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Jak wynika z obliczeń firmy 
audytorsko-doradczej Grant Thornton, 
w trzech pierwszych kwartałach 2019 r. 
uchwalono w Polsce 17,4 tys. stron 
maszynopisy nowych aktów prawnych 
najwyższej rangi (ustaw, rozporządzeń i 
umów międzynarodowych). Jest to o 
5,9 proc. więcej niż w poprzednim, 
rekordowym roku. Oznacza to, że po 
dwóch latach spadku produkcji prawa 
(łącznie o 58 proc. w latach 2017 i 
2018) zaczęła ona znowu przyspieszać. 
Obywatel, który chciałby czytać 
wszystkie nowo przyjmowane akty 
prawne, musiałby w 2019 r. poświęcić 
na to ponad 3 godziny dzienne (przy 
założenie 2 minut na stronę). 
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RODO – 25 maj 2018r. – 4 maj 2019r. 
Sukcesja Firmy- 25 listopad 2018r. 

Zmiany w prawie pracy-7 września 2019r. 
Oznaczenia wyrobów budowlanych – (1 maj 2004r.) nowelizacja 

rozporządzenia ma wejść w życie 29 czerwca 2019r. 
KPC – 7 listopad 2019r. 

PPK – od 1 stycznia 2019 r. 
VAT -1 września 2019r.-1 listopad 2019r.- 1 kwietnia 2020r. 

CRBR- do 13 kwietnia 2020r. (trzeba się wpisać) 
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RODO  

(Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) 

 

Data wejścia w życie: 

25 maj 2018r. 

Głównym wymogiem jest zapewnienie zgodności przetwarzania danych z prawem. Należy 

zweryfikować każdy proces, w którym pojawiają się dane osobowe, a następnie ustalić podstawę ich 

przetwarzania, np. zgoda albo wymóg prawny. 

 

Konieczne jest też opracowanie klauzul informacyjnych dla osób, których dane są pozyskiwane. Dane 

mogą być pozyskiwane tylko w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach. Oznacza to, że nie można 

ich dalej przetwarzać w sposób, który byłby niezgodny z tymi celami. Dane muszą być prawidłowe i w 

razie potrzeby aktualizowane. Takie, które nie są prawidłowe, muszą być niezwłocznie usunięte lub 

sprostowane. W wielu firmach konieczny będzie zatem dokładny przegląd danych, które udało się 

zgromadzić na przestrzeni ostatnich lat.  
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Przedsiębiorstwa będą musiały również zweryfikować i ustalić maksymalny czas na 

przechowywanie poszczególnych rodzajów danych, ponieważ według wytycznych nie 

mogą one pozostawać w posiadaniu firmy dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji 

konkretnego celu. 

 

Przede wszystkim organizacje powinny dokładnie 

sprawdzić, jakie kategorie danych przechowują  

i czy są one wykorzystywane do właściwych celów.  

 

Kolejny krok to zweryfikowanie, kto ma dostęp do danych 

i czy są one bezpiecznie przechowywane  

- konieczna jest rewizja polityki cyberbezpieczeństwa. 
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Zmiany w RODO  

od 4 maja 2019r.: 

 

   Ustawa zmienia również część zapisów Kodeksu Pracy, chroniąc 

   pracowników przed zbędnym – w świetle wykonywanych przez nich 

   zadań – monitoringiem oraz dając im prawo do odmowy podania 

informacji, które nie są niezbędne z punktu widzenia określonych w umowie o pracę obowiązków. 

Obywatel w każdej interakcji z pracodawcą, firmą czy urzędem ma zagwarantowane prawo do 

informacji o tym, kto jest administratorem jego danych oraz jakim podmiotom jego dane są 

powierzane i jaki jest zakres przetwarzania danych. 

Z kolei przedsiębiorcy zyskują m.in. ochronę przed tzw. „oszustwami na RODO". Dzięki zmianom 

w Kodeksie karnym próby wyłudzeń czy wymuszenia zamówienia zbędnej usługi związanej z 

RODO będą traktowane, jako groźba bezprawna i tym samym bezwzględnie karane. 
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Sukcesja Firmy 

 Data wejścia w życie: 

25 listopada 2018 r., z wyjątkiem art. 30 ustawy, który wchodzi w życie 25 lutego 2019 roku 

Ustawa pozwala, aby udzielona przez przedsiębiorcę prokura przekształciła się w uprawnienia zarządcy 

sukcesyjnego. Na mocy nowych przepisów po śmierci przedsiębiorcy zostaną utrzymane w mocy kontrakty 

cywilnoprawne, umowy o pracę, pozwolenia, licencje czy koncesje, a sukcesor będzie uprawniony do 

posługiwania się numerem NIP zmarłego właściciela i korzystania z firmowego konta.  

 

Jeśli właściciel firmy nie wyznaczy sukcesora za swojego życia, wówczas po jego śmierci grono 

spadkobierców będzie mogło ustanowić takiego zarządcę u notariusza. W tym przypadku również 

zarządca będzie mógł porządkować sprawy formalne związane z sukcesją do dwóch lat. Nowa ustawa 

ułatwia też rozliczanie podatków i zwalnia z podatku od spadków osobę przejmującą przedsiębiorstwo.  

Zwolnienie z podatku obejmie spadkobierców niespokrewnionych ze zmarłym przedsiębiorcą, którzy będą 

prowadzili przedsiębiorstwo przez 2 lata. 

 

Osoby najbliższe nadal będą zwolnione z podatku bez dodatkowych warunków poza zgłoszeniem nabycia 

spadku do urzędu skarbowego 
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PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)  

 

Data wejścia w życie: 

1 stycznia 2019r. 

Każda firma lub instytucja zatrudniająca co najmniej jedną osobę, podlegającą obowiązkowo 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, musi utworzyć PPK dla swoich pracowników – 

poza wyjątkami określonymi Ustawą (por. art.13 ust. 1 oraz art. 133 ust. 1).  

Będzie to obligatoryjny element pakietu świadczeń dla pracowników. 

 

Wpłaty podstawowe i dodatkowe do PPK nie są ustalane i opłacane od wynagrodzenia 

chorobowego, zasiłków z ubezpieczeń społecznych, a także od podstawy wymiaru 

składek osób przebywających na urlopach wychowawczych. PPK  ma na 

celu gromadzenie środków, które zasadniczo mają być wykorzystane po osiągnięciu 60 roku 

życia. 
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Harmonogram przystępowania firm do PPK 

 
 zatrudniających powyżej 250 osób (3,3 mln) - 1 lipca 2019r. 

 od 50 do 249 osób (2 mln) - 1 stycznia 2020r. 

 od 20 do 49 osób (1,1 mln) - 1 lipca 2020r. 

 pozostali (5,1 mln) - 1 stycznia 2021r. 
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Umowa ta jest zawierana między pracodawcą a wybraną przez niego instytucją 

finansową i tworzy PPK u danego pracodawcy. Umowa o zarządzanie PPK powinna 

określać warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi, powinna przewidywać warunki i 

termin wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK przez instytucję finansową. 

 

W umowie o zarządzanie PPK można także określić warunki, na jakich mogą być obniżane 

wysokość wynagrodzenia oraz poziom kosztów, bez konieczności zmiany umowy. Ustawa 

nie precyzuje dopuszczalnego zakresu regulacji. W praktyce oznacza to możliwość 

wprowadzenia postanowień dopuszczających zmniejszenie wysokości wynagrodzenia na 

przykład uchwałą zarządu towarzystwa lub zakładu ubezpieczeń 

 

W interesie uczestników może być rozważone nałożenie na instytucję finansową obowiązku 

informacyjnego w przypadku zmiany postanowień istotnych z perspektywy gromadzenia i 

zarządzania środkami w sposób zindywidualizowany i dostosowany do specyfiki danej grupy 

uczestników (np. przygotowanie odpowiedniej informacji skierowanej do uczestników 

danego podmiotu zatrudniającego). 
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Sprecyzowanie w umowie o zarządzanie warunków, terminu i sposobu dokonania wypłaty, 

wypłaty transferowej lub zwrotu.. Sprecyzowania w tym zakresie wymagają nie tylko warunki 

realizacji tych dyspozycji przez samego uczestnika PPK, ale także warunki, na jakich 

dochodzi do realizacji dyspozycji przez osoby trzecie uprawnione do złożenia takiej 

dyspozycji (np. w przypadku rozwodu i podziału majątku – art. 80 u.p.p.k.; w przypadku 

śmierci uczestnika na rzecz osoby uprawnionej i małżonka – art. 85–86 u.p.p.k.). Umowa o 

zarządzanie PPK może precyzować sposób i tryb przedstawienia dowodów i dokumentów 

potwierdzających uprawnienia określonych osób do realizacji dyspozycji na środkach 

zgromadzonych na rejestrze uczestnika PPK. W większości przypadku przepisy ustawy o 

pracowniczych planach kapitałowych wskazują maksymalne terminy realizacji dyspozycji 

uczestników, byłych małżonków lub osób uprawnionych.  
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W umowie o zarządzanie PPK można także określić warunki, na jakich mogą być obniżane 

wysokość wynagrodzenia oraz poziom kosztów, bez konieczności zmiany umowy. Ustawa 

nie precyzuje dopuszczalnego zakresu regulacji. W praktyce oznacza to możliwość 

wprowadzenia postanowień dopuszczających zmniejszenie wysokości wynagrodzenia na 

przykład uchwałą zarządu towarzystwa lub zakładu ubezpieczeń. Ustawa expressis verbis 

precyzuje jedynie kwestię obniżania wysokości wynagrodzenia. Wydaje się jednak 

dopuszczalne takie uregulowanie, w których warunki obniżenia wysokości wynagrodzenia 

będą przewidywały na przykład czasowe obniżenie wynagrodzenia, po upływie zaś tego 

terminu lub spełnieniu innych warunków – możliwość powrotu wysokości wynagrodzenia do 

poziomu zapisanego w umowie. 
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Umowa o zarządzanie PPK powinna także regulować kwestie dotyczące trybu i sposobu 

składania przez uczestników PPK oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy zgodnie z art. 4 

ust. 1 in fine u.p.p.k. W postanowieniach umowy możliwe jest zawarcie na przykład 

procedury składania oświadczeń woli na piśmie, wprowadzając w tym zakresie standard 

znany z PPE. Umowa może także przewidywać obowiązek podmiotu zatrudniającego do 

pośredniczenia w kierowaniu oświadczeń uczestników do instytucji finansowej. De lege lata 

ustawa nie przewiduje jednak obowiązku takiego pośrednictwa, w odróżnieniu od regulacji z 

zakresu PPE (por. art. 20 ust. 1 u.p.p.e.). 
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Oznaczenia wyrobów budowlanych 

  

Data wejścia w życie: 

Z uwagi na fakt, że producenci wyrobów budowlanych nie zdążą z dniem 1 lipca 2019 wprowadzić nowych zasad 

znakowania znakiem budowlanym wyrobów wprowadzanych do obrotu i udostępnianych na rynku krajowym, 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  zdecydowało o wprowadzeniu poprawki w Rozporządzeniu w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

W projekcie tego dokumentu przedłużono o pół roku termin przejściowy przewidziany na wdrożenie nowych 

przepisów, czyli do 31 grudnia 2020 (nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie 29 czerwca 2019). 

1. Sposób deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz krajowych systemów oceny i 

weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. 

2. Zmiany dotyczące grup wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji 

oraz właściwych dla tych grup krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 

wyrobów budowlanych. 

3. Zmiany związane ze wzorem i treścią krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz sposobem jej 

dostarczania lub udostępniania odbiorcy. 

4. Sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym B oraz zakres informacji 

towarzyszących temu znakowi. 

mailto:biuro@radcamistal.pl


Kancelaria Radcy Prawnego,  
31-572 Kraków ul. Dąbska 19/39 kl.C 
biuro@radcamistal.pl 
+48 732 777 654 
www.radcamistal.pl 

Tomasz Miśtal 
Nowe wyzwania prawne dla 
przedsiębiorców 

Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi 

w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym B, producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza 

on krajową deklarację właściwości użytkowych. Również sposób oznaczenia tak określonego 

typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent. 

Wyroby budowlane, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o wyrobach budowlanych 

(podlegające oznakowaniu znakiem budowlanym B), wprowadzone do obrotu ze znakiem 

budowlanym przed 1 stycznia 2017 mogą być udostępniane na rynku krajowym po tym dniu. 

Dla wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o wyrobach budowlanych, 

producent może sporządzić krajową deklarację właściwości użytkowych na podstawie krajowej 

deklaracji zgodności wydanej przed dniem 1 stycznia 2017. 
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VAT 

ustawy o podatku od towarów i usług 

Data wejścia w życie: 

1 września 2019r. 

Wyłączenia możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podatników 

dokonujących dostaw na odległość towarów sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i 

Usług w grupowaniach PKWiU 20.42.1, 26 –28 (m.in. preparaty kosmetyczne i toaletowe, sprzęt 

elektroniczny i elektryczny, RTV i AGD),  dokonujących sprzedaży hurtowej i detalicznej części do 

pojazdów samochodowych i motocykli,  świadczących usługi ściągania długów, w tym factoringu; 

  

Podatnicy, którzy nie mogą korzystać od dnia 1 września ze zwolnienia podmiotowego są 

zobowiązani do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku. 
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Biała Lista 

(Sankcje za wpłatę należności na konto inne niż wskazane w białej liście zaczną 

obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Stąd też wpłaty na inne konto niż podane w wykazie w 

terminie od 1 września 2019 do 1 stycznia 2020 r. nie będą sankcjonowane.) 

Dotyczy podatników podatku od towarów i usług. Oprócz możliwej weryfikacji danych kontrahentów podatnicy 

powinni szczegółowo weryfikować listę za każdym razem, gdy płatność za towar lub usługę przekracza 15.000 

zł. Jeśli dokonana zostanie ona za rachunek niezgodny z widniejącym w profilu podatnika na białej liście – 

zapłacona kwota nie będzie ich kosztem podatkowym. Może to oznaczać jednak kłopoty z bieżącymi 

płatnościami, gdy weryfikacja rachunku okaże się negatywna. Zdarzyć się mogą sytuacje, w których z różnych 

przyczyn rachunek sprzedawcy nie znajdzie się na białej liście w jego profilu. Przezorny kupujący przed 

zapłatą sprawdzi fakt i stwierdzi, że jego płatności przekraczająca 15.000 zł nie będzie mogła stanowić dla 

niego kosztu podatkowego. Powstanie w tym przypadku problem: 

-brak płatności spowoduje odsetki ustawowe lub umowne za zwłokę, 

-zapłata – zmusi podmiot do wyłączenia jego wydatku z kosztów co najmniej do momentu, gdy rachunek nie 

zostanie zweryfikowany (czyli możliwe, że nie będzie mógł w ogóle tego kosztu rozliczyć). 

Nabywcy staną przed olbrzymim problemem natury płatniczej, w jaki sposób zachować się w związku z tak 
realizowaną zapłatą. 
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Od 1 listopada 2019r. wchodzi w życie: 

Przepisy dotyczą zasadniczo likwidacji odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym i wprowadzenia, 

m.in. w jego miejsce, obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, który dotyczy towarów i usług 

wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy 11 marca 2004 r. 

Wprowadzono możliwość regulowania z rachunku VAT zobowiązań publicznoprawnych innych niż z 

tytułu podatku od towarów i usług, w tym pobieranych w postępowaniu egzekucyjnym. 

Nowe zasady dokumentowania transakcji oraz wprowadzenia sankcji za ich naruszenie, 

Ograniczenia prawa do składania deklaracji kwartalnych przez podatników dokonujących sprzedaży 

towarów i usług ujętych w ww. załączniku. 

Zniesienie obowiązku składania informacji podsumowujących VAT-27. 

w transakcjach krajowych, objętych dotychczas odwrotnym obciążeniem uchylono art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy o VAT w których nabycie towarów i usług, wymienionych odpowiednio w załączniku nr 11 i 

załączniku nr 14 ustawy o VAT, zobowiązywało dotychczas ich nabywcę do rozliczenia podatku 

należnego. 
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Art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a i b ustawy o VAT, które powodowały, że kwota podatku należnego rozliczonego w 

ramach odwrotnego obciążenia przekształcała się w podatek naliczony. 

Ustawa obowiązuje nabywcę do zapłaty kwoty VAT wynikającej z otrzymanej faktury oznaczonej wyrazami 

„mechanizm podzielonej płatności” na rachunek VAT, jeśli: 

• transakcja została dokonana na terytorium kraju pomiędzy podatnikami VAT (B2B), 

• nabywca dokonuje płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 ustawy o VAT, 

• jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł 

lub równowartość tej kwoty; transakcje na kwoty poniżej 15 000 zł są regulowane na ogólnych zasadach. 

Zasady te stosuje się odpowiednio także do zaliczek na poczet transakcji, które spełniają podane wyżej 

warunki. 

 

Towary i usługi dotychczas objęte odwrotnym obciążeniem zgodnie z załącznikami nr 11 i 14 ustawy o VAT, 
towary dotychczas objęte solidarną odpowiedzialnością nabywcy zgodnie z załącznikiem nr 13 ustawy o VAT: 

• transakcje, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty 

węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich 

części i akcesoria. 
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Od 1 kwietnia 2020r. wchodzi w życie:  

 

Stosowanie nowej treści załączników nr 3 i 10 do ustawy o VAT, a więc załączników, w których wymienione są 

towary i usługi opodatkowane - po uwzględnieniu tymczasowego podwyższenia stawki 7% do 8% - stawkami 

8% i 5%. 

W zakresie towarów nowa treść tych załączników zostanie znacznie uproszczona poprzez dążenie do 

stosowania jednej (takiej samej) stawki podatku dla całych działów CN. Ograniczona w związku z tym zostanie 

liczba przypadków, gdy podobne towary (towary takiej samej kategorii) są opodatkowane różnymi stawkami 

VAT. 

Zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT. Nowy plik JPK_VAT 

będzie dokumentem elektronicznym wspólnym dla deklaracji VAT i ewidencji VAT, która będzie wysłana razem 

z deklaracją VAT. Dodatkowym uproszeniem dla podatników będzie likwidacja załączników wymaganych przy 

składaniu tradycyjnego rozliczenia VAT (VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT) oraz dodatkowych wniosków dołączanych 

do standardowych deklaracji jako odrębne dokumenty. Załączniki te zostaną zastąpione polami wyboru, 
zawartymi w strukturze nowego pliku JPK_VAT. 
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Zmiany w prawie pracy  

Data wejścia w życie : 

7 września 2019r. 

Dyskryminacja i równe traktowanie  

Zmiany w zakresie dyskryminacji i równego traktowania znoszą katalog przyczyn dyskryminacji. Są to 

zmiany, które istotnie wzmacniają ochronę pracowników. Każde nierówne traktowanie pracowników, 

którego nie można uzasadnić obiektywnymi przyczynami, będzie mogło być uznane za dyskryminację. 

W art. 113 i 183a Kodeksu pracy wykreślono sformułowanie „a także bez względu na”, które rozdziela 

kryteria dyskryminacji na określone cechy, osobiste lub te związane z pracą. 

Mobbing 

W wyniku nowelizacji, pracownik będzie mógł dochodzić od pracodawcy odszkodowania również w 

sytuacji, gdy nie rozwiązał stosunku pracy, ale – na skutek stosowanych wobec niego działań 

mobbingowych – poniósł konkretną szkodę. 

 

Pracodawco pamiętaj o uaktualnieniu swojego regulaminu pracy i wynagradzania. Dodatkowo 

uzupełnij zapisy o nowe zmiany, które zaszły w tym roku. W Prawie pracy w 2019r. zaszło wiele 

zmian, dotyczących również wypłaty wynagrodzeń.  
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Zmiany w świadectwie pracy 

Zostaną wydłużone terminy związane ze sprostowaniem świadectwa pracy na wniosek pracownika. Z kolei, od 

7 września 2019 r. pracownik będzie mógł w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z 

wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. Natomiast w razie, gdy pracodawca nie 

uwzględni wniosku pracownika, pracownik będzie miał 14 dni na skierowanie sprawy do sądu pracy (obecnie 

termin ten wynosi 7 dni). Z kolei w razie niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania 

świadectwa pracy, pracownik będzie mógł wnieść żądanie sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy. 

Kodeks pracy zostanie poszerzony o zapis rozporządzenia mówiący o terminie wydania świadectwa 

pracy. Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia 

stosunku pracy, pod warunkiem, że nie nawiązuje z nim kolejnego stosunku pracy w terminie 7 dni od 

rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę. 

 Ponadto art. 97 § 1 Kodeksu pracy został uzupełniony o regulację, z której wynika, że pracodawca ma prawo 

przesłać pracownikowi świadectwo pracy w terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, jeśli 

z przyczyn obiektywnych wydanie tego dokumentu nie było możliwe w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia 

stosunku pracy. 
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Wprowadzono sankcje za nieterminowe wydanie świadectwa pracy. Doprecyzowano art. 282 § 1, 

zgodnie z którym od 7 września za nieterminowe wydanie świadectwa pracy grozi kara grzywny od  

1 000 do 30 000 zł. 

Prawo do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem wydania świadectwa pracy. W przypadku niewydania 

przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi będzie przysługiwało prawo wystąpienia do sądu 

pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy. 

Jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o 

zobowiązanie go do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe – pracownikowi będzie przysługiwało 

prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. 

Od 7 września będzie obowiązywać nowy wzór świadectwa pracy. Nowe przepisy mają 

dostosować rozporządzenie do zmian w przepisach Kodeksu pracy. Ponadto w celu dostosowania 

powyższego przepisu, wprowadzono zmiany w pomocniczym świadectwie pracy, polegające na 

zmianie treści pouczenia zawartego w świadectwie pracy.  
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Zmiana w przechowywaniu akt pracowniczych  

 

Wskazana regulacja zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. 

 

Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie zmian w zakresie przechowywania dokumentacji 

osobowej i płacowej pracowników i zleceniobiorców, dzięki czemu nastąpi zmniejszenie obciążenia 

biurokratycznego pracodawców.  

 

Najważniejsze zmiany obejmują skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz 

możliwość prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej. 

Okresu przechowywania akt pracowniczych został skrócony z 50 do 10 lat. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawcy mają obowiązek 

prowadzenia akt tylko w formie papierowej. W projekcie zaproponowano 

pracodawcy wybór prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji 

pracowniczej w postaci papierowej lub elektronicznej. Obie te formy będą 

sobie równoważne. 
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Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) 

Data wejścia w życie: 

13 listopada 2019r 

To system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. 

osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Z głównych zadań 

CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Publiczny charakter rejestru, 

umożliwiający każdemu nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, zapewnia 

również większą kontrolę informacji przez społeczeństwo obywatelskie oraz przyczynia się do 

zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego. 

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek: 
 jawnych, 
 komandytowych, 
 komandytowo-akcyjnych, 
 z ograniczoną odpowiedzialnością; 
 prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.) 
 akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych. 

mailto:biuro@radcamistal.pl


Kancelaria Radcy Prawnego,  
31-572 Kraków ul. Dąbska 19/39 kl.C 
biuro@radcamistal.pl 
+48 732 777 654 
www.radcamistal.pl 

Tomasz Miśtal 
Nowe wyzwania prawne dla 
przedsiębiorców 

W przypadku spółki – osoby prawnej, innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu 

na rynku regulowanym, podlegającym wymogom ujawniania informacji na podstawie przepisów prawa UE 

lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym spółki jest: 

 osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności 

więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej, 

 osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym  spółki, także 

jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, 

 osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie 

przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie 

dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo 

użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, 

 osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

 osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku 

udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych 

określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub 

finansowania terroryzmu. 
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Ustawa definiuje jeszcze 2 przypadki, w których instytucje obowiązane identyfikują beneficjentów 

rzeczywistych swoich klientów: 

• w przypadku klienta, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec 

którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na sprawowanie 

kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne przyjmuje się, że taki klient jest 

jednocześnie beneficjentem rzeczywistym, 

• w przypadku klienta będącego trustem przyjmuje się, że beneficjentem rzeczywistym jest 

założyciel, powiernik, nadzorca (jeśli został ustanowiony), beneficjent trustu i/lub inna osoba, która 

sprawuje kontrolę nad trustem. 

 

Przedsiębiorco sprawdź, czy należysz do grupy osób które mają obowiązek wpisać się do 

Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Na wpisanie się do rejestru masz czas do 

13 kwietnia 2020r.  
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Kodeks Postepowania Cywilnego (KPC) 

 i wejście w życie odrębnego postępowania gospodarczego  

 Data wejścia w życie: 

 7 listopada 2019 r. 

Ustawa wprowadza nowe regulacje dotyczące właściwości sądu przyjmując, iż w sprawach o 

ochronę dóbr osobistych naruszonych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu oraz o 

roszczenie przeciwko bankowi wynikające z czynności bankowej można wytoczyć przed sąd 

właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda. 

 

Zmienia też zasady ustalania właściwości sądu przy dochodzeniu roszczeń z umów, określając co 

należy rozumieć przez sąd miejsca wykonania umowy (generalnie miejscem wykonania umowy będzie 

miejsce spełnienia świadczenia charakterystycznego dla umowy danego rodzaju). 

Nowe regulacje dotyczyć będą zasad doręczania korespondencji sądowej przewidując, iż jeżeli 

pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego 

wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego 

pisma w sposób przewidziany w KPC i nie ma zastosowania przepis szczególny przewidujący skutek 

doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla 

pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. 
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Ustawa wprowadza ogólną zasadę dotyczącą wydawania postanowień przez sąd na posiedzeniu 

niejawnym, co ma na celu przyspieszenie postępowania. 

 

Poza usprawnieniami w sferze organizacji postępowania sądowego oraz wprowadzeniem regulacji 

związanych z koncentracją materiału dowodowego rozwiązaniem mającym na celu przyspieszenie 

postępowań cywilnych ma być przyjęcie instrumentów przeciwdziałających przewlekaniu procesu przez: 
• wprowadzenie regulacji dotyczących nadużycia uprawnień procesowych, w tym klauzuli generalnej w 

nowym art. 41 KPC oraz podstaw do finansowego sankcjonowania niewłaściwych lub nierzetelnych 

zachowań stron , 
• ograniczenie praktyki wnoszenia ciągu wniosków o wyłączenie sędziego, ustanowienie adwokata lub 

radcy prawnego, sprostowanie, uzupełnienie czy też wykładnię wyroku, jak również ciągu zażaleń. 

Ponadto ustawa wprowadza rozwiązanie mające na celu umożliwienie zwolnienia sądów od rozpatrywania 

pism, których - wobec brak skonkretyzowanego żądania - nie można w istocie uznać za pozwy, w postaci 

ustanowienia instytucji zwrotu pisma bez nadawania mu biegu. 
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Odrębne postępowanie gospodarcze 

 

Wprowadzone zmiany w założeniu mają zapewnić szybsze i sprawniejsze rozpoznawanie spraw o 

charakterze gospodarczym. Nowością zaś jest np. umowa dowodowa czy rozszerzenie katalogu spraw 

gospodarczych.  

Nowe reguły rządzące organizacją rozprawy ustanowione w przepisach ogólnych o procesie cywilnym 

znajdą zastosowanie również w procedurze gospodarczej, o ile nie będą kolidowały z jej odrębnymi 

zasadami. Oznacza to, że również w tym postępowaniu sąd będzie mógł wezwać strony na posiedzenie 

przygotowawcze i wspólnie z nimi zaplanować dalsze procedowanie, przez stworzenie planu rozprawy 

zawierającego m.in. rozstrzygnięcia co do wniosków dowodowych oraz harmonogram posiedzeń.  

Zgodnie z projektem nowelizacji strony postępowania gospodarczego będą miały ograniczoną 

możliwość powoływania dowodów innych niż dokumenty, np. dowodów z zeznań świadków czy stron. 

Swoje twierdzenia będzie można wykazywać prawie wyłącznie za pomocą dokumentów (z wyjątkiem 

przypadków, w których strona wykaże, że „nie może przedstawić dokumentu z przyczyn od niej 

niezależnych”). 
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Ustawa wchodzi w życie  7 listopada 2019 roku, z wyjątkiem: 

 

 wskazanych w ustawie niektórych przepisów dotyczących zmian w KPC (przede wszystkim wiążących się 

z wydawaniem postanowień na posiedzeniach niejawnych), zmian w ustawie o kosztach sądowych w 

sprawach cywilnych oraz części regulacji dotyczących zmian w ustawie o dochodzeniu roszczeń w 

postępowaniu grupowym, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 21 sierpnia 

2019 roku, 

 przepisu dotyczącego określenia przez Ministra Sprawiedliwości wzorów  pouczeń, których udzielania na 

piśmie stronom i uczestnikom postępowania wymaga KPC, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy 

od dnia ogłoszenia, czyli 7 sierpnia 2020 roku, 

 przepisów dotyczących zmian w zakresie elektronicznego postępowania upominawczego, które wchodzą w 

życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 7 lutego 2020 roku. 
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Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych 

 Data wejścia w życie:  

1 stycznia 2020r. 

• W transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny termin zapłaty nie będzie mógł 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, dla publicznych podmiotów leczniczych pozostawiono 60 

dni na dokonanie płatności. 

• Obowiązkowe będzie stosowanie maksymalnie 60. dniowego terminu zapłaty także w transakcjach, w 

których wierzycielem jest mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo a dłużnikiem duża. 

• W przypadku ustalenia między podmiotami równorzędnymi terminu zapłaty dłuższego niż 60 dni – w razie 

sporu między nimi to dłużnik a nie wierzyciel będzie musiał udowodnić, że ustalony termin zapłaty nie był 

rażąco nieuczciwy. 

• Wprowadzono możliwość odstąpienia przez wierzyciela od umowy lub jej wypowiedzenia, gdy ustalony w 

niej termin zapłaty został nadmiernie wydłużony – przekracza 120 dni liczonych od daty doręczenia 

dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostarczenie towaru lub wykonanie usługi, a ustalenie 

tego terminu było rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela (w tej sytuacji wierzyciel będzie mógł odstąpić od 

całości umowy lub od jej niewykonalnej części). 

 

Przedsiębiorco zweryfikuj swoje umowy i wprowadź odpowiednie zmiany dotyczące terminów zapłaty.  
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• Najwięksi podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (grupy kapitałowe, podatnicy, 

których dochód przekracza rocznie 50 mln euro) będą każdego roku przekazywali ministrowi ds. 

gospodarki sprawozdania o swoich praktykach płatniczych (stosowanych terminach zapłaty). 

Sprawozdania te będą publicznie dostępne, czyli będzie można się z nich dowiedzieć jak duzi 

partnerzy realizują swoje zobowiązania oraz ocenić ryzyko wchodzenia z nimi w relacje biznesowe. 

Pierwsze raporty dotyczące praktyk płatniczych mają być opublikowane w 2021 r. (zostaną w nich 

podane informacje za 2020 r.). 

• Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie nakładał kary administracyjne na firmy, 

które opóźniają regulowanie swoich zobowiązań. Najpierw prezes UOKiK oceni czy doszło do 

nadmiernego opóźnienia, jeśli tak, to przy wymierzaniu kary będzie uwzględniał wartość 

niezapłaconych faktur i długość opóźnień w płatnościach. 

• Uproszczono procedurę zabezpieczającą przed sądem cywilnym w sprawach o roszczenia 

pieniężne z tytułu transakcji handlowych, w których wartość wynagrodzenia nie przekracza 

75 tys. zł. Oznacza to, że nie trzeba będzie wykazywać interesu prawnego w udzieleniu 

zabezpieczenia przez sąd – wystarczy, że powód uprawdopodobni roszczenie i okoliczność, że 

należność nie została uregulowana przez co najmniej 3 miesiące od dnia upływu terminu płatności 

określonego w fakturze lub umowie. Dzięki temu powód będzie miał większą gwarancję odzyskania 

swoich należności w przypadku korzystnego wyroku sądu. 
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• Zróżnicowano wysokość rekompensat za poniesione koszty związane z odzyskiwaniem należności . 

Po zmianach będą wyznaczone trzy progi: 40 euro – gdy świadczenie pieniężne nie przekracza 5000 zł; 70 

euro – gdy świadczenie pieniężne jest równe lub wyższe od 5000 zł, ale niższe niż 50 000 zł; 100 euro – 

gdy świadczenie pieniężne jest równe lub wyższe od 50 000 zł. Dodatkowo wprowadzono mechanizm 

zapobiegający nadużywaniu prawa do rekompensat. Jednocześnie przyjęto, że podmiot publiczny nie 

będzie musiał dochodzić rekompensaty za poniesione koszty związane z odzyskiwaniem należności, gdy 

jej wysokość jest równa lub wyższa od wynagrodzenia za dostawę towaru lub wykonanie usługi. 

• Wprowadzono przepisy mające na celu rozpoznawanie skutków w podatkach PIT i CIT tzw. złych 

długów (w tym ulgę na złe długi) – na wzór mechanizmu funkcjonującego w podatku VAT. Oznacza to, że 

wierzyciel, który nie otrzyma zapłaty w ciągu 90. dni od upływu terminu określonego w umowie lub na 

fakturze, będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności, a dłużnik będzie miał 

obowiązek podniesienia podstawy opodatkowania o kwotę, której nie zapłacił. 

• Uzupełniono katalog czynów nieuczciwej konkurencji o działanie polegające na nieuzasadnionym 

wydłużaniu terminów zapłaty za dostarczone produkty lub wykonane usługi. 

• Podniesiono wysokość odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych o dwa 

punkty procentowe, tj. do 11,5 proc, tak aby kredytowanie się kosztem firm było droższe niż uzyskanie 

pieniędzy np. z kredytu komercyjnego. Jedynie w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy 

odsetki pozostaną na dotychczasowym poziomie, tj. 9,5 proc. 
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Ograniczenie w zakresie możliwości wymiany paragonów 

fiskalnych na faktury 

 Data wejścia w życie: 

1 stycznia 2020r. 

Gdy podatnik dokonujący sprzedaży nie będzie miał  

technicznej możliwości wpisania numeru NIP na paragonie, 

nabywca powinien zadeklarować w momencie dokonywania 

 zakupu, że nabywa towar lub usługę, jako podatnik 

– w takiej sytuacji sprzedawca nie powinien rejestrować zakupu na kasie rejestrującej, tylko 

powinien od razu wystawić fakturę. 

Wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe tylko wtedy, gdy na paragonie znajduje się NIP 

nabywcy. W przypadku naruszenia nowych przepisów grozi sankcja w wysokości 100% 

kwoty podatku wykazanego na fakturze. 
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Zgodnie z treścią nowych przepisów, w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy 

zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika 

podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający 

dokonanie tej sprzedaży zawiera numer (NIP), za pomocą którego nabywca towarów lub usług 

jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. 
 

W związku z tym, że nie wszystkie obecnie funkcjonujące na rynku kasy rejestrujące posiadają 

możliwość umieszczenia na paragonie numeru NIP nabywcę, wystawianie faktur w oparciu o 

paragony na rzecz nabywców posługujących się takim numerem będzie ograniczone do tej grupy 

kas, które posiadają tą funkcjonalność. 

 

Ustawodawca wskazuje, że w sytuacji, gdy podatnik dokonujący sprzedaży nie będzie miał 

technicznej możliwości wpisania numeru NIP na paragonie, nabywca powinien zadeklarować w 

momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar lub usługę, jako podatnik – w takiej sytuacji 

sprzedawca nie powinien rejestrować zakupu na kasie rejestrującej, tylko powinien od razu 

wystawić fakturę. 
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Planowane zmiany w zakresie karalności przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt ustawy nowelizującej Kodeks karny skarbowy. Zmiany 

dotyczą m.in. przedawnienia karalności przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych. 

 

Nowelizacja zakłada zniesienie regulacji stanowiących o niekaraniu za przestępstwo skarbowe lub 

wykroczenie skarbowe, które polega na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności 

publicznoprawnej, jeżeli ta należność uległa przedawnieniu. Najcięższe przestępstwa skarbowe typu 

uszczupleniowego będą więc traktowane jak inne czyny zagrożone karą pozbawienia wolności powyżej 3 

lat. Okres przedawnienia karalności wykroczeń skarbowych ma być wydłużony z jednego roku do 2 lat. 

Odrębnie unormowano jednocześnie kwestę przedawnienia karalności wykroczenia skarbowego w razie 

uchylenia prawomocnego mandatu karnego. Przedawnienie będzie w takim przypadku biegło od daty 

uchylenia mandatu (chyba że w tej dacie termin przedawnienia upłynął). 

 

Przedłużenie okresu karalności przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego będzie możliwe 

w wyniku wszczęcia postępowania w sprawie jego popełnienia, a nie - jak jest obecnie - przeciwko 

sprawcy. 
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Dziękuję za uwagę. 

Tomasz Miśtal 

Radca Prawny 
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