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DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ
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WEŹ PARAGON! 
1 lipca administracja skarbowa
rozpocznie kolejną akcję pt. „Weź
paragon”. Podobnie jak w latach
ubiegłych, w miejscowościach turystycznych będą przeprowadzane
kampanie informacyjno-edukacyjne
oraz kontrole ewidencji sprzedaży
na kasach fiskalnych.
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UBYWA PRACY CHRONIONEJ

Poprawa płynności przedsiębiorstw,
zmniejszenie zatorów płatniczych
utrudniających rozwój przedsiębiorców
oraz dalsze ograniczanie obowiązków
informacyjnych – takie są główne cele
trzeciej tzw. ustawy deregulacyjnej.
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•

ETYKIETA ENERGETYCZNA

•

AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE

POMOC Z URZĘDÓW PRACY   
W czerwcu, lipcu i sierpniu
obowiązują nowe kwoty wsparcia
osób bezrobotnych i pracodawców,
określone w oparciu o przeciętne
wynagrodzenie za I kwartał 2012 r.
(3646,09 zł).

•

PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE PO
STRONIE KONSUMENTA? 
Projekt nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego wprowadzi przepisy, które będą
lepiej chroniły prawa użytkowników.

•

WOLNOŚĆ ZGROMADZEŃ
OGRANICZONA?

•

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE
DZIEDZICZENIA

ZMIANY W ZFRON

•

•

NIE BĘDZIE PODWÓJNYCH
SANKCJI…

NOWOCZEŚNIEJSZE ZBIÓRKI
PUBLICZNE?

•

CO Z FUNDUSZEM KOŚCIELNYM?

•

RENCISTA MUSI PODDAĆ SIĘ
BADANIOM

•

DZIECI MUSZĄ POSIADAĆ
WŁASNY PASZPORT

•

E-CALL W KAŻDYM NOWYM
SAMOCHODZIE

•
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lipiec

słowo od doradcy
5. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP – jednostki budżetowe
i samorządowe zakłady budżetowe.

9. – Zapłata podatku w formie karty podatkowej za czerwiec.

9. – Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego

Drogi Kliencie,
Były ogromne nakłady, pora zgarniać śmietankę… Dzięki Euro 2012 Polska znacząco wypromowała
się turystycznie. Teraz na kilka lat oczekujemy zwiększonych przyjazdów obcokrajowców z całego
świata. Wiele firm znacząco skorzystało na tej imprezie już w tym sezonie.
Aż 84% zagranicznych kibiców i turystów pozytywnie ocenia organizację UEFA Euro 2012 w Polsce, zaś 81% deklaruje ponowny przyjazd do naszego kraju – wynika z badań przeprowadzonych
przez PBS wśród obcokrajowców w dniach 8 i 10 czerwca w Miastach Gospodarzach Turnieju.
Niemal wszyscy ankietowani zadeklarowali również, że polecą wizytę w Polsce swoim znajomym.
Oceny kibiców i turystów zagranicznych dotyczące atmosfery, poziomu bezpieczeństwa i satysfakcji
z całej organizacji dla Euro 2012 w Polsce są lepsze od wyników podobnych badań przeprowadzonych podczas Euro 2008 w Austrii.
W opublikowanym w czerwcu 2012 roku międzynarodowym Raporcie Union of International
Associations Meetings Statistic Report, Polska z wynikiem 114 spotkań zajęła wysokie 23 miejsce.
W porównaniu z rokiem 2010 nastąpił wzrost aż o 40 wydarzeń.
Twój Doradca Podatkowy

pobranego w czerwcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21
ust. 1 ustawy o p.d.o.p.

9.

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

10. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubez-

pieczenie zdrowotne i FP za czerwiec – osoby fizyczne
opłacające składki wyłącznie za siebie.

10. – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec.
16.

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

16. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubez-

pieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za czerwiec – pozostali
płatnicy składek.

16. – Złożenie informacji podsumowującej (w wersji
drukowanej) za czerwiec.
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20. – Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób
prawnych i od podatkowej grupy kapitałowej.

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

20.

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

20. – Wpłata przez płatników, o których mowa w art. 41

ustawy o p.d.o.f., pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za
czerwiec.

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

PORADY

Prawa i obowiązki
podatnika
Wszyscy jesteśmy zobowiązani do ponoszenia
świadczeń publicznych, w tym płacenia podatków.
Stanowi o tym art. 84 Konstytucji RP. Z broszury
Ministerstwa Finansów można się dowiedzieć
o katalogu podstawowych praw, które podatnikom
przysługują oraz obowiązków, które muszą
wypełniać.
Podstawowe prawa i obowiązki wynikają z przepisów
ustawy — Ordynacja podatkowa, która normuje ogólne
zagadnienia prawa podatkowego. Znajomość tych uregulowań ułatwi każdemu wywiązywanie się z obowiązków
podatkowych oraz wskaże, czego może oczekiwać
i domagać się ze strony organu podatkowego.

20. – Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec.

20. – Wpłata na PFRON za czerwiec.
25. – Deklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy.
25. – Złożenie informacji podsumowującej (składanej
elektronicznie).

AKTUALNOŚCI

Dzień Wolności Podatkowej
21 czerwca przypadł Dzień Wolności Podatkowej.
Symbolicznie od tego dnia statystyczny
Kowalski przestaje pracować na rzecz rządu, a
zaczyna pracować dla siebie i swojej rodziny
– poinformowali eksperci Centrum im. Adama Smitha.

Według aktualnych danych w tym roku na opłacenie
wszystkich podatków musieliśmy pracować 172 dni.
Idea Dnia Wolności Podatkowej narodziła się w Stanach
Zjednoczonych. Pierwszy raz został obliczony w 1900
roku i przypadał na koniec stycznia (2009 – 13 kwietnia).
W Polsce od 1994 roku Dzień Wolności Podatkowej oblicza Centrum im. Adama Smitha.
Dzień Wolności Podatkowej jest symboliczną datą, kiedy
przestajemy pracować na rząd i zaczynamy na siebie i
nasze rodziny. Do obliczania Dnia Wolności Podatkowej
służy stosunek udziału wydatków publicznych w stosunku
do produktu krajowego brutto. Dane pochodzą z budżetu
Państwa opracowywanego przez Ministerstwo Finansów.

Weź paragon!
1 lipca administracja skarbowa rozpocznie kolejną
akcję pt. „Weź paragon”. Podobnie jak w latach
ubiegłych, w miejscowościach turystycznych
będą przeprowadzane kampanie informacyjnoedukacyjne oraz kontrole ewidencji sprzedaży na
kasach fiskalnych.
Działania będą przeprowadzone w całym kraju ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości wypoczynkowych,
gdzie obserwowany jest wzmożony ruch turystyczny. W
akcji wezmą udział zarówno urzędy skarbowe jak i urzędy
kontroli skarbowej. Zakończenie działań zaplanowano na
ostatni dzień wakacji letnich.
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Moduł e-Zefir
W związku z wdrożeniem Modułu Komunikacji
Elektronicznej Systemu ZEFIR z podatnikami –
e-Zefir, dostępnym pod adresem www.e-clo.pl
w zakładce e-Zefir, udostępniono
przedsiębiorcom/podatnikom możliwość
przesyłania deklaracji elektronicznych za
pomocą aplikacji „Sofa” – System Obsługi
Formularzy Akcyzowych, Gier i Kopalin.
Powyższa aplikacja umożliwia wygenerowanie pliku xml
dla następujących rodzajów deklaracji:
• Podatek akcyzowy: AKC -4 - AKC-4A, AKC-4B,
AKC-4C, AKC-4H, AKC-4I, AKC-4K, AKC-U;
• Podatek od gier: POG-5 - POG-5A, POG-5C,
POG-5D, POG-4 - POG-4A, POG-4R, POG-P, GHD-1.

INTERPRETACJE

Klasyfikacja
taryfowa ekranów
Niejednokrotnie różnice w klasyfikacji i tym samym
w poziomie opodatkowania produktów wykorzystywane są do próby unikania należności celno-podatkowych. Resort finansów wyjaśnił zasady klasyfikacji
taryfowej ekranów.
Telebim, czyli duży ekran do wyświetlania obrazów wideo,
przeznaczony jest najczęściej do emisji reklam lub mate-

powrót do spisu treści

riałów filmowych np. transmisji obrazu telewizyjnego.
Wyświetlany obraz emitowany jest z komputera PC do
modułów LED połączonych okablowaniem.
Monitory wideo, takie jak komputerowe lub do wyświetlania obrazów telewizyjnych, klasyfikowane są do pozycji
8528 ze stawką celną 14%.
Natomiast do pozycji 8531, ze stawką celną 0% klasyfikowane są wyświetlacze używane do celów sygnalizacyjnych.
Pozycja obejmuje tak zwane wskaźniki wizualne, czyli tablice
sygnalizacyjne stosowane w autobusach, hotelach, biurach
itp. do różnych celów (np. do wyświetlania trasy autobusu,
wskazania czy pokój jest wolny, czy też zajęty, do przywoływania personelu itp.).

Kształcenie
zawodowe a VAT
Usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania
zawodowego finansowane w części ze środków
publicznych, w tym w formie płatności z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, są zwolnione
z opodatkowania VAT, jeśli środki te stanowią obrót
w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT i ich udział
w całkowitym obrocie z tytułu świadczenia konkretnej
usługi wynosi co najmniej 70%.
– Tak wynika z niedawnej interpretacji ogólnej Ministra
Finansów. Wskazał on w niej też, że w sytuacji gdy podatnik, w związku z dostawą towarów lub świadczeniem
usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję,
czy też inną dopłatę o podobnym charakterze), wpływające bezpośrednio na cenę towaru lub usługi, „uzupełnia”

ono podstawę opodatkowania z tytułu danej dostawy lub
świadczenia.
Natomiast dotacje czy subwencje (np. dotacja ze środków unijnych) niemające bezpośredniego wpływu na cenę
czynności podlegających opodatkowaniu VAT, nie stanowią obrotu w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy
o podatku od towarów i usług (VAT), czyli nie zwiększają
podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
Dla określenia zatem, czy dane dotacje, subwencje lub
też inne dopłaty o podobnym charakterze, składają się,
czy też nie składają się na obrót (wchodzą, czy nie wchodzą do podstawy opodatkowania), istotne są szczegółowe
warunki ich przyznawania.
Otrzymywane przez usługodawcę od usługobiorców
kwoty wynagrodzenia za konkretną usługę wchodzić będą
w podstawę opodatkowania. Taki charakter będą miały np.
kwoty wkładów własnych wymaganych przy projektach
realizowanych z wykorzystywaniem środków unijnych,
przekazywane świadczącemu usługę przez przedsiębiorców
kierujących swoich pracowników na określone szkolenia.
Tym samym w zależności od tego, jaki udział w całkowitym obrocie z tytułu świadczenia danej usługi szkoleniowej
będą miały środki publiczne, usługa ta podlegać będzie
zwolnieniu na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia
z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (art. 43
ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT) lub nie będzie podlegać
zwolnieniu. Jeśli zatem podatnik uzyska dofinansowanie ze
środków publicznych, którego nie będzie mógł powiązać,
zgodnie z ww. zasadami, z konkretną usługą szkoleniową
(gdyż nie będzie ona stanowić dopłaty wpływającej bezpośrednio na jej cenę), a oprócz tego z tytułu świadczenia tej
usługi otrzyma wynagrodzenie od usługobiorcy (np. kwoty
wkładu własnego od przedsiębiorców kierujących swoich
pracowników na szkolenie), usługa ta nie będzie korzystać
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ze zwolnienia. Realizowany bowiem w takim przypadku
przez świadczącego usługę obrót w całości pochodzić
będzie ze środków przekazanych przez przedsiębiorców,
co oznacza, że nie będzie spełniona przesłanka dotycząca
finansowania ww. usług w co najmniej 70% ze środków
publicznych, warunkująca zastosowanie zwolnienia od
podatku na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia – wyjaśnił Minister.
Interpretacja ogólna MF z 15.06.2012 r., sygn. PT4/033/2-3/9/
EFU/2012/PT-298

Koszty ubezpieczenia
samochodów demonstracyjnych
Minister Finansów wyjaśnił kwestię możliwości
zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów
wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie
komunikacyjne tzw. samochodów demonstracyjnych,
stanowiących własność przedsiębiorców
prowadzących wyspecjalizowane salony sprzedaży
samochodów (dealerów samochodowych).
Wskazał, że aby przedsiębiorca mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatek na ubezpieczenie samochodu
osobowego, wydatek ten musi być związany z prowadzoną
działalnością i służyć osiągnięciu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów, oraz mieścić się
w limicie określonym w art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy.
Samochody demonstracyjne używane do jazd próbnych w celu zaprezentowania potencjalnemu nabywcy
ich walorów użytkowych, zakupywane przez dealera do
sprzedaży w stanie nieprzetworzonym, stanowią rzeczowy

powrót do spisu treści

majątek przedsiębiorstwa. Przychód ze sprzedaży tych
samochodów jest przychodem z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Nie ma zatem przeszkód prawnych, żeby do kosztów podatkowych zaliczać
wydatki poniesione na ubezpieczenie tych samochodów,
zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne.
Wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów
osobowych zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem treści przepisu art. 23 ust.
1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych. Stąd zaś wynika konieczność wyłączenia
z kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia samochodu osobowego, w części ustalonej
w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20
000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut
obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, w wartości samochodu przyjętej
dla celów ubezpieczenia.
Ograniczenie dotyczy składek na ubezpieczenie
samochodu osobowego, których wysokość jest ustalana w oparciu o wartość samochodu przyjętą dla
celów ubezpieczenia. Należy zatem przyjąć, że jeżeli
w umowie ubezpieczenia samochodu osobowego określana
jest wartość pojazdu, wówczas składki obliczane w oparciu o
ten parametr mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w części ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostaje
równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu
sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla
celów ubezpieczenia (art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy).
MF wyjaśnił, że ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest ubezpieczeniem osobowym
regulowanym przez przepisy Kodeksu cywilnego (art. 829
i następne). Przedmiotem tego ubezpieczenia są okre-

ślone dobra osobiste człowieka. W związku z powyższym,
postanowienia art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych nie znajdą zastosowania w odniesieniu do składek na ubezpieczenie NNW.
Interpretacja ogólna MF z 12.06.2012 r., sygn. DD2/033/31/PMN/12/260

ZMIANY PRAWNE

Krajowe Ramy
Interoperacyjności
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych, powstało po to, by
ułatwić współpracę serwisów i rejestrów.
Weszło w życie 30 maja 2012 r. Po jego wdrożeniu nie będziemy
musieli np. aktualizować swoich danych w urzędzie skarbowym
po zmianie nazwiska albo adresu. MSW wyśle nowe dane z
rejestru PESEL do rejestru podatników w Ministerstwie Finansów. By jednak taka współpraca była możliwa, potrzebna była
wielomiesięczna praca informatyków i urzędników. Problemem
były chociażby inne zapisy danych w rejestrach –Ministerstwo
Finansów wykryło 360 tys. różnic pomiędzy PESEL a rejestrem
podatników (na 47 mln rekordów).
W praktyce Krajowe Ramy Interoperacyjności określają zasady porozumiewania się poszczególnych serwisów
i rejestrów począwszy od warstwy technologicznej aż po
słownictwo, zasady, strategie, normy czy praktyki.
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Ważne dla przewoźników
towarów niebezpiecznych
MTBiGM określił niedawno zasady prowadzenia
kursów z zakresu przewozu towarów
niebezpiecznych, a także zasady uzyskiwania
świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa
przewozu towarów niebezpiecznych.  
Rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu
przewozu towarów niebezpiecznych wskazuje m.in.:
• szczegółowe wymagania w zakresie warunków
lokalowych, wyposażenia dydaktycznego oraz
wymagania w stosunku do osób prowadzących
zajęcia w ramach kursów,
• rodzaje i zakres kursów oraz ich ramowy program,
• wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów
prowadzących kursy,
• wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis do tego
rejestru,
• wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu,
• wysokość opłaty za wpis do rejestru podmiotów
prowadzących kursy.
Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa
doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów
niebezpiecznych określa m.in.:
• warunki, formę i tryb przeprowadzania egzaminu
dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu
towarów niebezpiecznych,

powrót do spisu treści

•
•
•

skład komisji egzaminacyjnej oraz tryb jej
powoływania,
wzór świadectwa doradcy oraz tryb jego
wydawania,
wysokość opłat za egzamin dla doradców.

Zmiany dotyczące
środków UE na wspólną
politykę rolną
Znowelizowana ustawa o uruchamianiu
środków pochodzących z budżetu UE
przeznaczonych na finansowanie wspólnej
polityki rolnej wprowadza m.in. nowe wymogi
w zakresie publikowania informacji dotyczących
beneficjentów Europejskiego Funduszu
Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich.   
Zmiany, jakie weszły w życie 8 czerwca 2012 r., są
podyktowane obowiązkiem wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Zgodnie z nowymi przepisami
numerem pozwalającym na weryfikację osób fizycznych, korzystających z ww. funduszy będzie numer
identyfikacji podatkowej (NIP). Ponadto wprowadzona została możliwość wypłaty środków dla
beneficjentów, którzy realizują zadania w ramach
działań m.in. wdrażających lokalne strategie rozwoju
oraz szkolenia zawodowe osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie.

Zmiany w ustawie o obrocie
instrumentami finansowymi
Najnowsza nowelizacja ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi dostosowuje polskie
przepisy do unijnych regulacji dotyczących
transakcji na instrumentach pochodnych.   
Zmiany mają dostosować polskie przepisy do unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów
centralnych i repozytoriów transakcji (tzw. EMIR), które
wkrótce ma wejść w życie we wszystkich krajach UE. Unijne
przepisy wprowadzają wymóg dokonywania rozliczeń
transakcji zawieranych na rynku finansowym w oparciu
o wykorzystanie funkcji partnera centralnego i tzw. nowacji
rozliczeniowej.

AKTUALNOŚCI

Służba Celna dla biznesu
18 maja w siedzibie Wyższej Szkoły Cła
i Logistyki w Warszawie odbyła się konferencja dla
przedsiębiorców pt. „Służba Celna dla biznesu”.
Na stronie Służby Celnej dostępne są do pobrania prezentacje oraz opracowania zagadnień zgłoszonych przez
przedsiębiorców podczas konferencji.
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Inspekcja Handlowa
sprawdza sprzedawców
telewizorów
Zgodnie z ustawą o wprowadzeniu telewizji
cyfrowej, w sklepach z telewizorami muszą
wisieć informacje, że do odbioru nowej telewizji
nadają się tylko telewizory spełniające konkretne
wymagania.
Telewizor, który ich nie spełnia, można sprzedać tylko
wtedy, jeśli klient oświadczy na piśmie, że został o parametrach sprzętu poinformowany.
Inspekcja Handlowa zaczęła kontrolę po kilku tygodniach
od wejścia w życie ustawy.

WSKAŹNIKI

Pamiętaj o opłacie
środowiskowej
Do 31 lipca 2012 r. wiele przedsiębiorstw musi
wpłacić opłatę środowiskową za I półrocze br.
W tym samym terminie należy złożyć wykaz
o zakresie korzystania ze środowiska.
Opłaty za korzystanie ze środowiska powinny wnosić np.
firmy, które wprowadzają do powietrza gazy czy pyły (m.in.
wykorzystując środki transportu, ogrzewanie i wszelkiego

powrót do spisu treści

rodzaju technologie powodujące emisję do powietrza, jak
spawanie, lakierowanie lub klejenie).  Reguluje to ustawa
– Prawo ochrony środowiska.
Wysokość opłaty trzeba wyliczyć samodzielnie, według
stawek obowiązujących w okresie, w którym przedsiębiorca
korzystał ze środowiska. Stawki za korzystanie ze środowiska w 2012 r. zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra
Środowiska z 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012.

PROJEKTY

Trzecia deregulacja
Poprawa płynności przedsiębiorstw, zmniejszenie
zatorów płatniczych utrudniających rozwój
przedsiębiorców oraz dalsze ograniczanie
obowiązków informacyjnych – takie są główne cele
trzeciej tzw. ustawy deregulacyjnej. Ministerstwo
Gospodarki skierowało projekt założeń nowych
przepisów do konsultacji międzyresortowych.
Poprawie płynności finansowej ma służyć m.in. szybszy
zwrot podatków firmom oraz ograniczenie poboru zaliczek podatkowych. Zmiany w prawie rozszerzą także
możliwości zastosowania metody kasowej przy rozliczaniu
VAT, dzięki czemu obowiązek podatkowy będzie powstawał dopiero w momencie zapłaty za towar lub usługę
w odniesieniu do większej grupy przedsiębiorców.
Projekt przewiduje też urealnienie wartości składników
majątkowych umożliwiających rozliczenie wydatków bez
konieczności ich amortyzacji – z 3500 przyjętych jeszcze
w 2000 roku do 6000 zł.

Ministerstwo Gospodarki proponuje również m.in.
skrócenie okresu przechowywania wydruków z kas
fiskalnych, ograniczenie obowiązków statystycznych dla
mikroprzedsiębiorców oraz wyraźne wskazanie, że tzw.
pełnomocnictwo ogólne uprawnia przedsiębiorcę do
legitymowania się nim we wszystkich postępowaniach
skarbowych i podatkowych.
Projekt zakłada też np. wyłączenie z podatku VAT usług
bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych.

Standaryzacja w urzędach?
MG przygotowało projekt założeń do ustawy
o standaryzacji niektórych wzorów pism
w procedurach administracyjnych.
Zaproponowane rozwiązania umożliwią
elektronizację części procedur administracyjnych,
dzięki czemu pozwolą zaoszczędzić czas
obywatelom i przedsiębiorcom oraz ułatwić
załatwienie spraw urzędowych.
Wprowadzenie jednolitych wzorów pism ułatwi przedsiębiorcy lub obywatelowi uzyskanie decyzji lub pozwolenia
oraz usprawni pracę urzędów. Standaryzacja sprzyjać
będzie przejrzystości prawa oraz ograniczy uznaniowość
administracyjną. Projekt umożliwi elektronizację ok. 80
procedur administracyjnych określonych w 25 ustawach.
Standaryzacja przebiegać będzie dwutorowo poprzez:
1. wprowadzenie w drodze rozporządzenia wzoru
pisma, który będzie miał moc powszechnie obowiązującą (prawnie wiążące wzory pism) albo
2. wprowadzenie w przepisach zobowiązania organu do
opracowania elektronicznego wzoru pisma, który będzie
wykorzystywany w procedurze (elektroniczne wzory
pism).
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Etykieta energetyczna
Nowy wzór etykiety, która podaje szczegółowe
dane o efektywności energetycznej urządzenia
wprowadza proponowana przez rząd ustawa
o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu
energii przez produkty wykorzystujące energię.
Ustawa określa szczegółowe obowiązki dystrybutorów
i dostawców sprzętu w zakresie informowania konsumentów o zużyciu energii przez poszczególne produkty. Takie
dane będą oni zobowiązani zamieszczać nie tylko na etykiecie, ale również w materiałach promujących dane produkty.
Nowe przepisy rozszerzą zakres urządzeń objętych
wymaganiami etykietowania na wszystkie wyroby wykorzystujące energię. Ustawa wprowadza także nowy,
bardziej przejrzysty wzór etykiety.

Audiowizualne
usługi medialne
Trwają otwarte konsultacje dotyczące projektu
nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który
wprowadzi do polskiego porządku prawnego
przepisy dyrektywy audiowizualnej 2010/13/UE o
audiowizualnych usługach medialnych na żądanie
(VOD).  
Projektowana nowelizacja ustawy określa zasady
i warunki dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie audiowizualnych usług medialnych.

powrót do spisu treści

ODPOWIEDZI

PORADA

Zmowy cenowe?

RASFF

Pytanie: Czy producent może ustalać
z dystrybutorami ceny odsprzedaży?

System wczesnego ostrzegania
o niebezpiecznej żywności i paszach RASFF
(Rapid Alert System for Food and Feed)
to europejski system ostrzegania
o niebezpiecznych produktach żywnościowych
obowiązujący we wszystkich krajach Unii.
System ten obejmuje również Norwegię,
Lichtenstein i Islandię.  

Odpowiedź: Ustalanie między producentem (dostawcą)
a dystrybutorami docelowych cen jest co do zasady
sprzeczne z prawem konkurencji. Ocena konkretnych
takich porozumień może być jednak różna.
Ustalanie cen sztywnych lub minimalnych jest zawsze
zakazane. Natomiast uzgadnianie cen rekomendowanych (sugerowanych) oraz maksymalnych jest na ogół
uznawane za mniej szkodliwe dla konkurencji, dlatego
korzystają one z wyłączenia grupowego dla porozumień
wertykalnych (ustalanie tego typu cen jest dopuszczalne,
o ile udział w rynku ani producenta , dostawcy, ani dystrybutora nie przekracza 30%). Jeżeli udział uczestników
porozumienia przekracza ww. próg procentowy, porozumienie nie korzysta z wyłączenia grupowego i podlega
indywidualnej analizie. W zależności od okoliczności
sprawy może ono zostać uznane za zakazane bądź wyłączone spod zakazu.
Z punktu widzenia prawa antymonopolowego nie
liczy się, jak przedsiębiorcy nazwą ustalaną przez siebie cenę. Istotne jest, jaki ma ona faktyczny charakter.
Jeżeli np. producent stosuje wobec dystrybutorów naciski lub zachęty (np. w postaci rabatów czy bonusów),
mające skłonić ich do stosowania określonej sztywnej
ceny odsprzedaży jego produktów, nie ma znaczenia, że
uczestnicy porozumienia określają tę cenę jako maksymalną czy sugerowaną.

Swobodny przepływ bezpiecznej i zdrowej żywności jest
ważnym aspektem funkcjonowania rynku wewnętrznego i przyczynia się znacząco do ochrony zdrowia
i ogólnego dobra obywateli oraz do zabezpieczenia ich
interesów socjalnych i gospodarczych. Zgodnie z polityką UE istnieje konieczność zapewnienia wysokiego
poziomu ochrony życia i zdrowia ludzkiego. Swobodny
przepływ żywności i pasz w UE może zatem zostać
zrealizowany tylko wtedy, gdy wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz nie będą się różnić
znacząco między państwami członkowskimi. Konieczne
jest też zagwarantowanie, że niebezpieczna żywność
i pasze nie będą wprowadzane do obrotu. Nieodłącznym elementem unijnego rynku żywności i pasz jest
więc system bezpieczeństwa i nadzoru, identyfikujący
zagrożenia i umożliwiający szybkie podejmowanie
działań zaradczych. Pisze o nim D. Stankiewicz w „Analizach BAS” nr 11 (78).
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Pomoc z urzędów pracy
W czerwcu, lipcu i sierpniu obowiązują nowe
kwoty wsparcia osób bezrobotnych i pracodawców,
określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie za I
kwartał 2012 r. (3646,09 zł).
1. wysokość jednorazowej dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej:
• maksymalnie 21 876,54 zł (6-krotność przeciętnego
wynagrodzenia),
• jeśli działalność będzie podejmowana na zasadach
określonych dla spółdzielni socjalnych – maksymalnie
14 584,36 zł (4-krotność przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni),
• jeśli osoba będzie przystępowała do już założonej
spółdzielni – maksymalnie 10 938,27 zł (3-krotność
przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka).
2. wysokość pożyczki szkoleniowej: maksymalnie
14 584,36 zł (400% przeciętnego wynagrodzenia).
Nieoprocentowana pożyczka może zostać udzielona
na wniosek bezrobotnego na sfinansowanie kosztów
szkolenia umożliwiającego podjęcie lub utrzymanie
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności
gospodarczej.
3. wysokość dofinansowania do studiów podyplomowych: maksymalnie 10 938,27 zł (300% przeciętnego
wynagrodzenia).
4. wysokość dofinansowania do szkolenia indywidualnego: maksymalnie 10 938,27 zł (300% przeciętnego
wynagrodzenia). Jest to szkolenie zawodowe finanso-
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wane przez starostę z Funduszu Pracy.
5. wysokość jednorazowej refundacji wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych: maksymalnie
5489,14 zł (150% przeciętnego wynagrodzenia).
6. wysokość refundacji kosztów doposażenia lub
wyposażenia stanowiska pracy: maksymalnie
21 876,54 zł (6-krotność przeciętnego wynagrodzenia). Pracodawca może otrzymać refundację kosztów,
jeśli zobowiąże się do zatrudnienia na wyposażonym
lub doposażonym stanowisku w pełnym wymiarze
czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres
24 miesięcy oraz do utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku
z przyznaną refundacją.
7. wysokość refundacji kosztów szkoleń pracowników.
Jeśli pracodawca ma utworzony fundusz szkoleniowy,
może otrzymać refundację kosztów szkolenia swoich
pracowników (na warunkach określonych w umowie)
do wysokości 50% poniesionych kosztów (maksymalnie do wysokości przeciętnego wynagrodzenia na
jedną osobę – 3646,09 zł).
Wyjątek stanowią osoby kierowane na szkolenie będące
w wieku 45 lat lub więcej. Dla nich szkolenie może być
refundowane do wysokości 80% poniesionych kosztów
(maksymalnie do wysokości 3-krotnego przeciętnego
wynagrodzenia na jedną osobę, tj. 10 938,27 zł).
Jeśli pracodawca skieruje pracownika na szkolenie
trwające co najmniej 22 dni robocze w wymiarze równym czasowi pracy tego pracownika i udzieli mu na ten
okres płatnego urlopu szkoleniowego, zaś na to miejsce
zatrudni bezrobotnego skierowanego przez powiatowy
urząd pracy, może ubiegać się o refundację:
• kosztów szkolenia pracownika w wysokości do
80% przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę
(2916,87 zł),

• wynagrodzenia (wraz ze składkami) skierowanej na
zastępstwo osoby bezrobotnej w wysokości do 40%
przeciętnego wynagrodzenia za każdego skierowanego
(1458,44 zł).

PROJEKTY

Do przychodni z PESEL-em
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, czyli o Centralnym Wykazie
Ubezpieczonych, trafił do Sejmu.
Dzięki zmianie prostszy będzie sposób potwierdzania, że mamy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych. Np. podstawą
elektronicznego potwierdzenia będzie numeru PESEL
– trzeba będzie pokazać podczas rejestracji u świadczeniodawcy (np. w przychodni) dowód osobisty, prawo jazdy,
albo dokument paszportowy. Pacjentom, którzy nie ukończyli 18. roku życia, wystarczy PESEL i legitymacja szkolna.

Jakie będzie minimalne
wynagrodzenie za pracę?
Rząd proponuje, żeby w przyszłym roku minimalna
pensja wynosiła 1600 zł, czyli wzrosła o 100 zł, tj. o 6,7%.
Byłoby to 42,5% prognozowanego przez resort finansów
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na
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ten rok. Obecnie wynagrodzenie minimalne wynosi 1500 zł.
Jednak w wyniku negocjacji z partnerami społecznymi rząd
może zdecydować się na większą podwyżkę.
W Sejmie jest też ciągle obywatelski projekt w sprawie
minimalnej płacy.

ZMIANY PRAWNE

Ubywa pracy chronionej
1 lipca br. zmienia się prawo dotyczące zatrudnienia
osób niepełnosprawnych. Zakłady pracy chronionej
mają obowiązek zwiększenia wskaźnika ich
zatrudnienia, jednocześnie zmniejszy się wysokość
miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia
niepełnosprawnych. Część pracodawców rezygnuje
ze swojego statusu.
1 lipca br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w ZPCHR ma zwiększyć się do wysokości minimum 50%
(dotychczas było to 40%), w tym co najmniej 20% mają
stanowić osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności. Jeżeli ZPCHR się do tego nie dostosuje,
straci swój status, który wiąże się z przywilejami.
Jednocześnie zmniejsza się kwota miesięcznego dofinansowania: w przypadku osób o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności ze 125 do 115% najniższego wynagrodzenia, w przypadku stopnia lekkiego z 50 do 45%. Z czasem
planowane jest dalsze zmniejszanie dofinansowania. Dla stopnia znacznego dofinansowanie jednak wzrośnie – ze 170 do
180%. Do wymogów stawianych przez ustawodawcę należą
również i inne, np. konieczność zapewnienia opieki lekarskiej,
poradnictwa, usług rehabilitacyjnych, prowadzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

powrót do spisu treści

Zmiany w ZFRON
Rozporządzenie z 29 maja 2012 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu
rehabilitacji osób niepełnosprawnych weszło w życie
27 czerwca br.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych
ustaw, z dniem 1 stycznia 2011 r. prowadzący zakłady pracy
chronionej przekazują 40%pobranej zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, a pozostałe 60% na zakładowy fundusz
rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W związku z tym nastąpiło ograniczenie wysokości kwoty środków przekazywanych
na ZFRON – z 90% do 60% wartości zwolnienia.
Konsekwencją tego jest ograniczenie wysokości wydatków
o charakterze pomocy de minimis, jakie może sfinansować
pracodawca po 1 stycznia 2011 r. ze środków pochodzących
z tego zwolnienia, do 54% wartości tego zwolnienia.

Nie będzie podwójnych sankcji…
Ustawa nowelizująca zlikwidowała podwójne sankcje
za naruszanie praw pracowników i nieodprowadzanie
składek na ubezpieczenie społeczne.
Ma ona na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2010 r., zarzucającego niezgodność
art. 218 § 1 Kodeksu karnego oraz kilku przepisów ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych z Konstytucją
i wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi, przewidującymi np. zakaz podwójnego karania za ten sam czyn.

Tymczasem zakwestionowane przez Trybunał unormowania umożliwiały dodatkowe obciążanie osoby fizycznej,
która popełniła przestępstwo przeciwko uprawnieniom
obywatela z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, nie tylko odpowiedzialnością na podstawie Kodeksu
karnego, ale także zobowiązaniem jej do ponoszenia
dodatkowej opłaty, wskazanej w innym akcie prawnym.

ORZECZENIA

Rencista musi poddać
się badaniom
Rencista, którego prawo do świadczenia zostało
ustalone prawomocnym wyrokiem sądu „na stałe”,
jest zobowiązany poddać się badaniom lekarskim,
jeżeli są one niezbędne do ustalenia prawa do
świadczeń określonych ustawą o emeryturach
i rentach z FUS – uznał Sąd Najwyższy.
Nie ma podstawy prawnej do zachowania renty z tytułu
niezdolności do pracy przez osobę, która nie wykazała niezdolności do pracy, dlatego też ZUS może wstrzymać wypłatę
należnego ubezpieczonemu świadczenia ze względu na niewypełnienie wskazanych prawem obowiązków, z których
jednym jest obowiązek poddania się badaniom lekarskim, jeśli
są niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń określonych
ustawą (art. 126 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).
Uchwała SN z 12.12.2011 r., sygn. akt I UZP 7/11
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PROJEKTY

Prawo telekomunikacyjne
po stronie konsumenta?
Projekt nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego wprowadzi
przepisy, które będą lepiej chroniły prawa użytkowników.
Zgodnie z tą propozycją, umowa na telefon czy Internet ma być przejrzysta, czytelna i zrozumiała; konsument
musi być świadomy, co przedsiębiorca mu gwarantuje i jakie
są ograniczenia w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej.
Jeśli korzystamy z Internetu przez komórkę,
będziemy mogli żądać, by przedsiębiorca powiadamiał nas o wykorzystaniu limitu transferu danych. Nie
będą nam więc groziły nieoczekiwanie wysokie rachunki za
korzystanie z Internetu.
Nie będziemy zmuszani do podpisywania bardzo
długich umów. Pierwsza umowa nie mogłaby być podpisana na dłużej niż dwa lata, a można by było też podpisać
umowę na czas krótszy niż rok – to powinno zwiększyć
konkurencję na rynku, bo przedsiębiorcy walczyliby
o klienta.
Dane o naszych połączeniach będą przechowywane
o połowę krócej – okres tzw. retencji danych ulegnie
skróceniu z 24 do 12 miesięcy. Przechowywanie danych
o połączeniach telekomunikacyjnych pozwala walczyć
z przestępstwami. Ma też zastosowanie np. w sprawach
o oszustwa na portalach aukcyjnych. Firmy telekomunikacyjne muszą przez 12 miesięcy przechowywać szczegółowe
dane o połączeniach właśnie po to, by móc rozstrzygać
reklamacje klientów.

powrót do spisu treści

Cookies w komputerach: będą mogły być umieszczane tylko za zgodą użytkownika. Zgodę tę projekt
definiuje tak, że użytkownik musi zostać powiadomiony
o tym, jakie cookies mogą się pojawić w jego komputerze. Decyzję wyrazi odpowiednio ustawiając parametry
przeglądarki. Jeśli po otrzymaniu szczegółowych informacji
o cookies nie zmieni ustawień , będzie można domniemywać,
że uznał ustawienie za wystarczające. Obowiązek uregulowania sposobu, w jaki w naszych komputerach pojawiają
się ślady po wizytach na różnych stronach internetowych
(tzw. cookies), wynika z dyrektyw unijnych.

Wolność zgromadzeń
ograniczona?
Prezydencki projekt nowelizacji Prawa o zgromadzeniach
przewiduje m.in. wprowadzenie obowiązku powiadamiania organu gminy o uczestnictwie w zgromadzeniach
osób, których rozpoznanie z powodu ubioru, zakrycia
twarzy lub zmiany wyglądu nie jest możliwe.
W świetle tej propozycji niedopuszczalne będzie jedynie
stosowanie przez uczestników zgromadzenia środków
uniemożliwiających ich rozpoznanie, w razie gdy organizator zgromadzenia nie wskazał w zawiadomieniu
informacji o tej okoliczności. Celem tej regulacji jest uniknięcie sytuacji, w której w sposób sprzeczny z intencjami
organizatorów zgromadzenia, uczestniczą w nim osoby,
których rozpoznanie nie jest możliwe.
Zdaniem organizacji pozarządowych, proponowana
nowelizacja Prawa o zgromadzeniach, gdyby została
przyjęta w aktualnym brzmieniu, doprowadziłaby do znaczącego pogorszenia konstytucyjnego standardu wolności
organizowania pokojowych zgromadzeń.

Nowe przepisy dotyczące
dziedziczenia
Rada ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Parlamencie Europejskim przyjęła rozporządzenie w sprawie
jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania
orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz stworzenia europejskiego certyfikatu spadkowego.
Ze swobodnego przepływu powinni skorzystać wszyscy
obywatele UE, którzy powołują się status i skutki prawne
wiążącego rozwiązania w sprawach spadkowych ustanowionego na mocy prawa krajowego danego państwa
członkowskiego.

Nowocześniejsze zbiórki
publiczne?
Wkrótce zbiórki publiczne będzie można przeprowadzać
jednym kliknięciem albo esemesem – umożliwiającą to
poprawkę wniósł do sejmowej podkomisji nadzwyczajnej, która rozpatruje rządowy projekt ustawy o zmianie
ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych
innych ustaw Minister Administracji i Cyfryzacji.
Przedstawiciele ponad 20 organizacji pozarządowych
podpisali zaś list otwarty do Ministra Boniego jako odpowiedź na propozycję zaostrzenia przepisów o zbiórkach
publicznych.
Przedstawione przez MAC propozycje zmian dotyczą
podziału kompetencji między MSW i MAC oraz zakładają
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wprowadzenie – po raz pierwszy – możliwości wykorzystania środków płatniczych innych niż gotówka. Teraz prawo
nie przewiduje w ogóle zbiórek drogą elektroniczną.
Docelowe rozwiązanie będzie wymagało pracy i uzgodnień, gdyż resort cyfryzacji chce, by powstało rozwiązanie
umożliwiające crowdfunding (tzn. finansowanie społecznościowe) na prostych, przejrzystych zasadach.

AKTUALNOŚCI

Co z Funduszem
Kościelnym?
Fundusz Kościelny powinien zostać zastąpiony 0,3-procentowym odpisem podatkowym – uważa szef MAC Michał
Boni.
Propozycja rządu zakłada m.in., że z dniem 1 stycznia 2013 r.
wejdzie w życie ustawa stwarzająca możliwość przekazania
na rzecz wybranego Kościoła lub innego związku wyznaniowego kwoty w wysokości 0,3% podatku należnego
wynikającego z zeznania podatkowego albo z korekty składanego zeznania.
Możliwość skorzystania przez podatnika podatku
dochodowego od osób fizycznych z tej instytucji będzie już
w zeznaniu podatkowego albo korekcie zeznania składanego za rok 2012.
Państwo wyrówna Kościołom i innym związkom wyznaniowym różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną z odpisu
a wysokością dotacji z budżetu państwa przewidzianą na
Fundusz Kościelny w roku 2012, waloryzowaną o wskaźnik
inflacji.

powrót do spisu treści

E-Call w każdym nowym
samochodzie
Jednak Parlament Europejski chce, żeby już od 2015 roku
wszystkie nowe samochody w Unii miały wbudowany system ostrzegawczy e-Call, czyli urządzenie powiadamiające
natychmiast służby ratunkowe o wypadku drogowym.
Zamontowany w samochodzie system e-Call pozwala na
natychmiastowe automatyczne połączenie z numerem
ratunkowym 112, kiedy czujniki w pojeździe zarejestrują
poważny wypadek drogowy. Nawet jeśli kierowca czy
pasażerowie nie są w stanie mówić, system ten przekazuje
służbom ratunkowym informację o dokładnej lokalizacji
pojazdu i czasie wypadku. E-Call może też być uruchomiony
ręcznie przez naciśnięcie przycisku w aucie.

Ruszają
internetowe portale
orzeczeń sądowych
Do końca lipca 2012 r. w każdym Sądzie Apelacyjnym
zostaną uruchomione Internetowe Portale Orzeczeń –
ogłosiło Ministerstwo Sprawiedliwości.
Ma to być krok do zapewnienia jeszcze szerszej realizacji
prawa do sądu, którego elementem jest zapewnienie jawności działania i szerokiego dostępu do informacji sądowej
obejmującej orzecznictwo sądów powszechnych wszystkich
szczebli.

UOKiK wygrał z UEFA
Warunki sprzedaży biletów na Euro 2012 w Polsce zawierały sprzeczne z prawem postanowienia. Argumenty Prezes
UOKiK potwierdził sąd, uznając 19 z 25 zakwestionowanych klauzul za niedozwolone, w tym m.in. wyłączanie
odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie biletów.
Klauzule uznane przez sąd prawomocnym wyrokiem za niedozwolone są wpisywane do rejestru prowadzonego przez
Prezesa UOKiK. Od tego momentu ich stosowanie w obrocie
prawnym z udziałem konsumentów w Polsce jest zakazane.

ZMIANY PRAWNE

Dzieci muszą posiadać
własny paszport
26 czerwca br. utraciły ważność wpisy dzieci do paszportów
rodziców. Oznacza to, że wszystkie dzieci przy przekraczaniu granicy muszą posiadać własny dokument podróży.
Zmiana dotyczy tylko dzieci, które zostały wpisane do paszportów swoich rodziców przed 28 sierpnia 2006 r. Bowiem
od sierpnia 2006 r. stosowana jest zasada „jedna osoba,
jeden paszport” i nie ma już możliwości wpisania dziecka do
paszportu rodzica.
Tymczasem najnowsza ustawa o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych przewiduje przedłużenie do 5 lat
ważności paszportów wydawanych małoletnim poniżej
5 roku życia. Zmiana wejdzie w życie 30 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Ustaw.
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