paczek świątecznych sfinansowanych 
z ZFŚS podatnik nie powinien odliczać VAT naliczonego 
(brak jest związku wydatku z wykonywaniem czynno-
ści opodatkowanych). Tym samym nie wystąpi obowią-
zek wykazania VAT należnego od nieodpłatnego przeka-
zania paczek pracownikom. Jeśli jednak podatnik odliczy 
VAT naliczony z faktury zakupu paczek świątecznych, po-
winien również naliczyć VAT należny od nieodpłatnego 
przekazania tych paczek pracownikom. Takie rozwiązanie 
jest zasadne tylko w sytuacji, gdy w paczkach świątecz-
nych podatnik przekaże np. własne towary handlowe, od 
których wcześniej odliczył VAT. Tak czy inaczej zakup pa-

czek i ich przekazanie pracownikom pozostanie dla pra-
codawcy neutralne podatkowo.

Wydanie bonów czy paczek świątecznych pracownikom 
nie powoduje obowiązku ewidencjonowania tych czyn-
ności za pomocą kas fiskalnych.

Inne obciążenia omówiono na początku newslettera.

Mały podatnik w VAT w 2010 r.

STAWKI I WSKAŹNIKI

W 2010 r. za małego podatnika VAT będzie uważany:
podatnik, u którego war-
tość sprzedaży nie prze-
kroczy w poprzednim roku 
podatkowym:

1.200.000 
euro

5.067.000 
zł

prowadzący przedsiębior-
stwo maklerskie, zarządza-
jący funduszami powier-
niczymi, będący agentem, 
zleceniobiorcą lub inną 
osobą świadczącą usługi o 
podobnym charakterze, z 
wyjątkiem komisu – jeżeli 
kwota prowizji lub innych 
postaci wynagrodzenia za 
wykonane usługi (wraz z 
kwotą podatku) nie prze-
kroczy w poprzednim roku 
podatkowym

45.000 
euro 190.000 zł
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Otrzymanie bonu towarowego nie podlega  
opodatkowaniu VAT.

Otrzymanie bonu

Czynny podatnik VAT, prowadzący działalność gospodar-
czą w zakresie handlu, dokonuje zakupu towarów m.in. 
w firmie X. Jeśli w danym miesiącu wartość zakupów osią-
ga ustalone minimum, X wydaje podatnikowi bony towa-
rowe. Otrzymaną nagrodę dla celów podatku dochodo-
wego ewidencjonuje on po stronie przychodów dowo-
dem wewnętrznym, natomiast nie nalicza i nie odprowa-
dza od uzyskanego bonu VAT-u. 

Organ podatkowy wyjaśnił, iż bon towarowy stanowi ro-
dzaj dokumentu uprawniającego do otrzymania w okre-
ślonym terminie pewnych towarów, sumy pieniędzy lub 
korzystania z usług. Bon nie jest zatem towarem, a je-
dynie dokumentem uprawniającym jego okaziciela do 
otrzymania towaru lub usługi o wartości określonej w 
bonie. Nie jest środkiem pieniężnym, więc nie może być 
traktowany jako wynagrodzenie o charakterze motywa-
cyjnym (premia). W przedstawionej sytuacji w chwili do-
konywania zakupów w wysokości gwarantującej otrzy-
manie bonu, nabywca jest zobowiązany do zapłaty całej 
ceny za kupowany towar. Natomiast wynikające z otrzy-
manego bonu ww. uprawnienie niekoniecznie musi zo-
stać przez nabywcę w przyszłości zrealizowane. Otrzy-
manie bonu nie powoduje zatem, iż po stronie podat-
nika następuje jakiekolwiek przysporzenie. Otrzymanie 
bonu towarowego nie powoduje u obdarowanego po-

wstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT z tytu-
łu świadczenia usługi polegającej na osiągnięciu określo-
nego poziomu zakupów. Tym samym faktu otrzymania 
takiego bonu nie należy dokumentować fakturą, gdyż 
pozostaje on poza zakresem przedmiotowym ustawy 
o VAT.

Dopiero realizacja bonu, czyli faktyczne nabycie to-
waru lub usługi, skutkuje powstaniem obowiązku po-
datkowego u sprzedawcy (emitenta bonu) z tytułu 
dokonanej przez niego dostawy towaru lub świadcze-
nia usługi na rzecz nabywcy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
z 27.08.2009 r., nr IPPP1/443-606/09-2/AP

Bony za zakupy
Fakt przekazania bonu nie powoduje powstania  

u obowiązku podatkowego w VAT.

INTERPRETACJE

Spółka nabywa bony towarowe, które przekazuje nie-
odpłatnie swoim kontrahentom w celu zachęcenia ich 
do zakupu swoich towarów. Warunkiem otrzymania bo-
nów przez danego kontrahenta jest bowiem przekrocze-
nie indywidualnie ustalonego pułapu obrotów z tą spółką. 
Bony towarowe mogą być realizowane w wielu placów-
kach handlowych i usługowych. Przy nabyciu bonów to-
warowych spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia 
podatku naliczonego (zakup nie podlega VAT).

Organ podatkowy uznał, iż tak skonstruowane relacje 
handlowe nie wiążą się z wykonywaniem przez kontra-
henta na rzecz spółki czynności innych niż dokonywanie 
zakupów na określonym poziomie. W konsekwencji takie 
przekazanie bonów towarowych nie stanowi ani dosta-
wy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, 
ani świadczenia usług w myśl art. 8 ust. 1 ustawy i nie 
mieści się w katalogu czynności opodatkowanych VAT 
wyznaczonym przez przepis art. 5 ust. 1 ustawy. 

Dalej organ wyjaśnia, iż bon towarowy, stanowi rodzaj 
znaku legitymacyjnego upoważniającego do odbioru 
(otrzymania) w oznaczonym terminie określonych towa-
rów i dlatego nie mieści się on w dyspozycji przepisu art. 
2 pkt 6 ustawy o VAT. Bon nie jest towarem, lecz tyl-
ko kwitem, którym można zapłacić za nabywane towa-
ry. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo 
nabywa się towary. Przekazania bonów, ze względu na 
ich specyfikę, nie można też uznać za świadczenie usług. 

Bony towarowe same w sobie nie zaspokajają żadnych 
potrzeb – nie stanowią więc autonomicznego świadczenia, 
a świadczenie jest elementem konstytutywnym usługi. 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej  
w Bydgoszczy z 2.09.2009 r., nr ITPP1/443-497a/09/BS

1 stycznia 2010 r. wejdzie w życie większość przepi-
sów ustawy z dnia 23 października 2009 r. o zmia-

nie ustawy o podatku od towarów i usług. 

Zmiany w VAT

Wyjątkiem są: art. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 
grudnia 2009 r. i art. 1 pkt 7 w zakresie art. 28g, zacznie 
obowiązywać 1 stycznia 2011 r. 

Nowelizacja przewiduje m.in. zasadę opodatkowania 
usług w miejscu ich konsumpcji. Będzie możliwość skła-
dania wniosku o zwrot podatku zapłaconego od zakupów 
w innym państwie członkowskim UE w urzędzie skarbo-
wym państwa, na terytorium którego podatnik ma siedzi-
bę lub miejsce zamieszkania. Będzie też można przekazy-
wać wnioski o zwrot podatku drogą elektroniczną.  

ZMIANY PRAWNE

powrót do spisu treści

http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=218816&i_smpp_s_strona=1
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=218576&i_smpp_s_strona=1
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091951504&type=2&name=D20091504.pdf
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Podatnicy prowadzący PKPiR są obowiązani do spo-
rządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towa-
rów handlowych, materiałów (surowców) podsta-
wowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji  
w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów  

w określonych terminach.

Spis z natury

PORADY

Sporządza się go mianowicie: 
• na dzień 1 stycznia, 
• na koniec każdego roku podatkowego, 
• na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podat-

kowego, a także 
• w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów 

wspólników lub 
• w razie likwidacji działalności. 

Spis z natury podlega wpisaniu do PKPiR także wówczas, 
gdy osoby prowadzące działalność gospodarczą sporzą-
dzają go za okresy miesięczne oraz gdy na podstawie od-
rębnych przepisów jego sporządzenie zarządził naczelnik 
urzędu skarbowego. 

W razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o 
likwidacji działalności, spisem z natury należy objąć rów-
nież wyposażenie. 

W rozumieniu przepisów o prowadzeniu PKPiR „towara-
mi” są towary handlowe, materiały podstawowe i pomoc-
nicze, półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe, braki i 
odpady oraz materiały przyjęte od zamawiających do prze-
robu lub obróbki, z tym że:

a. towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do 
sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami han-
dlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane 
przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rol-
nej, 

b. materiałami (surowcami) podstawowymi są mate-
riały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu 
usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; 
do materiałów podstawowych zalicza się również ma-
teriały stanowiące część składową (montażową) wy-
robu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania 
– puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielo-
krotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opa-
kowania te nie są środkami trwałymi, 

c. materiałami pomocniczymi są materiały niebędą-
ce materiałami podstawowymi, które są zużywane w 
związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio 
oddają wyrobowi swoje właściwości, 

d. wyrobami gotowymi są wyroby własnej produkcji, 
których proces przerobu został całkowicie zakończo-
ny, wykonane usługi, prace naukowo-badawcze, pra-
ce projektowe, geodezyjno-kartograficzne, zakończo-
ne roboty, w tym także budowlane, 

e. produkcją niezakończoną jest produkcja w toku oraz 
półwyroby (półfabrykaty), to jest niegotowe jeszcze 
produkty własnej produkcji, a także wykonywane ro-
boty, usługi przed ich ukończeniem, 

f. brakami są nieodpowiadające wymaganiom technicz-
nym wyroby własnej produkcji, całkowicie wykończo-
ne bądź też doprowadzone do określonej fazy pro-
dukcji; brakami są również towary handlowe, które na 
skutek uszkodzenia lub zniszczenia w czasie transpor-
tu bądź magazynowania utraciły częściowo swą pier-

ZMIANY PRAWNE

Obowiązuje już nowa ustawa o Służbie Celnej. 

Służba Celna 

Wzmacnia ona status celników i poszerza zakres kontro-
li celnej. Czynności kontrolne celników dotyczą cła, akcy-
zy oraz gier i zakładów. 

Od 31 października 2009 r. obowiązują zmiany  
dotyczące izb i urzędów celnych.

Izby i urzędy celne a podatki

Minister Finansów rozporządził:
• że izb celnych będzie 16 – będą w: Białej Podlaskiej, 

Białymstoku, Gdyni, Katowicach, Kielcach, Krakowie, 
Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Przemyślu, Rze-
pinie, Szczecinie, Toruniu;

• jakie będą nowe wzory deklaracji dla podatku od 
gier: POG-4 , POG-4/A, POG-4/C, POG-4/C oraz 
POG-4/R;

• naczelnicy których urzędów będą wykonywać zada-
nia w zakresie podatku od gier;

• które organy są uprawnione do dopuszczenia do 
eksploatacji i użytkowania automatów i urządzeń do 
gier; 

• które organy są uprawnione do udzielania zezwoleń 
na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie 
gier na automatach o niskich wygranych, loterii fan-
towej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i lo-
terii promocyjnej;

• o zmianie właściwości miejscowej 3 urzędów cel-
nych, także w zakresie akcyzy;

• że druki zaświadczeń o uzyskanej wygranej, jakie 
powinien nabyć podmiot urządzający grę losową, 
zakład wzajemny lub grę na automacie, wyda Na-
czelnik Urzędu Celnego II w Warszawie;

• o zmianie zakresu czynności i organizacji niektórych 
urzędów celnych.

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091681323&type=2&name=D20091323.pdf
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091801404&type=2&name=D20091404.pdf
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091811411&type=2&name=D20091411.pdf
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091811411&type=2&name=D20091411.pdf
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091801399&type=2&name=D20091399.pdf
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091801397&type=2&name=D20091397.pdf
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091801398&type=2&name=D20091398.pdf
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091801401&type=2&name=D20091401.pdf
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091801402&type=2&name=D20091402.pdf
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091801396&type=2&name=D20091396.pdf
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091801400&type=2&name=D20091400.pdf
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wotną wartość, 
g. odpadami są materiały, które na skutek proce-

sów technologicznych lub na skutek zniszczenia albo 
uszkodzenia utraciły całkowicie swą pierwotną wartość 
użytkową.

  
Spis z natury powinien być sporządzony w sposób staran-
ny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób 
uczestniczących w spisie. Powinien on zawierać co naj-
mniej następujące dane: imię i nazwisko właściciela zakła-
du (nazwę firmy), datę sporządzenia spisu, numer kolejny 
pozycji arkusza spisu z natury, szczegółowe określenie to-
waru i innych składników objętych spisem, jednostkę mia-
ry, ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę w złotych i gro-
szach za jednostkę miary, wartość wynikającą z przemno-
żenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, łączną 
wartość spisu z natury oraz klauzulę „Spis zakończono na 
pozycji...”, podpisy osób sporządzających spis oraz pod-
pis właściciela zakładu (wspólników), z tym że przy pro-
wadzeniu: 

1. księgarń i antykwariatów księgarskich – spisem z natu-
ry można obejmować jedną pozycją wydawnictwa o 
tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko au-
tora, z podziałem na książki, broszury, albumy i inne; 

2. działalności kantorowej – spisem z natury należy objąć 
niesprzedane wartości dewizowe; 

3. działalności polegającej na udzielaniu pożyczek pod 
zastaw – spisem z natury należy objąć rzeczy zasta-
wione pod udzielone pożyczki; 

4. działów specjalnych produkcji rolnej – spisem z natu-
ry należy objąć niezużyte w toku produkcji materiały 
i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z po-
działem na grupy. 

Spis z natury powinien obejmować również towary sta-
nowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu spo-
rządzenia spisu poza zakładem podatnika, a także towa-
ry obce znajdujące się w zakładzie podatnika. Towary obce 
nie podlegają wycenie; wystarczające jest ilościowe ich 

ujęcie w spisie towarów z podaniem, czyją stanowią wła-
sność.
 
O zamiarze sporządzenia spisu z natury w innym ter-
minie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz na dzień 
rozpoczęcia działalności gospodarczej podatnicy są 
obowiązani zawiadomić w formie pisemnej właściwe-
go naczelnika urzędu skarbowego w terminie co naj-
mniej 7 dni przed datą sporządzenia tego spisu. 

Podatnik jest obowiązany dokonać wyceny najpóźniej 
w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury.
Materiały i towary handlowe objęte spisem z natury wy-
cenia się według cen zakupu lub nabycia albo według cen 
rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe 
od cen zakupu lub nabycia; spis z natury półwyrobów (pół-
fabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej pro-
dukcji wycenia się według kosztów wytworzenia, a odpa-
dów użytkowych, które w toku działalności utraciły swoją 
pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości 
wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydat-
ność do dalszego użytkowania. Spis z natury niesprzeda-
nych wartości dewizowych wycenia się według cen zakupu 
z dnia sporządzenia spisu, a w dniu kończącym rok podat-
kowy – według cen zakupu, jednak w wysokości nie wyż-
szej niż kurs średni ogłaszany przez NBPw dniu kończącym 
rok podatkowy, a wartość rzeczy zastawionych – według 
ich wartości rynkowej. 

Przy działalności usługowej i budowlanej produkcję nieza-
kończoną wycenia się według kosztów wytworzenia, z tym 
że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów 
bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej. Pro-
dukcję zwierzęcą objętą spisem z natury wycenia się we-
dług cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, z uwzględ-
nieniem gatunku, grupy i wagi zwierząt.
 
Spis z natury musi być wpisany do księgi według poszcze-
gólnych rodzajów jego składników lub w jednej pozy-

W rozumieniu przepisów o prowadzeniu PKPiR: 
cena zakupu to cena, jaką nabywca płaci za zaku-
pione składniki majątku, pomniejszona o podatek 
od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie 
z przepisami o VAT, a przy imporcie powiększona 
o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne 
dodatkowe, obniżona o rabaty opusty, inne podob-
ne obniżenia, w przypadku zaś otrzymania składni-
ka majątku w drodze darowizny lub spadku – war-
tość odpowiadająca cenie zakupu takiego samego 
lub podobnego składnika; 
cena nabycia to cena zakupu składnika majątku po-
większona o koszty uboczne związane z zakupem 
towarów i składników majątku do chwili złożenia w 
magazynie według ich cen zakupu, a w szczególno-
ści koszty transportu, załadunku i wyładunku oraz 
ubezpieczenia w drodze; 
koszt wytworzenia to wszelkie koszty związane 
bezpośrednio i pośrednio z przerobem materiałów, 
z wykonywaniem usług lub pozyskaniem (wydoby-
ciem) kopalin, z wyłączeniem kosztów sprzedaży 
wyrobów gotowych i usług. 

cji (sumie), jeśli na podstawie spisu zostało sporządzone 
odrębne, szczegółowe zestawienie poszczególnych jego 
składników. Zestawienie przechowuje się łącznie z PKPiR.
 
W razie przyjęcia wyceny towarów w kwocie niższej od 
ceny zakupu lub nabycia albo od kosztów wytworzenia, 
np. z powodu uszkodzenia, wyjścia z mody, należy przy 
poszczególnych pozycjach uwidocznić również jednostko-
wą cenę zakupu (nabycia) lub koszt wytworzenia. 

Podatnik jest obowiązany dokonać wyceny, w tym wypo-
sażenia objętego spisem z natury, sporządzonym na dzień 
likwidacji działalności, według cen zakupu. 
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powrót do spisu treści

Minister Gospodarki ustalił, w jaki sposób należy 
przeprowadzać kontrolę w celu stwierdzenia  

poprawności systemu kontroli wewnętrznej ilości  
towaru paczkowanego i butelek miarowych. 

Wyeliminowaniu możliwości nielegalnej działalności 
w branży hazardowej służyć mają przepisy upoważ-
niające ministra finansów do nadzoru nad kapitałem 

zakładowym spółek działających w tym sektorze. 

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o wspiera-
niu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

Rząd proponuje umożliwienie oferowania za  
pośrednictwem agentów turystycznych usług  

turystycznych przedsiębiorców zagranicznych pod 
warunkiem posiadania przez nich oddziału w Polsce. 

Kontrola towarów

Kontrola hazardu

Rozwój usług  
i sieci telekomunikacyjnych

Turystyka do poprawki

2 rozporządzenia w tej sprawie obowiązują od 11 listo-
pada 2009 r. 

Dotyczy to również zmian w składzie zarządu lub rady 
nadzorczej. Takie rozwiązania umożliwią kontrolę osób 
wchodzących w skład organów danej spółki, mają po-
zwolić monitorować legalność środków przeznaczonych 
na zakup czy objęcie akcji lub udziałów w spółkach.

Według rządowego projektu ustawy o grach hazardo-
wych, koncesję lub zezwolenie uzyska podmiot, który: 
• udokumentuje legalność źródeł pochodzenia pieniędzy, 
• nie zalega z podatkami oraz 
• nie ma zaległości w opłacaniu składek na ubezpiecze-

nie społeczne i zdrowotne. 

Na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ma wpływać 75% 
dochodów budżetowych z podatku od gier, na Fundusz 
Promocji Kultury – 20%, natomiast na Fundusz Rozwią-
zywania Problemów Hazardowych będzie przekazywane 
5% wpływów.

Celem projektu jest ułatwienie procesu inwestycyjnego 
w telekomunikacji, zwiększenie konkurencji na rynku te-
lekomunikacyjnym, a w konsekwencji rozwój polskiego 
społeczeństwa informacyjnego i likwidacja wykluczenia 
cyfrowego.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach tu-
rystycznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń 
trafił właśnie do Sejmu. Doprecyzowuje on, jakie doku-
menty mają być przesyłane ministrowi właściwemu do 
spraw turystyki jako podstawa wpisu do Centralnej Ewi-
dencji Organizatorów Turystyki. Określa ponadto euro-
pejskie standardy opisu kwalifikacji językowych prze-
wodników i pilotów wycieczek. Zapewnia też poprawę 
ochrony klientów biur podróży.

ZMIANY PRAWNE

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień 
publicznych wprowadza bardzo obszerne zmiany  
do ustawy Prawo zamówień publicznych jest już  

po Senacie.

Zmiany w zamówieniach 
publicznych

Nowelizacja przewiduje skrócenie czasu trwania pro-
cedury odwoławczej. Ma wprowadzić wiele rozwiązań  
zapewniających bardziej efektywny system środków  
odwoławczych przy jednoczesnym jak najszerszym  
wykorzystaniu środków zapewniających sprawniejsze 
prowadzenie przez zamawiających postępowań. Wyko-
nawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzyst-
niejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po  
zawarciu umowy w sprawie zamówienia i wniesieniu za-
bezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli jego 
wniesienia żądano.

Przewidziano też np. dopuszczenie zaliczkowania realiza-
cji zamówień publicznych.

Ułatwienia dla przewoźników 
Przewoźnik będzie mógł zawiesić, w całości lub  
w części, wykonywanie transportu drogowego  

na okres do 12 miesięcy. 

PROJEKTY

– Tak przewiduje poselski projekt ustawy o zmianie usta-
wy o transporcie drogowym oraz o zmianie innych ustaw, 
którym zajmuje się Sejm. 

Pojawi się też zapis zobowiązujący do wypełnienia przez 
zagraniczny podmiot zezwolenia najpóźniej przed wjaz-
dem na terytorium Polski, co ma poprawić efektywność 
kontroli przewoźników spoza UE.

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2154.htm
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091781376&type=2&name=D20091376.pdf
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091781377&type=2&name=D20091377.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2401.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2506.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2481.htm
http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1791911-p_2.htm
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STAWKI I WSKAŹNIKI

Stawki za kopaliny
Minister Środowiska ogłosił, jakie będą opłaty 

na 2010 rok.

W załącznikach do obwieszczeń podano:
• stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych ro-

dzajów kopalin;
• stawki opłat za działalność polegającą na poszuki-

waniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu 
substancji oraz składowaniu odpadów.

Wkrótce będzie obowiązek umieszczania lub  
podnoszenia flagi państwowej RP także na  

budynkach lub przed budynkami mieszkalnymi  
oraz stanowiącymi miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej z okazji uroczystości oraz rocznic  
i świąt państwowych.

Flaga na święto

Tak wynika z przyjętego przez Sejm poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rze-
czypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. 
Ustawa, po zatwierdzeniu przez Senat i Prezydenta, wej-
dzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PEŁNOMOCNICTWO 
do prowadzenia spraw Spółki Cywilnej 

Dnia .....................r. ja, niżej podpisany, udzielam pełnomocnictwa ogólnego: 
Panu(i) ............................... zamieszkałemu(j) w ............................, legitymującemu(j) się dowodem oso-
bistym nr .................................. wydanym przez .................................................. 
do prowadzenia wszystkich spraw Spółki Cywilnej „.....................................................”, powstałej na 
mocy umowy spółki zawartej dnia .........................r. w .............................. pomiędzy Mocodawcą a ........
.................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Wyżej ustanowiony pełnomocnik ma prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika.

...........................................
                   podpis

UMOWY I PISMA

„Formy zatrudnienia
i dokumentacja  
pracownicza”

„ZUS – obowiązki  
pracodawcy jako  

płatnika”

http://www.wszechnicapodatkowa.pl
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/1702.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/1702.htm
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WMP20090740927&type=2&name=M20090927.pdf
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WMP20090740928&type=2&name=M20090928.pdf
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AKTUALNOŚCI
12

6

9 3

6

9 39 39 39 39 39 39 3

Osoby młode w Polsce bardzo dotkliwie odczuły 
skutki kryzysu na rynku pracy. 

Trzeba zwiększyć szanse  
młodych na zatrudnienie

Najnowszy raport OECD dotyczący Polski wskazuje, że 
w celu wsparcia tej grupy osób, rząd powinien bardziej 
zaangażować się w szkolenia zawodowe oraz czasowo 
zmniejszyć koszty zatrudnienia absolwentów o niskich 
kwalifikacjach.

ZMIANY PRAWNE

Przewidziano ulgi dotyczące subsydiów przekaza-
nych na zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz 

osób bardzo długo pozostających bez pracy.

Ulgi dla zatrudniających  
niepełnosprawnych

Od 17 listopada br. obowiązuje rozporządzenie Rady Mi-
nistrów z 15 października 2009 r. w sprawie udzielania 
niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych sta-
nowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowni-
ków znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytu-
acji i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych. 
Określa ono szczegółowe warunki udzielania ulg w spła-
cie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc pu-
bliczną na zatrudnienie pracowników znajdujących się w 

Wydłuży się łączny czas zatrudnienia pracownika 
tymczasowego u jednego pracodawcy do  

18 miesięcy w okresie 3 lat.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie 
roszczeń pracowniczych w razie  
niewypłacalności pracodawcy. 

Przepisy wyraźnie zagwarantują, iż po zakończe-
niu urlopu ojcowskiego pracownik będzie mógł wró-
cić na dotychczasowe stanowisko lub na stanowisko 
równorzędne, a płaca będzie odpowiadać tej, jaką 

otrzymywał zanim odszedł na urlop. 

Pracownicy tymczasowi

Ochrona roszczeń 
pracowniczych

Ochrona tatusiów

Już tylko na podpis Prezydenta oczekuje ustawa o zmia-
nie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. 
Dopuszcza ona zatrudnienie pracownika tymczasowego 
również w sytuacji, gdy wcześniej firma dokona zwolnień 
grupowych (pod warunkiem, że taka redukcja zatrudnie-
nia nie nastąpiła w danych jednostkach organizacyjnych). 
Umożliwia ponadto wystawianie osobom tymczasowo 
zatrudnionym świadectwa pracy w formie jednego doku-
mentu zbiorczego uwzględniającego wszystkie okresy za-
trudnienia w ciągu roku. Ma to odciążyć agencje pracy z 
części biurokratycznych obowiązków. Jednak agencja bę-
dzie zmuszona do ich wydania na każde żądanie zaintere-
sowanego w związku z rozwiązaniem czy wygaśnięciem 
stosunku pracy. Świadectwo może obejmować albo czas 
trwania ostatniego zatrudnienia, albo okres pracy obej-
mujący kolejne umowy w danym okresie. Takie żądanie 
pracownika będzie musiało zostać spełnione przez praco-
dawcę w ciągu 7 dni. 

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia.

Przyjętą przez Sejm nowelizacją Kodeksu pracy zajmie się 
teraz Senat.

Przewiduje ona m.in. dodanie nowego tytułu niewypłacal-
ności pracodawcy w związku z niezaspokojeniem roszczeń 
pracowniczych z powodu braku środków finansowych  
w przypadku faktycznego zaprzestania działalności, trwa-
jącego dłużej niż 2 miesiące. Dodanie tego przepisu ma 
zapewnić większą ochronę dla pracowników zatrudnio-
nych u pracodawcy, który w związku z problemami go-
spodarczymi porzucił zakład pracy. Jeśli zabraknie repre-
zentacji niewypłacalnego pracodawcy, zaliczkę na po-
czet niezaspokojonych świadczeń pracowniczych wypła-
ci Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Stanach Zjednoczonych ponad 60% procesów wszczyna-
nych w ramach tzw. pozwów zbiorowych dotyczy małych 
i średnich przedsiębiorców, którzy nie mając odpowied-

szczególnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pra-
cowników niepełnosprawnych. nich środków na wydłużające się sprawy sądowe bankru-

tują – podaje PKPP Lewiatan.

http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=1608
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091831426&type=2&name=D20091426.pdf
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091831426&type=2&name=D20091426.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2223.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2023.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2223.htm
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SERWIS ZUS

ODPOWIEDZI

Pytanie: Spółka chce zatrudnić na podstawie 
umowy zlecenia osobę, która nie ma jeszcze 26 lat  
i studiuje na studiach podyplomowych. Czy taka 
osoba jest traktowana jako student w rozumieniu 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i nie 

podlega obowiązkowo ubezpieczeniom  
emerytalnemu i rentowym? 

Obowiązkowe ubezpieczenie 
studenta

Odpowiedź: Art. 6 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych przewiduje, że nie podlegają obowiązkowo 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osoby, które 
są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół 
ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 
lat. Ustawa ta nie definiuje pojęcia „student”, więc nale-
ży się posiłkować jego znaczeniem nadanym przez akty 
prawne regulujące tę grupę. Prawo o szkolnictwie wyż-
szym określa studenta jako osobę kształcącą się na stu-
diach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednoli-
tych studiach magisterskich. Studiami pierwszego stop-
nia są studia licencjackie lub inżynierskie, studiami dru-
giego stopnia zaś – studia magisterskie, określone w art. 
2 Prawa o szkolnictwie wyższym.

Studia podyplomowe nie należą do powyższych kate-
gorii, słuchacza takich studiów nie sposób zatem za-
kwalifikować jako studenta, a co za tym idzie za oso-
bę, która jako zleceniobiorca nie podlega obowiązko-
wemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

powrót do spisu treści

Projekt zmian w FUS
Zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji  

ustawy zapewnią korzystniejsze warunki uzyskiwania 
przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS)  

pożyczki z budżetu państwa lub z Funduszu Rezerwy 
Demograficznej (FRD). 

PROJEKTY

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy przewidu-
je możliwość udzielenia FUS nieoprocentowanej pożyczki 
z budżetu państwa. Byłaby ona wykorzystywana jedynie 
na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo.

Oprócz możliwości wykorzystania środków FRD na uzu-
pełnienie niedoboru funduszu emerytalnego powstałego 
z przyczyn demograficznych, FUS będzie mógł pożyczać 
z FRD pieniądze na zapewnienie płynności. Warunkiem 
pożyczki jest konieczność zwrócenia tych środków Fun-
duszowi Rezerwy w terminie do 6 miesięcy od dnia ich 
otrzymania. Pożyczki te mają być również nieoprocento-
wane. 

Dzięki tym przepisom FUS będzie miał korzystniejsze niż 
obecnie możliwości pożyczkowe, lepsze od warunków 
oferowanych przez instytucje finansowe sektora komer-
cyjnego. 

Obecnie obowiązujące prawo dopuszcza możliwość za-
silania FUS dotacjami z budżetu państwa. Nie dopuszcza 
natomiast możliwości, w przypadku trudności finanso-
wych FUS, zasilenia tego Funduszu pożyczką zaciągniętą 
z budżetu państwa, podobnie jak to ma miejsce w przy-
padku Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowe projekty.

Refundacja leków  
i badania kliniczne

Chodzi o projekty: ustawy o refundacji produktów lecz-
niczych, środków spożywczych specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego i wyrobów medycznych finansowa-
nych ze środków publicznych oraz ustawy o Urzędzie Re-
jestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych, a także założenia do projektu 
ustawy Prawo badań klinicznych produktów leczniczych 
i produktów leczniczych weterynaryjnych. Materiały na 
ten temat:

• Informacja o projekcie ustawy o refundacji produk-
tów leczniczych, środków spożywczych specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycz-
nych finansowanych ze środków publicznych

• Założenia do projektu ustawy Prawo badań klinicz-
nych produktów leczniczych i produktów leczniczych 
weterynaryjnych

• Informacja o projekcie ustawy o Urzędzie Rejestra-
cji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  
i Produktów Biobójczych

• Prezentacja - Podstawowe założenia i zmiany wpro-
wadzane przez projekt ustawy „refundacyjnej”

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_1_info_leki_refund_26112009.pdf
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_2_info2_bkliniczne_26112009.pdf
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_3_info_uprl_26112009.pdf
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/prezentacja_26112009.pdf
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SERWIS ZUS

STAWKI I WSKAŹNIKI

Limity przychodów 
dorabiających 

Od 1 grudnia 2009 r. obowiązują następujące limity:

2.179,70 zł

Przekroczenie  
limitu powodu-
je zmniejszenie 
wypłaty emery-
tury lub renty.

To kwota przy-
chodu odpowia-

dająca 70% prze-
ciętnego mie-

sięcznego wyna-
grodzenia za III 
kwartał 2009 r.

4.048,10 zł

Przekroczenie  
limitu powoduje 
zawieszenie wy-
płaty emerytury 

lub renty.

To kwota przy-
chodu odpowia-

dająca 130% 
przeciętnego mie-
sięcznego wyna-
grodzenia za III 
kwartał 2009 r.

934,20 zł

Przekroczenie  
limitu powoduje 
zawieszenie wy-
płaty renty so-

cjalnej.

To kwota przy-
chodu odpowia-

dająca 30% prze-
ciętnego mie-

sięcznego wyna-
grodzenia za III 
kwartał 2009 r.

Prezes GUS ogłosił, że przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w trzecim kwartale 2009 r.  

wyniosło 3.113,86 zł.

Wyższe przeciętne 
wynagrodzenie

W poprzednim kwartale wynosiło ono 3.081,48 zł. Na 
podstawie kwoty przeciętnego wynagrodzenia oblicza-
my podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społecz-
ne pracowników młodocianych. Kwota ta stanowi także 
podstawę wpłat na PFRON.

Ministerstwo Zdrowia udzieliło wyjaśnień dotyczących 
najczęściej zadawanych pytań na temat zasad wystawia-
nia tego zaświadczenia lekarskiego. Rzecznik Praw Dziec-
ka zainterweniował w sprawie przypadków odmawiania 
matkom zapomogi dlatego, że zgłosiły się do lekarza po 
upływie 10 tygodnia ciąży, choć zwłoka ta nie wynikała z 
zaniedbania.
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Od 1 listopada br. do wniosku o jednorazową  
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz  

o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 
dziecka konieczne jest dołączenie zaświadczenia 

lekarskiego potwierdzającego pozostawanie  
matki dziecka pod opieką lekarską nie później  

niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. 

Z końcem grudnia br. ZUS zaprzestanie wydawania 
i potwierdzania papierowych legitymacji  

ubezpieczeniowych. 

Zaświadczenie do becikowego

Legitymacje  
ubezpieczeniowe do lamusa

AKTUALNOŚCI

Od początku 2010 r. (do czasu wydania Karty Ubezpiecze-
nia Zdrowotnego) dokumentem potwierdzającym prawo do 
świadczeń opieki zdrowotnej będzie każdy dokument, któ-
ry potwierdza takie uprawnienia, np. potwierdza opłacanie 
składek na ubezpieczenie zdrowotne.

NFZ przedstawił informację na temat dokumentów potwier-
dzających prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

Już ponad 300 tysięcy emerytów i rencistów złożyło 
w ZUS wnioski o przeliczenie swojego świadczenia 
w związku z możliwością uwzględnienia wynagro-
dzenia minimalnego za okresy, w których niemożli-

we było ustalenie faktycznego wynagrodzenia. 

ZUS przelicza 
okresy zerowe

Każdy, kto złoży podobny wniosek do końca grudnia, 
może liczyć na wyrównanie świadczenia za cały 2009 r. 
Dowiedz się więcej.

Od grudnia 2009 r. do lutego 2010 r. kwota zasiłku 
pogrzebowego wynosi 6.227,72 zł.

Zasiłek pogrzebowy

Natomiast świadczenia rehabilitacyjne nie zmienią się.

http://www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=1006
http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Departament Swiadczen Rodzinnych/prawo swiadczenia rodzinne/zaswiadczenie lekarskie.doc
http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=1612
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1&idk=1320
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=3926&b=1
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1&idk=1326
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WMP20090730921&type=2&name=M20090921.pdf
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=46
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=52
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SERWIS  DOMOWY

powrót do spisu treści

ZMIANY PRAWNE

Nowelizacja wydłuża do 3 miesięcy termin zawia-
damiania osób, którym spółdzielnia zamierza ustalić 
nowe opłaty np. za zajmowany lokal lub utrzymanie 
nieruchomości (dotychczasowe przepisy różnicowa-
ły ten termin w zależności od tego, czy mieszkanie 

było spółdzielcze, czy też własnościowe). 

Wkrótce będzie można zawierać umowy tzw.  
najmu okazjonalnego lokali mieszkalnych.

Ochrona lokatorów spółdzielni

Najem okazjonalny 

Spółdzielnia mieszkaniowa będzie więc musiała informo-
wać o zmianie wysokości należnych jej opłat co najmniej 
na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowe-
go. Do tej pory wystarczyło przedstawić taką informację 
na 14 dni przed zmianą wysokości opłat. 

Jednocześnie postanowiono, iż wprowadzenie no-
wych stawek wymaga uzasadnienia na piśmie. Jed-
nak w przypadku opłat niezależnych od spółdzielni (np. 
za wodę, ścieki, gaz, prąd, śmieci itp.) obowiązywać będą 
obecne unormowania zobowiązujące do powiadamiania 
lokatorów o podwyżkach z co najmniej 14-dniowym wy-
przedzeniem. 

Będą z nich mogli korzystać właściciele będący osobami 
fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej  
w zakresie wynajmowania lokali. Umowa o najem oka-
zjonalny będzie mogła być zawarta jedynie na czas ozna-
czony, nie dłuższy niż 10 lat. W umowie trzeba zawrzeć 
oświadczenie najemcy o poddaniu się szczególnemu  
trybowi egzekucji w przypadku wygaśnięcia stosunku 
najmu i określenie obowiązku najemcy do wskazania lo-
kalu, do którego ma być przeprowadzona eksmisja. W ra-
zie utraty możliwości zamieszkania we wskazanym loka-
lu najemca będzie obowiązek wskazania w terminie 7 dni 
innego mieszkania. Najemca będzie także musiał przed-
stawić oświadczenie woli osoby, u której ma zamieszkać 
w razie eksmisji.

W Senacie jest obecnie ustawa o zmianie ustawy o ochro-
nie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw.

Przepisy regulujące najem okazjonalny zawiera ustawa  
o zmianie. Nowe rozwiązanie ma ułatwić eksmisję uciąż-
liwych najemców oraz ograniczyć szarą strefę wśród wy-
najmujących. 
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Rząd przyjął informację dotycząca realizacji usta-
wy z 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach 
wieczystych prawa własności nieruchomości Skar-

bu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialne-
go, przedłożona przez ministra spraw wewnętrznych 

i administracji.

Regulacja praw własności…

Zadaniem ustawy jest eliminacja zaniedbań dotyczących 
ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieru-
chomości Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego oraz 
wsparcie obywateli w działaniach zmierzających do regulacji 
prawnej ich stanu nieruchomości. Ustawa służy inwentaryza-
cji nieruchomości oraz zobowiązuje do aktualizacji ksiąg wie-
czystych. Od momentu wejścia w życie tej regulacji, tj. 19 li-
stopada 2007 r., na jej realizację przyznano 49 000 tys. zł.

AKTUALNOŚCI

Traktat Lizboński wejdzie w życie 1 grudnia 2009 r.

Traktat Lizboński

Ma on na celu wzmocnienie roli Unii Europejskiej na are-
nie międzynarodowej oraz usprawnienie procesu podej-
mowania decyzji. Dokument wprowadza szereg zmian  
w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przede wszystkim 
nadaje jej podmiotowość prawną, ogranicza stosowanie 
weta i tworzy stanowisko szefa Rady UE oraz szefa unij-
nej dyplomacji. Więcej na temat Traktatu Lizbońskiego. 

STAWKI I WSKAŹNIKI

Opłaty za drzewa i roślinność
Minister Środowiska określił stawki opłat za usunię-
cie drzew i krzewów oraz kary za zniszczenie ziele-

ni na rok 2010 r.

Za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni 
pokrytej krzewami trzeba będzie zapłacić 228,99 zł. Kara 
za zniszczenie 1 m2 trawnika wyniesie 52,66 zł, a 1 m2  
kwietnika – 452,26 zł. Maksymalne opłaty za usunięcie 
drzew wyniosą za 1 cm obwodu pnia od 309 zł do ponad 
4 tys. zł – zależnie od obwodu pnia.

Takie zmiany przewiduje oczekująca na publikację nowe-
lizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wpro-
wadzając te rozwiązania ustawodawca uwzględnił wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego z maja 2006 r., który wskazał 
na konieczność jednakowego traktowania osób znajdują-
cych się w analogicznej sytuacji.

http://europa.eu/lisbon_treaty/index_pl.htm
http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/2260_u/$file/2260_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/2260_u/$file/2260_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2250.htm
http://www.kprm.gov.pl/s.php?doc=2055
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WMP20090690894&type=2&name=M20090894.pdf
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ABC KONSUMENTA

powrót do spisu treści

Pasażerowie lotu na terenie UE mogą wnosić po-
wództwa o zryczałtowane odszkodowanie z powo-
du odwołania lotu do sądu miejsca odlotu albo do 

sądu miejsca przylotu samolotu. 

W razie wątpliwości co do legalności banknotu per-
sonel sklepu winien przeprowadzić czynności spraw-
dzające dyskretnie, z poszanowaniem prywatności 

klienta.

Pobieranie gier, filmów, programów „prawie za dar-
mo” – w rzeczywistości może nas słono kosztować. 

Ograniczanie prawa do rozwiązania umowy? Wyż-
sze niż dopuszczalne odsetki za opóźnienia w zapła-

cie za kurs angielskiego? 

Gdzie domagać  
się odszkodowania…

Kontrola ma być dyskretna

Kosztowne pobieranie

Wybierasz kurs – uważaj!

W wyniku 3-letniego projektu UE współfinansowa-
nego przez Komisję Europejską konsumenci na Cy-
prze, w Czechach, Polsce, Rumunii, Słowenii i na 

Węgrzech mają teraz dostęp do konsumenckich cza-
sopism i stron internetowych publikujących wyni-

ki niezależnych testów porównawczych produktów 
konsumpcyjnych. 

Informacje  
o produktach

AKTUALNOŚCI
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Celem programu jest zapewnienie organizacjom konsu-
menckim finansowania, szkoleń i specjalistycznej wiedzy, 
tak aby umożliwić im przeprowadzanie testów produk-
tów i publikowanie ich wyników w czasopismach konsu-
menckich. Projekt miał pomóc założyć lub ulepszyć istnieją-
ce konsumenckie czasopisma i strony internetowe w nowych 
państwach UE, udostępniając wiedzę na temat badań ryn-
ku, doboru prób, oceny wyników testów, a także publikacji 
i wprowadzania na rynek czasopism i stron internetowych.  
W ciągu 3 lat w ramach tego unijnego programu współfinan-
sowano łącznie 18 testów porównawczych przeprowadza-
nych na użytek organizacji konsumenckich i obejmujących 
szeroką gamę produktów codziennego użytku – od pralek 
po cyfrowe aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, od-
kurzacze, urządzenia przytrzymujące dla dzieci, środki piorą-
ce, emulsje do opalania, przenośne odtwarzacze muzyczne  
i odbiorniki telewizyjne. Projekt przygotował uczestniczące 
w nim zrzeszenia konsumentów do przeprowadzania i wpro-
wadzania na rynek porównawczych testów produktów. Te-
raz oczekuje się, że będą one funkcjonować niezależnie  
w ramach członkostwa w sieci ICRT oraz jako podmioty 
świadczące profesjonalną, opartą na subskrypcji usługę dla 
konsumentów.

Ani miejsce siedziby spółki zapewniającej lot, ani miejsce 
zawarcia umowy przewozu lotniczego nie mają znaczenia 
przy wyborze sądu właściwego – tak orzekł Europejski Try-
bunał Sprawiedliwości. Oczywiście jest też możliwość wy-
stąpienia z roszczeniami przed sądem, w okręgu którego 
przewoźnik lotniczy ma swą siedzibę statutową, główny or-
gan zarządzający lub główne przedsiębiorstwo. 

Wyrok ETS 9.07.2009 r. w sprawie C-204/08 – Rehder / Air Baltic

Brak staranności i dbałości pracowników sklepu o zachowanie 
minimum dyskrecji podczas kontroli jest sprzeczny z zasadami 
współżycia społecznego, a tym samym prowadzi do narusze-
nia dóbr osobistych klienta. Sąd uznał, iż jeśli sklep nie spraw-
dzi banknotu w sposób dyskretny, klientowi przysługuje rosz-
czenie o zadośćuczynienie – doniosła Rzeczpospolita.

Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie, sygn. akt I ACa 348/2009

UOKiK radzi, aby przed skorzystaniem z usług portali interne-
towych dokładnie zapoznać się z regulaminem.

– To praktyki szkół językowych, które są niedozwolone. 
Przekonała się o tym szkoła TFLS, której umowy skontrolo-
wał UOKiK. 

UOKiK przypomina też, o czym jeszcze warto pamiętać wy-
bierając kurs.

ORZECZENIA Zrzeszenia konsumentów, czasopisma i strony internetowe 
publikujące wyniki testów: 
• http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_

tests_en.htm 
• Międzynarodowa Organizacja Badań i Testów Konsu-

menckich (International Consumer Research and Te-
sting): http://www.international-testing.org/index.html 

• Europejska Organizacja Konsumentów (BEUC):  
www.beuc.eu 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2009-07/cp090062pl.pdf
http://www.rp.pl/artykul/94652,369918_Hipermarket_zaplaci_za_niedyskretna_kontrole.html
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_tests_en.htm
http://www.international-testing.org/index.html
http://www.beuc.eu/
http://www.uokik.gov.pl/pl/120/art613.html
http://www.uokik.gov.pl/pl/120/art649.html
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SAMOCHÓD W FIRMIE

powrót do spisu treścipowrót do spisu treści

Ministerstwo Infrastruktury opracowało informację 
dotyczącą wzorów dokumentów potwierdzających 

przeprowadzenie badań technicznych pojazdów 
(wersja 01) w państwach UE z objaśnieniami.

Dokumenty potwierdzające  
badania techniczne w UE

Od 22 września br. zmianą Prawa o ruchu drogowym znie-
siono bowiem wymóg przeprowadzania badań technicznych 
samochodów sprowadzanych z innych krajów UE. Do zare-
jestrowania sprowadzonego samochodu potrzebne jest teraz 
zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania techniczne-
go pojazdu lub dowód rejestracyjny pojazdu albo inny doku-
ment wydany przez uprawniony organ w UE, potwierdzający 
wykonanie badania technicznego. Wcześniej wymagane było 
zaświadczenie o pozytywnym wyniku tzw. pierwszego bada-
nia technicznego, przeprowadzonego w Polsce.

UMOWY I PISMA

Do 10 grudnia Polska, zgodnie z wymaganiami UE, 
musi podnieść tzw. sumy ubezpieczenia, tj. maksy-
malną wysokość odszkodowania, na które może  

liczyć kierowca. 

Po zmianie przepisów, do ewidencji kierowców na-
ruszających przepisy ruchu drogowego trafią ci, któ-
rych naruszenie zostało stwierdzone prawomocnym 
wyrokiem sądu, mandatem karnym bądź orzecze-

niem dyscyplinarnym. 

Przez 2 lata osoby, które po raz pierwszy uzyska-
ją prawo jazdy kat. B, będą poddane szczególnemu 

nadzorowi. 

OC w górę

Ewidencja piratów 
drogowych

Ustawa o kierujących pojazdami

Z 300 tys. euro do 500 tys. podniesie się za szkody na mie-
niu, a z 1,5 mln do 2,5 mln euro – za szkody osobowe.  
W związku z tą podwyżką od przyszłego roku wzrosną też 
skokowo ceny za obowiązkową polisę OC – zapowiada „Ga-
zeta Wyborcza”.

Przed wydaniem rozstrzygnięcia w ewidencji zamieszczany 
jest wpis tymczasowy. Wpis tymczasowy zostanie usunięty: 
• jeśli od momentu naruszenia minął rok, chyba że przed 

upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za 
które liczba punktów ostatecznych i wpisanych tymcza-
sowo przekroczyła 24 punkty, a u początkujących kie-
rowców – 20 punktów; 

• w postępowaniu w sprawie o naruszenie poprzestano na 
zastosowaniu pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu 
czy innych środkach oddziaływania wychowawczego; 

• wpisana osoba, została uniewinniona od zarzutu popeł-
nienia naruszenia prawomocnym orzeczeniem sądu lub 
sądu dyscyplinarnego;  

• w postępowaniu stwierdzono, że: 
• czynu nie popełniono albo brak jest danych do-

statecznie uzasadniających podejrzenie jego po-
pełnienia, 

• czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, 
• nastąpiło przedawnienie karalności, 
• wpisana osoba zmarła. 

„Młodzi kierowcy”, np. w przypadku popełnienia 2 wykro-
czeń, będą kierowani na kurs reedukacyjny. W pierwszym 
roku młody kierowca nie będzie mógł wykonywać zawodu 
kierowcy w pojazdach przewożących ludzi. 

Przyjęte przez Radę Ministrów założenia do projektu ustawy 
o kierujących pojazdami przewidują ponadto, że na kurs re-
edukacyjny trafią kierowcy, którzy uzyskają 24 punkty 
karne. Jeśli w ciągu 5 lat od wydania skierowania na taki kurs 
ponownie przekroczą maksymalną liczbę punktów, wówczas 
stracą prawo jazdy. Kursy reedukacyjne przewidziano rów-
nież dla osób, które kierowały pojazdami po alkoholu lub po 
użyciu podobnie działającego środka. 

Wprowadzona zostanie także nowa kategoria prawa jaz-
dy – AM (motorowery i lekkie pojazdy czterokołowe), będą 
je mogły uzyskać osoby od 14 roku życia. Wydawane będzie 
także nowe prawo jazdy typu A2, uprawniające do prowa-
dzenia motocykli o mocy nie przekraczającej 35 kW.

Przyjęte przez rząd założenia przedstawiają w sposób synte-
tyczny zakres regulacji objęty projektem ustawy o kierują-
cych pojazdami. Zgodnie z założeniami, celem projektowa-
nej ustawy jest:
1. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez 

podniesienie kwalifikacji kierujących pojazdami; 
2. wdrożenie do prawodawstwa polskiego postanowień 

dyrektyw Unii Europejskiej;
3. regulacja spraw dotyczących szkolenia i egzaminowania 

kierowców oraz kandydatów na kierowców, uprawnień 
do kierowania pojazdami, a także nadzoru nad kierują-
cymi; 

AKTUALNOŚCI

ZMIANY PRAWNE

PROJEKTY

12

6

9 3

6

9 39 39 39 39 39 39 3

Ewidencja 

4. minimalizacja negatywnych zjawisk związanych z proce-
sem uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami.

http://www.mi.gov.pl/2-4ab387aed5f52.htm
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20090970802&type=2&name=D20090802.pdf
http://www.kprm.gov.pl/s.php?doc=2054
http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1791977-p_1.htm
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20091170987&type=2&name=D20090987.pdf

