
 

 

numer  5                    poniedziałek, 7 czerwca 2010 r. 

 

INFORMATOR PRAWNY 
 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy Informatora Prawnego, 

mamy przyjemność przesłać do Państwa kolejny numer Informatora 
Prawnego, w którym prezentujemy informacje o zmianach w prawie.  

 

Życzymy przyjemnej lektury 

 

Dorota Ambrożuk, Krzysztof Wesołowski, Daniel Dąbrowski 

 

Kancelaria Ambrożuk, 
Dąbrowski, Wesołowski – 
radcowie prawni Spółka 
partnerska specjalizuje się w 
pomocy prawnej na rzecz 
przedsiębiorców w zakresie 
szeroko rozumianego prawa 
gospodarczego. Zapewniamy 
kompleksową obsługę prawną, 
wspomagając przedsiębiorców w 
ich codziennej działalności, jak 
również podejmujemy się 
szczególnie trudnych wyzwań, 
wymagających dużego nakładu 
pracy i doświadczenia. Naszym 
celem jest zrozumienie potrzeb 
Klienta i zapewnienie usług, 
które w jak największym stopniu 
będą odpowiadały tym 
potrzebom. W osiągnięciu tego 
celu pomaga nam posiadana 
wiedza, doświadczenie oraz 
zaangażowanie, z jakim 
wykonujemy naszą pracę. 

Kancelaria Ambrożuk, Dąbrowski, 
Wesołowski - Radcowie prawni 
Spółka partnerska świadczy 
usługi także w języku angielskim i 
niemieckim. 
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ZMIANY W PRAWIE 
 
 
W ostatnim czasie weszły w życie: 
 

 Dnia 7 maja 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 
2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 72, poz. 464). 

 Dnia 10 maja 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy — 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 57, poz. 355). 

 Dnia 14 maja 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 
2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w 
zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych 
przerw i czasu odpoczynku kierowców (Dz. U. Nr 72, poz. 462). 

 Dnia 20 maja 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 473). 

 Dnia 26 maja 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 
2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 78, poz. 520). 

 Dnia 4 czerwca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 
r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 86, poz. 555). 

 

Oczekujące: 

Dnia 14 czerwca 2010 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. 

 

Dnia 17 czerwca 2010 r. upływa termin dostosowania przez banki ich działalności do przepisów 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków 
postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych. 
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KRÓTKIE OMÓWIENIE NAJISTOTNIEJSZYCH ZMIAN 
 
 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia.2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego.  
 

Zgodnie z nowelizacją, przepisu § 19 pkt 2 rozporządzenia (dotyczącego oświadczenia zamawiającego 
stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane) nie stosuje się do 
zamówień publicznych na roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie dróg publicznych 
realizowanych na podstawie ustawy z 10.4.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zmian.) oraz inwestycji w 
zakresie lotnisk użytku publicznego realizowanych na podstawie ustawy z 12.2.2009 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. Nr 42, poz. 
340 i Nr 161, poz. 1281).  
 
 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów 

wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących 
czasu prowadzenia, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców  

 
Dnia 14 maja 2010 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 15 

kwietnia 2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w 
zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i 
czasu odpoczynku kierowców. Określa ono nowy system oceny ryzyka podmiotów wykonujących 
przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących: czasu prowadzenia pojazdów, 
obowiązkowych przerw, czasu odpoczynku kierowców. 
 
Na system oceny ryzyka przewoźników drogowych w zakresie naruszeń czasu prowadzenia pojazdów, 
odpoczynku kierowców i obowiązkowych przerw składa się: 

1. wykaz podmiotów dokonujących naruszeń we wspomnianym zakresie, zawarty w 
centralnej ewidencji naruszeń stwierdzonych w wyniku przeprowadzanych kontroli, 

2. wykaz grup naruszeń rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się 
do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i 
(WE) nr 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 
(Dz.Urz. UE nr L 102 z 11 kwietnia 2006, str. 1 z późn. zm.), określony w załączniku 
Wykaz naruszeń z zakresu czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu 
odpoczynku kierowców oraz stosowania urządzeń rejestrujących określony w załączniku do 
nowego rozporządzenia, 

3. sposób obliczania współczynnika ryzyka występowania naruszeń we wspomnianym 
zakresie, 

4. wykaz podmiotów o wysokim współczynniku ryzyka występowania naruszeń we 
wspomnianym zakresie. 

 
Ustalenie ryzyka występowania naruszeń w zakresie czasu prowadzenia pojazdów, odpoczynku 

kierowców i obowiązkowych przerw następuje na podstawie wyników kontroli przeprowadzanych przez 
uprawnione do tego podmioty. Współczynnik ryzyka występowania naruszeń w zakresie czasu 
prowadzenia pojazdów, odpoczynku kierowców i obowiązkowych przerw obliczany jest według 
odpowiedniego wzoru: 

Główny Inspektor Transportu Drogowego, do 31 marca roku następnego, określi wartość 
wysokiego współczynnika ryzyka występowania naruszeń w zakresie czasu prowadzenia pojazdów, 
odpoczynku kierowców i obowiązkowych przerw. Zrobi to na podstawie analizy stwierdzonych 
naruszeń we wspomnianym zakresie w danym roku kalendarzowym. 
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 Podmioty ujęte we wspomnianym wykazie podlegają kontroli zgodnie z Rozdziałem 5 Kontrola 
działalności gospodarczej przedsiębiorcy ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej w roku następującym po roku, dla którego został określony wysoki współczynnik ryzyka 
występowania naruszeń w zakresie czasu prowadzenia pojazdów, odpoczynku kierowców i 
obowiązkowych przerw. 
 
 
 Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych 
ustaw. 

 
Zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i w ustawie o podatku 

dochodowym od osób fizycznych uzupełniono listę zdefiniowanych przychodów o środki funduszu 
innowacyjności w centrach badawczo-rozwojowych, niewykorzystane w roku podatkowym, 
spożytkowane niezgodnie z odpowiednimi przepisami lub w przypadku utraty przez podatnika statusu 
centrum badawczo rozwojowego; 
 

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 9a w ust. 3 skreślono pkt 1; na 
skutek tej zmiany wykonywanie w roku poprzedzającym rok podatkowy czynności w ramach stosunku 
pracy lub spółdzielczego stosunku pracy na rzecz ówczesnego pracodawcy, nie jest już przeszkodą do 
opodatkowania przedsiębiorcy 19% podatkiem liniowym, w sytuacji uzyskania przychodu ze 
świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy. Chcąc utrzymać tę formę opodatkowania nadal nie 
będzie można wykonać usługi na rzecz osoby, która była pracodawcą podatnika w danym roku.  

W ustawie tej zmienione zostało brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68a; przepis ten przewiduje 
zwolnienie od podatku wartości nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w 
związku z jego promocją lub reklamą (z wyłączeniem pracownika świadczeniodawcy lub osoby 
pozostającej w stosunku cywilnoprawnym); wartość zwolnionego świadczenia została podniesiona ze 
100 na 200 zł. 

 
W ustawie o podatku od towarów i usług znowelizowany został przepis art. 7 ust. 4 pkt 1 

poprzez likwidację odesłania do art. 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W to 
miejsce ustawodawca wprowadził autonomiczną definicję tzw. prezentów o małej wartości, w postaci 
przekazywanych przez podatnika jednej osobie towarów „o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku 
podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości 
tych osób. W konsekwencji wprowadzonej zmiany górny limit kwotowy prezentów małej wartości w 
rozumieniu ustawy o VAT pozostał na dotychczasowym poziomie, mimo, że limit podobnego 
świadczenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został zwiększony do 
200 zł. 
 

W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne nowe brzmienie zostało nadane przepisowi art. 9 ust. 4, który reguluje kwestie 
związane z wyborem sposobu opodatkowania przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, 
poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Wprowadzono zapis, zgodnie z którym 
podatnik - rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego - składa pisemne 
oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 
dany rok podatkowy nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki 
przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. 
 

 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i 
wymianie danych gospodarczych. 

 
Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych określa 

m.in. zasady udostępniania informacji gospodarczych dotyczących wiarygodności płatniczej 
przedsiębiorców i konsumentów. Są to takie informacje jak w szczególności: dane o zobowiązaniach 
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pieniężnych dłużników (zarówno będących jak i niebędących konsumentem), informacje o własnym 
wywiązywaniu się ze zobowiązań oraz dane o posłużeniu się podrobionym lub cudzym dokumentem.  

Według nowej ustawy każdy wierzyciel, zarówno konsument, jak i przedsiębiorca , pierwotny 
jak i wtórny (np. przedsiębiorstwo windykacyjne) będzie mógł przekazać do Biura Informacji 
Gospodarczej, w celu ujawnienia, informacje na temat swojego dłużnika. W przypadku osoby fizycznej 
nieprowadzącej działalności gospodarczej, osoba ta będzie musiała posiadać tytuł wykonawczy.  

 
Zmieniono katalog tytułów prawnych uprawniających do przekazania informacji gospodarczych 

Nowa ustawa rozszerza katalog tytułów prawnych uprawniających do przekazania informacji 
gospodarczych do biur. Dotychczas można było przekazywać do BIG dane o zobowiązaniach 
konsumentów powstałych z tytułu kredytu kupieckiego lub konsumenckiego albo umowy o przewóz 
osoby w regularnej komunikacji publicznej. Według nowej ustawy dodatkowo można informować o 
dłużniku będącym konsumentem, który jest zobowiązany także z tytułu umów o: 
1) świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych, 
2) przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej, 
3) dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, 
4) dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, 
5) wywóz nieczystości, 
6) dostarczanie energii cieplnej (art. 14 ust. 1 pkt 1 nowej ustawy w związku z art. 1871 k.p.c.). 

W przypadku przedsiębiorców do złożenia informacji uprawnia wierzyciela fakt powstania 
zobowiązania w związku z określonym stosunkiem prawnym. W szczególności tytułem uprawniającym 
do przekazania informacji gospodarczych jest umowa związana z wykonywaniem działalności 
gospodarczej (art. 15 ust 1 ustawy). 

 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i 
warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 
ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych. 

Wydanie wskazanego rozporządzenia było konieczne ze względu na zmiany w prawie 
wynikające z postanowień dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych.  

Przepisy zobowiązują firmy maklerskie (biura maklerskie i banki świadczące usługi maklerskie) 
do dokonania podziału klientów na profesjonalnych i detalicznych, dając jednocześnie klientom 
uprawnienie do żądania zmiany ich statusu. Podział ten dokonywany jest z uwzględnieniem takich 
kryteriów jak: wartość i częstotliwość zawieranych transakcji, wartość portfela instrumentów 
finansowych, doświadczenie w sektorze finansowym.  

Nowe przepisy zapewniają klientowi detalicznemu dodatkowe uprawnienia i ochronę prawną. 
Informacje do nich kierowane  m. in. mają być przedstawione w sposób zrozumiały dla przeciętnego 
przedstawiciela grupy, do której są skierowane lub do której mogą dotrzeć czy nie mogą ukrywać, 
umniejszać ani przedstawiać w sposób niejasny istotnych elementów, stwierdzeń lub ostrzeżeń oraz 
nie mogą prezentować potencjalnych korzyści płynących z usługi lub instrumentu finansowego, o ile 
jednocześnie w sposób uczciwy i wyraźny nie wskazują wszelkich zagrożeń, jakie związane są z daną 
usługą lub instrumentem. Firma inwestycyjna zobowiązana została do przekazania potencjalnemu 
klientowi detalicznemu przy użyciu trwałego nośnika informacji lub poprzez zamieszczenie na stronie 
internetowej firmy inwestycyjnej, szczegółowych informacji dotyczących tej firmy inwestycyjnej oraz 
usługi, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy. Przed zawarciem umowy o 
świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi 
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, firma inwestycyjna obowiązana jest zwrócić się 
do klienta lub potencjalnego klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu 
wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, jego 
sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych niezbędnych do dokonania oceny, czy instrument 
finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być 
świadczona na podstawie zawieranej umowy, są odpowiednie dla danego klienta, biorąc pod uwagę 
jego indywidualną sytuację. 
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Firma inwestycyjna zobowiązana jest do oceny oraz powiadomienia o niej w zakresie czy 

określona transakcja, rekomendowana lub zawierana w toku świadczenia usługi: realizuje cele 
inwestycyjne danego klienta; nie jest związana z ryzykiem, którego poziom przekraczałby możliwości 
inwestycyjne klienta, oraz ma charakter pozwalający na jej zrozumienie i dokonanie oceny ryzyka z nią 
związanego przez klienta, biorąc pod uwagę posiadane przez niego doświadczenie i wiedzę. 
 
 Ponadto wszelkie wiadomości jakie firma inwestycyjna kieruje do swoich klientów (takie jak 
np. reklamy i informacje promocyjne) powinny zawierać treści rzetelne, niebudzące wątpliwości i 
niewprowadzające w błąd. Informacje mają być przekazywane w sposób zrozumiały dla 
nieprofesjonalisty, a ilekroć prezentuje korzyści płynące z usługi, wskazane zostały również zagrożenia 
związane z usługą lub instrumentem. 
 

Z WOKANDY: 
 

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 18 maja 2010 r. (sygn. akt III CZP 134/09). 
W sprawie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze 
wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym sąd jest związany żądaniem pozwu.  
 
Uchwała SN z dnia 7 maja 2010 r.(sygn. akt III CZP 18/10). 
Bank jest uprawniony do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego przeciwko spadkobiercom 
dłużnika będącego osobą wymienioną w art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 
bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.). 
Takiemu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu może zostać nadana sądowa klauzula wykonalności.  
 
Uchwała SN z dnia 7 maja 2010 r.(sygn. akt III CZP 20/10). 
Zaspokojenie z przedmiotu zastawu skarbowego następuje na podstawie wydanego przeciwko 
podatnikowi administracyjnego tytułu wykonawczego także wtedy, gdy właścicielem tego przedmiotu 
nie jest podatnik. 
 
Uchwała NSA z dnia 20 maja 2010 r. (sygn. akt I OPS 14/09). 
W sprawie ze skargi na decyzję administracyjną o wywłaszczeniu nieruchomości i ustaleniu wysokości 
odszkodowania pobiera się wpis stały określony w § 2 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w 
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), także wówczas, gdy 
skarżący kwestionuje tylko wysokość ustalonego odszkodowania. 
 
Wyrok NSA z dnia 20 maja 2010 r. (I FSK 1444/09). 
W wyroku Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż faktura wygenerowana przez sprzedawcę oraz 
przesłana do nabywcy np. w postaci plików pdf wywołuje skutki prawne dla nabywcy analogiczne jak 
przesłanie wydrukowanej faktury np. za pośrednictwem poczty. Dotychczas organy podatkowe, jak i 
wojewódzkie sądy administracyjne twierdziły, że elektroniczny przesył faktur dopuszczalny jest 
wyłącznie przy zastosowaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany 
danych (EDI). 

Nie jest jeszcze dostępne pisemne uzasadnienie wyroku, jednak z uzasadnienia ustnego 
wynika, iż nabywca ma prawo do odliczenia VAT z faktur otrzymanych od kontrahenta drogą 
elektroniczną (nie spełniających wymogów dla faktur elektronicznych) jeśli po otrzymaniu takiej 
faktury wydrukuje taki dokument i będzie przechowywał go w formie papierowej. 

Wyrok ten jest wiążący jedynie w indywidualnej sprawie i nie stanowi źródła prawa dla innych 
podatników. Co z powyższym związane, otrzymując faktury przesłane za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, niespełniające wymogów przewidzianych dla e-faktur, nadal należy liczyć się z 
możliwością zakwestionowania ich przez organy podatkowe w zakresie prawa do odliczenia VAT z 
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takich dokumentów. Trudno jest także przewidzieć, czy przedstawione w wyroku stanowisko NSA 
znajdzie potwierdzenie w innych wyrokach sądów administracyjnych. 
 
 

____________________________________________________________________ 

Informator Prawny Kancelarii Ambrożuk Dąbrowski Wesołowski spółka partnerska jest niewyczerpującym 
zestawieniem nowości i zmian w dziedzinie prawa. Głównym kryterium doboru informacji publikowanych w 
informatorze prawnym są potrzeby klientów Kancelarii Ambrożuk Dąbrowski Wesołowski spółki partnerskiej. 


