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VAT 

Wejdzie w życie  

 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji 

w zakresie podatku od towarów i usług 

 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 października 2020 r.  

 Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych objętych deklaracjami, o których mowa w 

art. 99 ust. 1- 3 ustawy o VAT, niezbędny do rozliczenia podatku, obliczenia jego wysokości, w tym 

wysokości podstawy opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego, a także dane 

dotyczące podatnika. Ponadto określa szczegółowy zakres danych objętych ewidencją, o których mowa 

w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, pozwalający na prawidłowe rozliczenie podatku oraz prawidłowe 

sporządzenie informacji podsumowującej. 

Link    

 

Projekty 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe 

Celem dla którego jest proponowane wprowadzenie nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz.106, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT jest 

wprowadzenie: 

1) rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – 

pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT); 

2) rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji 

prawnych w podatku od towarów i usług; 

3) zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).  

Ad. 1. Wprowadzone w ostatnich latach przez Ministra Finansów rozwiązania prawne i informatyczne 

w zakresie rozliczeń podatkowych usprawniają dokonywanie tych rozliczeń przez podatników oraz 

ułatwiają prowadzenie procesów ich weryfikacji przez organy podatkowe. 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1988
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Obecny postęp technologiczny w rozliczaniu podatków oraz wprowadzenie narzędzi 

analitycznych i zabezpieczających przed nadużyciami w VAT, w tym takich jak JPK_VAT, STIR, SENT, 

MPP (mechanizm podzielonej płatności), system kas on-line, tzw. white lista, umożliwiających Szefowi 

KAS sprawną weryfikację rozliczeń podatników, przyczynił się do uszczelnienia rozliczeń i poboru 

podatku od towarów i usług.  

Wprowadzone w ostatnich latach narzędzia uszczelniające VAT oraz związane z tym efekty 

w zakresie walki z nadużyciami w VAT, pozwoliły na weryfikację rozwiązań dotyczących rozliczania VAT, 

w niektórych przypadkach obowiązujących od 2004 r. Celem przeprowadzonego audytu tych 

rozwiązań było wyeliminowanie obciążeń administracyjnych w zakresie rozliczania podatku VAT po 

stronie podatników.  

Propozycje rozwiązań w tym zakresie zawarto w niniejszym projekcie ustawy – Pakiet Slim VAT.  

Pakiet  Slim VAT wpisuje się również w odpowiedź na postulaty przedsiębiorców kierowane do 

Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministra Finansów w związku z potrzebą przeciwdziałania negatywnym 

skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19. 

Ad. 2. Pakiet przepisów tzw. doprecyzowujących i uzupełniających VAT dotyczy głównie takich 

obszarów, jak:  

 zmiany do matrycy stawek VAT i Wiążącej Informacji Stawkowej, 

 przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015 w załączniku nr 15 do 

ustawy o VAT i w zakresie wyłączeń ze zwolnienia podmiotowego określonych w art. 

113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy o VAT, 

 zmiany doprecyzowujące w zakresie wykazu podatników VAT (tzw. white lista), 

 zmiany doprecyzowujące w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, 

 zmiany doprecyzowujące w zakresie nowego JPK VAT,  

 uchylenie ust. 8 w art. 7 ustawy o VAT – jako rozwiązania nadmiarowego, które 

w warunkach rozliczeń krajowych zaburza logikę w podejściu do opodatkowania 

dostawy towarów; 

Ad. 3 Zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).  

Obserwowany i utrzymujący się od lat wysoki poziom sprzedaży w Polsce towarów podróżnym 

spoza Unii Europejskiej, dynamiczny rozwój technologii cyfrowych umożliwiających dokonywanie 

szybkich i bezpiecznych transferów dużych partii danych oraz oczekiwania przedsiębiorców w zakresie 

zapewnienia przez Państwo równych dla wszystkich, bezpiecznych, innowacyjnych oraz 

właściwych/stabilnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej wymuszają podjęcie działań 
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zmierzających do realizacji powyższych oczekiwań i wyzwań. W związku z tym przygotowano pakiet 

rozwiązań do procedury potwierdzania i rozliczania dokumentów TAX FREE.  

 

Opis najważniejszych zmian proponowanych do wprowadzenia w projekcie ustawy: 

I. Pakiet zmian upraszczających „Slim VAT” 

1. Wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z 

tytułu eksportu towarów z 2 na 6 m-cy. 

2. Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów 

rozliczeniowych, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie, odliczanie na 

dotychczasowych zasadach, tj. do 3 okresów rozliczeniowych.  

3. Spójne kursy walut - dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania 

do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z 

zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, 

obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania dla danej transakcji (po wyborze opcji 

podatnik jest obowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od 

początku miesiąca, w którym ją wybrał).  

4. Wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur 

dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.  

5. Podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł. 

6. Brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus. 

7. Wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających 

cenę. Rozwiązanie potwierdza dotychczasową praktykę, zgodnie z którą w przypadku, gdy 

podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za 

okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.  

II. Pakiet zmian o charakterze doprecyzowującym i upraszczającym: 

1. Zmiany w zakresie wiążącej informacji stawkowej (WIS) wprowadzonej ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 

r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751, z 

późn. zm.) – dalej: „ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r.”, mające na celu dopracowanie i uzupełnienie 

systemu WIS jako całości, tj. wprowadzenie 3-letniego okresu ważności WIS (art. 42ha), 

wprowadzenie ograniczenia ochrony, jaką zapewnia WIS podatnikowi w przypadku, gdy WIS zostanie 

wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa (art. 42ca), umożliwienie otrzymywania 
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przez podatników WIS dla towarów klasyfikowanych w ustawie o VAT według Polskiej Klasyfikacji 

Wyrobów i Usług (PKWiU) – np. dla towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności – czego 

nie przewidują obecne przepisy w tym zakresie (art. 42a pkt 2), wprowadzenie zasady niewydania 

WIS, gdy zakres przedmiotowy wniosku o jej wydanie pokrywa się z przedmiotem toczącego się 

postępowania lub sprawa została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego 

(art. 42b ust. 3a i 3b). 

2. Zmiany w zakresie stawek podatku VAT mają wyłącznie charakter redakcyjny i doprecyzowujący – 

np. tytuły kolumn w załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy. 

3. Zmiany o charakterze dostosowującym przepisy ustawy o VAT do przepisów wprowadzonych ustawą 

z dnia 9 sierpnia 2019 r. – w zakresie definicji rolnika ryczałtowego (art. 2 pkt 19), definicji czasopism 

regionalnych i lokalnych (art. 2 pkt 27g), tytułu zwolnieniowego dla dostawy produktów rolnych oraz 

świadczenia usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego (art. 43 ust. 1 pkt 3).  

4. Dodanie art. 109 ust. 3l spowoduje, że poprzez wskazanie, że do kar pieniężnych przewidzianych w 

ustawie o VAT stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Wyeliminowane zostaną sytuacje 

pozostawania przez organy równoległe w dwóch procedurach – jednej regulowanej Ordynacją 

podatkową (najczęściej czynności sprawdzające, w których zidentyfikowano błąd) i drugą 

regulowaną k.p.a. (wezwanie do usunięcia błędu i decyzja o nałożeniu kary). 

5. Zmiany załącznika nr 15 i w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy o VAT – doprecyzowano w związku 

przełożeniem objętych tą regulacją grupowań towarów w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 

(dalej: PKWiU) 2008 na PKWiU 2015 r. Dodatkowo, w projekcie doprecyzowano brzmienie art. 113 

ust. 13 pkt 1 lit. g ustawy o VAT. Zgodnie z projektem ze zwolnienia podmiotowego w VAT 

wyłączone są zarówno części i akcesoria do pojazdów samochodowych i motocykli. 

III. Zmiana w zakresie Tax Free – wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE 

Proponuje się, aby obecnie obowiązująca procedura wystawiania, potwierdzania i rozliczania 

dokumentów TAX FREE, była realizowana za pośrednictwem elektronicznego obiegu dokumentów TAX 

FREE, rejestrowanych w krajowym systemie teleinformatycznym służącym do obsługi dokumentów, 

będących podstawą dokonania zwrotu podatku VAT podróżnym, na Platformie Usług Elektronicznych 

Skarbowo – Celnych (PUESC). Proponuje się także wprowadzenie obowiązku stosowania kas online przez 

sprzedawców uczestniczących w systemie zwrotu podatku podróżnym. Realizacja powyższego 

zamierzenia wymaga dokonania zmian przepisów ustawy o VAT w szczególności artykułów: 2, 109, 127, 

128, 129 i 130 oraz zmian przepisów wykonawczych. 
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IV. Projekt zawiera również zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia – Prawo bankowe. W zakresie tej 

ustawy proponuje się: 

1) zmiany o charakterze techniczno-legislacyjnym mające na celu uniknięcie stosowania definicji 

nawiasowej w przypadku stosowania pojęcia „rachunek techniczny”; 

2) zmianę polegającą na wprowadzeniu możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty 

odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz 

agencji celnych.  

 

Stan: 18.08.20 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 z wyjątkami. 

Link 

 

 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom 

COVID -19 

W art. 2 ustawy przewiduje się wprowadzenie zmian do przepisów ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) – dalej: „ustawa o VAT”, 

które mają na celu skorelowanie poziomu stawek tego podatku ze stanem finansów publicznych, a więc 

i z ogólną kondycją gospodarki, w związku z trwającym obecnie stanem epidemii.  

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (art. 146aa ustawy o VAT) podwyższone o 

1 punkt procentowy stawki podatku VAT obowiązują do końca roku następującego po roku, w którym 

zostały spełnione określone warunki makroekonomiczne. 

Wybuch epidemii COVID-19 i jej szybkie rozprzestrzenianie się na całym świecie postawił nowe 

wyzwania przed polską polityką fiskalną. Muszą zostać zapewnione środki na walkę z pandemią i 

wspieranie ożywienia gospodarczego, przy równoczesnym zachowaniu stabilności fiskalnej. Połączony 

efekt działań dyskrecjonalnych mających na celu powstrzymanie epidemii, leczenie chorych, ochronę 

miejsc pracy i dochodów pracowników oraz zapewnienie wsparcia płynnościowego firmom, a także 

utrata dochodów podatkowych w wyniku kryzysu doprowadzi do znacznego wzrostu deficytu i długu 

publicznego. Zgodnie z szacunkami zaprezentowanymi w Programie konwergencji. Aktualizacja 2020 

działania dyskrecjonalne rządu związane z epidemią, a także niższe dochody podatkowe doprowadzą 

do wzrostu deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych z 0,7% PKB w 2019 r. do 8,4% PKB 

w 2020 r. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie z kolei do 55,2% PKB.  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337206
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Intencją ustawodawcy wprowadzającego art. 146aa do ustawy o VAT było powiązanie poziomu 

stawek tego podatku ze stanem finansów publicznych i z ogólną kondycją gospodarki. Na podstawie 

danych za rok 2019 r., polska gospodarka spełniła ww. określone warunki, co oznaczałoby powrócenie 

do niższych stawek VAT od 2021 r. Jednak warunki te, z uwagi na epidemię COVID-19, nie zostały 

spełnione w sposób trwały. Ze względu na obowiązujący stan epidemii oraz konieczność odbudowy 

gospodarki obniżka stawek VAT nie byłaby obecnie działaniem uzasadnionym. Pomniejszyłaby ona 

dochody budżetowe oraz przestrzeń fiskalną umożliwiającą sfinansowanie działań służących 

odbudowie gospodarki po kryzysie, m.in. inwestycji publicznych. Zaprojektowany wcześniej 

mechanizm z art. 146aa ustawy o VAT nie uwzględniał sytuacji, o których mowa w art. 112d ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, co uzupełnia zaproponowana nowelizacja. Pozostawia 

ona wcześniejsze warunki makroekonomiczno-fiskalne, zastrzegając jednak, że powrót do niższych 

stawek VAT może mieć miejsce jedynie podczas stabilnej sytuacji gospodarczej, a więc podczas 

stosowania pierwotnej formuły stabilizującej reguły wydatkowej z art. 112aa ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych.  

Art. 112d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych umożliwia wyłączenie 

stosowania stabilizującej reguły wydatkowej w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności w sytuacji 

stanu wojennego, stanu wyjątkowego, klęski żywiołowej lub właśnie stanu epidemii, ogłoszonego na 

całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz jeżeli spełnione zostaną określone parametry 

makroekonomiczne.  

Mając na uwadze aktualne prognozy makroekonomiczne, zakłada się, że powrót do stosowania 

stabilizującej reguły wydatkowej, zgodnie z formułą zawartą w art. 112aa ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, nastąpi w ciągu 2 lat, czyli w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.  

Nowa konstrukcja projektowanego przepisu art. 146aa ust. 1a odracza powrót do stawek VAT 

w wysokości 22% i 7% i przewiduje, że powrót ten nastąpi w roku następującym po roku, w którym 

łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 

 jest stosowana stabilizująca reguła wydatkowa, 

 osiągnięte zostaną wartości wskaźników, o których mowa w ust. 1 tego przepisu. 

Obniżenie stawek VAT będzie zatem powiązane z trwale dobrą kondycją budżetu, co jest 

uzasadnione faktem, że wpływy z VAT stanowią główne źródło dochodów Skarbu Państwa. 

 

Stan: 17.09.20 – Ustawę uchwalono na posiedzeniu dn. 17.09.20, tekst ustawy przekazano do Senatu. 

Ustawa przewiduje, że wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z wyjątkami. 
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Link 

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wzorów 

deklaracji o podatku od towarów i usług od podmiotów innych niż zarejestrowani jako 

podatnicy VAT czynni 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 99 ust. 14 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), zwanej dalej „ustawą”, 

w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520) oraz ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751). 

Z uwagi na fakt, iż rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzorów 

deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 2104) utraci moc z dniem 1 kwietnia 

2020 r. aby uniknąć luki w prawie należy wydać rozporządzenie w sprawie deklaracji o podatku od 

towarów i usług: VAT-8 i VAT-9M - obowiązujących od 1 kwietnia 2020 r. 

Określenie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług VAT-8 i VAT-9M oraz Objaśnień 

do deklaracji. Jednolity wzór deklaracji ułatwi podatnikom podatku od towarów i usług wykonywanie 

obowiązku podatkowego. 

 

Stan: 14.09.2020 r. – skierowanie projektu do podpisu ministra. 

Projekt przewidywał, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.  

Link  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=590
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12331800/katalog/12673152#12673152
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Akcyza i cło   

Weszło w życie  

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie towarów, których 

przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów 

oraz obrotu paliwami opałowymi 

 

Rozporządzenie weszło w życie w dn. 1 września 2020 r. 

 

W związku ze zmianą art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania 

drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 

859), nastąpi uchylenie bezpośrednie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2018 r. w 

sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego 

przewozu towarów (Dz. U. poz. 1427 oraz z 2019 r. poz. 1585 i 2543). Niezbędne jest zatem wydanie 

nowego rozporządzenia, które co do zasady powiela dotychczasową regulację. Dodatkowo z uwagi na 

potencjalne nadużycia wynikające z braku możliwości rozróżnienia - bez specjalistycznej aparatury - 

metanolu syntetycznego i niesyntetycznego (jedynie niesyntetyczny podlega zgłoszeniu), 

zaproponowano objęcie metanolu syntetycznego systemem monitorowania drogowego i kolejowego 

przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. 

Projekt rozporządzenia ma na celu wykonanie upoważnienia ustawowego w związku z jego 

zmianą, a brzmienie projektowanych przepisów stanowi powtórzenie poprzedzającego go 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie towarów, których przewóz jest 

objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 1427 oraz z 

2019 r. poz. 1585 i 2543), uzupełnionego o metanol (alkohol metolowy), będący pochodzenia 

syntetycznego, (CN ex 2905 11 00), jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem 

przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów. 

 

Link 

 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1477
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Projekty 

 Projekt ustawy o wyrobach winiarskich 

 

Rozwiązywane problemy to konieczność:  

1) dostosowania przepisów krajowych do nowych rozwiązań wprowadzonych przepisami 

prawa Unii Europejskiej o wspólnej organizacji rynku wina,  

2) zwiększenia konkurencyjności producentów fermentowanych napojów winiarskich przez 

wprowadzenie zmian technologicznych w kategoriach fermentowanych napojów winiarskich,  

3) usunięcie z przepisów dotyczących wyrobu fermentowanych wyrobów winiarskich 

nieścisłości,  

4) poprawy przejrzystości przepisów sektorowych przez połączenie wymagań produkcyjnych z 

wymaganiami dotyczącymi znakowania fermentowanych napojów winiarskich w zakresie 

nazw przewidzianych prawem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, uproszczenia 

i ujednolicenia wymagań dotyczących wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących 

działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich,  

5) poprawy konkurencyjności przedsiębiorców wyrabiających cydr, perry, wina owocowe 

markowe oraz miód pitny markowy z surowców pozyskanych we własnym gospodarstwie 

przez zwiększenie limitu produkcji tych napojów z maksymalnie 10 000 l w skali roku do 

maksymalnie 100 000 l w skali roku,  

6) zmniejszenia liczby kontroli przez wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów 

pomiędzy instytucjami kontrolnymi w ramach kontroli w sektorze wina,  

7) wprowadzenia uproszczeń w zakresie zbierania danych statystycznych od podmiotów 

działających na rynku wina,  

8) umożliwienia dostępu producentom wina do informacji o plantacjach winorośli w Polsce. 

 

      Wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych polegających na:  

1) harmonizacji przepisów dotyczących wymogów produkcyjnych i znakowania 

fermentowanych napojów winiarskich, w tym poprawie czytelności przepisów obecnie 

zawartych w ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz o organizacji rynku wina, 

zwanej dalej „ustawą winiarską” w celu ich dostosowania do potrzeb rynku,  

2) podniesieniu wymagań jakościowych dla niektórych fermentowanych napojów winiarskich 

oraz wprowadzeniu kategorii tych napojów, które pozwolą na lepsze dostosowanie się 

producentów takich napojów do wymagań rynku, w szczególności utworzenie kategorii 
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cydrów aromatyzowanych i perry aromatyzowanych – w chwili obecnej ustawa winiarska nie 

przewiduje możliwości wyrobu cydrów aromatyzowanych i perry aromatyzowanych,  

3) powiązaniu nazw kategorii fermentowanych napojów winiarskich z przepisami 

horyzontalnymi dotyczącymi znakowania środków spożywczych w celu uproszczenia struktury 

przepisów w prawodawstwie krajowym – obecnie informacje dotyczące znakowania 

fermentowanych napojów winiarskich są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków 

spożywczych, powodując, że przepisy te są bardziej skomplikowane;  

4) uproszczeniu i ujednoliceniu zasad wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących 

działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich poprzez wprowadzenie 

przepisów obligujących Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do 

umieszczania wzoru wniosku na stronach internetowych urzędu – w chwili obecnej 

przedsiębiorcy składając wniosek o wpis do ww. rejestru lub o zmianę wpisu w ww. rejestrze 

są zobligowani do opracowywania takich wniosków na podstawie przepisów ustawy 

winiarskiej, co generuje problemy interpretacyjne;  

5) odstąpieniu, w stosunku do przepisów ustawy winiarskiej, od wymogu posiadania przez 

przedsiębiorcę planu obiektów budowlanych oraz wymogów określających minimalne 

dozwolone pojemności stosowanych przez przedsiębiorcę zbiorników do magazynowania i 

przechowywania wyrobów winiarskich – przedmiotowe przepisy są zbyt szczegółowe oraz 

stanowią barierę administracyjną;  

6) doprecyzowaniu, że wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie wyrobu lub 

rozlewu wyrobów winiarskich nie dotyczy podmiotów rozlewających wyroby winiarskie 

wprowadzone do obrotu w opakowaniach zbiorczych (to jest w kegach lub beczkach) do 

opakowań jednostkowych w miejscu prowadzenia sprzedaży detalicznej takich wyrobów - 

przepisy ustawy winiarskiej nie regulowały tej kwestii tworząc wątpliwość prawną;  

7) przekazaniu prowadzenia rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie 

wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich (rejestr działalności regulowanej) Dyrektorowi 

Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - obecnie rejestr ten jest prowadzony 

przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi), w celu gromadzenia danych na temat rynku wyrobów 

winiarskich, to jest fermentowanych napojów winiarskich oraz wina w jednym urzędzie, w 

formie elektronicznej;  

8) zwiększeniu konkurencyjności drobnych producentów cydru, perry, wina owocowego 

markowego i miodu pitnego markowego z surowców wyrobionych we własnym gospodarstwie 

przez umożliwienie produkcji takich napojów proporcjonalnie do wielkości posiadanych 
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hektarów sadów lub ilości uli – obecnie producenci tacy mogą wyrabiać maksymalnie 10 000 

litrów cydru lub perry, 5 000 litrów wina owocowego lub miód pitny wytworzony z 500 litrów 

miodu;  

9) zwiększeniu konkurencyjności drobnych producentów cydru, perry, wina owocowego 

markowego i miodu pitnego markowego z surowców wyrobionych we własnym gospodarstwie 

przez umożliwienie takim przedsiębiorcom wyrobu takich napojów poza składem 

podatkowym, co przekłada się na zmniejszenie obciążeń administracyjnych – w chwili obecnej 

producenci tacy nie maja możliwości produkcji ww. wyrobów poza składem celnym,  

10) wprowadzenie odstępstw dla uczestników rynku wina od niektórych przepisów Unii 

Europejskiej w celu dostosowania przepisów do nadal niewielkiej produkcji wina w Polsce – 

obecne uregulowania zawarte w ustawie winiarskiej zawierają część takich odstępstw.  

11) zniesieniu niektórych obciążeń administracyjnych w stosunku do obecnie obowiązujących 

uregulowań zawartych w przepisach ustawy winiarskiej związanych z gromadzeniem danych 

statystycznych w zakresie rynku wina, których możliwość wprowadzenia wynika z 

nowowprowadzonych odstępstw zawartych w przepisach Unii Europejskiej;  

12) uproszczeniu systemu certyfikacji wina odmianowego i wina rocznikowego przez usunięcie 

potrzeby umieszczania numeru identyfikacyjnego dla wina odmianowego lub wina 

rocznikowego na etykietach takich win.;  

13) utworzeniu systemu elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy instytucjami 

kontrolnymi w ramach sektora wina w celu przyśpieszenia wymiany informacji oraz 

zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla producentów wina –obecnie wymiana informacji 

pomiędzy takim instytucjami dokonywana jest w formie papierowej. 

 

 Stan: 15.09.20 – Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych. 

 Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia. 

 Link 

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień 

wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy 

 

Projekt rozporządzenia zakłada czasowe utrzymanie zwolnienia z obowiązku oznaczania 

znakami akcyzy wyrobów akcyzowych, importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i 

wyprodukowanych na terytorium kraju (między innymi: piwa, alkoholu etylowego skażonego, olejów 

ropy naftowej, gazu ziemnego i pozostałych wyrobów gazowych, preparatów smarowych, cygar i 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337152/katalog/12709825#12709825
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cygaretek), wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 

r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2427, z późn. zm.) oraz wyrobów akcyzowych wyprodukowanych poza terytorium kraju, 

przeznaczonych do użycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze. 

Zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy ww. wyrobów akcyzowych obowiązuje 

konsekwentnie od momentu wprowadzenia przedmiotowego obowiązku. Ponadto w chwili obecnej 

interwencja państwa w postaci wprowadzenia obowiązku oznaczania nie jest zasadna, zarówno z 

uwagi na nakłady finansowe związane z wprowadzeniem systemu oznaczania obciążającym budżet 

państwa i podatników, jak również trudności techniczne związane z aplikowaniem znaków akcyzy na 

niektóre wyroby. 

 

Przedmiotowe rozporządzenie przedłuża zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy 

do dnia 31 grudnia 2022 r. importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych 

na terytorium kraju, innych niż określone w art. 118 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym, wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami 

akcyzy. 

 

 Stan: 7.09.20 – Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych. 

 Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 Link 

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień 

od podatku akcyzowego 

 

Od 1 lipca 2020 r. płyny do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie zostały 

objęte pozytywną stawką akcyzy, jednocześnie z uwagi na panującą pandemię COVID-19 zaniechano 

poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i tych wyrobów do dnia 1 

października 2020 r. Susz tytoniowy jest opodatkowany akcyzą od 2013 r. Brak jest zwolnienia od 

akcyzy dla tych wyrobów w sytuacji przeznaczania ich do badań naukowych oraz badań związanych z 

jakością wyrobów. 

Proponuje się wprowadzenie w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień od 

podatku akcyzowego zwolnień od akcyzy podobnych do już obowiązujących zwolnień wyrobów 

tytoniowych przeznaczonych do badań naukowych oraz badań, które są związane z jakością produktu 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337901/katalog/12716301#12716301
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(§14) oraz napojów alkoholowych używanych jako próbki do analiz, niezbędnych prób produkcyjnych 

lub celów naukowych, do badań naukowych a także do procesów produkcyjnych, pod warunkiem że 

produkt końcowy nie zawiera alkoholu (§ 9). W rozporządzeniu zostanie wprowadzona regulacja, na 

mocy której możliwe będzie zwolnienie od akcyzy próbek płynów do papierosów elektronicznych, 

wyrobów nowatorskich oraz suszu tytoniowego w sytuacji przeznaczenia ich do badań naukowych oraz 

badań, związanych z jakością produktu. 

 

 Stan: 21.09.20 – Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych. 

 Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 października 2020 r. 

 Link 

 

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

przedłużenia ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów 

spirytusowych 

 

Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia okresu 

ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych stanowi 

wykonanie upoważnienia zawartego w art. 134 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. po. 722) umożliwiającego kolejne przedłużenie okresu ważności znaków 

akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych – wg wzorów 

obowiązujących do dnia 31 grudnia 2018 r. – ponad okres ustalony w art. 134 ust. 2 ustawy (12 

miesięcy, czyli do dnia 31 grudnia 2019 r.) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 września 

2019 r. w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania 

jednostkowe wyrobów spirytusowych (Dz. U. poz. 1784), tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. Zatem, 

wprowadzane projektowaną zmianą przedłużenie okresu ważności znaków akcyzy obejmuje okres od 

1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. 

Projekt rozporządzenia zakłada przedłużenie okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na 

opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych, których wzory zostały określone w poz. III i VII w 

załączniku nr 1 oraz w poz. III w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 

2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2018 r. poz. 428 i 1178 

oraz z 2019 r. poz. 225), po upływie 12-miesięcznego ustawowego okresu przedłużenia ważności tych 

znaków oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 września 2019 r. w sprawie przedłużenia 

okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych 

(Dz. U. poz. 1784) , które przedłużyło ten termin do dnia 31 grudnia 2020 r. Przedłużenie ważności 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337900/katalog/12716252#12716252
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„starych wzorów” znaków akcyzy nałożonych na wyroby spirytusowe obowiązujących do dnia 31 

grudnia 2020 r. obejmie okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., czyli pół roku. 

Projektowana regulacja ułatwi podmiotom obowiązanym do oznaczania wyrobów spirytusowych 

płynną sprzedaż zapasów wyrobów oznaczonych dotychczasowymi znakami akcyzy. 

 

 Stan: 31.08.20 – Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych. 

 Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 Link 
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Podatki dochodowe 

Projekty 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw 

 

Celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatków dochodowych, tak aby 

zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności 

przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. 

Kierunek zmian przyjęty w projekcie wpisuje się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 

2017 r. (M.P. poz. 260). Przyjęte w projekcie rozwiązania podzielić można na: A. Przepisy uszczelniające 

system podatku dochodowego poprzez objęcie zakresem podmiotowym ustawy CIT mających siedzibę 

lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółek komandytowych oraz tych spółek jawnych, 

których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i w przypadku których podatnicy podatku 

dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani, co powoduje 

możliwość uchylania się tych podmiotów z opodatkowania podatkiem dochodowym, a także 

rozwiązania ułatwiające dochodzenie należności podatkowych w przypadku dochodu ze sprzedaży 

udziałów (akcji) w spółkach nieruchomościowych przez nierezydentów. B. Zmiany w ustawie o ryczałcie 

mające na celu zwiększenie atrakcyjności opodatkowania w tej formie oraz poszerzenie grupy 

podatników, którzy będą mogli z niej skorzystać.  

Przede wszystkim zmiany polegają na podniesieniu limitu przychodów (z 250 tys. euro do 2 

mln euro) warunkującego wybór ryczałtu (zapowiedź z expose Premiera), zlikwidowaniu większości 

przypadków, w których określona działalność wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów 

ewidencjonowanych. Projektowane jest również zmniejszenie wysokości niektórych stawek ryczałtu. 

Wprowadzane zmiany poza realizacją zapowiedzi z expose Premiera wychodzą naprzeciw postulatom 

zgłaszanym m.in. przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, środowisk samych 

przedsiębiorców, jak i podatników uzyskujących przychody z najmu opodatkowane ryczałtem od 

przychodów ewidencjonowanych. Postulaty te dotyczyły dopuszczenia możliwości jak najszerszego 

korzystania z opodatkowania w tej formie, uregulowania zasad opodatkowania przychodów z najmu 

(spory, kiedy najem, a kiedy działalność gospodarcza), obniżenia stawek podatku. Przedstawiony 
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projekt realizuje te postulaty, co do zasady z ryczałtu będą mogli korzystać wszyscy przedsiębiorcy 

(pozostawiono nieliczne wyłączenia np. działalność kantorowa nie może być opodatkowana w tej 

formie), również w większości przypadków rozwiązuje spór dotyczący, kiedy mamy do czynienia z 

najmem jako źródłem przychodów, a kiedy jest to działalność gospodarcza. Obniżono także niektóre 

stawki (wolne zawody z 20% do 17%). 2 C. Zmiany w przepisach o cenach transferowych. 

Przedmiotowe zmiany polegają w szczególności na rozszerzeniu zakresu transakcji podlegających 

weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej, w szczególności w przypadku gdy rzeczywisty 

właściciel (beneficial owner) ma siedzibę w tzw. „raju podatkowym”. Jednocześnie zmiany obejmują 

rozszerzenie obowiązków dokumentacyjnych związanych z przedmiotowymi transakcjami. Ponadto 

zaproponowano wprowadzenie dla tych transakcji tzw. testu korzyści. Jednocześnie ustawa 

wprowadza zmianę w zakresie zwolnienia przedmiotowego dotyczącego dochodów marynarzy, o 

którym mowa w art. 21ust. 1 pkt 23c ustawy PIT, w wyniku której zostanie zrównana sytuacja 

prawnopodatkowa marynarzy statków morskich, niezależnie od bandery państwa, pod którą pływają. 

Ponadto ustawa zmienia zasady stosowania ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy PIT, 

poprzez wprowadzenie limitu odliczenia z tego tytułu. Od czasu wprowadzenia ulgi abolicyjnej do 

polskiego systemu podatkowego uwarunkowania stanowiące uzasadnienie jej obowiązywania uległy 

zasadniczym zmianom. Po pierwsze, wzrosła świadomość podatników uzyskujących dochody za 

granicą w zakresie konsekwencji podatkowych osiągania dochodów w drugim państwie. Po drugie, 

zauważono negatywne konsekwencje związane z wykorzystywaniem ulgi do agresywnej polityki 

podatkowej, przy wykorzystaniu postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Mając 

na uwadze podejmowane działania w ramach zapobiegania erozji bazy podatkowej oraz przerzucania 

zysków należy uznać, że obecny skutek zastosowania ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości nie realizuje 

polityki podatkowej w zakresie eliminowania podwójnego opodatkowania, a także nie zachęca do 

osiągania przychodów w Polsce. W związku z tym, proponuje się ograniczenie stosowania odliczenia z 

tytułu ulgi abolicyjnej, do wysokości nieprzekraczającej kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa 

w art. 27 ust. 1a pkt 1 ustawy PIT, tj. 1360 zł. Jest to kwota zmniejszająca podatek przewidziana dla 

grupy podatników, których podstawa obliczenia podatku nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 

8000 zł. 

Przedłożony projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w następujących aktach 

prawnych: - ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1426 i 1291) - ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1406), - ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43, z późn. zm.). Do 

nowych rozwiązań przewidzianych w projekcie w zakresie ustawy o CIT należy.:  
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• rozszerzenie zakresu szacowania wartości transakcji, mająca na celu uszczelnienie sytemu 

podatkowego i zapobieganie przerzucaniu dochodów do tzw. rajów podatkowych;  

• uszczelnienia w zakresie progu dokumentacyjnego w przypadku transakcji kontrolowanych z 

podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym 

szkodliwą konkurencję podatkową;  

• uszczelnienie systemu podatkowego oraz odpowiedź na tworzone przez podatników struktury 

optymalizacyjne z wykorzystaniem spółek komandytowych poprzez nadanie spółce komandytowej 

statusu podatnika podatku dochodowego;  

• zwolnienie od podatku dochodów komandytariusza z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej do 

określonego limitu;  

• zapewnienie możliwości weryfikacji prawidłowości rozliczeń w tym podatku przez będących 

podatnikami tego podatku wspólników spółek jawnych;  

• dostosowanie krajowych regulacji dotyczących źródeł dochodów osiąganych przez nierezydentów na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do standardów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 

zmienianych w drodze MLI;  

• podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro 

uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT. Celem zmiany jest realizacja 

zapowiedzi z expose Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, dotyczącej wprowadzenia stosownego 

rozwiązania wpisującego się w realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która 

3 podkreśla wartość rozwoju przedsiębiorczości i wspierania przedsiębiorców, w szczególności z 

kategorii MŚP,  

• ograniczenie możliwości rozliczania strat w sytuacji w której podatnik przejął inny podmiot lub do 

podatnika wniesiony został wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa lub wkład pieniężny za który podatnik nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną 

część przedsiębiorstwa;  

• doprecyzowanie dyspozycji przepisu art. 14a poprzez wskazanie wprost, iż obejmuje on swoją normą 

również przeniesienie przez likwidowaną spółkę (spółdzielnię) majątku rzeczowego na rzecz jej 

wspólników (akcjonariuszy, członków spółdzielni) tytułem podziału majątku likwidowanej osoby 

prawnej;  

• ograniczenie, w okresie korzystania przez podatnika ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem 

dochodowym, możliwości stosowania obniżonych lub podwyższonych stawek amortyzacyjnych w 

stosunku do środków trwałych wykorzystywanych w działalności, z której dochody podlegają takiemu 

zwolnieniu;  
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• przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w tzw. spółkach 

nieruchomościowych ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową;  

• nałożeniu na podmioty określone w art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych, tj. podatników, których przychody w roku poprzednim przekroczyły 

wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro, jak również podatników 

działających w formie podatkowej grupy kapitałowej (PGK), niezależnie od wysokości osiąganych przez 

taką grupę przychodów, obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z 

realizacji strategii podatkowej. 

 

Stan: 16.09.20 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. z wyjątkami: 

1) art. 8, art. 10 i art. 16, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;  

2) art. 4 i art. 7, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2021 r. 

Link 

 

 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych 

innych ustaw 

 

Celem wprowadzanych bądź modyfikowanych niniejszą ustawą przepisów jest realizacja 

zapowiedzi wyrażonej przez Rząd w zakresie wprowadzenia nowego, proinwestycyjnego systemu 

opodatkowania osób prawnych, wzorowanego na rozwiązaniu zastosowanym w Estonii (od 2000 

roku). Nowa instytucja wpisuje się w realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz przyjętej przez ONZ Agendy na rzecz zrównoważonego 

rozwoju 2030, które podkreślają wartość rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawy otoczenia 

instytucjonalnego i prawnego, uwzględniającego potrzeby przedsiębiorców – w szczególności tych 

należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również podejmowania działań na rzecz 

promowania stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego. Jest to szczególnie 

istotne w obliczu konieczności przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu wywołanego pandemią 

COVID-19. Antykryzysowa polityka podatkowa była prowadzona na większa skalę w wielu państwach 

Unii Europejskiej po Wielkim Kryzysie w 2007 roku. Mając jednak na uwadze, że nadchodzące 

załamanie gospodarcze ma zupełnie inne niż dotychczas – tj. epidemiczne – podłoże, wskazane jest 

wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego zupełnie nowych instytucji, które będą 

jednocześnie wystarczająco elastycznym narzędziem stabilizacyjnym w perspektywie przyszłości. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338256/katalog/12719153#12719153
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Rozwiązania te, poprzez wsparcie płynności, adresują problemy tych podatników, dla których 

utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki konkurencji odgrywają 

fundamentalną rolę w istnieniu lub rozwijaniu przedsiębiorstwa. Tworzą one zatem warunki do 

rozwoju i coraz lepszej konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej tych firm. Organizacja Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zauważa, że co trzeciemu polskiemu podmiotowi z sektora małych i 

średnich przedsiębiorstw nie udaje się pozyskać potrzebnego finansowania dłużnego (dane za 2017 

rok), a rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 będzie skutkować pogłębieniem tych utrudnień, co 

dotyczy w szczególności przedsiębiorstw o podwyższonym ryzyku działalności - czyli firm 

innowacyjnych i rozpoczynających działalność. Płynność finansowa przekłada się na możliwości 

rozwoju przedsiębiorstw, zatrudnienia nowych, wykwalifikowanych pracowników (i utrzymania 

dotychczasowych), a także realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Zgodnie z danymi PARP utraty 

płynności finansowej najbardziej obawiają się mikroprzedsiębiorstwa (33%), mniej zaś podmioty 

średnie (10%), a w najmniejszym stopniu firmy duże (12%). Większe podmioty, w szczególności zaś te 

będące członkami grup kapitałowych, mogą pozyskać finansowanie lub gwarancję takiego 

finansowania od spółek zależnych. Niejednokrotnie przystępują one do umowy o wspólnym 

zarządzaniu płynnością finansową (umowa cash poolingu), która umożliwia im łatwe pozyskanie 

finansowania. Mniejsze podmioty, o prostej strukturze udziałowej, nie mają takich możliwości, a 

dostęp do finansowania bankowego potrafi być dla nich bardzo utrudniony. 

Mając na uwadze trudności płynnościowe najmniejszych podmiotów, szczególnie w 

pierwszym roku działalności oraz barierę w postaci utrudnionego dostępu do finansowania dłużnego, 

wskazane jest wsparcie tego sektora w celu znoszenia barier konkurencyjnych i umożliwienia im 

wzrostu zgodnie z ich potencjałem. 

Przedłożony projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w następujących aktach 

prawnych: – ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 

r., poz. 865 ze zm.), – ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.), – ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 

2019 r., poz. 900 ze zm.), – ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 

351 ze zm.). Do nowych rozwiązań przewidzianych w projekcie należy wprowadzenie dwóch 

alternatywnych wariantów opodatkowania tj.: a) systemu wzorowanego na rozwiązaniu estońskim 

wiążącego dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegającego na znacznej 

modyfikacji dotychczasowych zasad opodatkowania, b) specjalnego funduszu inwestycyjnego, który 

(w sensie ekonomicznym) umożliwi podatnikom szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w 

kosztach podatkowych bez ingerencji w dotychczasowe rozliczenia podatkowe. Poprzez wprowadzenie 

zachęty do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój i podjęcie inwestycji, nowe zasady 
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opodatkowania powinny stymulować przedsiębiorstwa do zwiększania zatrudnienia i nakładów na 

środki trwałe. Celem projektu jest realizacja zapowiedzi wyrażonej przez Rząd, w zakresie 

wprowadzenia systemu opodatkowania wspierającego mniejsze przedsiębiorstwa. Grupą docelową są 

pomioty w sposób szczególny dotknięte problemami w zakresie utrzymania płynności i dostępu do 

finansowania. Rekomendowane rozwiązanie ma w założeniu znosić bariery w rozwoju tych 

przedsiębiorstw. Oba wskazane warianty mają charakter silnie proinwestycyjny i tym samym, 

wspierający wzrost gospodarczy. Są to kolejne, obok zwiększenia podatkowej atrakcyjności 

finansowania własnego (notional interest deduction– NID), zachęty podatkowe do pozostawiania w 

spółkach kapitału na rozwój i zwiększanie nakładów na środki trwałe. Zakłada się, że zarówno 

przesunięcie w czasie obowiązku podatkowego, jak i szybsze rozliczenie inwestycji w kosztach 

podatkowych, będzie dla przedsiębiorców stanowić zachętę inwestycyjną. Wzrost inwestycji przyczyni 

się do utworzenia nowych miejsc pracy i pobudzenia popytu krajowego, a także, w dłuższej 

perspektywie czasowej, wzrostu gospodarczego. Skorzystanie z nowych zasad opodatkowania ma 

charakter fakultatywny. 

 

 Stan: 28.08.20 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

 Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 Link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337001/katalog/12708207#12708207
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Pozostałe 

Weszło w życie 

 

 Ustawa z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia 

usług oraz niektórych innych ustaw 

 

Ustawa weszła w życie w dn. 4 września 2020 r. 

 

Niniejsza ustawa o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług 

oraz niektórych innych ustaw ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 

96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. UE L  173 z 

09.07.2018, str. 16), zwanej dalej „dyrektywą zmieniającą 2018/957/UE”. 

Zmiany obejmują m.in.: 

1. Zgodnie z propozycją zmiany art. 3 pkt 4 pracodawcą delegującym pracownika na terytorium 

RP będzie także pracodawca mający siedzibę oraz prowadzący znaczną działalność gospodarczą w 

innym państwie członkowskim, który jako podmiot będący agencją pracy tymczasowej albo agencją 

wynajmującą personel skierował do pracodawcy użytkownika osobę pozostającą pracownikiem tego 

podmiotu przez cały okres skierowania (lit. a tiret trzecie). Takim pracodawcą będzie również podmiot, 

który jako agencja pracy tymczasowej albo agencja wynajmująca personel skierował do pracodawcy 

użytkownika osobę pozostającą pracownikiem tego podmiotu przez cały okres skierowania, w 

przypadku gdy pracodawca użytkownik na terytorium tego samego lub innego państwa 

członkowskiego następnie kieruje tymczasowo tego pracownika do pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (lit. b). 

2. Proponuje się zmianę art. 4 ust. 2 pkt 3, polegającą na zastąpieniu pojęcia „minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów” pojęciem „wynagrodzenia za 

pracę” oraz na dodaniu w pkt 10 nowego warunku zatrudnienia, tj. należności na pokrycie kosztów 

związanych z podróżą służbową z miejsca pracy na terytorium RP, do którego pracownik został 

delegowany, do innego miejsca pracy na terytorium RP lub poza terytorium RP.  

3. Proponuje się wprowadzenie w art. 4 ust. 1 zastrzeżenia, iż pracodawca zapewnia minimalne 

warunki zatrudnienia, określone w ust. 2 tego artykułu, do upływu okresu 12 miesięcy delegowania. 
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Link  

 

 Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia 

funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu 

 

Ustawa weszła w życie w dn. 1 września 2020 r. z wyjątkami. 

 

Art. 19. W ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją 

prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. poz …) wprowadza się następujące zmiany: 1) uchyla 

się art. 10 i art. 12; 2) art. 13 otrzymuje brzmienie: „Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 

2021 r., z wyjątkiem art. 7 pkt 3, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją 

prozdrowotnych wyborów konsumentów: celem projektu ustawy jest wykorzystanie polityki fiskalnej 

jako narzędzia służącego promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów. W projekcie 

zaproponowano m. in.: 

1) stymulowanie wyborów prozdrowotnych konsumentów przez nałożenie opłaty na: 

a) napoje z dodatkiem cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków 

spożywczych zawierających te substancje oraz substancje słodzące, o których mowa 

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 

r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, z późn. zm.), 

kofeiny lub tauryny. 

W projekcie ustawy zaproponowano zróżnicowanie wysokości opłaty, ustalając progi 

zawartości cukrów w 100 ml produktu. Na wysokość opłaty składają się następujące części:  

1) 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za dodatek 

co najmniej jednej substancji słodzącej, o których mowa w rozporządzeniu nr 1333/2008, 

2) 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju 

– w przeliczeniu na litr napoju. 

Wysokość opłaty dla napojów zawierających powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju stanowi 

sumę części, o których mowa powyżej w pkt 1 i 2.  

Napoje, które w swoim składzie zawierają dodatek kofeiny lub tauryny – będą podlegały 

opłacie w wysokości 0,10 zł w przeliczeniu na litr produktu. 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1423
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W przypadku dodatku kilku substancji łącznie np. cukru, substancji słodzących i kofeiny, opłaty 

będą się sumowały, przy czym maksymalna wartość opłaty będzie wynosić 1,2 zł w przeliczeniu na litr 

napoju. 

Link 

 

 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w 

związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 oraz zmianie ustawy o 

wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i 

Handlu Spółka Akcyjna 

 

Ustawa weszła w życie w dn. 21 sierpnia 2020 r. 

 

 

Z uwagi na sytuację związaną z wpływem COVID-19 na gospodarkę, zakłady ubezpieczeń 

oferujące ubezpieczenia należności dokonują przeglądu swoich portfeli. Mogą znacznie obniżyć limity 

lub zlikwidować w ogóle ekspozycję w odniesieniu do wybranych branż, kontrahentów lub rynków. Taki 

scenariusz będzie zdecydowanie negatywny dla polskiej gospodarki, ponieważ polscy przedsiębiorcy 

będą mieli ograniczony dostęp do zabezpieczenia swoich transakcji, w wyniku czego obniżeniu mogą 

ulec obroty handlowe oraz potrzebna będzie dodatkowa płynność w sytuacji ograniczenia możliwości 

sprzedaży w kredycie kupieckim.  

Ubezpieczenie należności handlowych (ubezpieczenie tzw. kredytu kupieckiego) zapewnia 

ochronę należnych wierzytelności powstałych w okresie trwania ubezpieczenia. W trakcie trwania 

ochrony ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń monitoruje na bieżąco kondycję finansową 

kontrahentów (odbiorców towarów lub usług). Jeśli kontrahenci nie uregulują swoich zobowiązań np. 

w wyniku niewypłacalności, ubezpieczony podmiot otrzymuje odszkodowanie za należności z tytułu 

dostarczonych towarów lub świadczonych usług, łącznie z należnym podatkiem VAT. W ramach umowy 

ubezpieczenia należności zakład ubezpieczeń przyznaje ubezpieczonemu limity kredytowe na 

należności od poszczególnych kontrahentów. Limit ten jest maksymalną kwotą należności 

podlegających ochronie ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczeń należności handlowych zakład 

ubezpieczeń może podjąć decyzję o ograniczeniu lub zamknięciu limitu na danego kontrahenta w 

trakcie okresu ubezpieczenia. 

Kredyt kupiecki jest jednym z najważniejszych źródeł krótkoterminowego finansowania 

przedsiębiorstw. Przedsiębiorca udzielający swojemu kontrahentowi takiego kredytu naraża się na 

ryzyko braku płatności za swoje towary lub usługi, szczególnie w pogarszającej się sytuacji 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1493
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ekonomicznej przedsiębiorstw. Może on zminimalizować to ryzyko zapewniając sobie ochronę w 

postaci ubezpieczenia należności handlowych. Ubezpieczenia należności handlowych pełnią w związku 

z tym bardzo ważną rolę w stabilizacji płynności finansowej przedsiębiorstw. Ubezpieczenie to wpływa 

też pozytywnie na ocenę zdolności kredytowej danego przedsiębiorstwa, bowiem zabezpiecza jego 

płynność. Jest również kluczowym produktem wykorzystywanym do poprawy płynności finansowej 

firm w Polsce, zarówno przez banki w zakresie krótkoterminowego finansowania, gdzie polisa 

ubezpieczeniowa często stanowi zabezpieczenie finansowania opartego o należności handlowe, jak 

również przez firmy faktoringowe (i banki) w zakresie faktoringu pełnego. 

Wartość ubezpieczonych w 2019 r. transakcji handlowych w kredycie kupieckim realizowane 

przez przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce szacowana jest na ponad 534 mld zł (wartość obrotu 

realizowanego zarówno z przedsiębiorcami krajowymi jak i zagranicznymi). Bazując na 

doświadczeniach z okresu kryzysu finansowego z lat 2008-2009 należy się spodziewać, iż 

ubezpieczyciele należności w celu ograniczenia ryzyka strat związanych ze spodziewanym wzrostem 

niewypłacalności przedsiębiorstw oraz zatorami płatniczymi znacząco ograniczą swoją ekspozycję na 

ryzyko w postaci przyznawanych limitów kredytowych. W zależności od rozwoju sytuacji istnieje 

zagrożenie, że ekspozycja ta może zostać zredukowana o 20% do 50% (możne to skutkować 

pomniejszeniem dostępnego finansowania, w postaci linii kredytowych, o 80 mld zł) w porównaniu ze 

stanem przed pojawieniem się pandemii COVID-19. Dla przedsiębiorców oznaczać to będzie 

ograniczenie możliwości zawierania transakcji handlowych w kredycie kupieckim, a tym samym istotne 

pogorszenie płynności finansowej, w tym znaczny wzrost ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw. Dla 

Skarbu Państwa spadek transakcji handlowych oznaczał będzie pogorszenie się sytuacji 

makroekonomicznej oraz zmniejszenie wpływów zarówno z tytułu podatków CIT jak i VAT. 

Zaproponowane w projekcie regulacje: 

1. odpowiadają na oczekiwania rynku; 

2. przyczyniają się do poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorców; 

3. implementują rozwiązania zbliżone do wdrażanych w innych krajach UE w odpowiedzi na kryzys 

związany z COVID-19. 

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 stwierdzono potrzebę zapewnienia Polskiej 

Agencji Inwestycji i Handlu S.A (dalej „PAIH”) możliwości finansowania z budżetu państwa jej działań 

służących zapobieganiu lub łagodzeniu skutków sytuacji kryzysowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 

kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Przez sytuację kryzysową przywołana ustawa rozumie 

sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub 
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środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji 

publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków. 

Proponowane zmiany legislacyjne mają na celu utrzymanie przez zakłady ubezpieczeń limitów 

ubezpieczeń należności handlowych na poziomie sprzed pandemii. W tym celu proponuje się 

umożliwienie zakładom ubezpieczeń prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w ramach grupy 14 Działu II, o której mowa w załączniku do ustawy  z dnia 11 września 2015 r. o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, do scedowania (zreasekurowania) części ryzyka na 

Skarb Państwa w zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej. W ten sposób komercyjni 

ubezpieczyciele należności będą mogli ograniczyć swoje ryzyko związane z możliwością wzrostu liczby 

i wartości wypłacanych odszkodowań w okresie pogorszenia się koniunktury gospodarczej, co powinno 

umożliwić utrzymanie przez nich ochrony transakcji dla przedsiębiorców w skali zbliżonej do lat 

poprzednich. Skarb Państwa będzie miał natomiast możliwość poprzez odpowiednie postanowienia 

umów reasekuracyjnych wpływania na politykę oceny ryzyka zakładów ubezpieczeń, dzięki czemu 

zreasekurowanie portfela może zostać uzależnione od utrzymania przyznawanych limitów 

kredytowych przedsiębiorcom na poziomie zbliżonym do okresu sprzed wybuchu pandemii COVID-19. 

Zgodnie z proponowanymi przepisami, reasekuracja dotyczyć będzie należności handlowych 

krajowych i eksportowych ubezpieczonych przez zakłady ubezpieczeń. W przypadku zawarcia umowy 

z zakładem ubezpieczeń Skarb Państwa pokryje 80% szkód wypłaconych przez zakłady ubezpieczeń 

dotyczących należności handlowych powstałych w okresie 01.04.-31.12.2020 r. w zamian za 80% 

zainkasowanej składki należnej za te ubezpieczenia. Po przekroczeniu kwoty odszkodowań 

wypłaconych przez zakład ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności 

handlowych, pomniejszonej o kwoty uzyskane przez ten zakład ubezpieczeń w wyniku postępowań 

regresowych dotyczących tych należności handlowych, równej 243,75% składki przypisanej brutto 

z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r. przez dany zakład, Skarb Państwa pokryje 100% 

kwoty odszkodowań, przy czym zobowiązanie Skarbu Państwa nie będzie mogło przekroczyć kwoty 

odszkodowań stanowiącej równowartość 375% składki przypisanej brutto zakładu ubezpieczeń z 

ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r. 

Oczekuje się, że projektowane rozwiązanie, adresujące oczekiwania rynku, spowoduje 

ograniczenie ryzyka spadku pokrycia ubezpieczeniami transakcji handlowych, co przełożyłoby się na 

pogorszenie sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw i spadek wpływów do budżetu państwa. 

Projektowane rozwiązanie jest zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady2009/138/WE z 

dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2009, s. 1–155 z późn. zm.), która 
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umożliwia pełnienie przez Skarb Państwa roli reasekuratora tzw. ostatniej szansy dla ubezpieczeń 

należności handlowych. 

Projektowany przepis zmieniający ustawę z dnia 7 lipca 2017 roku o wykonywaniu zadań z 

zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna umożliwi 

zapewnienie PAIH środków publicznych na jej działania w momencie negatywnego wpływu zagrożeń 

sytuacjami kryzysowymi w państwach, w których PAIH posiada zagraniczne biura handlowe, na 

działalność polskich przedsiębiorców na rynkach tych państw. Zakłada się, że projektowana zamiana 

zwiększy możliwości oddziaływania PAIH w zakresie promocji eksportu i inwestycji tych polskich 

przedsiębiorców i branż, które mogłyby pomóc w przezwyciężeniu przez kraje dotknięte sytuacjami 

kryzysowymi skutków tych kryzysów. 

 

Link  

 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 17 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i 

informacyjnych 

 

Rozporządzenie weszło w życie 18 września 2020 r. 

 

Z uwagi na trudną sytuację finansową podmiotów prowadzących działalność na rynku 

kapitałowym, zidentyfikowaną przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, będącą następstwem 

obowiązującego od marca br. na obszarze całego kraju stanu epidemii, terminowe uiszczenie opłaty 

rocznej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, może być znacznie utrudnione. Ze 

względu na powyższe konieczne jest przedłużenie terminu określonego w § 22 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem 

kapitałowym (Dz. U. 2019 poz. 2486) do dnia 30 listopada br., poprzez zmianę rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych 

obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 622 i 1243). 

Uwzględnienie w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie 

określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych – 

zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie 

kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym,  polegającej na przedłużeniu terminu uiszczenia opłaty 

rocznej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym pozwoli na uniknięcie przez podmioty 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/1422
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prowadzące działalność na rynku kapitałowym dodatkowych obciążeń finansowych w postaci 

naliczonych odsetek. 

Termin ogłoszenia komunikatu Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, o którym 

mowa w § 21 powołanego rozporządzenia, tj. 31 sierpnia br. pozostaje niezmieniony. 

 

Link 

 

Wejdzie w życie 

 

 Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją 

prozdrowotnych wyborów konsumentów 

 

Ustawa wejdzie w życie w dn. 1 stycznia 2021 r. z wyjątkami 

 

Zasadniczym celem projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją 

prozdrowotnych wyborów konsumentów jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia walki z 

nadwagą i otyłością przez nałożenie dodatkowej opłaty na napoje z dodatkiem monosacharydów, 

disacharydów, oligosacharydów, środków spożywczych zawierających te substancje, substancji 

słodzących, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z 

dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. L 354 z 31.12.2008, s. 16 z późn. zm.), 

kofeiny, guarany lub tauryny.  

Ponadto projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych 

wyborów konsumentów wprowadza zmianę w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277). Przedsiębiorcy prowadzący 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na podstawie 

zezwolenia będą zobowiązani do wniesienia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o 

objętości nieprzekraczającej 300 ml. Przewiduje się, że łączna opłata będzie odprowadzana w 50% do 

gmin, na terenie których odbywa się sprzedaż, a w połowie do  NFZ. 

Także podmioty świadczące usługę będącą reklamą suplementu diety będą zobowiązane do 

wniesienia na rachunek właściwego urzędu skarbowego opłaty w wysokości 10% podstawy 

opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi. Środki te zostaną następnie 

przekazane do NFZ w celu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. 

Wpływy z tytułu opłaty od napojów będą przekazywane w wysokości 98% do NFZ na 

finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, w wysokości 2% do w części pozostającej w dyspozycji 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1606
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ministra właściwego do spraw finansów publicznych i są przeznaczone na koszty egzekucji należności z 

tytułu tych opłat i obsługę administracyjną ich pozyskiwania. 

Analiza rozwiązań fiskalnych wprowadzonych w innych krajach wskazuje na skuteczność 

wdrożonych działań w kontekście zmiany nawyków i zachowań żywieniowych konsumentów. 

Długofalowe efekty wprowadzenia takich rozwiązań będzie można zaobserwować na przestrzeni kilku 

lat. Przewidywane korzyści: 

1) zmniejszenie częstości występowania żywieniowych czynników ryzyka przewlekłych chorób 

niezakaźnych; 

2) zahamowanie trendów wzrostowych nadwagi i otyłości, a co za tym idzie zmniejszenie 

częstości występowania chorób metabolicznych, chorób układu krążenia czy nowotworów 

dietozależnych; 

3) zmniejszenie kosztów leczenia przewlekłych chorób niezakaźnych; 

4) sukcesywne zwiększanie na rynku asortymentu żywności o obniżonej zawartości cukrów. 

Interwencje fiskalne mogą zachęcać do redukowania żywieniowych czynników ryzyka chorób 

cywilizacyjnych, generując jednocześnie przychody dla budżetu państwa. Interwencja ta proponowana 

jest przede wszystkim jako mechanizm wpływu na  zachowania konsumentów przez zachęcanie 

konsumentów do podejmowania prozdrowotnych decyzji zakupowych. 

Zaproponowane kryterium w przepisach o zamówieniach publicznych w zakresie informacji o 

żywności zawierającej substancje o właściwościach słodzących lub zawartości kofeiny, tauryny lub 

guarany pozwoli na wprowadzenie preferencji dla podmiotów zamawiających i świadczących usługi 

cateringu i będzie sprzyjało promowaniu zachowań prozdrowotnych. 

 Link 

 

Projekty 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 

 

Od momentu wejścia w życie Kodeksu spółek handlowych 15 września 2000 r. (dalej również 

jako: „KSH”) rzeczywistość gospodarcza w Polsce uległa licznym przeobrażeniom i znacznie odbiega od 

stanu sprzed niespełna 20 lat. Aktualnie Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się państw Unii 

Europejskiej oraz liderem gospodarczym pośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Polska coraz 

częściej staje się także miejscem wybieranym przez zagranicznych przedsiębiorców, którzy – 

korzystając ze sprzyjających warunków biznesowych – lokują w niej kapitał, w celu stworzenia 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1492
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przedsięwzięć biznesowych o zasięgu globalnym. Atrakcyjność krajowego systemu prawnego oraz 

zaplecza administracyjnego jest dostrzegana przez obiektywnych obserwatorów światowych. 

Systematycznie już Polska zajmuje dobre pozycje w przeprowadzanym przez Bank Światowy globalnym 

rankingu „Doing Business”, oceniającym państwa pod kątem stopnia przyjazności siatki regulacyjnej z 

perspektywy podstawowych potrzeb biznesowych. Lata dynamicznego rozkwitu gospodarki przyniosły 

wiele przykładów wskazujących, że równolegle z ułatwieniami dla prowadzenia biznesu (w tym w 

strukturze grup spółek) prace legislacyjne powinny skupiać na się również na wzmocnieniu 

instrumentów służących wewnętrznemu nadzorowi podmiotów prowadzących działalność 

ekonomiczną. Pogoń za osiąganiem coraz wyższych wskaźników wydolności operacyjnej nie może 

tworzyć sytuacji potęgujących ryzyko, które będzie wymykać się wszelkim przewidzianym 

mechanizmom kontrolnym. Rolą ustawodawcy powinno być baczne przypatrywanie się realnym 

potrzebom uczestników rzeczywistości gospodarczej oraz podejmowanie działań zmierzających do 

zwiększania efektywności procesów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwami. W pierwszej 

kolejności proponowana nowelizacja KSH skupia się na wprowadzeniu do polskiego prawa spółek 

handlowych regulacji prawnej tzw. prawa holdingowego. W pracach legislacyjnych nad Kodeksem 

spółek handlowych w 2000 roku przyjęto koncepcję ograniczonej (szczątkowej) regulacji prawa 

holdingowego w ramach tego kodeksu. Regulacja ta ograniczyła się wówczas do – uchylonego w 

ramach niniejszej nowelizacji – art. 7 KSH, który odnosił się do tzw. holdingów umownych, a więc takich, 

w których spółka dominująca i spółka zależna zawierają między sobą umowę o zarządzanie spółką 

zależną przez spółkę dominującą lub umowę o odprowadzanie zysku spółki zależnej do spółki 

dominującej. Wspomniana wyżej regulacja (dawnego art. 7 KSH) nie uwzględniła natomiast 

unormowania kwestii prawnych dotyczących tzw. holdingów faktycznych, a więc spółek, pomiędzy 

którymi powstał stosunek dominacji i zależności (art. 4 § 1 pkt 4 KSH). W polskiej praktyce gospodarczej 

dominują holdingi faktyczne. Holdingi umowne należą do rzadkości, podobnie jak tzw. podatkowe 

grupy kapitałowe (art. 1 a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), stąd też regulacja 

grup spółek nie odpowiadała potrzebom obrotu. Dlatego proponowana nowelizacja KSH – przez 

wprowadzenie nowego Działu IV pt. "Grupy spółek" w ramach tytułu pierwszego KSH pt. Przepisy 

ogólne (art. 211 – art. 2115 KSH) – dotyczy zasadniczo holdingów faktycznych. Przepisy te mogą jednak 

znaleźć zastosowanie także do holdingów umownych, gdyż holding umowy spełnia z reguły przesłanki 

istnienia holdingu faktycznego. Dopuszczalność tworzenia holdingów umownych wynika też z zasady 

wolności umów (art. 3531 KC w zw. z art. 2 KSH), co wobec braku wystarczająco ukształtowanej praktyki 

kontraktowej wyklucza potrzebę szczegółowej regulacji takich holdingów w ramach kodeksu spółek 

handlowych. W regulacji prywatno-prawnej prawa holdingowego, czyli w ramach kodeksu spółek 
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handlowych, możliwe są dwa warianty, tj. wariant pełnej regulacji – wariant pierwszy, oraz wariant 

braku regulacji bądź regulacji ograniczonej (szczątkowej) – wariant drugi.  

Mając na uwadze negatywne doświadczenia praktyczne krajów, które przyjęły wariant 

pierwszy (tj. pełnej regulacji prawa holdingowego), polegające na pojawieniu się nowych, dodatkowych 

wątpliwości prawnych w następstwie takiej regulacji, niniejsza nowelizacja kodeksu spółek handlowych 

stoi na gruncie wariantu drugiego, w wersji przyjęcia ograniczonej (szczątkowej) regulacji prawnej tylko 

tych kwestii z zakresu funkcjonowania holdingów faktycznych, których regulacja prawna jest 

rzeczywiście niezbędna i wychodzi naprzeciw najważniejszym postulatom zgłaszanym przez polskich 

przedsiębiorców a jednocześnie nie narusza zasad systemowych prawa spółek handlowych. Podczas 

dotychczasowych konsultacji ze środowiskami gospodarczymi i naukowymi zamiar szerszego niż 

dotychczas uregulowania przez ustawodawcę w KSH prawa holdingowego, a w szczególności postulat 

uwzględniania przez organy spółki dominującej i zależnej interesu grupy spółek, został oceniony 

pozytywnie. Jednak panują bardzo rozbieżne opinie co do zakresu regulacji i konkretnych rozwiązań 

niniejszego projektu. Z jednej strony część środowisk gospodarczych (np. niektórych przedsiębiorców 

reprezentujących polskie struktury holdingowe) przedkłada postulaty przyznania szerokich 

kompetencji organom spółki holdingowej (spółki dominującej) wobec spółek należących do grupy 

spółek, a z drugiej strony zgłaszane są obawy, że takie rozwiązania zagrażają interesom spółek polskich 

należących do grup spółek, mających centrum zarządcze (spółki dominujące) za granicą. Dotyczy to 

zwłaszcza spółek sektora finansowego. Podporządkowanie spółek zależnych spółkom dominującym 

wyłania ostry konflikt między przepisami prawa podatkowego, które przewidują sankcje z tytułu 

transferu zysków, zwłaszcza z tytułu naruszenia zasady zawierania umów między spółkami 

powiązanymi według cen rynkowych i na takich samych warunkach jak między niezależnymi 

podmiotami (arm's length principle), a propozycjami podporządkowania spółek należących do grupy 

spółek nakazom spółki dominującej. Wśród ekspertów prawniczych akcentuje się silnie potrzebę 

zrównoważenia nowych uprawnień spółki dominującej przez uregulowanie jej odpowiedzialności za 

szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu wydawania wiążących poleceń, a także przyznania nowych 

uprawnień akcjonariuszom mniejszościowym. W tym stanie rzeczy uzasadniony staje się pogląd, że 

nowelizacja powinna regulować, niezależnie od wskazanych wyżej kwestii szczegółowych, również 

klauzulę generalną uznającą, że spółki dominująca i zależna kierują się nie tylko własnym interesem, 

lecz również interesem grupy spółek oraz uzasadnionymi interesami wspólników (akcjonariuszy) 

mniejszościowych i wierzycieli spółki zależnej. Daje to z jednej strony wyraźne oparcie dla 

dotychczasowej praktyki grup spółek, a z drugiej strony – wzorem większości systemów prawnych 

państw OECD – pozwala judykaturze precyzować bliżej zakres dopuszczalnego respektowania 

interesów grupy spółek organom spółki dominującej i zależnej.  
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Proponowana nowelizacja uchyla przepisy art. 7 KSH. Za ich uchyleniem przemawiają 

następujące argumenty. Po pierwsze, przepisy te w ogóle nie funkcjonowały w praktyce (były 

przepisami "martwymi"). Po drugie, wywoływały one istotne wątpliwości doktrynalne. Chodziło tu 

przede wszystkim o kwestię, czy ujawnienie w rejestrze przedsiębiorców okoliczności, że spółka 

dominująca nie odpowiada wobec wierzycieli za zobowiązania spółki zależnej (art. 7 § 2 KSH – tzw. 

klauzule indemnifikacyjne) nie oznaczało a contrario, że brak takiego ujawnienia uzasadnia 

wspomnianą odpowiedzialność spółki dominującej. Taki wniosek nie był wprawdzie możliwy do 

przyjęcia z przyczyn systemowych, gdyż wyłączenia zasady z art. 151 § 4 albo z art. 301 § 5 KSH (braku 

odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki kapitałowej) nie można było wyprowadzić tylko z 

interpretacji innego przepisu. Po trzecie, ewentualne próby nowelizacji dotychczasowej treści art. 7 

KSH napotkały na trudności związane z określeniem sankcji za naruszenie obowiązku rejestrowego, 

zwłaszcza z zakresu ujawniania postanowień tych umów holdingowych, które regulowały 

odpowiedzialność spółki dominującej względem wierzycieli spółki zależnej. Zachowanie 

dotychczasowej sankcji nieważności wspomnianych wyżej postanowień umowy holdingowej godziłoby 

w prawa osób trzecich, w sytuacji uznania tych postanowień za "pactum in favorem tertii". 

Wprowadzenie zaś innej sankcji, np. bezskuteczności względem spółki bądź sankcji za niedopełnienie 

obowiązku rejestrowego, było pozbawione treści normatywnej. Po czwarte, nie jest konieczne istnienie 

przepisów art. 7 KSH jako podstawy dopuszczalności zawierania przez spółkę dominującą ze spółką 

zależną umów przewidujących zarządzanie spółką zależną przez spółkę dominującą, czy nawet umów 

odprowadzania zysku spółki zależnej do spółki dominującej, gdyż taką dopuszczalność można 

wyprowadzić z treści art. 3531 KC w zw. z art. 2 KSH. Kolejną zasadniczą częścią projektowanej 

nowelizacji stanowi próba zmiany sposobu myślenia o radzie nadzorczej – z pojmowania jej jako organu 

czysto kontrolnego w kierunku organu będącego równoprawnym partnerem zarządu, mającym dostęp 

do informacji oraz do realnych instrumentów nadzoru – jest istotnym krokiem w obszarze zapewnienia 

bezpieczeństwa spółek, jak i ich otoczenia. Działalność podmiotów realizujących określone 

przedsięwzięcia gospodarcze nie jest wszakże zawieszona w próżni – zmaterializowanie się 

konkretnego zagrożenia związanego z ich aktywnością, najczęściej nie pozostaje bez wpływu na 

podmioty wchodzące z nimi w interakcje gospodarcze, czy też szersze grono interesariuszy (m.in. 

inwestorów, pracowników, wierzycieli itp).  

Brak równowagi informacyjnej pomiędzy organami spółek oraz niewystarczające mechanizmy 

kontrolne przysługujące radom nadzorczym to jednakże nie jedyne problemy związane z nadzorem 

właścicielskim sensu largo, jakie narosły od czasu wprowadzenia Kodeksu spółek handlowych blisko 

dwie dekady temu. Jednym z kluczowych zagadnień należących do przywołanej grupy jest określenie 

okresu, na jaki powoływani są członkowie organów menadżerskich, oraz terminu przez jaki pozostają 
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oni umocowani do pełnienia funkcji. Pomimo upływu czasu oraz wzbogacającego się dorobku doktryny 

zagadnienia te, tj. problematyka kadencji i mandatu, w dalszym ciągu wywołują znaczące problemy w 

praktyce obrotu gospodarczego. 

Z punktu widzenia efektywnego nadzoru, celowe jest również doprecyzowanie katalogu 

obowiązków członków organów oraz określenie zasad ich odpowiedzialności z tytułu podejmowanych 

działań lub zaniechań. Obowiązek lojalności członków organów spółek był co prawda przyjęty w 

doktrynie i orzecznictwie, jednak jedynie jego przejawy, w postaci zakazu konkurencji, sprzeczności 

interesów oraz wyłączenia prawa reprezentacji w sprawach z odwołania członków zarządu, były 

regulowane w KSH. Odpowiedzią na zmieniającą się w ostatnim czasie linię orzeczniczą sądów jest 

również wprowadzenie zasady osądu biznesowego (Business Judgement Rule). Jeszcze w poprzedniej 

dekadzie problematyczne okazywały się sytuacje, kiedy członek zarządu spółki lub organu nadzorczego, 

dokonując czynności nie naruszył bezpośrednio normy prawnej, lecz wyrządził spółce szkodę. O 

pociągnięciu do odpowiedzialności członka organu decydowało dopiero jasne wskazanie naruszenia 

konkretnej normy prawnej. Orzecznictwo Sądu Najwyższego zaczęło się z czasem zmieniać, począwszy 

od 2014 r. (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2014 r. II CSK 627/13), kiedy zaczęto pociągać 

do odpowiedzialności członków organów spółki również w przypadkach, gdy nie zachowali staranności 

wynikającej z zawodowego charakteru ich działalności. Z uwagi na podstawowe wartości naszego 

społeczeństwa, w tym idee wyrażone w obowiązującej Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, tak daleko 

jak nie jest to absolutnie konieczne z uwagi na ochronę kolizyjnych prawnie chronionych dóbr, 

działalność przedsiębiorców nie powinna napotykać na ograniczenia. Idąc dalej, w odniesieniu do 

zasygnalizowanych wcześniej ryzyk należy oczekiwać, że w pierwszej kolejności podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą będą (niekiedy dodatkowo zachęcane przez państwo) dążyły do 

funkcjonowania z uwzględnieniem wypracowanych samodzielnie odpowiednich mechanizmów 

samokontroli. Rolą ustawodawcy jest zaś tworzenie narzędzi pośród szerszej siatki normatywnej, 

umożliwiających opracowanie efektywnych procesów wewnętrznego nadzoru przez podmioty 

prywatne. Rada nadzorcza nie ma jednego przypisanego przez ustawodawcę zadania, skorelowanego 

z konkretnym obszarem działalności spółki kapitałowej. Od lat występuje ona w przywołanym wyżej 

akcie normatywnym jako kolegialny organ będący swoistą reprezentacją osób ponoszących 

ekonomiczne ryzyko funkcjonowania spółki, pozostając w modelu stałym wewnątrz przedmiotowej 

organizacji. Patrząc przez pryzmat kompetencji, rada nadzorcza powinna pracować jako ciało 

gwarantujące, że prowadzący sprawy spółki członkowie zarządu będą podejmowali wyłącznie działania 

zgodne z interesem spółki. 

 

Stan: 5.08.20 – projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych. 
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Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia z 

wyjątkami. 

Link 

 

 

 Poselski projekt ustawy o subwencji rekompensującej dla jednostek samorządu terytorialnego 

 

Proponowana ustawa zakłada rekompensatę dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 

utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób 

prawnych. 

Zgodnie z art. 2 proponowanej ustawy, do subwencji ogólnej w 2020 roku wprowadza się 

jednorazowo część rekompensującą, która obejmuje dochody utracone w wyniku zagrożenia 

ekonomicznego w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz stosowania ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Wysokość części rekompensującej jest regulowana w art. 3. Stanowi ona połowę utraconych 

w 2020 roku dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z 

podatku dochodowego od osób prawnych. W ten sposób rozkłada się koszty kryzysu gospodarczego 

pomiędzy samorząd terytorialny a państwo. Wysokość ta dotyczy udziałów w podatku dochodowym 

od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych wszystkich jednostek samorządu 

terytorialnego: gmin, powiatów i województw. Będzie ona ustalona w odpowiedniej części budżetu 

państwa po jego nowelizacji, zapowiedzianej przez Radę Ministrów. Proponowana ustawa w deleguje 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych określenie szczegółowych warunków i 

procedury przyznania subwencji rekompensującej. Dotacja celowa, o której mowa w art. 4, stanowi 

uzupełnienie luki prawnej, która wynika z wprowadzenia przepisów związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych. Wnioskodawcy zakładają, że intencją ustawodawcy nie było przerzucanie kosztów na 

samorząd terytorialny, stąd wnoszą o uzupełnienie istniejących przepisów o wyżej wskazany.  W art. 5 

przewidziano odpowiednie stosowanie ustawy o finansach publicznych w odniesieniu do części 

rekompensującej subwencji ogólnej oraz innych części wprowadzanych przez ustawy odrębne.   

 

Stan: 28.08.2020 r. – Wpłynęło stanowisko rządu. 

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

Link  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336750/katalog/12704858#12704858
http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=533C0AD3A5FFEB6FC125858C0040012B
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 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym 

Projektowana ustawa służy stworzeniu zainteresowanym jednostkom samorządu 

terytorialnego podstaw do ubiegania się o zwrot utraconych dochodów z tytułu podmiotowych 

zwolnień z podatku rolnego i z podatku leśnego przewidzianych odpowiednio w ustawie z dnia 15 

listopada 1984 r. o podatku rolnym i w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, których 

beneficjentami są podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, tj. uczelnie, federacje podmiotów 

systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej 

Akademii Nauk, instytuty badawcze, Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci 

Badawczej Łukasiewicz. Rozwiązania te są motywowane potrzebą zapewnienia właściwego poziomu 

dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których znajdują się 

wspomniane podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, a w konsekwencji – równych możliwości 

ich pozyskiwania. Zwolnienia podmiotowe z podatków, z których wpływy stanowią dochody własne 

jednostek samorządu terytorialnego, prowadzą bowiem do powstania nierówności dochodowych 

między jednostkami samorządu terytorialnego. Są one uzasadnione, gdy działalność podmiotów 

będących beneficjentami tych zwolnień może być źródłem dodatkowych dochodów jednostki 

samorządu terytorialnego, kompensujących utracony z tytułu zwolnienia dochód, lub przynajmniej – 

prowadzić do zaspokojenia w większym stopniu zbiorowych potrzeb mieszkańców objętych jej 

zadaniami własnymi. W pozostałych przypadkach natomiast niezbędne jest wprowadzenie 

mechanizmów rekompensujących jednostkom samorządu terytorialnego utracony z tytułu zwolnienia 

dochód. Ten stan rzeczy zachodzi w przypadku zwolnień z podatków rolnego i leśnego, które 

przysługują podmiotom systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Rozwiązanie to służy bowiem przede 

wszystkim zabezpieczeniu interesu ogólnopaństwowego, który wyraża się w dążeniu do obniżenia 

kosztów działalności wspomnianych jednostek i stworzenia im dogodniejszych warunków 

wykonywania zadań publicznych, nie wiąże się zaś ani z powstaniem nowych źródeł dochodów 

własnych, ani z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb mieszkańców, za które odpowiada jednostka 

samorządu terytorialnego. 

W obowiązującym stanie prawnym art. 12 ust. 2 pkt 1, 1a, 3, 5 i 8 ustawy z dnia 15 listopada 

1984 r. o podatku rolnym przewiduje zwolnienia podmiotowe z podatku rolnego dla podmiotów 

systemu szkolnictwa wyższego i nauki: uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i 

nauki, instytutów naukowych i pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów 

badawczych, Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. 

Analogiczne zwolnienia podmiotowe przewiduje się w art. 7 ust. 2 pkt 1, 1a, 3, 5 i 8 ustawy z dnia 30 

października 2002 r. o podatku leśnym. W konsekwencji w przypadku, gdy podmioty te są 
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właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub użytkownikami wieczystymi gruntów sklasyfikowanych w 

ewidencji gruntów i budynków jako odpowiednio użytki rolne lub lasy, gmina traci dochód własny w 

postaci wpływów z podatku rolnego lub leśnego, które mogłyby zostać pozyskane z tych gruntów. 

Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym i z 30 października 2002 r. o podatku leśnym nie 

przewidują przy tym mechanizmu rekompensowania z budżetu państwa dochodów utraconych przez 

gminy z tytułu wspomnianych zwolnień podmiotowych z podatków rolnego i leśnego. 

Projektowana ustawa zakłada rozszerzenie przewidzianego w art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 15 

listopada 1984 r. o podatku rolnym mechanizmu rekompensowania zainteresowanym jednostkom 

samorządu terytorialnego dochodu utraconego z tytułu zwolnień podmiotowych z podatku rolnego na 

dochody utracone z tytułu zwolnień dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Analogiczne 

zmiany wprowadza się w art. 7 ust. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym. 

 

Stan: 3.09.20 – Projekt skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu. 

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dn. 1 stycznia 2021 r. 

Link 

 

 

 Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

 

W celu rozwiązania problemów jakich doświadczają organizacje pozarządowe proponuje się 

projekt: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.   

W projekcie ustawy rekomenduje się następujące narzędzia interwencji: 

 wprowadzenie możliwości udzielenia przez starostę organizacji pożytku publicznego pożyczki 

na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia statutowej działalności. Kwota pożyczki do 

wysokości 10.000 zł, po złożeniu wniosku i spełnieniu warunków podlega umorzeniu,              

 urealnienie wyliczania spadków przychodów organizacji pożytku publicznego, aby pojedyncze 

wpływy dotacji nie podwyższały sztucznie przychodu w okresie przyjętym do wyliczenia 

spadku,  zmianę zasad akceptowania wydatków i rozliczania dotacji organizacji pożytku 

publicznego dotkniętej skutkami epidemii, 

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3D64775EF6456A8EC12585D90034A95E
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 zwolnienie organizacji pożytku publicznego, w okresie od 1 marca 2020 r. do 1 maja 2020 r., z 

obowiązku opłacenia nieopłaconych należności (z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych),  

 rozszerzenie możliwości udziału w posiedzeniach władz stowarzyszeń i fundacji przy 

wykorzystaniu komunikacji elektronicznej,   

 dodanie grupy organizacji pożytku publicznego jako beneficjentów darowizn na 

przeciwdziałanie COVID-19, dzięki czemu donatorzy uzyskają możliwość skorzystania z 

odliczenia od podstawy ustalania podatku dochodowego od osób fizycznych wpłat 

dokonanych dla tych podmiotów,  

 uelastycznienie trybów współpracy finansowej administracji publicznej oraz rozliczeń z 

organizacjami pożytku publicznego,   

 przedłużenie terminu wypełniania obowiązków, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy 

dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i 

działalności informacyjnej wybranych organizacji non-profit).  

Oczekuje się, że efektem wejścia w życie projektowanej ustawy będzie poprawa warunków 

systemowych, które umożliwią podejmowanie bardziej elastycznych rozwiązań organizacyjnych oraz w 

obszarze zarządzania środkami finansowymi, dzięki czemu organizacje pożytku publicznego utrzymają 

zdolność organizacyjną do realizacji zadań statutowych.     

 

Stan: 18.09.2020 r. – wpłynęło stanowisko rządu. 

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

Link  

 

 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw 

 

Projektowana ustawa ma na celu określenie zasad emisji instrumentów kapitałowych 

kwalifikowanych do kapitału regulacyjnego banków i domów maklerskich oraz środków własnych 

zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, w tym emisji obligacji kapitałowych jako nowej kategorii 

obligacji przez te podmioty rynku finansowego, zgodnie z  właściwymi przepisami prawa Unii 

Europejskiej.  

https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,116.html
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Projektowane rozwiązania zmierzają przede wszystkim do zniesienia barier w odniesieniu do 

emisji instrumentów, które będą mogły być zaliczane do tzw. kapitału dodatkowego Tier I i Tier II oraz 

klasyfikowane do środków własnych jako pozycje tzw. podstawowych środków własnych kategorii 1, 

kategorii 2 i kategorii 3 – w przypadku podmiotów sektora ubezpieczeniowego. Proponuje się również 

doprecyzowanie istniejących rozwiązań prawnych, a także określenie kręgu emitentów uprawnionych 

do emisji instrumentów, które mogą być zaliczane do ich funduszy własnych albo środków własnych.   

 

Ostrożnościowe wymogi kapitałowe dla banków i domów maklerskich są regulowane w tzw. 

pakiecie CRD  IV/CRR, który obejmuje: 

-dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 

warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad 

instytucjami kredytowymi i  firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą 

dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE  (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 338) (dyrektywa CRD 

IV), 

-rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z  dnia 26 czerwca 2013 r. w 

sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.) (rozporządzenie 

CRR). 

 

Pakiet CRD IV/CRR,  uwzględnia zasady uzgodnione na poziomie międzynarodowym w ramach 

tzw. Bazylei III.  Ustanawia nową strukturę kapitałów instytucji finansowych, która opiera się na 

dotychczasowym podziale kapitału na kategorie (Tiers), ale jednocześnie doprecyzowuje cechy, jakie 

muszą posiadać poszczególne rodzaje instrumentów, żeby mogły zostać zakwalifikowane do funduszy 

własnych. Przyczynia się to do istotnego podniesienia jakości składników funduszy własnych i ich 

możliwości absorbcji strat. Przepisy pakietu umożliwiają także kwalifikację instrumentów finansowych 

o charakterze hybrydowym do funduszy własnych. 

 

Zasady wykonywania działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w Unii Europejskiej oraz 

zasady sprawowania nadzoru grupowego określa: 

-dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. 

w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

(Wypłacalność II) (Dz. U. UE. z 2009 r. Nr 335, str. 1, z późn. zm.) (dyrektywa Wypłacalność II), 

-rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. 

uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie 
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podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność 

II) (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 12, str. 1, z późn. zm.) (rozporządzenie 2015/35).  

 

Przepisy dyrektywy Wypłacalność II i rozporządzenia 2015/35 określają m.in. wymogi 

kapitałowe dla podmiotów rynku ubezpieczeniowego i  zasady klasyfikacji środków własnych do 

poszczególnych kategorii,  a także limity ilościowe dla kwot pozycji środków własnych klasyfikowanych 

do poszczególnych kategorii.  

 

Dyrektywa Wypłacalność II została implementowana do krajowego porządku prawnego 

ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 895). Przepisy europejskie i przepisy prawa polskiego odnoszące się do zakładów ubezpieczeń i 

zakładów reasekuracji umożliwiają tym podmiotom emisję długu podporządkowanego w formie 

obligacji w celu ich zakwalifikowania do środków własnych jako pozycje podstawowych środków 

własnych.  

 

Przepisy obowiązującej ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1208) nie przewidują emisji instrumentów finansowych posiadających cechy, które pozwoliłyby na ich 

zakwalifikowane do kapitału dodatkowego Tier I zgodnie z rozporządzeniem CRR lub środków własnych 

kategorii 1 zgodnie z rozporządzeniem 2015/35.  

 

Zespół Roboczy Rady Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów (jego 

uczestnikami, oprócz przedstawicieli Ministerstwa Finansów, byli przedstawiciele Komisji Nadzoru 

Finansowego, Narodowego Banku Polskiego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz 

reprezentanci sektora bankowego i sektora ubezpieczeniowego) dokonał analizy rozwiązań prawnych 

dotyczących instrumentów finansowych, które mogły być zaliczane do odpowiednich kategorii kapitału 

regulacyjnego instytucji finansowych. Projekt ustawy odzwierciedla wyniki prac Zespołu, które zostały 

zakończone w  lutym 2020 r.  

 

Przyjęte w projekcie rozwiązania tworzą podstawy prawne do emitowania przez banki, domy 

maklerskie, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji instrumentów kapitałowych wyposażonych 

w mechanizm absorbcji strat i pozwalają tym podmiotom rynku finansowego na pozyskanie 

dodatkowego kapitału regulacyjnego, zgodnie z wymogami prawa UE.  
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Projektowane rozwiązania mają przede wszystkim na celu umożliwić bankom zasilanie 

kapitałów regulacyjnych wskazanymi instrumentami kapitałowymi. Ich wprowadzenie może wpłynąć 

na dostosowanie podmiotów rynku finansowego do konieczności spełnienia minimalnego wymogu 

funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (tzw. MREL). Niezbędne jest 

zatem umożliwienie bankom korzystania z innych dostępnych form finansowania, tj. przez emisję 

instrumentów, które zgodnie z rozporządzeniem CRR mogą być zaliczane do funduszy własnych. 

 

Przeprowadzone analizy wykazały, iż obligacje kapitałowe mogą  być uznane za dobry 

instrument dywersyfikujący portfel podporządkowanego długu zakładu ubezpieczeń i zakładu 

reasekuracji. Usunięcie istniejących barier i wprowadzenie możliwości zaliczenia odpowiedniej 

kategorii instrumentów kapitałowych jako dodatkowych składników funduszy własnych lub środków 

własnych instytucji finansowych przyczyni się do zwiększenia bazy kapitałowej banków, domów 

maklerskich, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz może pozytywnie oddziaływać na ich 

konkurencyjność i poziom stabilności finansowej. Zwiększenie możliwości pozyskiwania przez 

podmioty krajowe finansowania dłużnego w celu zakwalifikowania go do składników funduszy 

własnych (w przypadku banków oraz domów maklerskich) albo do środków własnych jako pozycje 

podstawowych środków własnych (w przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji) 

wymaga dokonania zmian:  

-w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, przez: 

-wprowadzenie zasad emisji obligacji kapitałowych spełniających wymogi art. 52 i art. 63 

rozporządzenia CRR oraz art. 71, art. 73 i art. 77 rozporządzenia delegowanego 2015/35. 

Obligacje kapitałowe wyposażone zostały przede wszystkim w mechanizm warunkowej 

zamiany na akcje lub umorzenia wartości nominalnej (write down) w przypadku wystąpienia 

określonego w warunkach emisji zdarzenia inicjującego, na zasadach określonych 

w rozporządzeniu CRR lub rozporządzeniu delegowanym 2015/35, 

-określenie katalogu emitentów uprawionych do emisji obligacji kapitałowych (bank krajowy, 

dom maklerski, krajowy zakład ubezpieczeń, krajowy zakład reasekuracji); 

-w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357, z późn. zm.) przez: 

-wprowadzenie wymogu podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie emisji 

instrumentów kapitałowych oraz uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału 

zakładowego, 

-wprowadzenie możliwości upoważnienia zarządu banku do określenia warunków emisji w -

zakresie określonym przez walne zgromadzenie,  
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-określenie zasad dla pożyczki podporządkowanej spełniającej wymogi art. 52 rozporządzania 

CRR, 

-wyłączenie kategorii bankowych papierów wartościowych z instrumentów kapitałowych; 

-w ustawie  z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 89, z 

późn. zm.) przez: 

-określenie zasad kwalifikacji instrumentów kapitałowych i pożyczek podporządkowanych jako 

instrumentów dodatkowych w Tier I i Tier II domów maklerskich,  

-wprowadzenie zmian dotyczących emisji instrumentów kapitałowych analogicznych jak w 

Prawie bankowym; 

-w ustawie  z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  przez 

wprowadzenie zmian dotyczących emisji instrumentów kapitałowych analogicznych jak w Prawie 

bankowym i zasad dla pożyczki podporządkowanej;  

-w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.), m.in. 

przez doprecyzowanie hierarchii wierzytelności i ich zaspokojenia;  

-w  ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505,  z późn. 

zm.), przez wprowadzenie kompetencji walnego zgromadzenia do podjęcia uchwały w sprawie emisji 

obligacji kapitałowych. 

 

Stan: 14.09.20 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Link 

 

 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych 

ustaw 

 

1. Celem projektu jest dokonanie zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem 

w życie regulacji Unii Europejskiej stanowiących wynik przeglądu przepisów dotyczących  Europejskich 

Urzędów Nadzoru (ESAs). 

Na ESAs składają się Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Urząd Nadzoru 

Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejski Urząd Ubezpieczeń i Pracowniczych 

Programów Emerytalnych (EIOPA). Urzędy te powstały jako odpowiedź na kryzys finansowy lat 2007–

2008, a ich celem jest zrównoważone wzmocnienie stabilności i efektywności systemu finansowego w 

całej Unii oraz poprawa ochrony konsumentów i inwestorów.  

Regulacje unijne obejmują: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12335853/katalog/12699659#12699659
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-dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2177 z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniającą 

dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Wypłacalność II), dyrektywę  2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów 

finansowych oraz dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu 

finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 

155), dalej „dyrektywa 2019/2177”, 

-rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/2175 z dnia 18 grudnia 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu 

Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 w sprawie 

ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i 

Pracowniczych Planów Emerytalnych), rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia 

Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), 

rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) 

2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach 

finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych oraz 

rozporządzenie (UE) 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych 

(Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 1). 

 

2. Zmianie ulegają przepisy dotyczące działalności dostawców usług w zakresie udostępniania 

informacji, którzy świadczą usługi jako zatwierdzony podmiot publikujący, zatwierdzony mechanizm 

sprawozdawczy lub dostawca informacji skonsolidowanych. Dotychczas dostawcy usług w zakresie 

udostępniania informacji uzyskiwali zezwolenia oraz byli nadzorowani przez krajowe organy nadzoru. 

Transgraniczny wymiar przetwarzania danych w Unii Europejskiej oraz negatywny wpływ 

ewentualnych rozbieżności w praktykach nadzorczych różnych państw członkowskich wpływał jednak 

negatywnie na jakość danych transakcyjnych i zadania dostawców usług w zakresie udostępniania 

informacji.  

Dlatego wprowadzone zostały rozwiązania polegające na przeniesieniu uprawnień do 

udzielania zezwoleń dostawcom usług w zakresie udostępniania informacji oraz nadzoru nad nimi z 

poziomu właściwych organów krajowych do ESMA. Wyjątkiem będą zatwierdzone podmioty 

publikujące lub zatwierdzone mechanizmy sprawozdawcze, które z racji ich ograniczonego znaczenia 

dla rynku wewnętrznego zostały wyłączone spod bezpośredniego nadzoru ESMA i nie podlegają 

wymogowi uzyskania zezwolenia od tego Urzędu. Możliwość korzystania z odstępstwa będzie 

uzależniona od spełnienia kryteriów służących identyfikacji tych podmiotów w akcie delegowanym 

wydanym przez Komisję Europejską. 
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3. Z uwagi na rosnący udział transgranicznej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

wykonywanej przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji na zasadzie swobody świadczenia usług 

lub przez oddział oraz przypadki niewypłacalności i upadłości europejskich zakładów ubezpieczeń 

wykonujących znaczącą działalność transgraniczną,   konieczne jest także wzmocnienie nadzoru nad 

tego typu działalnością i zapewnienie bardziej efektywnej ochrony klientów takich zakładów.  

Występujące na rynku europejskim nieprawidłowości powodują konieczność zapewnienia 

koordynacji działań  organów nadzorczych, na terytorium których dany zakład ubezpieczeń lub  zakład  

reasekuracji wykonuje działalność transgraniczną,  i usprawnienia komunikacji pomiędzy tymi 

organami. Dlatego konieczne jest wprowadzenie mechanizmów wzajemnego przekazywania 

informacji pomiędzy organami nadzorczymi poszczególnych państwa członkowskich i EIOPA. Pozwoli 

to na podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych i interwencji. Ważnym narzędziem 

poprawiającym skuteczność nadzoru nad działalnością transgraniczną podmiotów rynku 

ubezpieczeniowego będą platformy współpracy  ustanawiane przez właściwe organy nadzorcze albo 

EIOPA.  

Wprowadzenie zmian w następujących aktach prawnych: 

-ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 

z późn. zm.);  

-ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1871, z późn. zm.); 

-ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 

2020 r. poz. 895). 

 

W zakresie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i ustawy o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym projekt przewiduje: 

-uchylenie przepisów dotyczących wymogów operacyjnych dla dostawców usług w zakresie 

udostępniania informacji oraz uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w odniesieniu do 

dostawców takich usług; 

-uaktualnienie pojęć dotyczących zatwierdzonego podmiotu publikującego, zatwierdzonego 

mechanizmu sprawozdawczego oraz dostawców usług w zakresie udostępniania informacji; 

-umożliwienie KNF wykonywania nadzoru i wszelkich czynności z nim związanych w związku ze 

sprawowaniem nadzoru nad zatwierdzonymi podmiotami publikującymi lub zatwierdzonymi 

mechanizmami sprawozdawczymi, o których mowa w aktach delegowanych, przyjętych przez Komisję 

Europejską na podstawie art. 2 ust. 3 rozporządzenia 600/2014. 
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W zakresie ustawy  o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  projekt przewiduje:  

-zobowiązanie organu nadzoru, tj. Komisji Nadzoru Finansowego (KNF),  do niezwłocznego -

przekazywania właściwym organom nadzorczym innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz 

EIOPA informacji dotyczących krajowych zakładów ubezpieczeń lub krajowych zakładów reasekuracji, 

które wykonują lub zamierzają wykonywać znaczącą działalność transgraniczną na terytorium tych 

państw oraz o ryzykach związanych z tą działalnością; 

-zobowiązanie KNF do niezwłocznego przekazywania właściwym organom nadzorczym innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej oraz EIOPA informacji o działalności transgranicznej zagranicznych 

zakładów ubezpieczeń na terytorium RP w przypadku  stwierdzenia możliwość naruszenia interesów 

klientów tych zakładów; 

-umożliwienie KNF występowania z wnioskiem do właściwych organów nadzorczych innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej i EIOPA o ustanowienie i koordynowanie platform współpracy oraz 

uczestnictwo w takich platformach. Zapewni to usprawnienie wymiany informacji pomiędzy KNF i 

innymi organami, identyfikację środków prewencyjnych, podejmowanie odpowiednich działań 

nadzorczych EIOPA będzie mogła natomiast zapewnić odpowiednią koordynację działań nadzorczych.   

 

Stan: 5.08.20 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

Link 

 

 Rządowy projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych 

 

Kluczowe zadanie projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych (zwanej dalej „projektem 

ustawy”) dotyczy zdefiniowania zasad wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi w relacji 

z innymi podmiotami publicznymi oraz podmiotami niepublicznymi, w tym z osobami fizycznymi. 

Domyślny sposób wymiany niniejszej korespondencji stanowić ma publiczna usługa rejestrowanego 

doręczenia elektronicznego świadczona na zasadach wzorowanych na tych wskazanych 

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73) 

(zwanym dalej „rozporządzeniem 910/2014”) dla kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego. Przy jej wykorzystaniu będzie realizowana wymiana korespondencji wymagającej 

przez nadawcę potwierdzenia jej nadania lub odbioru. Uzupełnienie jej stanowi publiczna usługa 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12335752/katalog/12699105#12699105
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hybrydowa zapewniająca podmiotom publicznym wysyłkę korespondencji w domyślnej postaci 

elektronicznej również w kontaktach z osobami wykluczonymi cyfrowo lub osobami, które na wymianę 

korespondencji w postaci elektronicznej z różnych przyczyn nie są jeszcze gotowe. Osoby te z kolei 

otrzymają możliwość otrzymywania korespondencji w postaci papierowej. Umocowanie w przepisach 

prawa publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej 

zrealizowane zostanie w sposób umocowujący ich wykorzystanie w komunikacji między stronami jako 

metodę skuteczną prawnie na równi z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub doręczeniem osobistym. 

Projekt ustawy tworzy również podwaliny dla funkcjonowania rynku kwalifikowanych usług 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego, świadczonych w oparciu o określony przez ministra 

właściwego do spraw informatyzacji standard usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. 

Usługi te będą zapewniane przez kwalifikowanych dostawców usług zaufania działających na rynku 

polskim. 

Celami szczegółowymi projektu ustawy są: 

1) zapewnienie wszystkim – zarówno podmiotom publicznym, jak i niepublicznym, w szczególności 

osobom fizycznym – możliwości korzystania z jednego, własnego adresu do doręczeń elektronicznych, 

który będzie mógł być wykorzystany do korespondencji ze wszystkimi pozostałymi podmiotami 

korzystającymi z usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego; 

2) standaryzacja usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego – tak aby w szczególności możliwa 

była skuteczna prawnie wymiana korespondencji między wszystkimi podmiotami korzystającymi 

z publicznej lub kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego; 

3) odmiejscowienie procesu doręczenia przez umożliwienie wysyłania i odbierania korespondencji 

z dowolnego miejsca – brak konieczności informowania każdorazowo obecnych i potencjalnych 

korespondujących o zmianie fizycznego miejsca pobytu; 

4) skrócenie czasu potrzebnego na realizację procesów doręczenia; 

5) zapewnienie stronom doręczenia wzajemnej identyfikacji; 

6) zapewnienie stronom doręczenia skutecznych prawnie dowodów doręczenia w postaci dowodów 

wysłania oraz dowodów otrzymania korespondencji; 

7) zapewnienie rozliczalności oraz niezaprzeczalności doręczeń dzięki udziałowi trzeciej zaufanej strony – 

operatora wyznaczonego lub dostawcy usług zaufania świadczącego kwalifikowaną usługę 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego; 
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8) pozostawienie osobom wykluczonym cyfrowo lub tym, które na wymianę korespondencji w postaci 

elektronicznej z różnych przyczyn nie są jeszcze gotowe, komfortu korzystania z aktualnie dostępnej 

przesyłki listowej; 

9) stworzenie podstaw prawnych, organizacyjnych i technologicznych dla realizacji doręczeń 

transgranicznych. 

 

Stan: 14.09.20 – Projekt jest opracowywany w komisjach po I czytaniu. 

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie 1 kwietnia 2021 r. z wyjątkami. 

Link 

 

 

 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców 

 

Celem projektowanej ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców jest przyznanie 

samozatrudnionym ulgi w jednym miesiącu w danym roku kalendarzowym w opłacie składek na 

ubezpieczenia społeczne z tytułu realizacji prawa do wypoczynku (ulga na wypoczynek dla 

samozatrudnionych). W dotychczasowym stanie prawnym nie występuje regulacja dotycząca prawa do 

wypoczynku dla osób samozatrudnionych. 

 

Stan: 28.08.2020 r. – wpłynęło stanowisko rządu. 

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Link 

 

 

 Projekt ustawy z dnia 30 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz 

niektórych innych ustaw  

 

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami: 

1) Umożliwia się wykonanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności 

przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, w tym ogólne zasady głosowania w 

sprawie decyzji dotyczących wniosków przygotowywanych przez nominowanych operatorów 

rynku energii elektrycznej (NEMO);  

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=239
http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=377
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2) Stwarza się podstawę prawną dla rekuperacji energii elektrycznej wprowadzonej do sieci 

trakcyjnej w następstwie hamowania pojazdów;  

3) Wprowadza się obowiązek opracowywania przez operatora systemu magazynowania instrukcji 

ruchu i eksploatacji instalacji magazynowej;  

4) Nabór na Prezesa URE będzie przeprowadzał zespół powołany przez Ministra Energii; Prezes URE 

będzie wykonywał swoje zadania przy pomocy dwóch Wiceprezesów URE;  

5) Prezes URE będzie organem właściwym do uznawania kwalifikacji osób wykonujących prace przy 

urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych nabytych w państwach członkowskich UE, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich EFTA; wszystkie świadectwa 

kwalifikacyjne oraz wpisy do rejestru świadectw kwalifikacyjnych będą tracić ważność po upływie 

5 lat od dnia ich wydania lub dokonania wpisu w rejestrze świadectw kwalifikacyjnych;  

6) Prezes URE będzie mógł z urzędu lub na wniosek strony zmienić treść umowy o świadczenie usług 

przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej zawartej pomiędzy sprzedawcą 

a OSD lub OSP, w przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia ochrony interesów 

odbiorców końcowych, równoważenia interesów stron tej umowy, lub rozwoju konkurencji, w tym 

umożliwienia korzystania przez odbiorców końcowych z uprawnienia do zmiany sprzedawcy;  

7) Prezes URE będzie mógł cofnąć koncesję w przypadku wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów wobec przedsiębiorstwa energetycznego decyzji o uznaniu praktyki 

za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów;  

8) Wprowadza się podstawy prawne dla funkcjonowania zamkniętych systemów dystrybucyjnych; 

9) Wprowadza się kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii 

elektrycznej;  

10) Dokonuje się zmian w zakresie przepisów regulujących politykę energetyczną państwa w sposób 

pozwalający na elastyczne kształtowanie formuły dokumentu;  

11) Doprecyzowuje się przepisy dotyczące stosowania taryfy dotychczasowej przez przedsiębiorstwo 

energetyczne (art. 47 PE) oraz zmienia się miejsce publikacji taryf dla ciepła z dziennika 

wojewódzkiego na Biuletyn URE i wydłuża termin, podobnie jak jest to w przypadku energii 

elektrycznej i paliw gazowych, z 7 do 14 dni;  

12) Określa się w art. 8 termin, w którym można wystąpić z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu oraz 

rozszerzono zakres spraw, do rozstrzygania których właściwy jest regulator, o sprawy sporne 

dotyczące zmiany umów, o których mowa w tym artykule;  

13) Umożliwia się prowadzenie postepowań ADR osobom zajmującym się obsługą Koordynatora;  

14) Wprowadza się jedną procedurę dla wydawania koncesji oraz wyznaczenia operatorem systemu;  
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15) Doprecyzowano df uczestnika rynku (włączając jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej) oraz przepisy karne w zakresie REMITu zgodnie z uwagami Prezesa URE;  

16) Sprzedawca paliw gazowych lub energii elektrycznej został zobowiązany do zapewnienia 

publicznego dostępu aktualnego stanu prawnego związanego z prawami konsumenta energii;  

17) Znak towarowy OSD będącego częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo nie będzie mógł 

wprowadzać w błąd co do odrębnej tożsamości sprzedawcy będącego częścią tego samego 

przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo;  

18) Wprowadza się obowiązek opracowywania przez operatora systemu magazynowania instrukcji 

ruchu i eksploatacji instalacji magazynowej.  

19) Wdrożenie w Polsce systemu inteligentnego opomiarowania:  

a. Rekomendowane rozwiązanie Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne ma 

na celu określenie zasad funkcjonowania systemu inteligentnego opomiarowania w 

sektorze elektroenergetycznym.  System inteligentnego opomiarowania zostanie 

wdrożony z zastosowaniem inteligentnych liczników pomiarowych zainstalowanych u 

odbiorców końcowych, z wykorzystaniem funkcji transmisji danych oraz wykonywania 

poleceń. Liczniki zdalnego odczytu będą umożliwiały komunikację dwukierunkową z 

systemem zdalnego odczytu w celu przesyłania informacji dotyczących danych i informacji 

pomiarowych (w tym głównie pomiaru) energii elektrycznej, zarówno wytworzonej lub 

wprowadzonej do sieci, jak i pobieranej z sieci. Informacje i dane, za pośrednictwem 

systemu zdalnego odczytu, przekazywane będą do Centralnego Systemu Informacji 

Pomiarowych (CSIP). Zarzadzanie systemem teleinformatycznym (CSIP), w tym 

przetwarzanie danych ze wszystkich liczników inteligentnych będzie zadaniem Operatora 

Informacji Pomiarowych (OIP) - podmiotu wyznaczonego i regulowanego ustawowo. 

Funkcja OIP zostanie powierzona Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A., które pełnią 

w Polsce rolę Operatora Sytemu Przesyłowego. Liczniki zdalnego odczytu zostaną 

zainstalowane u co najmniej 80% odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych 

przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przez każdego OSD, 

w terminie do 31 grudnia 2026 r.   

b. Planowane narzędzia interwencji Przepisy projektowanej ustawy określają harmonogram 

instalacji liczników zdalnego odczytu u odbiorców końcowych przez OSD. Podmiotem 

uprawnionym i zobowiązanym do oceny postępów realizacji procesu wdrożenia jak 

również funkcjonowania systemu będzie Prezes URE. Czynności w tym zakresie Prezes URE 

będzie realizował w oparciu o dane z OIP. Wprowadzenie i uregulowanie funkcji OIP 

spowoduje przyporządkowanie zadań i odpowiedzialności w zakresie gromadzenia, 
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przechowywania, udostępniania i usuwania danych i informacji pomiarowych. Procesy 

będą realizowane przez jednego właściciela biznesowego, według zestandaryzowanych 

rozwiązań, w sposób jednolity dla całej populacji użytkowników końcowych. Rozliczenia 

zużycia energii elektrycznej, poboru mocy, oszczędności w aspekcie efektywności 

energetycznej będą przeprowadzane  na  jednorodnych, uporządkowanych zbiorach 

danych.  Projektowane przepisy ustawy będą umożliwiały odbiorcy końcowemu uzyskanie 

za pośrednictwem OIP bieżących i historycznych danych dotyczących jego poboru bądź 

produkcji energii elektrycznej. Wymiana informacji i danych przy zmianie sprzedawcy 

energii elektrycznej będzie odbywać się w sposób uregulowany, monitorowany i 

scentralizowany. 

c. Oczekiwany efekt Podstawowym oczekiwanym efektem działania przepisów 

projektowanej ustawy jest zapewnienie ram prawnych dla instalacji liczników zdalnego 

odczytu pozostających w zgodności z przepisami prawa UE. Pozostałe spodziewane efekty: 

- terminowe wywiązanie się przez OSD z obowiązku zapewnienia, aby wszystkie posiadane 

przez nie układy pomiaroworozliczeniowe jednostek fizycznych wchodzących w skład 

jednostki rynku mocy spełniały wymagania techniczne, niezbędne dla poprawnego 

prowadzenia rozliczeń; - usprawnienie zarządzania popytem na rynku energii elektrycznej 

i obniżenie szczytowego zapotrzebowania na moc w dłuższej perspektywie, w tym za 

sprawą wprowadzenia taryf dynamicznych; - rozliczanie odbiorców końcowych według 

rzeczywistego zużycia; - aktywne zaangażowanie odbiorców w regulowanie własnego 

zużycia energii elektrycznej (minimalizowanie zużycia energii w okresach 

prognozowanego zapotrzebowania szczytowego) jako skutek uzyskania dostępu do 

swoich danych pomiarowych;  - większa świadomość odbiorcy indywidualnego w 

odniesieniu do roli jaką odgrywa użytkownik systemu elektroenergetycznego; 

kształtowanie dobrych nawyków w długim okresie; - ograniczenie kosztów po stronie 

odbiorcy indywidualnego w wyniku korzystania z bonifikat oferowanych przez 

sprzedawców, dla których bodźcem do kształtowania korzystniejszych dla klienta 

warunków będzie uproszczenie i skrócenie (z maksymalnie 30  dni do 1 roboczego dnia) 

procesu zmiany sprzedawcy; - umożliwienie skutecznego uzyskiwania przez odbiorców 

końcowych bonifikat wyliczanych w oparciu o zasady określone w Rozporządzeniu 

Ministra  Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 

kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną; - eliminacja barier dostępu do 

rynku energii elektrycznej dla poszczególnych podmiotów (zwiększenie konkurencyjności); 

- szansa dla polskich producentów liczników energii elektrycznej. 
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Stan: 24.07.2020 r. – projekt znajduje się na etapie Komitetu do Spraw Europejskich.  

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkami.  

Link 

 

 

 Projekt ustawy z dnia 19 maja 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości 

zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości 

 

Projektowana ustawa ma na celu rozszerzenie instrumentów realizacji Narodowego Programu 

Mieszkaniowego i realizację powiązanych ze sobą celów:  

1) zwiększenia podaży mieszkań ogółem,  

2) zwiększenia podaży mieszkań dostępnych cenowo.  

Podstawowym rozwiązaniem jest określenie zasad zbywania w przetargach nieograniczonych 

nieruchomości gruntowych gmin oraz Krajowego Zasobu Nieruchomości (za pośrednictwem gmin) z 

możliwością rozliczenia części ceny nieruchomości w formie mieszkań (lub innych powierzchni, które 

mogłyby być wykorzystane przez gminę np. na działalność użyteczności publicznej).   

W podstawowym modelu przewidzianym w projekcie ustawy inwestor (nabywca 

nieruchomości od gminy) budowałby budynek (ewentualnie remontował/przebudowywał budynek 

istniejący) i przekazywał część mieszkań samorządowi gminnemu. Gmina mogłaby te mieszkania 

zachować w swoim zasobie (jako mieszkania komunalne) lub wnieść je do spółek gminnych (np. 

towarzystw budownictwa społecznego) lub państwowych. W ten sposób bez samodzielnego 

prowadzenia skomplikowanego i czasochłonnego procesu inwestycyjnego gmina uzyskiwałaby zasób 

mieszkaniowy, który mógłby być przeznaczony na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 

lokalnej. Warto podkreślić, że mieszkania na wynajem uzyskane w ramach inwestycji realizowanej z 

wykorzystaniem nieruchomości nabytej zgodnie  z projektowaną ustawą będą mogły być objęte 

dopłatami do czynszu na zasadach określonych w ustawie z dnia  20 lipca 2018 r. o pomocy państwa 

w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania  (Dz. U. z 2020 r. poz. 

551).  

Projektowana ustawa dopuszcza również inne formy inwestowania z wykorzystaniem 

nieruchomości gminnych, np. uzyskiwanie przez gminy mieszkań położonych w innych lokalizacjach lub 

uzyskiwanie powierzchni niemieszkalnych (np. pod działalność wychowawczą, zdrowotną, kulturalną 

itp.). Wskutek występowania w danym budynku mieszkań o różnym charakterze (na sprzedaż, najem 

komercyjny, najem społeczny, najem komunalny) uzyskiwano by na danym obszarze korzystny social 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317354/katalog/12543057#12543057
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317354/katalog/12543057#12543057
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mix i zapobiegano by tworzeniu się zjawiska gettoizacji, współistniejącego często na obszarach  z 

budynkami stricte komunalnymi.   

Zgodnie z projektowaną ustawą nieruchomości oferowane przez gminę muszą być położone 

na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub musi być wydana dla 

takiej nieruchomości decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Istotnie przyspiesza 

to proces inwestycyjny i zmniejsza niepewność potencjalnych inwestorów co do możliwości 

zagospodarowania danej nieruchomości. Zapisy projektowanej ustawy wprowadzają dodatkowo 

zachęty do inwestowania na terenach poddawanych rewitalizacji oraz zachęcają do prowadzenia prac 

remontowych w budynkach zabytkowych.  

Reasumując, proponowane w projektowanej ustawie rozwiązanie powiększa zakres 

instrumentów polityki mieszkaniowej gminy i umożliwia elastyczne stosowanie różnych from wsparcia 

mieszkalnictwa. W przypadku inwestorów (nabywców nieruchomości od gminy) zwiększa natomiast 

dostępność nieruchomości pod budownictwo i docelowo zwiększa podaż nowo budowanych 

mieszkań. Wstępne szacunki potencjalnych inwestorów oraz doświadczenia zagraniczne i analizy 

dotyczące udziału ceny gruntów w kosztach inwestycji mieszkaniowej wskazują, że w zależności od 

lokalizacji  i potencjału inwestycyjnego danego gruntu, gminy mogłyby uzyskiwać ok. 5-20% 

wybudowanych w danym budynku mieszkań.   

Warto podkreślić, że gminy mogą przeznaczać swoje nieruchomości na cele inwestycyjne już 

obecnie, na podstawie ogólnych zasad gospodarowania gruntami gminnymi. W praktyce jednak 

możliwości te pozostają nie w pełni wykorzystane. Projektowana ustawa ma zachęcić samorządy 

lokalne do szerszego wykorzystywania instrumentów wsparcia budownictwa mieszkaniowego z 

wykorzystaniem zasobu nieruchomości gminnych oraz nadania całemu procesowi transparentnego 

charakteru. Na konieczność opracowania takiej regulacji zwracają uwagę zarówno samorządy jak i 

potencjalni inwestorzy.   

Dodatkowo ustawa wprowadza instrumenty mające na celu zachęcenie gmin do inwestowania 

w budownictwo mieszkaniowe oraz w infrastrukturę techniczną i społeczną towarzyszącą 

budownictwu mieszkaniowemu. Z jednej strony gminom zaangażowanym w programy mieszkaniowe 

zostanie zaproponowany 10-procentowy grant na pokrycie części kosztów inwestycji 

infrastrukturalnej. Z drugiej strony gminy realizujące programy mieszkaniowe będą preferowane przy 

naborze wniosków na inne programy rządowe wspierające samorządy w budowie dróg gminnych, 

zapewnianiu przewozów autobusowych oraz pomocy osobom niepełnosprawnym.   

 

Stan: 5.08.2020 r. – projekt znajduje się na etapie opiniowania.  

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.  
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Link  

 

 

 Projekt ustawy z dnia 19 marca 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe i niektórych innych 

ustaw 

 

Celem projektu jest dokonanie zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w 

życie regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji 

finansowych, tzw. pakietu CRD V/CRR II, który obejmuje:  

• dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/878 z dnia 20 maja 2019 r. 

zmieniającą dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów zwolnionych, finansowych spółek 

holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i 

uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału (Dz. Urz. UE L 150 z 07.06.2019, str. 253), 

zwaną dalej „dyrektywą CRD V”,  

• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika 

stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań 

kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec 

kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych 

ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie 

(UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 150 z 7.06.2019, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem CRR II”.  

Dyrektywa CRD V oraz rozporządzenie CRR II stanowią elementy pakietu legislacyjnego 

obejmującego również zmiany:  

• dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/879/UE z dnia 20 maja 2019 r. zmieniającej 

dyrektywę 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. w odniesieniu do zdolności do pokrycia strat i 

dokapitalizowania instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz dyrektywę 98/26/WE2012 (Dz. 

Urz. UE L 150 z 07.06.2019, str. 296) oraz  

• rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/877 z dnia 20 maja 2019 r. 

zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w odniesieniu do zdolności do pokrycia strat i 

dokapitalizowania instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 150 z 07.06.2019, str. 

226).  

Pakiet ten jest wynikiem reformy przeprowadzonej przez UE polegającej na zmianie ram 

regulacyjnych w zakresie usług finansowych. Zmiany zostały przeprowadzone w odpowiedzi na kryzys 

finansowy, który rozpoczął się w latach 2007– 2008, i stanowią odzwierciedlenie standardów 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12334203/katalog/12690063#12690063
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uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym.  Celem dyrektywy CRD V oraz rozporządzenia CRR II jest 

uzupełnienie programu reform o rozwiązania wypracowane przez podmioty odpowiedzialne za 

ustanawianie ogólnoświatowych standardów, tj. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego i Radę 

Stabilności Finansowej.  

Rekomendowanym (koniecznym) rozwiązaniem jest inicjatywa legislacyjna, która prowadzi do 

implementacji dyrektywy CRD V. Główne zmiany wynikające z dyrektywy CRD V implikują 

wprowadzenie:  

• przepisów dotyczących zatwierdzania finansowych spółek holdingowych i finansowych 

spółek holdingowych o działalności mieszanej. Finansowe spółki holdingowe i finansowe spółki 

holdingowe o działalności mieszanej mogą być jednostkami dominującymi grup bankowych i 

stosowanie wymogów ostrożnościowych jest wymagane na podstawie skonsolidowanej sytuacji takich 

spółek holdingowych. Ponieważ instytucja kontrolowana przez takie spółki holdingowe nie zawsze jest 

w stanie zapewnić spełnienie wymogów na zasadzie skonsolidowanej w całej grupie, konieczne jest, 

aby niektóre finansowe spółki holdingowe i finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej 

zostały objęte bezpośrednim zakresem uprawnień nadzorczych w celu zapewnienia spełnienia 

wymogów na zasadzie skonsolidowanej. W związku z tym wprowadzona zostanie procedura 

zatwierdzania działalności oraz bezpośrednie uprawnienia nadzorcze w odniesieniu do niektórych 

finansowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, aby 

zapewnić bezpośrednią odpowiedzialność takich spółek holdingowych za zapewnienie spełniania 

skonsolidowanych wymogów ostrożnościowych bez obejmowania tych spółek dodatkowymi 

wymogami ostrożnościowymi mającymi zastosowanie na zasadzie indywidualnej; obowiązku 

posiadania pośredniej unijnej jednostki dominującej w przypadku, gdy co najmniej dwie instytucje z 

siedzibą w Unii wchodzą w skład tej samej grupy z państwa trzeciego, a całkowita wartość aktywów w 

Unii grupy z państwa trzeciego wynosi co najmniej 40 mld euro;  

• standardowej metodyki i uproszczonej standardowej metodyki oceny ryzyka stopy 

procentowej (oprócz dotychczas funkcjonującego systemu zarządzania ryzykiem);  

• zwolnienia małych instytucji oraz pracowników otrzymujących niskie wynagrodzenie 

zmienne ze stosowania polityki wynagrodzeń. W celu zapewnienia zbieżności praktyk nadzorczych oraz 

wspierania równych warunków prowadzenia działalności przez instytucje i odpowiednią ochronę 

deponentów, inwestorów i konsumentów w Unii, doprecyzowano zasady stosowania polityki 

wynagrodzeń poprzez zdefiniowanie kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny 

wpływ na profil ryzyka instytucji oraz wskazano kryteria na potrzeby identyfikacji podmiotów 

podlegających obowiązkowi sporządzenia i stosowania polityki wynagrodzeń. Uznano bowiem, że 

wymogi dotyczące odroczenia wypłaty i wypłaty w instrumentach są zbyt uciążliwe i niewspółmierne 
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do korzyści osiąganych pod względem ostrożnościowym w przypadku stosowania tych wymogów w 

odniesieniu do małych instytucji. Stwierdzono także, że koszty związane ze stosowaniem tych 

wymogów przekraczają korzyści osiągane pod względem ostrożnościowym w przypadku pracowników 

otrzymujących niskie wynagrodzenie zmienne, gdyż taka wysokość wynagrodzenia zmiennego nie 

stwarza dla tych pracowników żadnych zachęt do podejmowania nadmiernego ryzyka lub zachęty te 

są niewielkie;   

• obowiązku dostarczenia przez podmiot składający wniosek o zezwolenie na utworzenie 

banku, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, także informacji o podmiotach należących do tej 

samej grupy kapitałowej oraz o powiązaniach w ramach grupy;  

• upoważnienia dla Komisji Nadzoru Finansowego do odwołania członka rady nadzorczej lub 

zarządu banku, finansowej spółki holdingowej i finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej 

oraz członka zarządu domu maklerskiego, w przypadku gdy dana osoba nie spełnia wymogów 

niezbędnych do pełnienie danej funkcji;  

• umożliwienia organowi nadzoru nałożenia na podmiot nadzorowany dodatkowych 

obowiązków sprawozdawczych lub zwiększenia ich częstotliwości. Dodatkowe obowiązki będą mogły 

być nałożone tylko w przypadku gdy będą odpowiednie i proporcjonalne z punktu widzenia celu, w 

którym będą wymagane, a żądane informacje nie będą mogły być tożsame z informacjami 

przekazywanymi z innych tytułów;   

• rozszerzenia katalogu podmiotów, którym udzielenie określonych informacji nie stanowi 

naruszenia tajemnicy zawodowej;  

• uelastycznienia bufora ryzyka systemowego – dotychczas mógł zostać nałożony na sektor 

finansowy lub jego podzbiór; po zmianach dodatkowo będzie możliwość ustanowienia bufora albo na 

wszystkie ekspozycje albo na określony podzbiór ekspozycji. Dzięki tej zmianie łatwiejsze stanie się 

dopasowanie narzędzia do zidentyfikowanego ryzyka systemowego. Ponadto nowa regulacja 

wprowadza algorytm służący do wyliczenia bufora ryzyka systemowego;  

• zmiany maksymalnego poziomu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) z 2% 

do 3%. Ponadto, za zgodą Komisji Europejskiej, będzie możliwość ustanowienia bufora O-SII w 

wysokości przekraczającej 3%;  

• w odniesieniu do bufora globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (G-SII) – rozszerzenia 

dotychczasowej definicja G-SII przez dodanie przepisu, zgodnie z którym G-SII jest też grupa, na której 

czele stoi unijna instytucja dominująca, unijna dominująca finansowa spółka holdingowa lub unijna 

dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej. Ponadto wprowadza się dodatkową 

metodę identyfikacji G-SII, której dodatkowy łączny wynik może przyczynić się do przeniesienia G-SII z 

wyższej do niższej kategorii;  
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• ograniczenia dotyczącego wypłat zysków w razie niespełniania wymogu bufora wskaźnika 

dźwigni. W związku z tym niezbędne będzie wprowadzenie zmian w zakresie: − ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, z późn. zm.),  − ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2144,z późn. zm.), − ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, z późn. zm.), − ustawy z 

dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 180 i 284), − ustawy z 

dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu 

kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 483). 

 

Stan: 29.07.2020 r. – projekt znajduje się na etapie Komitetu ds. Europejskich.  

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 29 grudnia 2020 r. z wyjątkami.  

Link  

 

 Projekt ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych 

ustaw 

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/879 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca 

dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowania instytucji 

kredytowych i firm inwestycyjnych oraz dyrektywę 98/26/WE (Dz. U. UE L 150 z dnia 7.6.2019), dalej: 

BRRDII, ma na celu dalszą reformę regulacyjną związaną z wprowadzoną na fali doświadczeń 

kryzysowych procedurą przymusowej restrukturyzacji (resolution). BRRDII wprowadza zmodyfikowane 

rozwiązania w odniesieniu do minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań 

kwalifikowalnych (MREL), który ma na celu wzmocnienie zdolności banków do pokrycia strat i 

dokapitalizowania (rekapitalizacji) w sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie procesu 

przymusowej restrukturyzacji. 

Polska jako członek Unii Europejskiej jest zobligowana do dokonania transpozycji BRRDII do 

prawa krajowego do dnia 28 grudnia 2020 r.  

Ustawa ma na celu usprawnienie dotychczasowych rozwiązań funkcjonujących na podstawie 

ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795,z późn. zm.), którą wdrożono 

pierwotną dyrektywę BRR oraz dyrektywę DGS. Propozycje zmian w tym zakresie wynikają z 

dotychczasowych doświadczeń i praktyki stosowania tych przepisów, a ich intencją jest bardziej 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12332403/katalog/12677693#12677693
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precyzyjne dostosowanie regulacji krajowych do implementowanych przepisów wspólnotowych. 

Zakres zmian wprowadzonych w drodze BRRDII będzie wymagał głównie nowelizacji ww. ustawy. 

BRRDII wprowadza zmodyfikowane rozwiązania w odniesieniu do minimalnego wymogu w 

zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL), który ma na celu wzmocnienie 

zdolności banków do pokrycia strat i dokapitalizowania (rekapitalizacji), w sytuacji gdy konieczne jest 

przeprowadzenie procesu resolution. 

Przesłanką wprowadzenia MREL jest dążenie do zapewnienia, by banki mogły być 

restrukturyzowane sprawnie i szybko, przy zachowaniu stabilności całego systemu finansowego, jak 

również przy minimalnym wykorzystaniu środków publicznych, tj., by w trakcie procedury 

przymusowej restrukturyzacji oraz bezpośrednio po jej zakończeniu instytucje mogły kontynuować 

wykonywanie funkcji krytycznych bez narażenia na ryzyko środków finansowych podatników lub 

stabilności finansowej.  

Odpowiednikiem MREL w odniesieniu do banków działających globalnie jest wymóg w zakresie 

całkowitej zdolności do absorbcji strat (TLAC), który został implementowany w UE w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie 

(UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, 

wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego 

kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec 

przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących 

sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 150 

z 07.06.2019, str. 1), dalej: CRRII, i nie wymaga tym samym wdrażania do prawa krajowego, gdyż 

rozporządzenie obowiązuje bezpośrednio wszystkie państwa członkowskie. BRRDII uspójnia wymóg 

TLAC i MREL pod względem metodologicznym (zgodnie z założeniem, że standardy TLAC i MREL mają 

wspólny cel, jakim jest zapewnienie, aby instytucje i podmioty mające siedzibę w Unii posiadały 

wystarczającą zdolność do pokrycia strat i dokapitalizowania, z tego względu powinny stanowić 

uzupełniające się elementy wspólnych ram). Należy także zwrócić również uwagę, iż istotną częścią 

regulacji dotyczącej wymogu MREL są zobowiązania kwalifikowalne, które zostały uregulowane 

w CRRII i nie wymagają implementacji do prawa krajowego. 

Zharmonizowanie wymogów MREL i TLAC ułatwi stosowanie instrumentu umorzenia lub 

konwersji długu w odniesieniu do instytucji i podmiotów działających w skali transgranicznej, 

dodatkowo oczekuje się pozytywnego wpływu na konkurencyjność i rynek wewnętrzny, ponieważ w 

obecnym kształcie ponoszone przez instytucje i podmioty koszty zapewnienia zgodności z 

obowiązującymi wymogami i standardem TLAC mogą się istotnie różnić w całej UE. 
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Poza przepisami dotyczącymi wymogu MREL, kluczowe zmiany przewidziane przez BRRDII i 

planowane do implementacji w projekcie ustawy to:  

 wprowadzenie nowych terminów „podmiot restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji" 

(resolution entity) oraz „grupa restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji" (resolution group), 

które są ustalane przy preferowanej strategii resolution, a tym samym determinują sposób 

przeprowadzania procesu przymusowej restrukturyzacji;  

 wprowadzenie moratorium, tj. uprawnienia dla organu przymusowej restrukturyzacji do 

tymczasowego zawieszania realizacji niektórych zobowiązań względem określonych wierzycieli 

podmiotu na etapie przed wszczęciem procesu resolution, ale po uznaniu banku za będący u progu 

upadłości;  

 wprowadzenie przepisów mających na celu ochronę inwestorów detalicznych przed ryzykiem 

inwestowania w papiery dłużne banku mogące podlegać umorzeniu lub konwersji długu (bail-in); 

 wprowadzenie przepisów dotyczących umownego uznania zawieszenia zobowiązań wynikających 

z umów finansowych zawieranych przez podmiot krajowy jeżeli umowa jest regulowana prawem 

państwa trzeciego; 

 modyfikacja przepisów dotyczących umownego uznania bail-in w odniesieniu do zobowiązań 

regulowanych prawem państwa trzeciego. 

Dodatkowe zmiany przewiduje się w zakresie: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 

bankowe, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy z dnia 12 lutego 

2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym ustawy z dnia 12 lutego 

2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej 

oraz ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Stan: 4.09.2020 r. – projekt znajduje się na etapie opiniowania.  

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkami.  

Link  

 

 

 Projekt ustawy z dnia 27 lutego 2020 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu ma przede wszystkim na celu implementację przepisów dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12330906/katalog/12666984#12666984
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sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania 

terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz. Urz. UE L nr 156 z 19.06.2018 

r., str. 43), zwanej dalej dyrektywą 2018/843. Nałożony na państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) 

termin implementacji przepisów ww. dyrektywy 2018/843 został określony na 10 stycznia 2020 r. 

Projektowana regulacja przewiduje m.in.:  

 doprecyzowanie listy instytucji obowiązanych, w tym poprzez dodanie do niej przedsiębiorców w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,  prowadzących działalność 

polegającą na:  obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami 

kolekcjonerskimi oraz antykami, a także przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie 

ww. towarami (w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 

euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy klika 

operacji, które wydają się być ze sobą powiązane); 

 uszczegółowienie niektórych definicji, m. in. beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego 

oraz grupy; 

 rozszerzenie zakresu gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) 

statystyk; 

 uszczegółowienie zasad dotyczących stosowania przez instytucje obowiązane środków 

bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji 

związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka; 

 doprecyzowanie zasad przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji 

uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego; 

 obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji 

publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska 

polityczne; 

 wprowadzenie mechanizmów weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze 

Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR); 

 obowiązek rejestrowania „podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami 

wirtualnymi a fiducjarnymi” i „dostawców kont waluty wirtualnej”.  

Zmiany przepisów przewidziane w ww. projekcie ustawy powinny przyczynić się do lepszego 

dostosowania prawa krajowego do przepisów UE oraz rekomendacji międzynarodowych, które je 

wdrażają. 

 

Stan: 15.09.2020 r. – projekt znajduje się na etapie Komisji Prawniczej. 
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Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkami.  

Link  

 

 Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego 

zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów 

skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej 

Informacji Skarbowej 

 

Zmiana rozporządzenia w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb 

administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celnoskarbowych 

oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ma na celu doprowadzenie do zgodności opisów 

terytorialnego zasięgu działania wskazanych naczelników urzędów skarbowych z aktualnym 

brzmieniem nazw i statusu jednostek samorządu terytorialnego, które uległy zmianie po dniu 1 marca 

2017 r. 

Celem nowelizacji rozporządzenia w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib 

dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów 

celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jest dostosowanie brzmienia 

załącznika nr 2 do rozporządzenia, określającego terytorialny zasięg działania oraz siedziby naczelników 

urzędów skarbowych, do zmian wprowadzonych przez: 1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 

lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom 

statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin (Dz. U. poz. 1427), które 

zmieniło nazwę gminy Słupia w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, na nazwę gmina 

Słupia Konecka, 2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia gminy 

Ostrowice oraz ustalenia granic gminy Drawsko Pomorskie i gminy Złocieniec (Dz. U. poz. 1527), 

wydane na podstawie art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach 

dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim (Dz. U. poz. 1432), 3) 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i 

miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz 

niektórych gmin (Dz. U. poz. 1332), które zmieniło nazwę gminy Sitkówka Nowiny w województwie 

świętokrzyskim, w powiecie koneckim, na nazwę na gmina Nowiny. 

 

 Stan: 14.09.20 – Projekt znajduje się na etapie uzgodnień. 

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z 

wyjątkami 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12330901/katalog/12666707#12666707
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Link 

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów podatków, opłat lub 

niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu 

mikrorachunku podatkowego 

 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 61b § 4 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (wg stanu prawnego od dnia 1 lipca 2020 r.), 

tj. w przepisie wprowadzonym przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1065). 

Rozporządzenie określa katalog podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 

wpłacanych za pośrednictwem mikrorachunku podatkowego. Katalog dotyczy należności, dla których 

zostały spełnione uwarunkowania techniczno-organizacyjne do dokonywania wpłat za pomocą 

mikrorachunku podatkowego. 

 

 Stan: 4.08.20 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

 Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 Link 

 

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia 

innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, 

zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu 

sprawozdań lub informacji 

 

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie 

określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie 

sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu 

sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570). Proponowane zmiany mają na celu: - harmonizacja z art. 

90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – który wydłuża termin na 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338153/katalog/12718046#12718046
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336701/katalog/12704311#12704311


Przegląd zmian w podatkach 

 

64 

 

zwołanie walnego zgromadzenia spółdzielni do 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, - wydłużenie terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

jednostkom, które posiadają na tyle liczne organy zatwierdzające, że w świetle obowiązujących 

ograniczeń związanych z pandemią nie jest aktualnie możliwe zorganizowanie posiedzeń tych organów. 

Wprowadzane rozwiązanie polegają na odpowiednim wydłużeniu terminów, tak aby zapewnić 

możliwość zatwierdzenia sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia spółdzielni w świetle art. 

90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wprowadzić możliwość zatwierdzania 

sprawozdań finansowych przez jednostki o bardzo liczebnych organach zatwierdzających, w terminie 

umożliwiającym zorganizowanie posiedzeń tychże organów (tj. do 6 tygodni od dnia odwołania stanu 

epidemii albo ogłoszonego bezpośrednio po nim stanu zagrożenia epidemicznego. 

 

Stan: 17.09.20 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Link 

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych kryteriów dla członków 

zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany 

 

Wydanie rozporządzenia wynika ze zmiany art. 17 w ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o obrocie instrumentami finansowymi ustawą z dnia 16 października 2019 r o zmianie ustawy o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. poz. 2217, z późn. zm.). Art. 

45 pkt 6 tej ustawy przewiduje zachowanie mocy obowiązującej przez dotychczas regulujące tę materię 

rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów dla członków zarządu i 

rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany (Dz. U. poz. 874) do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie znowelizowanych przepisów, co powinno nastąpić 

nie później niż na 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, tj. do dnia 30 listopada 

2020 r. Zmiana brzmienia przepisu, na podstawie którego wydane zostało wskazane rozporządzenie i 

obowiązek zastąpienia dotychczasowego rozporządzenia wywołują więc obowiązek przyjęcia nowego 

rozporządzenia szczegółowo regulującego materię wskazaną w art. 17 ust. 1 pkt 3. Nadrzędnym celem 

projektu jest określenie szczegółowych kryteriów w zakresie spełniania przez członków zarządu i rady 

nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany wymogów posiadania nieposzlakowanej opinii, 

wiedzy, kompetencji, doświadczenia, a także niezależności osądu i poświęcenia wystarczającej ilości 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338003/katalog/12717175#12717175
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czasu w związku z pełnieniem swoich funkcji i powierzonych obowiązków oraz w zakresie liczby funkcji 

pełnionych jednocześnie, oraz tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji 

spełniania przez członków zarządu i rady nadzorczej, stosowanych wobec nich odpowiednich 

wymogów w zakresie posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji, i doświadczenia, 

niezależności osądu i poświęcania wystarczającej ilości czasu w związku z pełnieniem swoich funkcji i 

powierzonych obowiązków, zakres dokumentów gromadzonych przez spółkę prowadzącą rynek 

regulowany potwierdzających spełnianie przez członków zarządu i rady nadzorczej tej spółki takich 

wymogów oraz tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i 

kompetencji tych osób. 

Przyjęte w projekcie szczegółowe kryteria zostały oparte na wytycznych Europejskiego Urzędu 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) z dnia 19 grudnia 2017 r. dotyczących organu 

zarządzającego operatorów rynku i dostawców usług w zakresie udostępniania informacji (ESMA70-

154-271PL). Poprzez przyjęcie rozporządzenia utrwalone zostaną w polskim systemie prawnym 

wynikające z wytycznych kryteria wobec członków zarządów i rad nadzorczych spółek prowadzących 

rynek regulowany wraz z trybem i zasadami postępowania przy ich weryfikacji, gromadzoną w tym 

zakresie dokumentacją oraz warunki utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji tych osób. 

 

Stan: 11.09.20 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Link 

 

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 

przekazywania informacji dotyczących tych płatności 

 

Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 

2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1011), które wykonuje 

upoważnienie ustawowe zawarte w art. 188 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).  

Jego celem jest odrębne oznaczanie wypłacanych środków w formie płatności ze środków 

budżetu środków europejskich w związku z możliwością przekierowania środków funduszy 

strukturalnych z puli środków krajowych na lata 2014-2020 nieprzydzielonych jeszcze na projekty, na 

realizację projektów mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń i choroby 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/502/12337104/12709286/12709287/dokument459853.pdf
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zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczenie wystąpienia jej negatywnych skutków, jak 

również innych środków które mogą być przekazywane przez Unię Europejską do budżetu środków 

europejskich na te cele. 

Większa szczegółowość zakresu danych pozwoli na monitorowanie wydatków ponoszonych na 

walkę z pandemią. Ten zabieg techniczny pozwoli również w przyszłości na prawidłową 

sprawozdawczość do organów krajowych i unijnych w zakresie wykorzystania tych środków. 

W objaśnieniach do wypełniania zlecenia płatności, o którym mowa w § 3 ust. 1a 

rozporządzenia, w postaci elektronicznej (objaśnienia do zlecenia płatności wykorzystywanego w 

perspektywie finansowej 2014-2020), w części 4. Dane płatności/Klasyfikacja, uzupełniono opis do pola 

„Rodzaj płatności” o symbole Z COVID–19 – Zaliczka-COVID-19 oraz R COVID–19 – Refundacja-COVID-

19. W uwagach do pola wskazano zaś, że jest to zaliczka/refundacja ze środków przyznanych na 

realizację projektów mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń i choroby 

zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczenie wystąpienia jej negatywnych skutków. 

 

Stan: 7.07.2020 r. – projekt znajduje się na etapie uzgodnień.  

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z 

mocą od dnia 1 lutego 2020 r. 

Link  

 

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wzorów wezwań 

do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich 

ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań 

 

Wydanie rozporządzenia wynika ze zmiany brzmienia upoważnienia zawartego w art. 81 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dokonanej ustawą z 

dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2217). 

Nowelizacja upoważnienia ustawowego dla ministra właściwego do spraw instytucji 

finansowych do wydania projektowanego rozporządzenia polegała na zastąpieniu odesłania do art. 91 

ust. 6 ustawy odesłaniem do art. 91 ust. 5. Przyjęte w projekcie regulacje co do istoty nie różnią się od 

przepisów zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 

14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12334507/katalog/12692174#12692174
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publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych 

wezwań (Dz. U. poz. 1748). Dokonane zmiany mają na celu dostosowanie dotychczasowych przepisów 

do obecnego stanu prawnego. 

 

Stan: 1.09.2020 r. – projekt znajduje się na etapie opiniowania.  

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Link  

 

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie dopuszczania 

instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku 

regulowanym 

 

Wydanie rozporządzenia wynika ze zmiany brzmienia upoważnienia do wydania rozporządzenia 

zawartego w art. 55 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

dokonanego ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2217). 

Nowelizacja upoważnienia ustawowego obligująca ministra właściwego do spraw instytucji 

finansowych do wydania projektowanego rozporządzenia nie wprowadziła w nim merytorycznych 

zmian. W znowelizowanym upoważnieniu odesłanie do art. 44 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej 

zastąpione zostało odesłaniem do art. 55d ust. 1. Należy przy tym zauważyć, że brzmienie art. 55d ust. 

1 jest tożsame z brzmieniem dotychczasowego art. 44 ust. 1. Z tego względu projektowane 

rozporządzenie, co do zasady, powtarza przepisy zastępowanego rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 11 października 2005 r. w sprawie dopuszczania instrumentów finansowych niebędących 

papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym (Dz. U. poz. 1699). Dokonane zmiany mają 

zasadniczo na celu dostosowanie dotychczasowych przepisów do obecnego stanu prawnego. 

 

Stan: 4.08.2020 r. – projekt znajduje się na etapie Komisji Prawniczej.  

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Link  

 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12331155/katalog/12668295#12668295
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12330301/katalog/12663012#12663012
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