
 1 

 

 
 

 

 



 2 

 

 
 

 

  

Wydarzenia prawne  

 Ułatwienia przy rozpoczęciu działalności 

 gospodarczej …………………………………………………... 3   

 Projekt ustawy o prawach konsumenta …………………………………………………... 3 

 Zamówienia publiczne – nowy kurs euro …………………………………………………... 5 

 Zamówienia publiczne – nowe wartości  

 zamówień …………………………………………………... 5 

Z orzecznictwa   

 Zasady współżycia społecznego a czynności 

 notarialne …………………………………………………... 6 

 Darowizna na wypadek śmierci …………………………………………………... 6 

 Dowody z bezprawnej kontroli …………………………………………………... 6 

 Wymiana prawa jazdy   …………………………………………………... 7 

 Podatkowe odliczenie opłaty wstępnej za 

 leasing …………………………………………………... 7 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

W celu otrzymywania bezpłatnego Newslettera Kancelarii LEGALPARTNER Filipczyk Karabasz Żebryk Spółka Partnerska Radców 

Prawnych należy odwiedzić stronę Kancelarii www.legalpartner.pl, a następnie w lewym dolnym rogu wskazać adres e-mail, na który 

życzą sobie Państwo otrzymywać Newsletter Kancelarii. 

http://www.legalpartner.pl/


 3 

 

 
 

Ułatwienia przy rozpoczęciu działalności gospodarczej 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt 

ustawy o zmianie ustawy o 

Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw. 

Założeniem projektu jest przede 

wszystkim umożliwienie szybszego rozpoczęcia 

działalności, w tym działalności gospodarczej. Przyjęte 

rozwiązanie będzie umożliwiało nadanie identyfikatora 

podatkowego NIP oraz numeru identyfikacyjnego 

REGON za pomocą systemu teleinformatycznego z 

chwilą wpisana nowego podmiotu do Krajowego 

Rejestru Sądowego. Nadane identyfikatory będą także 

automatycznie zamieszczane w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, co wyeliminuje konieczność orzekania w tym 

przedmiocie przez Sądy Rejestrowe. Zatem działanie 

nowopowstałego podmiotu ograniczy się do wniosku o 

wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego.  

Przyszłym przedsiębiorcom pozostanie obowiązek 

zgłoszeniowy tzw. danych uzupełniających takich jak: 

numer rachunku bankowego, dane kontaktowe, 

przewidywana liczba zatrudnianych, które będą 

wykorzystywane między innymi przez Urząd Skarbowy, 

Główny Urząd Statystyczny oraz Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, a będą uzupełniane przez podmiot już po 

zarejestrowaniu i rozpoczęciu działalności. 

Przedsiębiorca będzie je zamieszczał na jednym 

formularzu i składał w ciągu 21 dni od wpisu do KRS w 

urzędzie skarbowym, który przekaże je do GUS i ZUS. 

Planuje się, że planowane zmiany wejdą w życie 1 

października 2014 roku. 

Źródło – www.ms.gov.pl  

[aa]

=========================================================================================== 

 Projekt ustawy o prawach konsumenta 

  

W dniu 24 grudnia 2013 roku 

Rada Ministrów przyjęła projekt 

ustawy o prawach konsumenta. 

Jest to rezultat działań 

zmierzających do wdrożenia do prawa polskiego 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011 /83 

/UE z dnia 25 października 2011 w sprawie praw 

konsumenta.  Jak wynika z dyrektywy, każde z Państw 

Członkowskich musi ujednolicić swoje ustawodawstwo 

zgodnie z treścią tej dyrektywy do dnia 13 czerwca 2014 

roku.  

Ujednolicenie rozwiązań w całej UE ma zwiększyć 

zaufanie konsumentów i przedsiębiorców do systemów 

prawnych innych państw członkowskich. We wszystkich 

państwach członkowskich UE poziom ochrony 

konsumenta będzie identyczny. Ustawa zagwarantuje 

konsumentom szerokie prawo do informacji w związku z 

zawieraniem umów, zarówno w sposób tradycyjny, jak i 

poza lokalem przedsiębiorstwa, czy na odległość. Ma 

również uporządkować i zintegrować przepisy dotyczące 

odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej. 

Ustawa gwarantuje swoiste korzyści dla konsumentów: 

1) prawo do informacji – konsument otrzyma od 

przedsiębiorcy, przed zawarciem umowy, wyczerpujące 

informacje, istotne w kontekście jej zawierania; przepisy 

http://www.ms.gov.pl/
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ułatwią konsumentowi zorientowanie się, jakie koszty 

będzie musiał ponieść w związku z zawieraną umową; 

2) określenie poziomu kosztów związanych z 

zawieraniem umów – przedsiębiorca nie będzie mógł 

pobierać od konsumenta opłat wyższych niż te, które 

sam ponosi w związku z płatnością kartą kredytową oraz 

zawyżonych opłat za korzystanie z infolinii; ustawa 

zwalni konsumenta od obowiązku ponoszenia kosztów 

związanych ze zwrotem rzeczy w przypadku skorzystania 

z prawa odstąpienia, jeżeli konsument nie został 

poinformowany przez przedsiębiorcę o obowiązku 

poniesienia tych kosztów. 

3) prawo odstąpienia od umowy - ustawa wydłuża 

termin na odstąpienie od umowy zawieranej poza 

lokalem lub na odległość, bez podania przyczyn, do 14 

dni (obecnie 10 dni); ustawa precyzyjnie reguluje także 

sposób obliczania tego terminu, w tym w sytuacji, gdy 

przedsiębiorca w ogóle nie poinformował konsumenta o 

przysługującym mu prawie odstąpienia (w takim 

przypadku prawo odstąpienia wygaśnie dopiero po 

upływie roku od upływu podstawowego 14-dniowego 

terminu – obecnie: po upływie 3 m-cy od wydania 

rzeczy); 

4) uprawnienia w przypadku wadliwości rzeczy 

sprzedanej - ustawa zwiększa swobodę konsumenta, co 

do wyboru uprawnienia, z jakiego może skorzystać w 

przypadku wadliwości nabytej rzeczy (przywraca 

możliwość żądania obniżenia ceny bądź odstąpienia od 

umowy od razu po stwierdzeniu wady, bez konieczności 

wysunięcia w pierwszym rzędzie żądania naprawy bądź 

wymiany rzeczy); 

5) gwarancja - ustawa przywróci stosowanie przepisów 

Kodeksu cywilnego do gwarancji konsumenckiej, tzn. 

jeżeli przedsiębiorca nie określi dokładnie treści 

gwarancji, konsument będzie mógł powołać się na 

uprawnienia przewidziane w Kodeksie cywilnym. 

 

Ustawa wprowadza również rozwiązania korzystne z 

punktu widzenia przedsiębiorców. Ułatwi stosowanie 

przepisów w obrocie konsumenckim, ponieważ jasno 

definiuje, jakie informacje, kiedy i w jaki sposób 

przedsiębiorca powinien przekazać konsumentowi; 

wskazuje kto i w jakim zakresie jest obowiązany do 

zwrotu kosztów w razie odstąpienia od umowy oraz 

określa zasady dotyczące korzystania z rzeczy przez 

konsumenta w okresie, w którym możliwe jest 

odstąpienie od umowy.  

Nowa ustawa ujednolici zasady odpowiedzialności tak w 

obrocie profesjonalnym jak i konsumenckim (obecnie 

sprzedawca odpowiada za jakość rzeczy według dwóch 

odrębnych reżimów – Kodeksu cywilnego i ustawy o 

sprzedaży konsumenckiej).  

Wskazuje się, że projekt wprowadza przejrzyste 

regulacje dotyczące możliwości dochodzenia roszczeń 

regresowych związanych z wadliwością rzeczy 

sprzedanej w łańcuchu sprzedawców. Finalny 

sprzedawca będzie uprawniony do domagania się zwrotu 

kosztów poniesionych przez niego w związku z 

wykonaniem uprawnień konsumenta od sprzedawcy lub 

dostawcy, który spowodował wadę rzeczy.  

Źródło – www.ms.gov.pl  

 

[ptw]                    

  

http://www.ms.gov.pl/
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Zamówienia publiczne – nowy kurs euro 

 

W Dzienniku Ustaw 2013/1692 

zostało ogłoszone rozporządzenie 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 

grudnia 2013 roku w sprawie średniego kursu złotego w 

stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 

wartości zamówień publicznych. Powyższe 

rozporządzenie ma na celu określenie kursu złotego w 

stosunku do euro, który będzie stosowany do 

przeanalizowania wartości zamówień  

i konkursów określonych  w ustawie.  

Komisja Europejska ogłasza raz na dwa lata w Dzienniku 

Urzędowym UE komunikat, w którym podaje 

równowartości progów stosowania przepisów dyrektyw 

w warunkach krajowych państw członkowskich, które nie 

uczestniczą w unii monetarnej. Kurs złotego wobec euro 

obliczany jest jako iloraz wartości progu unijnego i 

równowartości progu określonej w złotych. Średni kurs 

złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę 

przeliczania wartości zamówień publicznych od 1 

stycznia 2014 roku wynosi: 4,2249. 

Źródło – www.uzp.gov.pl     

[as] 

===========================================================================================

Zamówienia publiczne – nowe wartości zamówień 

 

W dniu 1 stycznia 2014 roku weszło 

w życie rozporządzenie Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 

roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz 

konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej.  

Rozporządzenie określa kwoty wartości zamówień i 

konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. Kwoty te podlegają 

aktualizacji co dwa lata.  

Zamawiający z sektora finansów publicznych, na 

podstawie przepisów o finansach publicznych oraz 

zamawiający będący innymi państwowymi jednostkami 

organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, 

obowiązani są do przekazywania Urzędowi Publikacji 

Unii Europejskiej ogłoszeń dotyczących dostaw lub usług 

od wartości zamówienia wynoszącej 134.000 euro. 

Obowiązek przekazywania ogłoszeń do Dziennika 

Urzędowego Unii Europejskiej spoczywa również na 

zamawiających spoza sektora finansów publicznych, np. 

podmiotów prawa publicznego lub beneficjentów 

środków publicznych, w tym środków unijnych, jeżeli 

wartość zamówienia będzie równa lub przekroczy 

207.000 euro.  

W przypadku zamówień sektorowych na dostawy lub 

usług a także zamówień w dziedzinach obronności i 

bezpieczeństwa wartość progową stanowi 

równowartość 414.000 euro. 

Co do zamówień na roboty budowlane kwoty wartości 

zamówień są takie same dla wszystkich rodzajów 

zamawiających i obecnie wynoszą 5.186.000 euro.  

W przypadku konkursów wartości progowe uzależnione 

są od rodzaju zamawiającego.  

Źródło – www.uzp.gov.pl  

 [as] 

http://www.uzp.gov.pl/
http://www.uzp.gov.pl/
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Zasady współżycia społecznego 

 a czynności notarialne 

 

Uchwałą z dnia 18 grudnia 2013 

roku (sygn. III CZP 82/13) Sąd 

Najwyższy dokonał wykładni 

przepisu art. 81 ustawy Prawo o notariacie (j.t. Dz.U. 

2008/189/1158 z późn.zm.). Pytanie prawne dotyczyło 

wątpliwości, czy określenie czynności „sprzecznej z 

prawem” w rozumieniu ustawy Prawo o notariacie 

zawiera w sobie również czynność prawną „sprzeczną z 

zasadami współżycia społecznego”. Sąd Najwyższy w 

swojej uchwale odpowiedział twierdząco na tak 

postawione pytanie. Zgodnie z treścią sentencji 

określenie „sprzeczna z prawem” - zawarte w art. 81 

ustawy Prawo o notariacie - obejmuje także sprzeczność 

z zasadami współżycia społecznego, z tym że notariusz 

odmawia dokonania czynności notarialnej ze względu na 

tę sprzeczność, jeżeli wynika ona z treści zamierzonej 

czynności notarialnej lub z okoliczności jej dokonywania. 

Uchwała pośrednio nakłada na notariuszy obowiązek 

badania, czy dokonywana czynność notarialna jest 

zgodna z zasadami współżycia społecznego. 

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego stwierdza możliwość 

dochodzenia od notariusza odszkodowania za szkodę 

poniesioną w wyniku dokonania czynności notarialnej 

sprzecznej z zasadami współżycia społecznego, 

aczkolwiek nie ma mocy zasady prawa. 

Źródło – www.sn.pl  

 [gw]

=========================================================================================== 

Darowizna na wypadek śmierci 

 

W dniu 13 grudnia 2013 roku 

Sąd Najwyższy w składzie 3 

sędziów podjął uchwałę pod 

sygnaturą akt III CZP 79/13, w której rozstrzygnął 

zagadnienie prawne dotyczące dopuszczalności zawarcia 

darowizny na wypadek śmierci. Sąd Najwyższy stwierdził, 

że dopuszczalna jest darowizna na wypadek śmierci, 

jeżeli obdarowany uzyskuje konkretne rzeczy lub prawa, 

a taka darowizna jest zgodna z zasadami współżycia 

społecznego. Uchwała SN zapewne spopularyzuje 

korzystanie z umownej formy dyspozycji majątkowych 

na wypadek śmierci. 

Źródło – www.sn.pl  

 [gw]

=========================================================================================== 

Dowody z bezprawnej kontroli 

 

  Nawet jeśli urząd 

przeprowadzi kontrolę 

podatkową z naruszeniem ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej, to może wykorzystać 

zgromadzone materiały. Tak orzekł Naczelny Sąd 

Administracyjny w dniu 13 grudnia 2013 roku w sprawie 

pod sygn. akt I FSK 1645/12 oddalając skargę kasacyjną 

podatnika.  

Spór dotyczył kontroli przeprowadzonej u podatnika, po 

której to organ skarbowy stwierdził, że przedsiębiorca 

przy niektórych transakcjach zawyżał kwotę podatku 

naliczonego, a w innych przypadkach nie 

ewidencjonował transakcji wcale. Podatnik odwołał się 

od decyzji, zarzucając organowi wydanie rozstrzygnięcia 

http://www.sn.pl/
http://www.sn.pl/
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na podstawie niepełnego materiału dowodowego, 

jednakże Izba Skarbowa nie dopatrzyła się żadnych 

uchybień, w konsekwencji czego podatnik złożył skargę 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wskazując, 

że organ zaniechał zebrania i oceny całego materiału 

dowodowego, a także nie wskazał konkretnych 

dowodów, na podstawie których ustalono podstawę 

opodatkowania. Jednakże WSA podtrzymał stanowisko 

organu skarbowego. W związku z tym podatnik 

skierował skargę kasacyjną do wyższej instancji. W 

skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego podatnik 

wskazał, że organ naruszył ustawę o swobodzie 

działalności gospodarczej w ten sposób, że skontrolował 

podatnika bez zapowiedzi oraz w książce kontroli i 

protokole kontroli nie zostało zamieszczone 

uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia. Zarzucał, 

że dowody zgromadzone w toku kontroli z naruszeniem 

przepisów nie mogą być wykorzystane w żadnym 

postępowaniu. NSA nie podzielił jednak tego poglądu 

wskazując, że dowody zgromadzone w trakcie kontroli 

nie mogą być wykorzystane w określonych 

postępowaniach, o ile naruszenia prawa, jakie miały 

miejsce w trakcie działań organów, mają istotny wpływ 

na wynik sprawy.  

 Źródło – www.orzeczenia.nsa.gov.pl  

[jk] 

=========================================================================================== 

Wymiana prawa jazdy 

 

W wyroku o sygn. akt K 5/1312 

grudnia 2013 roku Trybunał 

Konstytucyjny orzekł, iż art. 124 ust. 

6 ustawy o kierujących pojazdami 

w zakresie, w jakim dotyczy wymiany praw jazdy 

wydanych bezterminowo, jest zgodny z zasadami 

określoności przepisów prawa, ochrony zaufania do 

państwa i stanowionego przez nie prawa oraz ochrony 

praw słusznie nabytych wynikającymi z art. 2 Konstytucji.  

Analizowany pod kątem zgodności z Konstytucją RP 

przez Trybunał przepis przewiduje konieczność wymiany 

bezterminowego prawa jazdy w latach 2028-2033 na 

dokumenty o 15 – letniej ważności.  Wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego oznacza, że wymiana dokumentów nie 

będzie wiązała się z koniecznością ponownego 

uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. 

Niemniej z chwilą wymiany dokumentu kierowcy będą 

obowiązani poddać się badaniom lekarskim. Regulacja 

zawarta w ustawie o kierujących pojazdami ma wdrożyć 

unijną dyrektywę z 2006 roku, której celem jest 

ujednolicenie dokumentów prawa jazdy. 

Źródło – www.trybunal.gov.pl  

[aa] 

=========================================================================================== 

Podatkowe odliczenie opłaty wstępnej za leasing 

 leasing 

W wyroku z dnia 17 

grudnia 2013 roku 

Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 2906/11) uznał, że 

wstępna opłata leasingowa jest to opłatą jednorazową o 

odmiennym charakterze aniżeli raty leasingowe - dlatego 

należy zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów 

jednorazowo, a nie proporcjonalnie do okresu trwania 

umowy leasingu.  

http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl/
http://www.trybunal.gov.pl/
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W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego błędne 

jest założenie Ministra Finansów i sądu niższej instancji, 

że wstępna opłata leasingowa stanowi wynagrodzenie 

finansującego, podobne do raty leasingowej i że należy 

rozliczać ją w sposób określony w art. 15 ust. 4d zd. 2 

u.p.d.o.p.  

Zagadnienie to było już wielokrotnie przedmiotem 

rozpoznania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i 

powinno wpłynąć na zmianę stanowiska organów 

podatkowych. 

Źródło – www.orzeczenia.nsa.gov.pl  

[ek]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeznaczeniem niniejszego opracowania jest wskazanie na wybrane informacje i zagadnienia prawne, które nie mają jednak 

charakteru ostatecznego ani wyczerpującego i nie mogą zastępować profesjonalnej opinii ani porady prawnej.  Zainteresowanych 

pogłębioną analizą lub wyjaśnieniem zagadnień przedstawionych w Newsletterze prosimy o kontakt z Kancelarią.   

Koszalin, 30 stycznia 2014 roku 

http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl/

