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Nowe rejestry w 2018 r.

New registers in 2018

W roku 2017 i 2018 weszły i wejdą w życie nowe

In 2017 and 2018, new regulations came and are to

przepisy mające na celu zwiększenie wiarygodności

come into force, in order to increase the reliability of

oceny zdolności płatniczej kontrahenta lub kondycji

business partner’s creditability assessment or debtor’s

finansowej dłużnika, jak również skuteczności uzyskania

financial

zapłaty należności (roszczenie główne, odsetki, koszty

effectiveness of having one’s dues paid (principal

procesu).

amount, interest, costs of court proceedings).

Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy

The regulations on the new Register of Public Law Dues

o nowym Rejestrze Należności Publicznoprawnych, a od

are

1 lutego 2018 r. o nowym Centralnym Rejestrze

the regulations

Restrukturyzacji i Upadłości. W pierwszym z rejestrów

Restructuring and Bankruptcies will be binding from

będą

ujawniani

dłużnicy,

których

łączna

condition,

binding

as

from
on

1
the

well

as

January
new

to

increase

2018,

Central

the

whereas

Register

of

kwota

1 February 2018. Debtors whose total debt, interest

zadłużenia wraz z odsetkami wynosić będzie nie mniej

inclusive, is not less than PLN 5,000 will be disclosed in

niż 5 tys. zł. W drugim rejestrze będą zamieszczane

the

i obwieszczane postanowienia, zarządzenia, dokumenty

documents and information regarding the restructuring

i

and bankruptcy proceedings as well as the data included

informacje

restrukturyzacyjnego

dotyczące

postępowania

upadłościowego

The

decisions,

regulations,

in such documents will be placed and announced in the

zawarte w tych dokumentach. Ponadto Centralny Rejestr

latter register. Moreover, the Central Register of

Restrukturyzacji i Upadłości będzie również udostępniać

Restructuring and Bankruptcies will provide templates of

wzory pism procesowych i dokumentów określonych

pleadings and documents specified in the Act and make

w Ustawie oraz umożliwi składanie pism i dokumentów

it possible to submit the letters and documents and to

oraz

deliver them via electronic system.

ich

doręczeń

oraz

register.

dane

dokonywanie

i

former

w

systemie

teleinformatycznym.
Autor: Mirosław Stefanik, ms@pnplaw.pl

By: Mirosław Stefanik, ms@pnplaw.pl

Wsparcie dla OZE z aprobatą UE

Support for RES with the EU’s approval

Komisja Europejska zaaprobowała nowy polski system

The European Commission approved the new Polish

wsparcia dla energii odnawialnej z budżetem na

support scheme for renewable energy with the total

poziomie 40 miliardów złotych (9.4 mld euro). Zgodnie

budget of PLN 40 billion (€ 9.4 billion). Under the new

z nowym

energii

support scheme, producers of electrical energy from

elektrycznej ze źródeł odnawialnych mogą uzyskać

systemem

wsparcia

producenci

renewable sources may be granted public aid. Such

pomoc publiczną. Tacy inwestorzy wyłaniani są w drodze

investors are selected by means of competitive auctions

konkurencyjnych aukcji, które będą organizowane do

to be organised until 30 June 2021. It is worth

30 czerwca 2021 roku. Warto wspomnieć, iż decyzja ta

mentioning that this decision is crucial also for the

jest kluczowa również dla inwestorów, którzy wygrali

investors who won the first two auctions which took place

dwie pierwsze aukcje, jakie odbyły się w grudniu 2016

in December 2016 and June 2017.

oraz czerwcu 2017 r.
Autor: Paweł Nowak, pn@pnplaw.pl

By: Paweł Nowak, pn@pnplaw.pl
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Kontynuacja
przedsiębiorcy

działalności

po

zmarłym

Continuation of business
deceased entrepreneur

activity

after

the

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest obecnie

Sole proprietorship is nowadays the most popular form of

najpopularniejszą formą prowadzenia własnego biznesu

running one’s own business in Poland. Under the

w

śmierć

present regulations of law, the death of a sole trader

byt

means that the business entity having been run by the

przedsiębiorstwa.

trader actually ceases to exist. Any and all individually

Wygaśnięciu ulegają wszelkie indywidualnie uzyskane

obtained administrative decisions expire, and so do most

decyzje administracyjne, a także duża część zawartych

of civil law agreements concluded. The possibility to use

umów cywilnoprawnych. Ograniczona jest możliwość

the trader’s business name after their death is limited

posługiwania się firmą przedsiębiorcy po jego śmierci,

and it is not possible to continue tax settlements. Taking

jak również brakuje możliwości kontynuacji rozliczeń

over of the business by heirs is therefore quite difficult

podatkowych. Przejęcie biznesu przez spadkobierców

and time-consuming.

Polsce.

W

przedsiębiorcy

obecnym

stanie

właściwie

prowadzonego

przez

prawnym

kończy
niego

prawny

jest zatem bardzo utrudnione i czasochłonne.
Problemy te dostrzegł ustawodawca, co zaowocowało

The legislator has become aware of those problems and,

podjęciem prac nad ustawą o zarządzie sukcesyjnym

as a consequence, works have been started on an act

przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Celem ustawy jest

on successor management of an individual’s business

zachowanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa

entity. The purpose of the act is to ensure continued

po śmierci jego założyciela. Projekt ustawy jest obszerny

operation of the business entity after its founder dies.

i przewiduje zmiany przepisów niemal we wszystkich

The draft act is massive and it provides for changes to

gałęziach prawa. Jednym z głównych założeń nowej

regulations in almost every field of law. One of the

zarządu

principle assumptions of the new act is to create a new

zarządu

institution of successor management, i.e. temporary

regulacji

jest

sukcesyjnego

stworzenie
–

przedsiębiorstwem

tj.

instytucji

tymczasowego

zarządcy,

management of an individual’s business entity while the

którym będzie mogła być tylko osoba fizyczna, będzie

entity is being inherited. Only an individual will be able to

działanie

zakresie

hold the position of a manager and the task of such

majątkowych

person will be to act to the benefit of heirs with regard to

na

wykonywania
w sprawach

w

nowej

spadku.

rzecz
praw

Zadaniem

spadkobierców
i

obowiązków

wynikających

prowadzenia

exercising property rights and obligations in matters

przedsiębiorstwa do czasu działu spadku, nie dłużej

resulting from running the business entity until the

jednak niż przez okres dwóch lat od dnia śmierci

inheritance estate is distributed, however, no longer than

przedsiębiorcy. W projekcie w sposób szczegółowy

for two years from the date of the trader’s death. The

zostały opisane sposoby powołania zarządcy (w tym

draft defines in detail the manners of appointing the

również za życia przedsiębiorcy), jego obowiązki oraz

manager (also in the case when the trader is still alive),

reguły odpowiedzialności. Zarządca sukcesyjny działał

manager’s duties and rules of manager’s liability. The

będzie na zasadach zbliżonych do zarządu majątkiem

successor manager will act pursuant to the rules similar

przez kuratora spadku bądź tymczasowego zarządcę.

to those applicable for managing the inheritance estate

W projekcie przewidziano również zwolnienie od podatku

by an administrator or a temporary manager. The draft

w przypadku odziedziczenia przedsiębiorstwa lub jego

provides also for tax exemption if the business entity or

części

kontynuowaniem

a part thereof is inherited, however, the tax exemption

działalności gospodarczej. Wejście ustawy w życie

will be conditional upon continued business activity. The

planowane jest na dzień 1 czerwca 2018 roku.

act is planned to come into force on 1 June 2018.

Autor: Mateusz Dyśko, md@pnplaw.pl

By: Mateusz Dyśko, md@pnplaw.pl

co

uwarunkowane

z

w

zostało
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Zakaz handlu w niedziele uchwalony przez Sejm

Sunday trade ban adopted by the Lower Chamber
of the Polish Parliament

24 listopada 2017 r. Sejm przyjął Ustawę o ograniczeniu

On 24 November 2017, the Lower Chamber of the Polish

handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni.

Parliament adopted the Act on Limiting Trade on

Ustawa co do zasady zakazuje handlu oraz powierzania

Sundays and on Public Holidays as well as on Some

pracownikom

związanych

Other Days. In principle, the Act bans trading and

z handlem w niedziele, święta a także 24 grudnia oraz

entrusting employees with the performance of activities

sobotę poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy po

connected with trading on Sundays, public holidays, on

godz. 14:00. W ustawie przewidziano jednocześnie

24 December, and after 14 p.m. on the Saturday

szereg wyjątków umożliwiających handel np. na stacjach

preceding the first day of Easter. At the same time, the

benzynowych, w aptekach itp. Zgodnie z przepisami

Act has provided for a number of exceptions, enabling

przejściowymi zakaz handlu we wskazanych powyżej

trade e.g. at petrol stations, in pharmacies, etc. In

dniach będzie wprowadzany stopniowo. Począwszy od

accordance with the transitional provisions, the ban on

1 marca do 31 grudnia 2018 r. zakaz nie będzie

trading on the aforementioned days will be introduced

obowiązywał w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca.

gradually. Starting from 1 March until 31 December

W roku 2019 zakaz zaś nie będzie obowiązywał ostatniej

2018, the ban will not be in force on the first and the last

niedzieli każdego miesiąca.

Sunday of the month. In 2019, the ban will not be in force

wykonywania

czynności

on the last Sunday of each month.
Autor: Lech Gniady, lg@pnplaw.pl

By: Lech Gniady, lg@pnplaw.pl

Multimedialny znak towarowy UE – nowe
możliwości ochrony prawnej oznaczeń towarów
i usług

EU multimedia trademark – new possibilities of
legal protection of the goods and services
marking

Od 1 października 2017 r. stosuje się rozporządzenie

As of 1 October 2017 applicable is Commission

wykonawcze Komisji (UE) 2017/1431 z dnia 18 maja

Implementing Regulation (EU) 2017/1431 dated 18 May

2017 r. określające szczegółowe zasady wykonywania

2017, determining the detailed principles for executing

niektórych

some provisions

przepisów

rozporządzenia

Rady

(WE)

of

the

Council Regulation (EC)

Unii

no. 207/2009 regarding the EU’s trademark. The EU

Europejskiej. Ustawodawca unijny zdecydował się na

legislator decided to introduce a new type of trademark

wprowadzenie

towarowego

subject to legal protection provided at the EU level on the

podlegającego ochronie prawnej udzielanej na poziomie

basis of an application to the European Union Intellectual

Unii

Unii

Property Office. The trademark catalogue has been

Katalog

extended with a multimedia mark which consists of, or

nr 207/2009

na

w

sprawie
nowego

podstawie

Europejskiej
znaków

ds.

znaku
rodzaju

towarowego
znaku

zgłoszenia

Własności

towarowych

do

Urzędu

Intelektualnej.

został

znak

includes the combination of image and sound. In order to

multimedialny, który składa się z zestawienia obrazu

apply for protection of a multimedia mark, it is necessary

i dźwięku lub obejmuje takie zestawienie. Do zgłoszenia

to present the mark by filing an audio-visual file

znaku

containing the combination of image and sound.

multimedialnego

rozszerzony

niezbędne

przedstawienie

znaku

poprzez

audiowizualnego

zawierającego

o

pozostaje

złożenie

pliku

zestawienie

obrazu

towarowego

wyraża

i dźwięku.
Sposób

przedstawienia

znaku

The manner of presenting a trademark reflects the

4

zmianę

wprowadzoną

Parlamentu

change introduced by the regulation of the European

Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia

Parliament and of the Council (EU) 2015/2424 dated

2015 r.

rozporządzeniem
rozporządzenie

zmieniającym

nr 207/2009

w

towarowego

(…).

zwiększenia

sprawie

Rady (WE)

wspólnotowego

Ustawodawca

elastyczność

unijny

znaku

no. 207/2009 on the Community trademark […]. For the

celu

purpose of improving the flexibility while also ensuring

w

jednoczesnym

more legal certainty in respect to the manner of

zapewnieniu większej pewności prawa w odniesieniu do

presenting trademarks, the EU legislator decided to

sposobów

przedstawiania

remove the requirement of graphical presentation of the

zdecydował

się

na

przy

16 December 2015 amending the Council Regulation

znaków

usunięcie

towarowych

wymogu

graficznej

trademark.

przedstawialności znaku towarowego.
Autor: Weronika Turek, wt@pnplaw.pl

By: Weronika Turek, wt@pnplaw.pl

VAT od kontraktów menadżerskich – interpretacja
ogólna Ministra Finansów

VAT on management contracts –
interpretation of the Minister of Finance

Minister Rozwoju i Finansów wydał 6 października

On

2017 r.

prawa

Development

and

dotyczącą

interpretation

of

interpretację

podatkowego

ogólną

(sygn.:

przepisów

PT3.8101.11.2017)

6

October

2017,

the

Minister

Finance
the

issued

tax

law

of

general

Economic
a

general
provisions

podatku VAT od umów zawieranych przez członków

(ref. no.PT3.8101.11.2017)

zarządu

umów

contracts concluded by management board members of

cywilnoprawnych (np. umów o zarządzanie, kontraktów

companies acting on the basis on the civil law contracts

menadżerskich, itp.). Zdaniem Ministra, jeśli umowa

(e.g. agreement on management services, management

cywilnoprawna o świadczenie usług przez członka

contracts, etc.). According to the Minister, if the civil law

zarządu określa wszystkie następujące elementy, tj.:

contract on providing services by a management board

spółek

działających

na

podstawie

concerning the VAT

on

member determines all of the following elements, i.e.:
 warunki wykonywania czynności objętych umową

 the conditions of performing the activities covered by

(np. polegające na wykorzystywaniu infrastruktury

the contract (e.g. consisting in using the infrastructure

i organizacji wewnętrznej zarządzanej spółki),
 wynagrodzenie

and internal organization of the managed company),

ustalając

 the remuneration (in particular if the contract

wynagrodzenie na stałym poziomie, co eliminuje

determines the remuneration as a fixed fee, which

występowanie ryzyka ekonomicznego po stronie

eliminates the economic risk on the service provider’s

(w

szczególności

świadczącego usługi), a także
 odpowiedzialność
czynności

wobec

zlecającego
osób

part), and
wykonanie

trzecich,

co

tych

wyklucza

samodzielny charakter działalności,

Natomiast

powyższych

brak

warunków

spełnienia
oznacza,

responsibility

of

the

person

ordering

the

performance of actions towards third parties, which
excludes an independent nature of the business,

wówczas zarządzającego nie można uznać za podatnika
VAT.

 the

któregokolwiek
że

then the managing person cannot be deemed as a VAT

z

taxpayer. However, if any of the above conditions is not

zarządzający

met, the managing person is recognized as a VAT

występuje w charakterze podatnika VAT.

taxpayer.

Autor: Mirosław Bik, mb@pnplaw.pl

By: Mirosław Bik, mb@pnplaw.pl
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Od nowego roku indywidualne konto ZUS dla
każdego przedsiębiorcy

Personalised account in the Social Security Office
(ZUS) for each entrepreneur

Nowelizacja

Ubezpieczeń

Commencing on 1 January 2018 the amendment to the

Społecznych wprowadza obowiązek przysyłania składek

Act on Social Security System introduces an obligation to

na ubezpieczenie społeczne na indywidualny rachunek

send social security contributions to an personalised

począwszy od 1 stycznia 2018 r.

account.

Zgodnie z art. 3 Ustawy o zmianie ustawy o systemie

In accordance with Art. 3 of the Act amending the Act on

ubezpieczeń społecznych oraz Ustawy o zmianie Ustawy

Social Security System and the Act amending the Act –

– Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, do dnia

Labour Code and some other Acts, the Social Security

31 grudnia 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Office was to provide the contribution payers who pay

miał obowiązek przekazać informacje o numerach

liabilities on account of the contributions with information

rachunków

ustawy

o

składkowych

Systemie

którzy

about the contribution account numbers. ZUS was

opłacają należności z tytułu składek. ZUS przesyłał

płatnikom

składek,

sending the information via registered post, and for those

informacje rejestrowaną przesyłką pocztową, a tym,

who created the information profile in the electronic

którzy w systemie teleinformatycznym udostępnionym

system provided by ZUS – has made the contribution

przez ZUS utworzyli profil informacyjny – udostępnił

account numbers available in the system.

numery rachunków składkowych w tym systemie.
Jeżeli

płatnik

o indywidualnym

składek
rachunku

nie
do

otrzyma
końca

informacji
2017

If the contribution payer did not receive the information

roku,

on individual account until the end of 2017, it should

powinien zgłosić się o przekazanie tej informacji do

report to a local organizational unit of the Social Security

terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Office for this information before the closest due date of

Społecznych przed najbliższym terminem opłacania

the contributions payment.

składek.
Autor: Aleksander Kowalski, ak@pnplaw.pl

By: Aleksander Kowalski, ak@pnplaw.pl

Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach

Amendments to the Act on Retirement and
Disability Pensions

Z dniem 1 października 2017 r. weszła w życie Ustawa

On 1 October 2017, the Act dated 16 November 2016

z dnia

Ustawy

amending the Act on Pensions from Social Security Fund

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

16

listopada

2016

r.

o

zmianie

and some other Acts came into force. Following the

Społecznych oraz niektórych innych ustaw. W rezultacie

coming into force of this Act, the general retirement age

wejścia w życie tej Ustawy uległ zmianie powszechny

has changed. In accordance with the made change the

wiek przejścia na emeryturę. Zgodnie z dokonaną

insured persons born after 31 December 1948 are

zmianą ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia

entitled to the retirement pension after reaching the

1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku

retirement age of at least 60 years for women and at

emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet

least 65 for men. At the same time, the law provides for

i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Jednocześnie ustawa

the maintenance of the current, higher retirement age,

przewiduje utrzymanie obecnego podniesionego wieku

but only if the person in question is subject to a 4-year

emerytalnego, ale tylko w przypadku podlegania przez

period of protection against the termination of the

zainteresowaną osobę 4-letniemu okresowi ochronnemu

employment relation. In practice, it means that if an

6

przed rozwiązaniem stosunku pracy. Oznacza to w

employee reaches the age of 60 or 65 in 2017, the

praktyce, że jeśli pracownik ukończy w 2017 r. 60 lub 65

employer will not be able to terminate the employment

lat, to pracodawca nie będzie mógł wypowiedzieć mu

contract until the employee reaches the higher retirement

umowy o pracę do czasu ukończenia podwyższonego

age.

wieku emerytalnego.
Autor: Dorota Dąbrowska-Kobus, ddk@pnplaw.pl

By: Dorota Dąbrowska-Kobus, ddk@pnplaw.pl
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