
E
-B

O
O

K
 

kancelaria@marianskigroup.pl 

www.marianskigroup.pl  

 

Ryzyka i możliwości 

w działalności 

gospodarczej 

Kancelaria Mariański Group 

Łódź 

1 

Łódź, luty 2018r .  



E
-B

O
O

K
 

kancelaria@marianskigroup.pl 

www.marianskigroup.pl  

 

2 

W 2018 roku przedsiębiorców czekają istotne zmiany prawne. 
Firmy, które nie dostosują się do nowych regulacji, będą musiały 
liczyć się z ryzykiem kar finansowych.  
 
Zmiany te wynikają m.in. z wejścia w życie tzw. ustawy o STIR, 
która umożliwia Szefowi Krajowej Izby Skarbowej blokadę 
rachunku bankowego, w razie podejrzenia, że przedsiębiorca 
może wykorzystywać działalność banków lub SKOK-ów do celów 
mających związek z wyłudzeniami skarbowymi.  
 
Ponadto 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia                
27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która zmieni m.in. 
limit tzw. jednorazowej  amortyzacji. 
 
Kolejne zmiany związane są m.in. z planowaną nowelizacją 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Planowany 
termin wejścia w życie wskazanej ustawy został ustalony na            
1 stycznia 2019 r., z zastrzeżeniem iż Trybunał Konstytucyjny we 
właściwym czasie orzeknie o zgodności z prawem wskazanej ustawy.  
 
Ponadto wprowadzona ma być Konstytucja Biznesu, pakiet ustaw 
mający być fundamentem dla wszystkich innych pro-
przedsiębiorczych aktywności rządu, zgodnie z treścią ustawy 
wprowadzającej, ma wejść w życie 1 marca 2018 r. Ustawy w chwili 
obecnej czekają na podpis Prezydenta.  
 
Już niedługo przedsiębiorcy mogą się również spodziewać 
gruntownych zmian w prawie pracy. Eksperci z Komisji 
Kodyfikacyjnej prawa pracy proponują rewolucję. Projekty nowych 
kodeksów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy mają być 
gotowe w marcu 2018 r., tak by parlament mógł je uchwalić jeszcze 
przed końcem tej kadencji. Najpierw musi jednak zaakceptować je 
rząd.  
 
Co więcej, na drodze przedsiębiorcy pojawi się niebawem seria 
nowych obowiązków w związku z wejściem w życie 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
dotyczące ochrony danych osobowych, które to będzie 
bezpośrednio obowiązywało w Polsce i zastąpi dotychczasową 
ustawę o ochronie danych osobowych. 
 

WSTĘP 
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Zmiany te wiążą się z serią nowych ryzyk i możliwości po 

stronie przedsiębiorcy. Warto zapoznać się z nimi                   

i odpowiednio przygotować  do nich przedsiębiorstwo.  

 

 

 

 

 

 

Przed przedsiębiorcami pojawiło się niebezpieczeństwo 

zablokowania  ich rachunków bankowych w efekcie wejścia 

w życie tzw. ustawy o STIR (Dz. U. z 2017 r., poz. 2491). 

 

Ustawa weszła w życie w dniu 13 stycznia w ramach  działań 

systemowych zmierzających do uszczelnienia systemu podatkowego 

i ma na celu ograniczenie luki w podatku VAT, poprzez 

przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do 

przestępstw skarbowych (m.in. karuzel VAT-owskich lub zjawiska 

znikającego podatnika).  

 

Dla realizacji założeń ustawodawca przewidział  

 

 stałą wymianę informacji pomiędzy administracją 

skarbową  a bankami oraz SKOK-ami,  

 analizę uzyskanych danych w celu wczesnego wykrywania 

wyłudzeń skarbowych 

 możliwość zablokowania rachunków bankowych w celu 

uniemożliwienia  transferu środków, które powinny być 

przeznaczone na zapłatę zaległości podatkowych lub celnych wraz 

z ewentualnymi odsetkami za zwłokę 

 

Ustawa nałożyła na banki oraz SKOK-i obowiązek codziennego 

przekazywania do izby rozliczeniowej informacji o nowych  

i prowadzonych rachunkach, jak również zestawienia 

transakcji dotyczących rachunków należących do podmiotów 

kwalifikowanych. 
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STIR I MOŻLIWOŚCI ZABLOKOWANIA 
KONTA PRZEDSIĘBIORCY 
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Ustawa wskazuje, że przez podmioty kwalifikowane rozumieć 
należy osoby fizyczne będące przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 
ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, osoby fizyczne 
prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, osoby 
prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadającą osobowości 
prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.  Definicja 
podmiotu kwalifikowanego obejmuje zatem także podmioty, które 
formalnie nie prowadzą działalności gospodarczej. Co więcej, 
przekazywane do administracji skarbowej będą dane dotyczące 
rachunków przedsiębiorców niezależnie od tego, czy są oni 
podatnikami VAT. Wszystko to jest wynika z możliwości 
wykorzystania tych podmiotów w procederach wyłudzeń 
skarbowych.  
 
Przekazywane dane będą codziennie analizowane w celu 
ustalenia ryzyka wykorzystywania banków i SKOK-ów do popełniania 
przestępstw skarbowych. 
 
Jeżeli na podstawie dokonanej analizy powstanie podejrzenie, że 
przedsiębiorca może wykorzystywać działalność banków lub SKOK-
ów do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi 
lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego,  
w szczególności do wyłudzeń VAT przez zorganizowane grupy 
przestępcze oraz przestępstw z nimi związanych 
 
Szef Krajowej Administracji Skarbowej może żądać 
zablokowania rachunku bankowego takiego przedsiębiorcy. Co 
do zasady blokada może być wprowadzona na okres nie dłuższy 
niż 72 godziny. Jednak uzasadniona obawa, że podmiot nie 
wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania 
podatkowego lub zobowiązania z tytułu odpowiedzialności 
podatkowej osób trzecich przekraczającego równowartość 10 tys. 
euro, jest podstawą do przedłużenia terminu blokady 
rachunku na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 miesiące. 
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Skutki 
 
Zdaniem ustawodawcy, konsekwencją skutecznego działania 
wprowadzonych zmian ma być poprawa warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich 
podatników poprzez przywrócenie uczciwej konkurencji na 
rynku oraz umocnienie pewności prawa w wyniku 
upublicznienia informacji o zarejestrowanych i wykreślonych 
podatnikach VAT.  
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Warto mieć na uwadze, że przedsiębiorca może być 

nieświadomy, że dokonuje transakcji z oszustami 

podatkowymi, co pociąga za sobą ryzyko konsekwencji 

podatkowych. Przykładem takiej sytuacji są karuzele podatkowe, 

które przebiegają pod pozorem legalnych transakcji handlowych  

i mają na celu wyłudzenie zwrotu VAT, który nie został zapłacony na 

wcześniejszym etapie obrotu.  

 

 

 

 

 

 

Należyta staranność 

 

Nie można pozbawić prawa odliczenia VAT podatnika VAT, 

który mimo zachowania należytej staranności nie wiedział  

i nie mógł wiedzieć, że w ramach danej transakcji dostawca 

dopuścił się przestępstwa lub że inna transakcja w łańcuchu 

dostaw, dokonana przed transakcją przeprowadzoną przez owego 

podatnika lub po niej, miała miejsce z naruszeniem przepisów  

o podatku VAT.  
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RYZYKO WYNIKAJĄCE Z DOKONYWANIA 
TRANSAKCJI Z OSZUSTAMI PODATKOWYMI 

 
Warto przy tym pamiętać, że przesłanki zablokowania  
i przedłużenia blokady rachunku mają charakter 
jedynie oceny, a o ich zaistnieniu decyduje Szef KAS. Nie 
ulega przy tym wątpliwości wyjątkowa uciążliwość blokady 
rachunku przedsiębiorcy, nie tylko dla niego samego, ale też 
dla jego pracowników i kontrahentów.  Należy liczyć na to, że 
system będzie prawidłowo wyskalowany, a parametry i kryteria 
oceny pozwolą blokować rachunki właściwych podmiotów, 
istnieje jednak ryzyko zastosowania dotkliwych środków 
wobec uczciwych przedsiębiorców.  
 

Co do zasady konsekwencją dokonywania transakcji z 
oszustami podatkowymi jest brak możliwości odzyskania 

zapłaconego podatku VAT 



E
-B

O
O

K
 

kancelaria@marianskigroup.pl 

www.marianskigroup.pl  

 

6 

Dodatkowo zgodnie z orzecznictwem TSUE  

„Jeżeli podmiot gospodarczy podjął wszelkie działania, jakich 

można od niego w sposób uzasadniony oczekiwać,  

w celu upewnienia się, że transakcje, w których uczestniczy, nie 

wiążą się z przestępstwem, czy to w zakresie podatku VAT, czy      

w innej dziedzinie, może on domniemywać legalność tych 

transakcji bez ryzyka utraty prawa do odliczenia naliczonego 

podatku VAT” 

(Mahagében kft i C-142/11 Péter Dávid) 

 

 

Należyta staranność w praktyce 

 

Wskazanie, jakie działania okażą się wystarczające dla 

udowodnienia zachowania należytej staranności są problematyczne. 

 

O zachowaniu należytej staranności zawsze świadczy 

przeprowadzenie odpowiedniej weryfikacji kontrahenta 

m.in. poprzez analizę danych w KRS/CEIDG i w rejestrze VAT,        

w celu sprawdzenia zgodności transakcji z profilem działalności 

podmiotu oraz tego, czy podmiot prowadzi działalność w państwie, 

w którym ma siedzibę. 

 

Przedsiębiorca, zachowując ostrożność przy weryfikacji kontrahenta, 

może także uwzględnić sposób rozliczeń, porównać ustaloną cenę  

z warunkami rynkowymi oraz sprawdzić, jeżeli to możliwe, numery 

seryjne kupowanych towarów. Warto mieć na uwadze, że jeszcze 

bardziej wnikliwa analiza powinna dotyczyć podmiotów nowych na 

rynku i takich, z którymi przedsiębiorca wcześniej nie 

współpracował lub którzy przy wcześniejszej współpracy nie 

przestrzegali przepisów VAT. Dokładniejsza weryfikacja  obejmuje 

również podmioty działające w branży towarów wrażliwych.  

 

Dodatkowy katalog czynności, które należy wykonać, pozostaje 

jednak kwestią otwartą. Wiele z tych czynności wiąże się także       

z nałożeniem na podatników wielu obowiązków, których spełnienie 

może być bardzo uciążliwe. 
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Amortyzacja podatkowa stanowi formę rozłożonego             

w czasie zaliczania wydatków poniesionych na nabycie lub 

wytworzenie majątku trwałego do kosztów uzyskania 

przychodów.  

 

Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych dokonuje się drogą systematycznego, 

planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres 

amortyzacji.  

 

Nowy limit 

 

Limit wartości środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe 

zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do 

kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2018 r. wzrośnie        

z    3 500 tys. zł do 10 000 zł. Nowy limit ma zastosowanie do 

składników majątku przyjętych do używania po dniu 31 grudnia 

2017 r. 

 

To podwyższenie ma stanowić formę dodatkowej zachęty do 

zwiększenia wydatków inwestycyjnych, która w głównym 

stopniu powinna oddziaływać na mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa. Podatnicy będą mogli nie dokonywać odpisów 

amortyzacyjnych od składników majątku których wartość 

początkowa nie przekracza 10 000 zł; wydatki poniesione na ich 

nabycie stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania 

ich do używania. Wyższy limit będzie miał znaczenie również przy 

obowiązkowym przekwalifikowaniu składnika majątku do środków 

trwałych, uznaniu środka trwałego za ulepszony czy określaniu limitu 

jednorazowej amortyzacji. 

 

 

 

AMORTYZACJA PODATKOWA 
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Jednorazowa amortyzacja dotyczy 
 

Środków trwałych, którymi są: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartości niematerialnych i prawnych, które obejmują: 
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stanowiące własność lub 
współwłasność podatnika, 
nabyte lub wytworzone we 
własnym zakresie, kompletne i 
zdatne do użytku w dniu 
przyjęcia do używania:  
 
 budowle, budynki oraz 

lokale będące odrębną 
własnością, 

 maszyny, urządzenia i środki 
transportu, 

 inne przedmioty 
 
o przewidywanym okresie 
używania dłuższym niż rok, 
wykorzystywane przez 
podatnika na potrzeby 
związane z prowadzoną przez 
niego działalnością 
gospodarczą albo oddane do 
używania na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy lub umowy 
leasingu 

niezależnie od przewidywanego 
okresu używania: 
 
 przyjęte do używania 

inwestycje w obcych 
środkach trwałych, 

 budynki i budowle 
wybudowane na cudzym 
gruncie, 

 tabor transportu morskiego 
w budowie, 

 składniki majątku, 
wymienione w pierwszej 
części listy środków 
trwałych. 
 

niestanowiące własności lub 
współwłasności podatnika, 
wykorzystywane przez niego na 
potrzeby związane z 
prowadzoną działalnością na 
podstawie umowy leasingu, 
zawartej z właścicielem lub 
współwłaścicielami tych 
składników – jeżeli odpisów 
amortyzacyjnych dokonuje 
korzystający 

nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu 
przyjęcia do używania: 
 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, 
 spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, 
 prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 
 licencje, 
 prawa określone w ustawie Prawo własności przemysłowej, 
 wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji 

związanych z wiedzą  
w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej 
(know-how) 

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane 
przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego 
działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na 
podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy 
lub umowy leasingu. 
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Amortyzacji nie podlegają 

 

 grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów 

 budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub 

lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej 

lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, 

jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu 

 dzieła sztuki i eksponaty muzealne 

 wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż          

w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 

części w drodze kupna czy przyjęcia do odpłatnego korzystania 

 składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia 

wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów    

o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania 

działalności, w której te składniki były używane;  

w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo 

zaprzestano tę działalność. 
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niezależnie od przewidywanego okresu używania: 
 wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia 

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze: kupna 
lub przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów 
amortyzacyjnych dokonuje korzystający, 

 koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, 
który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej 
podatnika, jeżeli: 
 produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone,             

a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, 
oraz 

 techniczna przydatność produktu lub technologii została przez 
podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie 
podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub 
stosowaniu technologii, oraz 

 z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty 
prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami 
ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii. 

 związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy leasingu, 
zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami albo uprawnionymi 
do korzystania z tych wartości – jeżeli odpisów amortyzacyjnych 
dokonuje korzystający. 
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Limit jednorazowej amortyzacji 

 

Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli 

prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, 

mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od 

wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 

Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku 

podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do 

wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 

równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych 

odpisów amortyzacyjnych. 

 

Jeżeli podatnik, ze względu na przewidywany okres 
używania równy lub krótszy niż rok, nie zaliczy 
składników majątku do środków trwałych albo wartości 
niematerialnych i prawnych, a faktyczny okres ich używania 
przekroczy rok – będzie zobowiązany, w pierwszym 
miesiącu następującym po miesiącu, w którym ten rok 
upłynął: 
• zaliczyć te składniki do środków trwałych albo wartości 

niematerialnych i prawnych, przyjmując je do ewidencji       
w cenie nabycia albo koszcie wytworzenia, 

• zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o różnicę między 
ceną nabycia lub kosztem wytworzenia a kwotą odpisów 
amortyzacyjnych. Jeżeli różnica jest wyższa od kosztów 
danego miesiąca, nierozliczona nadwyżka kosztów 
pomniejsza koszty w następnych miesiącach, 

• związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy 
leasingu, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami albo 
uprawnionymi do korzystania z tych wartości – jeżeli odpisów 
amortyzacyjnych dokonuje korzystający, 

• stosować stawki amortyzacji w całym okresie dokonywania 
odpisów amortyzacyjnych, 

• wpłacić, w terminie do 20 dnia tego miesiąca, do urzędu 
skarbowego kwotę odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do 
kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub 
wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do 
dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok,              
i naliczoną kwotę odsetek wykazać w zeznaniu. 

PRZEKWALIFIKOWANIE SKŁADNIKA 
MAJĄTKU DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
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W 2018 r. jest to kwota 216 000 zł.  

Przy określaniu ww. limitu nie uwzględnia się odpisów 

amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 10 000 zł wartości 

początkowej środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych. 

 

 

 

 

 

Marszałek Sejmu, po przyjęciu przez Sejm poprawek Senatu           

w piątek 15 grudnia 2017 r. przedstawił uchwaloną ustawę do 

podpisu Prezydentowi Rzeczpospolitej. Prezydent skierował ustawę 

do Trybunału Konstytucyjnego 1 stycznia 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowelizacja ustawy przewiduje zniesienie limitu, powyżej którego 

najlepiej zarabiający nie płacą obecnie składek na ubezpieczenie 

emerytalno-rentowe, tak by wszyscy ubezpieczeni płacili pełne 

składki na ZUS, niezależnie od wysokości dochodów.  

 

Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie 

odprowadzana od całości przychodu, tak jak w przypadku 

ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasada ta zostanie 

również wprowadzona przy składkach odprowadzanych przez 

płatnika za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych 

na Fundusz Emerytur Pomostowych. Zniesienie górnego limitu 

składek dotyczy ok. 350 tys. osób., czyli ok. 2 proc. 
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ZNIESIENIE LIMITU SKŁADEK ZUS 

Obecnie przepisy stanowią, że roczna podstawa 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne            
i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być 
wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności 
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia          
w gospodarce na dany rok.     
W 2017 r. kwota ta wynosiła 127 tys. 890 zł.   
W 2018 r. wyniesie 133 tys. 290 złotych.  
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Ustawa zakłada ponadto, że Polacy zarabiający w 2018 r. 

powyżej 11 tys. zł miesięcznie będą płacili składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe przez cały rok (19,5 

proc. miesięcznie od pensji). Dziś przestają je odprowadzać po 

przekroczeniu w danym roku pułapu zarobków – około 133 tys. zł. 

Ten próg był rodzajem bezpiecznika – miał chronić system 

emerytalny przed wypłacaniem zbyt wysokich emerytur, na które 

państwa nie będzie stać. Przeciwko nowej ustawie byli 

zarówno związkowcy, jak i pracodawcy.  

 

Dostrzega się, że nowe prawo zachęca do zamiany etatu na 

samozatrudnienie. Poza tym zwiększa koszty pracy oraz 

sprawi, że w przyszłości ZUS będzie musiał wypłacać emerytury       

w wysokości nawet 40-50 tys. zł miesięcznie (obecny system zakłada 

bowiem wypłaty emerytur z kapitału zgromadzonego na koncie 

emerytalnym. Im więcej wyższych składek od wypłacanej pensji 

wpłynie na konto emerytalne w ZUS, tym wyższe świadczenie 

otrzyma w przyszłości emeryt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W rządzie trwają intensywne prace nad szeroką nowelizacją prawa 

pracy. Projekty mają zawierać wiele zmian, m.in. domniemanie 

istnienia stosunku pracy, co według przewidywań 

projektodawców spowoduje, że z rynku powinny zniknąć praktycznie 

wszystkie umowy zlecenia zawierane z pracownikami i o 2/3 

powinna zmniejszyć się także liczba samozatrudnionych. Umowy 

zlecenia i o dzieło będą mogły być stosowane jedynie do 

samozatrudnionych, zaś ciężar dowodu, iż dana osoba wykonująca 

na jego rzecz usługi była samozatrudnionym, będzie ciążył na 

pracodawcy.  
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Nowe prawo ma objąć 350 tys. osób – najlepiej 
zarabiających pracowników. Rząd szacuje, że z powodu 
zniesienia limitów da to budżetowi państwa w najbliższych 
latach ok. 5 mld zł rocznie dodatkowych wpływów do FUS.  
Ale przeciwnicy reformy wskazują, iż ubezpieczeni będą się 
starali obejść przepisy ustawy. 

NOWELIZACJA PRAWA PRACY 
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Pojawiły się pomysły wyodrębnienia form zatrudnienia: 

etatowego i nieetatowego, umowy o pracę dorywczą             

i sezonową.  

 

Umowy zlecenia choć nie mają być całkowicie wyeliminowane 

(pozostaną w Kodeksie cywilnym), to ich stosowanie będzie 

zawężone wyłącznie do wyjątkowych sytuacji. 

 

Każdemu pracownikowi ma przysługiwać 26 dniu urlopu 

wypoczynkowego. Zmienią się także zasady tzw. urlopu na 

żądanie. Obecnie pracownik ma prawo do czterech takich dni        

w ciągu roku, udzielanych jednak w ramach urlopu 

wypoczynkowego. Za czas nieobecności wypłacane jest 100 proc. 

pensji. Nowy kodeks zachowałby prawo do czterech dni urlopu na 

żądanie, ale za okres jego trwania nie byłoby wypłacane 

wynagrodzenie. 

 

 

 

 

 

 

Pakiet 5 ustaw:  

 

 ustawa Prawo przedsiębiorców, 

 ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, 

 ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, 

 ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych   

i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na 

terytorium RP, 

 ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności 

gospodarczej 

13 

Ryzyko może rodzić  sytuacja, w której pracownik – zamiast 
być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę – zakłada 
działalność gospodarczą i świadczy usługi na rzecz jednego 

zleceniodawcy.  

KONSTYTUCJA BIZNESU 
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Konstytucja Biznesu zastąpi obowiązującą ustawę o swobodzie 

działalności gospodarczej, która dzisiaj jest podstawowym aktem 

prawa gospodarczego. Ustawa Prawo przedsiębiorców 

systematyzuje 14 podstawowych zasad prawnych 

odnoszących się do przedsiębiorców, z których 

najważniejsze to: wolności działalności gospodarczej, 

pewności prawa, proporcjonalności, domniemania 

niewinności, czy milczącej zgody. 

 

W tzw. Konstytucji dla biznesu jest zawartych także kilka 

interesujących rozwiązań adresowanych do tych, którzy 

chcą rozpocząć działalność gospodarczą, ale boją się 

skutków stałych obciążeń, które trzeba ponosić już              

w momencie jej rozpoczęcia: 

 działalność nierejestrowa, a więc działalność na mniejszą 

skalę (przychody miesięczne do 50% minimalnego 

wynagrodzenia – a więc w 2018 roku nie powinny one być 

wyższe niż 1050 zł, ponieważ w 2018 r. płaca minimalna w Polsce 

wynosi 2100 zł brutto) nie będzie uznawana za działalność 

gospodarczą (drobny handel, świadczenie drobnych usług np. 

korepetycji); 

 ulga na start, czyli zwolnienie ze składek na ubezpieczenie 

społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia 

działalności gospodarczej (następnie możliwa także zasada 

tzw. małego ZUS, czyli 50% składka na ubezpieczenia społeczne 

przez pierwsze 2 lata od rozpoczęcia działalności gospodarczej); 

 stopniowa likwidacja numeru REGON, przedsiębiorca          

w kontaktach z urzędami będzie posługiwał się wyłącznie 

numerem NIP, co więcej kontakty urząd – przedsiębiorca, za 

zgodą przedsiębiorcy lub na jego wniosek, będą się mogły 

odbywać przez telefon, e-mail albo za pomocą innych 

środków komunikacji. 

 utworzenie instytucji Rzecznika Małych i Średnich 

Przedsiębiorców, który w ramach przewidzianych gwarancji 

instytucjonalnych ma stać na straży przestrzegania praw 

przedsiębiorców, na jego wniosek określone instytucję będą 

zobowiązane do wydawania tzw.  „objaśnień prawnych”.  
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Krytycy Konstytucji Biznesu wskazują, że w praktyce niewiele 

zmieni wprowadzenie nowej definicji działalności 

gospodarczej. Będzie nią „zorganizowana działalność zarobkowa, 

wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły”. Ponadto, 

podkreśla się, że zasady takie jak: zasada wolności gospodarczej, 

uczciwej konkurencji, „co nie jest prawem zabronione, jest 

dozwolone”, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy oraz 

rozstrzyganie wątpliwości na jego korzyść, odpowiedzialność 

urzędników za naruszenie prawa czy zasada pewności prawa 

wynikają bezpośrednio lub pośrednio z przepisów obowiązującej 

Konstytucji RP czy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

 

 

 

 

 

Na drodze przedsiębiorcy pojawi się niebawem seria nowych ryzyk 

wiążąca się z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących 

ochrony danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie zastępując przepisy dotychczasowej Ustawy            

o ochronie danych osobowych, zmienia znacząco podejście do 

ochrony danych osobowych. RODO poszerza katalog uprawnień 

podmiotów, których dane są przetwarzane, co pociąga za sobą 

m.in. konieczność modyfikacji formularzy zgody na przetwarzanie 

danych i dostosowania obowiązujących u przedsiębiorcy procedur 

dotyczących zbierania i przetwarzania danych. RODO nakłada 

ponadto bezpośrednio na przedsiębiorców dodatkowe 

obowiązki, m.in. prowadzenia rejestru operacji przetwarzania 

danych, dokonywania analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem 

danych osobowych oraz dostosowania stosowanych u przedsiębiorcy 

rozwiązań do danego ryzyka. 

15 

KONSEKWENCJE WEJŚCIA W 
ŻYCIE RODO 

W dniu 25 maja 2018 r. wejdzie w życie Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku     
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
tzw. RODO.  
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Jednocześnie Rozporządzenie, co do zasady nie określa 

technicznego sposobu realizacji tych obowiązków, co z jednej 

strony daje możliwość dostosowania działań do samego 

przedsiębiorstwa, ale też obciąża przedsiębiorcę  dodatkowym 

ryzykiem. 

 

Ryzyko to jest tym większe, że Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ma prowadzić kontrole przestrzegania przepisów    

o ochronie danych osobowych przez przedsiębiorców. Prezes UODO  

będzie ponadto uprawniony do nakładania wysokich kar 

finansowych, gdy przedsiębiorca nie przestrzega tych 

przepisów.  

 

 

 

 

 

Odpowiedzialność karna 

 

Co więcej, przedsiębiorca działający wbrew RODO może 

ponieść również odpowiedzialność karną. Przedsiębiorca 

przetwarzający dane osobowe, do przetwarzania których nie jest 

uprawniony lub takich, których przetwarzanie nie jest dopuszczalne, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat dwóch. Tej samej karze podlega 

ten, kto udaremnia lub utrudnia kontrolującemu prowadzenie 

kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat dwóch.  

 

Górny limit kary pozbawienia wolności podniesiony jest do lat 

trzech, jeżeli przetwarzanie dotyczy danych ujawniających 

pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 

przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność 

do związków zawodowych, danych genetycznych, 

biometrycznych, o stanie zdrowia, seksualności lub 

orientacji seksualnej 
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RODO wprowadza kary finansowe w wysokości  
do 20 milionów euro, a w przypadku przedsiębiorstwa  

do 4 % obrotu.  
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Certyfikacja 
 
Rozwiązaniem przyjaznym przedsiębiorcom jest natomiast 
wprowadzeni możliwości uzyskania certyfikatu.  

 

 

 

 

 

Certyfikacja polega na stworzeniu domniemania, że dane 
osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami RODO. Co 
prawda domniemanie to jest wzruszalne, gdyż uzyskanie certyfikatu 
czy stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania nie 
wpływa na obowiązek przestrzegania RODO przez 
przedsiębiorcę ani nie wyklucza możliwości przeprowadzenia 
kontroli, czy nałożenia kar finansowych. Narzędzia te 
stanowią jednak dla przedsiębiorcy dodatkowe wytyczne, 
jak działać zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony 
danych osobowych. Ponadto stosowanie tych narzędzi jest jednym   
z kryteriów ustalania wysokości administracyjnej kary pieniężnej     
w przypadku naruszenia przepisów RODO. W dobie coraz większej 
świadomości potrzeby ochrony własnych danych, certyfikacja może 
stanowić ponadto środek służący zwiększeniu konkurencyjności 
podmiotu na rynku.  

 

 

Uprzejmie prosimy abyście Państwo potraktowali niniejszy 

materiał jako informacyjny i nie mający charakteru opinii  

lub porady prawnej.  

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy Państwa 

do kontaktu z Kancelarią: 

 

kancelaria@marianskigroup.pl  

  

Informacje o bieżącej działalności Kancelarii, 

zakresie praktyki oraz wszystkie alerty możecie 

znaleźć Państwo na naszej stronie internetowej: 

www.marianskigroup.pl 

 

 

Stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania lub 

zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji może być 

wykorzystane jako element dla stwierdzenia przestrzegania 

przez administratora ciążących na nim obowiązków  

art. 24 ust. 3 RODO 

mailto:kancelaria@marianskigroup.pl
mailto:kancelaria@marianskigroup.pl
http://www.marianskigroup.pl/

