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Rozdział I Konstytucja Biznesu – pakiet ustaw
Na Konstytucję Biznesu składają się ustawy:
1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646).
2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców
oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 650, ze zm.).
3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647).
4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych
i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649).
5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U.
z 2018 r. poz. 648).
Rozdział II Powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki z dniem 22 czerwca 2018 r. powołał
Pana Adama Abramowicza na stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców na
okres 6-letniej kadencji.
Rzecznik może wykonywać swoje zadania przy pomocy jednego zastępcy. Minister
właściwy do spraw gospodarki powołuje zastępcę Rzecznika na wniosek Rzecznika.
Na wniosek Rzecznika, Pani Minister Jadwiga Emilewicz powołała na stanowisko
Zastępcy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Jacka Cieplaka. Zastępca Rzecznika
objął funkcję z dniem 20 września 2018 r.
Rzecznik z dniem 15 listopada 2020 r. powołał na stanowisko Dyrektora Generalnego
dr n. pr. Marka Woch.
Przepis art. 1 pkt 1 ustawy o Rzeczniku stanowi, że Rzecznik Małych i Średnich
Przedsiębiorców stoi na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich
przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej,
pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego
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traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania
dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.

Rozdział III Utworzenie Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zostało ustanowione na
podstawie art. 210 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo
przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.
Rzecznik zawarł w dniu 18 lipca 2018 r. z Ministerstwem Przedsiębiorczości
i Technologii porozumienie, w ramach którego Ministerstwo zobowiązało się udzielić
niezbędnego wsparcia podczas organizacji Biura. W ramach współpracy Ministerstwo
zapewniło niezbędną obsługę pracowniczą, księgową, informatyczną oraz kancelaryjną,
a także użyczyło sprzęt oraz zapewniło pomieszczenia dla pracowników. Tymczasowa
siedziba Biura mieściła się w budynku Ministerstwa przy pl. Trzech Krzyży 3/5
w Warszawie.
Natomiast od grudnia 2018 r. siedziba Biura mieści się przy ul. Wilczej 46
w Warszawie. Na wniosek Rzecznika Minister Przedsiębiorczości i Technologii w dniu 1
sierpnia 2018 r. nadał statut Biuru Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
(zarządzenie nr 47 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców).
W statucie określono w szczególności strukturę kierownictwa oraz organizację
wewnętrzną Biura, w ramach której podzielono je na komórki organizacyjne, czyli Gabinet
Rzecznika, Wydział Wstępnej Analizy Wniosków, Wydział Interwencyjno-Procesowy,
Wydział Prawno-Legislacyjny, Wydział Administracyjno-Finansowy.
Wskazano także, że Biuro ma siedzibę w Warszawie oraz powinno posiadać oddziały
terenowe:
a) Oddział Terenowy z siedzibą w Białymstoku – obejmujący województwa
podlaskie i warmińsko-mazurskie. W dniu 7 maja 2019 r. nastąpiło otwarcie.
b) Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku – obejmujący województwa kujawskopomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie. W dniu 20 maja 2019 r. nastąpiło
otwarcie.
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c) Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie – obejmujący województwa
małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie. W dniu 9 grudnia 2018 r.
nastąpiło otwarcie.
d) Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu – obejmujący województwa
dolnośląskie, lubuskie, opolskie i wielkopolskie. W dniu 24 kwietnia 2019 r.
nastąpiło otwarcie.
W 2020 r. Rzecznik wydał następujące zarządzenia regulujące zasady funkcjonowania
Biura Rzecznika:
➢ Zarządzenie nr 1 Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z dnia 16 stycznia
2020 r. w sprawie wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy
– Prawo zamówień publicznych;
➢ Zarządzenie nr 2 Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z dnia 19 lutego
2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie funkcjonowania i obsługi
monitoringu wizyjnego w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
➢ Zarządzenie nr 3 Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Rzecznika Małych
i Średnich Przedsiębiorców z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie powołania inspektora
ochrony danych osobowych w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
➢ Zarządzenie nr 4 Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z dnia 27 maja 2020
r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich w Biurze Rzecznika Małych i Średnich
Przedsiębiorców;
➢ Zarządzenie nr 5 Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z dnia 29 maja 2020
r. w sprawie powołania i nadania regulaminu Radzie Konsultacyjnej Rzecznika
Małych i Średnich Przedsiębiorców;
➢ Zarządzenie nr 6 Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z dnia 23 września
2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Biura
Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz ogłoszenia tekstu jednolitego;
➢ Zarządzenie nr 7 Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z dnia
14 października 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu Rady Konsultacyjnej
Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz ogłoszenia tekstu jednolitego;
➢ Zarządzenie nr 8 Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z dnia 1 grudnia
2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Biurze
Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
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➢ Zarządzenie nr 9 Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z dnia 8 grudnia
2020 r. w sprawie powołania i nadania regulaminu Radzie Naukowej przy Rzeczniku
Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rozdział IV Zatrudnienie w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
Biurem kieruje Rzecznik oraz jego Zastępca. W Biurze według stanu na dzień
31 grudnia 2020 r. zatrudnionych było 53 pracowników (35 osób w Warszawie, 4 osoby
w Oddziale Terenowym w Białymstoku, 4 osoby w Oddziale Terenowym w Poznaniu,
4 osoby w Oddziale Terenowym w Gdańsku oraz 6 osób w Oddziale Terenowym w
Krakowie).

Rozdział V Gospodarka finansowa Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na pokrycie wydatków bieżącej
działalności Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, umieszczonych w budżecie
państwa w części 20, dziale 750 – Administracja Publiczna, rozdziale 75030 – Działalność
Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w roku 2020.

Informacja o wydatkach Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców za rok 2020
Plan wg ustawy o Rzeczniku
MSP na rok 2020
limit wydatków roku 2020 wg
ustawy z dn. 6 marca 2018 r.
o Rzeczniku Małych i Średnich
Przedsiębiorców w tym:
Wynagrodzenia osobowe w tym:

18 000 000,00
11 000 000,00

Plan finansowy 2020
BRMiŚP
Ustaw.budżet.

Wykonanie planu
finansowego 2020
BRMŚiP
Ustaw.budżet.

9 678 051,00

9 593 273,61

4 974 551,00

4 973 461,89

4 712 000,00

4 710 911,80

262 551,00

262 550,09

4 703 500,00

4 619 811,72

Wydatki bieżące jednostki

4 446 500,00

4 365 574,37

Wydatki inwestycyjne

257 000,00

254 237,35

Wynagrodzenia pracownicze
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wydatki bieżące jednostki w tym:

7 000 000,00

Oszczędności
(plan wg ustawy o
Rzeczniku - środki
wykorzystane)

Wskaźnik %

8 406 726,39

47%

6 026 538,11

55%

2 380 188,28

34%
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Rozdział VI Działania podejmowane przez Rzecznika w zakresie ochrony praw
przedsiębiorców

W

zakresie

merytorycznym

Rzecznik,

przy

współudziale

Zastępcy

oraz

współpracowników z Wydziału Interwencyjno-Procesowego, dokonał analizy spraw
zgłoszonych przez przedsiębiorców, wstępnie zakwalifikowanych przez Wydział Wstępnej
Analizy Wniosków Biura Rzecznika.
I. Wykaz ustaw i pozostałych aktów prawnych
1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 r.,
Nr 54 poz. 535, ze zm.), zwana dalej VATU,
2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz.U. 2002 r., Nr 153 poz. 1270, ze zm.), zwana dalej p.p.s.a.,
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019 r., poz. 900,
t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325), zwana dalej o.p.,
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. 1960 r., Nr 30 poz. 168, ze zm.), zwana dalej k.p.a.,
5. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 r., Nr 126
poz. 1381 z ze zm.), zwana dalej p.f. lub Prawo farmaceutyczne,
6. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (Dz.U.
2017 r., poz. 1015, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944), zwana dalej ustawą nowelizującą,
7. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
(Dz.U. 2018 r., poz. 648), zwana dalej ustawą o Rzeczniku,
8. Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U 2019 r., poz. 825, t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 154), zwana dalej SNU,
9. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.
1998 r., Nr 137 poz. 887, ze zm.), zwana dalej ustawą o SUS lub ustawą o systemie
ubezpieczeń społecznych,
10. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 r., poz. 646,
ze zm.), zwana dalej P.P.,

10

11. Ustawa z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1999 r., Nr 88 poz. 553
ze zm.), zwana dalej k.k.,
12. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 r., Nr 83
poz. 930, ze zm.), zwana dalej k.k.s.,
13. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 r.,
Nr 43 poz. 296, ze zm.), zwana dalej k.p.c.,
14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16 poz. 93,
ze zm.), zwana dalej k.c.,
15. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego
przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. 2017 r., poz. 708,
ze zm.), zwana dalej ustawą SENT,
16. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2018 poz. 647 ze zm.),
zwana dalej u.c.e.i.d.g.,
17. Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego
systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.2006.347.1), zwana dalej
dyrektywą 2006/112/WE,
18. Ustawa z 7 czerwca 2018 r, o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1375), zwana dalej ustawą zmieniającą,
19. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 2101, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052), zwana dalej upgik,
20. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2018
r., poz. 508, ze zm.), zwana dalej ustawą o KAS,
21. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz.U. 2008 Nr 227, poz.
1505, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 265), zwana dalej u.o.s.c.,
22. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 1172), zwana dalej
ustawą o rehabilitacji,
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23. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007
Nr 50, poz. 331, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076), zwana dalej UOKIK,
24. Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad
dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG (Dz. U. UE L
2009.9.12), zwana dalej dyrektywą 2008/118/WE,
25. Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych

z

zapobieganiem

i

zwalczaniem

COVID-19,

innych

chorób

zakaźnych

oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.), zwana dalej ustawą o COVID-19,
26. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2019 roku poz.
1572, ze zm.), zwana dalej ustawa OSIR,
27. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470),
zwana dalej udp,
28. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2178), zwana dalej ujhars,
29. Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz.U. z 2004, Nr 210, poz. 2135, ze zm.), zwana dalej
u.ś.o.z.,
30. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228),
zwana dalej Prawo upadłościowe,
31. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi

i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1293), zwana dalej ustawą o OZZ,
32. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 818), zwana dalej ustawą o spójności,
33. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r. poz. 219, ze zm.),
zwana dalej specustawą mieszkaniową,
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34. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713,
ze zm.), zwana dalej u.s.g.,
35. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1427, ze zm.), zwana dalej u.p.e.a.,
36. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach
programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki
w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2020 roku poz. 773),
zwane dalej rozporządzeniem MFIPR,
37. Załącznik nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1,
z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem 651/2014,
38. Uchwała nr 50/2020 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie programu
rządowego

Tarcza

Finansowa

Polskiego

Funduszu

Rozwoju

dla

małych

i średnich firm, zwana dalej uchwałą RM 50/2020,
39. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 września
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1609), zwane dalej rozporządzeniem MSWA.
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II. Wykaz skrótów
1. CEiDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
2. DIAS – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej,
3. FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
4. GIF – Główny Inspektor Farmaceutyczny,
5. GITD – Generalny Inspektor Transportu Drogowego,
6. jst – jednostka samorządu terytorialnego,
7. KAS – Krajowa Administracja Skarbowa,
8. MWINGiK

–

Mazowiecki

Wojewódzki

Inspektor

Nadzoru

Geodezyjnego

i Kartograficznego,
9. Naczelnik UCS - Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego,
10. NSA – Naczelny Sąd Administracyjny,
11. NUS – Naczelnik Urzędu Skarbowego,
12. PFR – Polski Fundusz Rozwoju,
13. popl – rejestr pośredników w obrocie produktami leczniczymi,
14. PODGiK – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
15. Prezes UKE – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
16. Prezes UOKiK – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
17. Rzecznik – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,
18. SN – Sąd Najwyższy,
19. TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
20. UKE – Urząd Komunikacji Elektronicznej,
21. Urząd Skarbowy – US,
22. WIF – Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, / Wojewódzcy Inspektorzy
Farmaceutyczni,
23. WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny,
24. ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
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III. Sprawy w Wydziale Interwencyjno-Procesowym w ujęciu tabelarycznym

Rodzaj uprawnienia Rzecznika Małych Ilość
i Średnich Przedsiębiorców
Postępowania administracyjne i sądowo- 377
administracyjne
Wnioski o wydanie objaśnień prawnych

21

Wnioski do NSA o podjęcie uchwały mającej 1
na celu wyjaśnienie przepisów prawnych,
których stosowanie wywołało rozbieżności
w orzecznictwie sądów administracyjnych
Wnioski do Sądu Najwyższego, o których 0
mowa w art. 83 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia
2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018
r. poz. 5 i 650)
Wnioski do Sądu Najwyższego, o których 1
mowa w art. 89 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia
2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018
r. poz. 5 i 650)
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IV. Poszczególne sprawy wygrane przez Wydział Interwencyjno-Procesowy (w tym
nieprawomocnie) wraz z krótkim opisem ich problematyki
1. Sprawa nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej z tytułu nieuzupełnienia
zgłoszenia przewozu towaru o dane, o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 8 ustawy SENT
(numer listu przewozowego)
Przewoźnik, dokonując przewozu oleju opałowego, omyłkowo nie wprowadził
w zgłoszeniu SENT numeru listu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi.
W toku przeprowadzonej kontroli drogowej funkcjonariusze celno-skarbowi stwierdzili
powyższe uchybienie w zgłoszeniu SENT. Kierowca przewożący przedmiotowy towar okazał
kontrolującym, w toku przeprowadzanej kontroli drogowej, właściwy dokument przewozowy,
którego numer nie został wskazany w zgłoszeniu SENT. Pomimo to, na podstawie ustawy
SENT, na przewoźnika została nałożona kara pieniężna w wysokości 5 000 zł przez
Naczelnika UCS. Przedsiębiorca odwołał się od decyzji organu I instancji, niemniej jednak
DIAS nie znalazł przesłanek do uchylenia decyzji.
W konsekwencji powyższego przewoźnik złożył skargę na decyzję organu II instancji
do WSA. Po złożonym wniosku przedsiębiorcy Rzecznik wstąpił do postępowania sądowoadministracyjnego, wskazując m.in. na naruszenie zasady proporcjonalności oraz cel
uchwalenia ustawy SENT, jakim była walka z szarą strefą, nielegalnym obrotem paliwami
itp., a nie karanie uczciwych przedsiębiorców za przewinienia formalne, mające charakter
oczywistych omyłek. WSA podzielił stanowisko Rzecznika o konieczności wyeliminowania
sprzecznych z prawem decyzji i uchylił wydane w sprawie decyzje organów I i II instancji.
Co więcej, WSA wskazał, iż organy obu instancji błędnie przyjęły, że istnieją podstawy
do nałożenia na przewoźnika kary pieniężnej w sytuacji, gdy zgłoszenie zostało uzupełnione
w trakcie kontroli, a z okoliczności sprawy nie wynika, że zachodziła obawa uszczuplenia
dochodów budżetowych Skarbu Państwa. Sąd skrytykował również organy za ograniczenie
badania przesłanki interesu publicznego (która to przesłanka warunkuje możliwość
odstąpienia przez organ od wymierzenia przedsiębiorcy kary pieniężnej na podstawie ustawy
SENT) do konfrontacji z zasadami równości i powszechności opodatkowania. Zdaniem Sądu
przyjęcie poglądów organów, prezentujących stanowisko niemal wyłącznie profiskalne,
sprawiłoby, że w zasadzie każde odstępstwo w zapłacie należności publicznoprawnych,
powstałych wskutek naruszenia przepisów, byłoby udzielone w sprzeczności z powołanymi
przez organy zasadami i to, mimo że zostało przewidziane przez ustawodawcę.
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2. Sprawa nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej z tytułu podania w zgłoszeniu
SENT danych niezgodnych ze stanem faktycznym, innych niż dotyczące towaru,
tj. numeru nieaktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
rzeczy
W przedmiotowej sprawie podmiot wysyłający, będący wiodącą polską spółką
petrochemiczną, dokonał zgłoszenia SENT, wskazując w nim omyłkowo numer nieaktualnej
licencji przewoźnika wykonującego transport. W toku kontroli drogowej funkcjonariusze
celno-skarbowi skontrolowali cysternę przewożącą olej napędowy i stwierdzili przedmiotową
nieprawidłowość. W następstwie czego kierowca okazał kontrolującym wypis z aktualnej
licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. Pomimo to Naczelnik
UCS, w toku wszczętego postępowania o nałożenie na przewoźnika kary pieniężnej za
naruszenie przepisów ustawy SENT, ukarał przedsiębiorcę karą w wysokości 10 000 zł.
Po złożeniu przez przewoźnika odwołania od decyzji nakładającej karę pieniężną przez organ
I instancji, zwrócił się on do Rzecznika z prośbą o interwencję. Rzecznik wstąpił do
postępowania odwoławczego prowadzonego przez organ II instancji, jednakże decyzją tego
organu kara pieniężna wymierzona przewoźnikowi została utrzymana.
W konsekwencji Rzecznik, niezależnie od skargi złożonej przez przedsiębiorcę,
zaskarżył decyzję organu II instancji do WSA, zarzucając jej m.in. naruszenie przepisów
ustawy SENT poprzez ich niezastosowanie i nieodstąpienie od nałożenia kary pieniężnej
w sytuacji, gdy było to uzasadnione z uwagi na interes publiczny, nieprawidłowo ustalony
stan faktyczny, co miało wpływ na wynik sprawy, naruszenie zasady proporcjonalności,
zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy
publicznej. Jednym z zarzutów Rzecznika wobec decyzji organu II instancji było również
skopiowanie do jej uzasadnienia obszernych fragmentów uzasadnienia decyzji organu I
instancji.
WSA uznał obie skargi (tj. skargę przedsiębiorcy i skargę Rzecznika) za zasadne
i uchylił zarówno decyzję organu I, jak i organu II instancji. Przede wszystkim WSA wskazał,
że

obie

decyzje

zostały

wydane

z

naruszeniem

przepisów

postępowania

w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik przedmiotowej sprawy. Zdaniem WSA
organy nie poczyniły wymaganych ustaleń faktycznych w celu prawidłowego zastosowania
przepisów ustawy o SENT oraz popełniły błędy dowodowe w zakresie ustalenia możliwości
nałożenia na przewoźnika kary pieniężnej oraz prawidłowej wysokości ewentualnej kary.
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3. Sprawy instrumentalnego wszczęcia postępowania karnoskarbowego (sygn. akt II
FSK 2658/18)
Do Biura Rzecznika zgłosił się przedsiębiorca, który uzyskał korzystny dla siebie wyrok
WSA,

lecz

rozstrzygnięcie

to

zostało

następnie

zaskarżone

skargą

kasacyjną

przez DIAS w Warszawie do NSA.
Organy podatkowe kwestionowały prawidłowość rozliczenia przez przedsiębiorcę
podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok. W listopadzie 2013 r. wszczęły
w stosunku do niego dochodzenie o przestępstwo skarbowe. Decyzja organu pierwszej
instancji, określająca wysokość zobowiązania podatkowego za 2007 r., została wydana
27 października 2014 r., a będące przedmiotem skargi rozstrzygnięcie DIAS w Warszawie
w tym przedmiocie zapadło 10 października 2016 r. WSA w korzystnym dla przedsiębiorcy
wyroku wskazał, że zaskarżona decyzja, jak również poprzedzające ją rozstrzygnięcie organu
pierwszej instancji zostały wydane po upływie 5-letniego okresu przedawnienia zobowiązania
podatkowego (upływał on z końcem 2013 r.), a organy instrumentalnie wykorzystały przepis
pozwalający na zawieszenie biegu terminu przedawnienia z przyczyny wymienionej w art. 70
§ 6 pkt 1 o.p. W konsekwencji, w ocenie WSA, w związku z instrumentalnym
wykorzystaniem prawa przez organy podatkowe, skutek przerwania biegu terminu
przedawnienia zobowiązania podatkowego nie wystąpił.
Rzecznik wstąpił do postępowania przed NSA wnosząc o utrzymanie wyroku WSA
w mocy. Wskazał, że organy naruszyły art. 121 § 1 o.p. Argumentował, że ocena zasadności
wszczęcia postępowania karnego skarbowego z punktu widzenia wywołania wyłącznie skutku
w postaci wydłużenia postępowania podatkowego mieści się w zakresie sądowej kontroli
legalności decyzji podatkowej. Poza tym dodał, że konsekwencją uznania przez sąd
administracyjny instrumentalnego wykorzystania przez organy podatkowe przepisów
o wszczęciu postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe jest uznanie,
iż nie zaistniał materialnoprawny skutek takiego działania, tj. nie doszło do zawieszenia biegu
terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
DIAS w Warszawie, po otrzymaniu stanowiska Rzecznika w opisywanej sprawie,
cofnął skargę kasacyjną.
4. Sprawa dotycząca wydania decyzji po przedawnieniu zobowiązania podatkowego
(sygn. akt I SA/Gl 1728/19)
Do Biura Rzecznika zgłosiła się spółka z wnioskiem o podjęcie interwencji
w postępowaniu przed WSA w Gliwicach (WSA) w sprawie ze skargi tej spółki
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na decyzję DIAS w Katowicach, w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania
podatkowego w podatku od towarów i usług. Rzecznik zdecydował o podjęciu interwencji
z uwagi na występujące w sprawie istotne zagadnienie przedawnienia zobowiązania
podatkowego oraz jego wpływu na wynik postępowania podatkowego.
Z analizy stanu faktycznego sprawy wynikało, że termin przedawnienia zobowiązania
podatkowego upływał z końcem 2018 r. Jednak organ drugiej instancji wydał decyzję po tej
dacie, powołując się na wynikającą z art. 70 § 6 pkt 1 o.p. okoliczność zawieszenia biegu
terminu przedawnienia w związku z wszczęciem wobec spółki, dwa miesiące przed upływem
biegu tego terminu, dochodzenia w sprawie o przestępstwo skarbowe oraz zawiadomienia
spółki o wszczęciu tego postępowania zgodnie z art. 70c o.p. Rzecznik zauważył, że z treści
zaskarżonej decyzji nie wynikało, by w toku postępowania dochodzeniowego postawione
zostały zarzuty, ani że dokonano w trakcie tego postępowania innych czynności niż:
wszczęcie dochodzenia, zawiadomienie spółki o wszczęciu dochodzenia oraz umorzenie
dochodzenia.
Rzecznik, podejmując interwencję, argumentował, że organ, wszczynając postępowanie
karne skarbowe w analizowanej sprawie, nadużył przysługującej mu władzy, gdyż
instrumentalnie wykorzystał przepisy o wszczęciu postępowania karnego skarbowego oraz
o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zdaniem Rzecznika,
organy potrzebowały dodatkowego czasu na prowadzenie postępowania i wydanie decyzji
w postępowaniu odwoławczym. Dodał, że jedynie w tym celu zostało wszczęte postępowanie
karne skarbowe – nie zaś w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa karnego
skarbowego, zamiarem wykrycia sprawcy ani ukarania go. Rzecznik podniósł między innymi,
że w sprawie naruszone zostały art. 121 § 1 o.p. oraz art. 12 P.P., ustanawiające zasadę
zaufania przedsiębiorcy do organów podatkowych oraz prowadzonego przez nie
postępowania, jak również art. 125 § 1 o.p., stosownie do którego organy powinny działać
w sprawie wnikliwie szybko.
W opinii Rzecznika, działanie kwalifikowane jako nadużycie prawa przez jego
instrumentalne wykorzystywanie, tak jak w analizowanej sprawie, nie mogło wywołać skutku
korzystnego dla organu. Tym samym w sprawie nie doszło do zawieszenia biegu terminu
przedawnienia zobowiązania podatkowego, a

zaskarżone decyzje zostały wydane

w warunkach przedawnienia. Rzecznik zauważył nadto, że ocena zasadności wszczęcia
postępowania karnego skarbowego z punktu widzenia wywołania wyłącznie skutku w postaci
wydłużenia postępowania podatkowego, tak jak w analizowanej sprawie, mieści się
w zakresie sądowej kontroli legalności decyzji podatkowej. Rzecznik wnioskował, aby
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zagadnienie to WSA zbadał z urzędu, dokonując sądowej kontroli legalności decyzji będącej
przedmiotem skargi.
WSA w Gliwicach podzielił argumentację Rzecznika oraz uwzględnił jego wnioski
i w konsekwencji tego wydał wyrok, w którym uchylił zaskarżoną decyzję, a także
poprzedzające ją rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji, oraz umorzył postępowanie
w sprawie.
5. Sprawa dotycząca zwrotu nadpłaconej akcyzy od piw smakowych (sygn. akt I SA/Ol
18/20)
Do Biura Rzecznika zgłosił się przedsiębiorca, będący producentem piwa, z wnioskiem
o podjęcie interwencji w postępowaniu przed WSA ze skargi na decyzję odmawiającą mu
zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym od piwa smakowego. W sprawie nie było sporne,
że podatek akcyzowy został przez spółkę nadpłacony. Jednak mimo to, zdaniem organów,
okoliczność uiszczenia przez spółkę podatku akcyzowego w wysokości wyższej niż należna
nie stanowiła nadpłaty w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 o.p. Organy wskazały, że w świetle
uchwały pełnej Izby Gospodarczej sędziów NSA z dnia 22 czerwca 2011 r., sygn. akt I GPS
1/11 (dalej uchwała I GPS 1/11) dla stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym, konieczne
było spełnienie dodatkowego warunku w postaci zubożenia podatnika. Zdaniem organów,
teza uchwały miała zastosowanie w analizowanej sprawie, a wynikająca z niej przesłanka
zubożenia spółki nie została spełniona.
Zdaniem

Rzecznika,

organy

nie

powinny

opierać

swojego

stanowiska

w postępowaniach dotyczących nadpłaty w podatku akcyzowym od piwa smakowego na tezie
uchwały I GPS 1/11. Dotyczyła ona wyrobu akcyzowego, jakim jest energia elektryczna.
Różnice, jakie zachodzą między wyrobami akcyzowymi, tj. energią elektryczną i piwem
smakowym, prowadzą do wniosku, iż błędne jest ocenianie ich w drodze analogii.
WSA, w wyniku rozpoznania skargi spółki, uchylił zaskarżoną decyzję i podzielił
w całości stanowisko Rzecznika. W ustnych motywach uzasadnienia Sąd podniósł między
innymi, że teza uchwały I GPS 1/11 nie ma zastosowania w stanie faktycznym, w którym
wniosek o stwierdzenie nadpłaty dotyczy podatku akcyzowego od piwa smakowego.
6. Trzy sprawy dotyczące prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług
w przypadku eksportu usług spedycyjnych
Przedsiębiorca, prowadzący działalność w zakresie spedycji (organizacji przewozu
towarów), kilka lat temu wystąpił z wnioskami o zwrot podatku od towarów i usług. Organy
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przeprowadziły u tego podatnika długotrwałe kontrole, których wynikiem były m.in. decyzje
podatkowe, kwestionujące sposób rozliczenia podatku od towarów i usług przez spedytora.
Pomimo, iż usługi spedycji były nabywane od przedsiębiorcy przez zagraniczne spółki (m.in.
brytyjską), kontrolujący doszli do przekonania, że w rzeczywistości nabywcami tych usług
były podmioty polskie. Argumentami używanymi przez fiskusa były m.in. polskie
obywatelstwo członka zarządu brytyjskiej spółki, polski numer telefonu komórkowego,
którym się posługiwał, czy też prowadzenie przez brytyjską spółkę rachunku w jednym
z polskich banków.
Powyższe stanowisko powodowało, iż zakwestionowane zostało, na gruncie podatku od
towarów i usług, rozliczenie usług spedycji świadczonych przez przedsiębiorcę. Spedytor
uznał, iż zgodnie z art. 28b VATU miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym
usługobiorca (będący podatnikiem) posiada siedzibę działalności gospodarczej. W związku,
z czym wykazał dla celów podatku od towarów i usług sporne transakcje jako niepodlegające
opodatkowaniu w Polsce, opodatkowane na zasadzie odwrotnego obciążenia w państwie
siedziby usługobiorcy. Zdaniem organów wydających rozstrzygnięcia w sprawie, spedytor
powinien rozpoznać transakcje jako krajowe (świadczone na rzecz polskich podatników
podatku od towarów i usług) i opodatkować właściwą, krajową stawką podatkową.
W konsekwencji powyższego przedsiębiorca wszedł w długotrwały spór z fiskusem,
którego efektem były trzy korzystne dla spedytora wyroki WSA. Z tymi orzeczeniami nie
zgadzał się DIAS, który trzema skargami kasacyjnymi zaskarżył wyroki WSA.
Do postępowania na etapie NSA, w trzech przedmiotowych sprawach, przystąpił Rzecznik.
W swoim stanowisku Rzecznik nie tylko uznał skargi kasacyjne organów za bezzasadne, lecz
że ich złożenie przez DIAS stanowiło w rzeczywistości nadużycie prawa do sądu przez ten
organ. NSA w trzech wyrokach oddalił każdą ze skarg kasacyjnych organu, uznając
jednocześnie orzeczenia WSA za odpowiadające prawu.
NSA uznał, iż organy podatkowe nie wyjaśniły wszystkich istotnych w sprawie
okoliczności i nie zebrały w sposób wyczerpujący materiału dowodowego. Jednocześnie NSA
za przedwczesną uznał ocenę zarzutów skarg kasacyjnych organu odnoszących się do prawa
materialnego, jako podlegające ocenie dopiero przy prawidłowo ustalonym stanie
faktycznym.
7. Sprawa nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej z tytułu niewykonania
obowiązku zgłoszenia przewozu towaru na podstawie ustawy SENT
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Przewoźnik, będący jednocześnie podmiotem wysyłającym, został skontrolowany na
trasie, a w toku kontroli ustalono, że środkiem transportu było przewożone paliwo diesel
o kodzie CN2710 w łącznej ilości 12 000 litrów, które podlega systemowi monitorowania
przewozu. Kontrolujący porównali ilość paliwa z listu przewozowego z przedstawionymi do
kontroli zgłoszeniami. Stwierdzono rozbieżność w ilości przewożonego paliwa na 7 000
litrów. Kierowcy zezwolono na kontynuowanie przewozu po zgłoszeniu brakującego towaru
do systemu. Z wyjaśnień przewoźnika wynikało, iż kierowca omyłkowo nie wskazał ilości
7 000 litrów przewożonego paliwa w dokumencie przewozowym/dokumencie przesunięcia
MM.
Naczelnik UCS, decyzją, nałożył na przedsiębiorcę łączną karę pieniężną w wysokości
60 000 zł (3 zgłoszenia SENT po 20 000 zł), a decyzją DIAS nałożona kara została utrzymana
w mocy. Od decyzji organu II instancji przewoźnik złożył skargę do WSA. Do postępowania
przystąpił Rzecznik, składając odrębną skargę od decyzji organu II instancji. WSA uznał obie
skargi (tj. skargę przedsiębiorcy i skargę Rzecznika) za zasadne i uchylił decyzje organów
nakładające na przewoźnika kary.
8. Sprawa przewoźnika drogowego, dotycząca postępowania przed Generalnym
Inspektorem Transportu Drogowego w zakresie utraty dobrej reputacji przewoźnika
W przedmiotowej sprawie przewoźnik drogowy zwrócił się do Rzecznika z wnioskiem
o interwencję w sprawie postępowania przed GITD, dotyczącego utraty dobrej reputacji przez
przewoźnika. Postępowanie to było konsekwencją wniosku przewoźnika o ponowne
rozpoznanie sprawy przez organ, po wydaniu decyzji stwierdzającej utratę dobrej reputacji
przez wnioskodawcę.
Rzecznik skierował do GITD wniosek o przeprowadzenie mediacji z przedsiębiorcą.
Organ nie znalazł podstaw do zastosowania w przedmiotowej sprawie mediacji, uzasadniając
to charakterem sprawy. Niemniej jednak GITD wskazał na konieczność dokonania ponownej
oceny materiału dowodowego, zgromadzonego w postępowaniu, pod kątem przesłanek
z art. 7d ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Po dokonaniu
ponownej oceny materiału dowodowego organ umorzył postępowanie wobec przewoźnika.
9. Uchylenie zabezpieczenia na majątku podatnika o łącznej wysokości ok. 1 080 000 zł
Do Rzecznika z prośbą o interwencję zwrócił się przedsiębiorca, wobec którego organ
podatkowy wydał decyzję zabezpieczającą i zajął rachunek bankowy. Problemy
przedsiębiorcy rozpoczęły się wraz ze złożeniem wniosku o zwrot w zakresie podatku od
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towarów i usług. Po jego złożeniu NUS wszczął postępowanie podatkowe w sprawie
rozliczenia przez podatnika podatku od towarów i usług za okres dotyczący przedmiotowego
wniosku.
W toku postępowania NUS wydał decyzję określającą przybliżoną kwotę zobowiązania
podatkowego za badany okres oraz orzekającą zabezpieczenie powyższej kwoty na majątku
przedsiębiorcy. W efekcie powyższego nie tylko nie otrzymał on wnioskowanego zwrotu
podatku, lecz również został zajęty jego rachunek bankowy, co doprowadziło do krytycznej
sytuacji finansowej przedsiębiorcy.
Rzecznik postanowił wstąpić do postępowania odwoławczego, prowadzonego przez
DIAS na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę odwołania. Rzecznik wyraził swoje
stanowisko w przedmiotowej sprawie, w którym m.in. zakwestionował przesłanki
wskazywane przez organ I instancji, stanowiące podstawę wydania decyzji zabezpieczającej
(a w konsekwencji również zajęcia rachunku bankowego przedsiębiorcy).
W efekcie postępowania odwoławczego DIAS wydał decyzje uchylającą zaskarżoną
decyzję organu pierwszej instancji, tym samym podzielając argumenty zawarte w stanowisku
Rzecznika.
10. Sprawa rozstrzygnięta wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 16 lipca 2020 r. (sygn.
akt V SA/Wa 2271/19)
Do Biura Rzecznika zgłosił się przedsiębiorca, będący producentem piwa, z wnioskiem
o podjęcie interwencji w postępowaniu przed WSA ze skargi na decyzję odmawiającą mu
zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym od piwa smakowego.
W sprawie nie było sporne, że podatek akcyzowy został przez spółkę nadpłacony.
Jednak mimo to, zdaniem organów, okoliczność uiszczenia przez spółkę podatku akcyzowego
w wysokości wyższej niż należna nie stanowiła nadpłaty w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 o.p.
Organy wskazały, że w świetle uchwały pełnej Izby Gospodarczej sędziów NSA z dnia
22 czerwca 2011 r., sygn. akt I GPS 1/11 (dalej: uchwała I GPS 1/11), dla stwierdzenia
nadpłaty w podatku akcyzowym konieczne było spełnienie dodatkowego warunku w postaci
zubożenia podatnika. Zdaniem organów, teza uchwały miała zastosowanie w analizowanej
sprawie, a wynikająca z niej przesłanka zubożenia spółki nie została spełniona.
Zdaniem

Rzecznika,
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w postępowaniach dotyczących nadpłaty w podatku akcyzowym od piwa smakowego na tezie
uchwały I GPS 1/11. Dotyczyła ona innego wyrobu akcyzowego, tj. energii elektrycznej.
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Różnice, jakie zachodzą między przedmiotowymi wyrobami akcyzowymi, prowadzą do
wniosku, iż błędne jest ocenianie ich w drodze analogii.
WSA w wyniku rozpoznania skargi spółki uchylił zaskarżoną decyzję i podzielił
w całości stanowisko Rzecznika. W motywach uzasadnienia sąd podniósł między innymi,
że teza uchwały I GPS 1/11 nie ma zastosowania w stanie faktycznym, w którym wniosek
o stwierdzenie nadpłaty dotyczy podatku akcyzowego od piwa smakowego.

11. Sprawa rozstrzygnięta wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 16 grudnia 2020 r.
(sygn. akt III SA/Wa 266/20)
Rzecznik prowadził interwencję w postępowaniu przed WSA, toczącym się ze skargi na
decyzję organów podatkowych w przedmiocie podatku od towarów i usług. Organ podatkowy
wszczął kontrolę rozliczeń podatnika w podatku od towarów i usług za 2012 r.
w październiku 2017 r., tj. na krótko przed upływem pięcioletniego terminu przedawnienia
tego zobowiązania. W toku prowadzonej kontroli organ wszczął postępowanie karne
skarbowe, po czym zawiadomił podatnika, iż w związku z tym postępowaniem uległ
zawieszeniu bieg terminu przedawnienia zobowiązania w podatku od towarów i usług.
W ocenie Rzecznika organ podatkowy w sposób instrumentalny, wyłącznie w celu
zawieszenia terminu przedawnienia, wszczął postępowanie karne skarbowe. W opinii
Rzecznika, decyzja wydana w przedmiotowej sprawie po upływie pięcioletniego terminu
przedawnienia narusza art. 70 § 1 oraz art. 70 § 6 pkt 1 o.p. w zw. z art. 70c o.p.
Analiza akt wykazała ponadto, że organ odwoławczy nie wydał postanowienia
w przedmiocie złożonego, wraz ze skargą na podstawie art. 61 § 2 pkt 1 p.p.s.a, wniosku
o wstrzymanie wykonania decyzji tego organu. Rzecznik wstąpił na prawach przysługujących
prokuratorowi do postępowania toczącego się przed WSA i wniósł o wstrzymanie wykonania
zaskarżonej decyzji. WSA, w dniu 17 czerwca 2020 r., wydał postanowienie, którym
wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji. Sąd uznał bowiem, że w sprawie zachodzą
przesłanki wymienione w art. 61 § 3 p.p.s.a. i wykonanie decyzji może narazić stronę
skarżącą na niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.
Mając na uwadze, iż organ podatkowy wszczął wobec przedsiębiorcy postępowanie
egzekucyjne, Rzecznik poparł wniosek skarżącego o rozpoznanie wniosku o wstrzymanie
wykonania zaskarżonej decyzji poza kolejnością. WSA przychylił się do wniosku strony
o rozpoznanie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji poza kolejnością
wpływu.
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W toku postępowania sądowoadmistracyjnego, w związku ze złożonym przez
przedsiębiorcę wnioskiem o rozłożenie na raty pozostałej do zapłaty zaległości podatkowej
wraz z odsetkami za zwłokę, organ podatkowy podjął czynności zmierzające do ustanowienia
zastawu skarbowego.
W związku z powyższym, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o Rzeczniku, Rzecznik
zwrócił się do organu o udzielenie wyjaśnień w zakresie przyczyn zastosowania zastawu
skarbowego w sytuacji wstrzymania wykonania decyzji.
W odpowiedzi na ww. pismo Rzecznika, organ wyjaśnił, że z uwagi na zgromadzone
w sprawie dokumenty, tj. postanowienie WSA z dnia 17 czerwca 2020 r., odstąpiono od
ustanowienia zastawu skarbowego.
Rzecznik wstąpił na prawach przysługujących prokuratorowi do postępowania przed
WSA ze skargi na decyzję DIAS i wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej
ją decyzji organu pierwszej instancji i o umorzenie postępowania podatkowego.
Po rozpoznaniu skargi, WSA w Warszawie uchylił decyzje obu instancji i umorzył
postępowanie w sprawie (wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 grudnia 2020 r. sygn. akt III
SA/Wa 266/20).
12. Sprawy rozstrzygnięte postanowieniami DIAS w Warszawie z dnia 23 grudnia
2020 r.
Na

wniosek

przedsiębiorcy,

Rzecznik

podjął

interwencje

w

7

tożsamych

postępowaniach zażaleniowych, prowadzonych przez DIAS. Przedmiotowe sprawy zostały
wszczęte na wnioski podatnika o umorzenie postępowania egzekucyjnego. NUS w wydanych
postanowieniach odmówił umorzenia postępowania egzekucyjnego, prowadzonego na
podstawie tytułów wykonawczych, obejmujących należności w podatku od towarów i usług
za miesiące od maja do listopada 2011 r., bowiem w jego ocenie zobowiązania objęte
tytułami wykonawczymi nie uległy przedawnieniu i były nadal wymagalne. Organ wskazał,
że w toku postępowania podatkowego, na skutek zawiadomienia strony o wszczęciu
postępowania karnego skarbowego, doszło do skutecznego zawieszenia biegu terminu
przedawnienia. Potwierdził to WSA w wyrokach z 2018 r., wydanych w tych sprawach, zaś
organ egzekucyjny jest związany stanowiskiem sądu. NUS przyjął, że w wyniku kolejnych
zdarzeń, które miały miejsce w okresie zawieszenia biegu terminu przedawnienia, tj. złożenia
przez stronę skargi do WSA oraz skutecznego zastosowania środka egzekucyjnego, doszło do
”przesunięcia”, a następnie przerwania biegu terminu przedawnienia. Według oceny organu
termin przedawnienia tych zobowiązań upłynie w 2025 r.
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W pismach interwencyjnych, skierowanych do DIAS, Rzecznik wyraził pogląd,
iż wystąpienie okoliczności stanowiących przesłanki zawieszenia i przerwania biegu terminu
przedawnienia w okresie, kiedy termin ten jest już zawieszony, nie może skutkować
„przesunięciem” ani przerwaniem biegu terminu przedawnienia. W ocenie Rzecznika, wbrew
stanowisku organu pierwszej instancji, przedmiotowe zobowiązania uległy przedawnieniu.
DIAS uznał natomiast, że organ egzekucyjny, podejmując rozstrzygnięcie w 2020 r., był
pośrednio związany mocą prawną uchwały NSA z 18 marca 2019 r. sygn. akt I FPS 3/18.
Organ odwoławczy stwierdził, że w sytuacji, gdy strona ustanowiła pełnomocnika, doręczenie
w grudniu 2016 r. bezpośrednio stronie zawiadomienia ws. zawieszenia biegu terminu
przedawnienia nie mogło spowodować zawieszenia biegu terminu przedawnienia. W ocenie
DIAS przedmiotowe należności uległy przedawnieniu z końcem 2016 r. Organ odwoławczy
wskazał, że przy założeniu, że w przedmiotowej sprawie termin przedawnienia został
zawieszony na skutek zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do strony, środek
egzekucyjny byłby zastosowany w okresie zawieszenia biegu terminu przedawnienia.
Zastosowanie skutecznego środka egzekucyjnego w okresie zawieszenia biegu terminu
przedawnienia nie miałoby wpływu na kształtowanie się biegu terminu przedawnienia
przedmiotowych należności.
13. Sprawa rozstrzygana

przed GIF znak POD.503.141.2020.SP.3, dotycząca

zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
Do Biura Rzecznika zwrócił się przedsiębiorca z wnioskiem o interwencję Rzecznika
w postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
z pominięciem, z uwagi na ważny interes pacjentów i konieczność zapewnienia im dostępu do
produktów leczniczych, wymogów demograficznych oraz geograficznych, wynikających
z Prawa farmaceutycznego. WIF w Katowicach odmówił przedsiębiorcy wydania zezwolenia,
argumentując to brakiem spełnienia ustawowych wymogów demograficznych oraz
geograficznych. Ponadto organ, w toku tego postępowania, wydał postanowienie, w którym
wydał negatywną opinię w zakresie zasadności pominięcia ograniczenia demograficznego,
odmówił zwrócenia się do Prezydenta Miasta Częstochowa o wydanie opinii w zakresie
zasadności pominięcia ograniczenia oraz nie nadał dalszego biegu wnioskowi strony
o wydanie decyzji z pominięciem wymogów: demograficznego oraz geograficznego.
Rzecznik wstąpił do postępowania odwoławczego od powyższej decyzji WIF
w Katowicach. Poparł stanowisko przedsiębiorcy wyrażone w odwołaniu oraz niezależnie od
niego zarzucił decyzji WIF naruszenie przepisów postępowania poprzez wydanie decyzji
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z naruszeniem zasady przekonywania oraz pogłębiania zaufania strony do organów
administracji publicznej poprzez niewskazanie w uzasadnieniu decyzji przyczyn, dla których
organ uznał, że nie zachodzą w analizowanej sprawie okoliczności, o których mowa
w ustawie, uzasadniające pominięcie ograniczeń wydawania zezwolenia na prowadzenie
apteki ogólnodostępnej. Ponadto zarzucił nieprzeprowadzenie postępowania wyjaśniającego,
mającego na celu wykazanie istnienia odległości między lokalizacją planowanej apteki
a najbliższą

funkcjonującą

apteką

ogólnodostępną,

o

których

mowa

w

ustawie,

wobec twierdzenia organu, że jest ona inna od wskazanej przez stronę w toku postępowania
administracyjnego.
GIF, w wyniku rozpoznania odwołania przedsiębiorcy, podzielił wniosek Rzecznika
i uchylił zaskarżoną decyzję w całości oraz przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia
organowi pierwszej instancji, z uwagi na konieczność uzupełnienia braków w ustaleniach
stanu faktycznego, poprzez m.in. ustalenie przez WIF w Katowicach odległości od miejsca
planowanej lokalizacji apteki do najbliższej działającej apteki ogólnodostępnej, umożliwienie
Prezydentowi Miasta Częstochowa wydania opinii w zakresie pominięcia ustawowych
ograniczeń demograficznych oraz geograficznych w oparciu o prawidłowo ustalony stan
faktyczny, ponowne zaopiniowanie zasadności wydania decyzji w analizowanej sprawie
przez organ pierwszej instancji, umożliwienie stronie zapoznania się z aktami postępowania
oraz przeprowadzenie dowodów wnioskowanych przez stronę w odwołaniu.
14. Sprawa rozstrzygana przed Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Koszalinie, znak EP.907.1.389.2020.2
Do Biura Rzecznika zgłosiła się właścicielka salonu fryzjerskiego z prośbą
o interwencję w sprawie wymierzenia jej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego
w Koszalinie administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku
czasowego ograniczenia działalności związanej z fryzjerstwem. Podstawę prawną wydania tej
decyzji stanowiły przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze. zm.) oraz rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566).
Ustaleń faktycznych organ pierwszej instancji dokonał jedynie na postawie treści notatki
policyjnej.
Rzecznik przyłączył się do postępowania zażaleniowego od wskazanej powyżej decyzji,
zarzucając jej braki w ustaleniach faktycznych oraz naruszenie m.in. zasady zaufania
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jednostki do działań organów administracji publicznej. Rzecznik stanowczo sprzeciwił się
praktyce organu pierwszej instancji wymierzania administracyjnej kary pieniężnej jedynie na
podstawie treści notatki policyjnej. Rzecznik zarzucił też, że organ pominął wyjaśnienia
strony postępowania oraz niesłusznie odstąpił od zapewnienia jej prawa do wzięcia czynnego
udziału w postępowaniu. W ocenie Rzecznika, na podstawie notatki policyjnej, bez
zapewnienia stronie prawa do zajęcia stanowiska w sprawie, organ nie mógł ponad wszelką
wątpliwość stwierdzić, że w sprawie doszło do naruszenia zakazu prowadzenia działalności
fryzjerskiej oraz że zaistniały podstawy faktyczne do wymierzenia administracyjnej kary
pieniężnej.
Zachodniopomorski WIF w Szczecinie, uchylając decyzję organu pierwszej instancji,
uwzględnił zarzuty oraz stanowisko Rzecznika. Przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia
organowi pierwszej instancji. Zalecił mu przeprowadzenie ponownego postępowania
wyjaśniającego, czy w sprawie doszło do zdarzenia podlegającego administracyjnej karze
pieniężnej,

z

uwzględnieniem

wszystkich

okoliczności

mających

znaczenie

dla

rozstrzygnięcia oraz zapewniając stronie wzięcie czynnego udziału w postępowaniu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie odstąpił od nałożenia
administracyjnej kary pieniężnej oraz pouczył stronę, że w przypadku ponownego
stwierdzenia naruszenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii,

wynikających

z

obowiązujących

przepisów

prawa,

zostanie

nałożona

administracyjna kara pieniężna, bez względu na wagę naruszenia. Organ powołał się na
regulację wynikającą z art. 189f § 1 pkt 1 k.p.a., stosownie do której organ administracji
publicznej, w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej
i poprzestaje na pouczeniu, jeżeli waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała
naruszania prawa.
15. Sprawa rozstrzygnięta przez WSA w Warszawie z dnia 3 grudnia 2020 r. (sygn. akt
III SA/Wa 1444/20)
Do

Rzecznika

wpłynął

wniosek

przedsiębiorcy,

któremu

organy

inspekcji

farmaceutycznej odmówiły wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.
Przedsiębiorca, wnioskiem z dnia 6 grudnia 2016 r., zwrócił się do WIF o wydanie
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Po rozpatrzeniu tego wniosku, organ,
decyzją z dnia 22 maja 2018 r., udzielił przedsiębiorcy zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej. Na podstawie tego zezwolenia przedsiębiorca prowadził aptekę.

28

Od tej decyzji odwołanie wniósł prokurator. GIF, po rozpatrzeniu tego odwołania,
uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia
organowi pierwszej instancji.
W wyniku ponownego rozpoznania sprawy, WIF odmówił wydania zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodostępnej, zaś GIF utrzymał tę decyzję w mocy. Organy
stwierdziły, że postępowanie nie zostało wszczęte wnioskiem, doręczonym organowi
w postaci papierowej w dniu 16 stycznia 2017 r., z uwagi na to, że przedmiotowy wniosek nie
spełniał wymogów formalnych, przewidzianych w art. 100 ust. 1 i ust. 3 Prawa
farmaceutycznego. Zdaniem organów, postępowanie administracyjne zostało wszczęte
wnioskiem złożonym przez stronę w postaci elektronicznej w dniu 6 marca 2018 r.
Wnioskodawca w dniu 6 marca 2018 r., ani na dzień wydania decyzji, nie spełnia warunków
określonych w art. 99 ust. 4 pkt 1 i 2 p.f., a nadto nie spełnia kryteriów: demograficznego
i geograficznego.
Zdaniem Rzecznika, przedmiotowe decyzje zostały wydane z naruszeniem art. 61 § 3
i art. 8 § 1 k.p.a. oraz art. 100 ust. 3 p.f., art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r.
o zmianie Prawa farmaceutycznego i art. 12 P.P.
Wobec powyższego Rzecznik wstąpił, na prawach przysługujących prokuratorowi, do
postępowania odwoławczego, a po wydaniu decyzji przez GIF, wniósł skargę do WSA.
WSA w Warszawie, po rozpoznaniu skargi spółki oraz Rzecznika, wyrokiem z dnia
3 grudnia 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 1444/20, uchylił zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną
nią w mocy decyzję WIF. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym.
Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania do Biura Rzecznika nie wpłynął wyrok
z uzasadnieniem.
16. Zajęcie egzekucyjne, znajdujących się na rachunku bankowym przedsiębiorcy,
środków mikropożyczki
Przedsiębiorca złożył wniosek o podjęcie interwencji w związku z zajęciem
egzekucyjnym, znajdujących się na rachunku bankowym, środków mikropożyczki,
otrzymanej w ramach tarczy antykryzysowej. Zajęcie zostało dokonane w dniu 3 lipca 2020 r.
Przedsiębiorca, e-mailem z dnia 8 lipca 2020 r., zwrócił się o zdjęcie blokady z rachunku.
Pismem z 28 lipca 2020 r., w trybie art. 11 ust. 1 ustawy o Rzeczniku, wystąpiono do
NUS o udzielenie wyjaśnień co do sposobu załatwienia prośby przedsiębiorcy. Rzecznik
wskazał, że zgodnie z art. 15zzda ust. 10 ustawy o COVID-19, środki pochodzące z pożyczki
nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na
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rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu
wykonawczego.
W odpowiedzi NUS poinformował Rzecznika, że 5 sierpnia 2020 r. nawiązano kontakt
z przedsiębiorcą w celu usunięcia braków wniosku poprzez złożenie podpisu na wydruku
wiadomości e-mailowej. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, organ zwrócił na
rachunek przedsiębiorcy całą wyegzekwowaną kwotę.
17. Odmowa prawa do zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz
Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres od
marca 2020 r. do maja 2020 r.
Działając na wniosek przedsiębiorcy, Rzecznik wstąpił do postępowania z wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją ZUS w przedmiocie odmowy prawa
do zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie

zdrowotne,

Fundusz

Pracy,

Fundusz

Solidarnościowy

i

Fundusz

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres od marca 2020 r. do maja 2020 r.
Według oceny Rzecznika, organ nie zebrał materiału dowodowego, niezbędnego do
podjęcia rozstrzygnięcia, zaś podstawę wydania zaskarżonej decyzji stanowiły wyłącznie
złożone przez przedsiębiorcę wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu
składek za marzec – maj 2020 r. Na tej podstawie ZUS bezpodstawnie przyjął, że spółka
znajdowała się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., czym naruszył art. 15zzzh
ustawy o COVID-19 w zw. z pkt 22 lit. c sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe
ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii
COVID-19 z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. Urz. UE.C Nr 911, str. 1 ze zm.).
W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, ZUS uchylił ww. decyzję i umorzył
postępowanie odwoławcze. Jednocześnie, odrębnym pismem, poinformował spółkę, że
została zwolniona z opłacania należności z tytułu składek za poszczególne okresy od marca
do maja 2020 r.
18. Sprawa, dotycząca podatku od towarów i usług, zakończona wyrokiem WSA
w Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2020 r. (sygn. akt I SA/Bd 50/20)
Naczelnik USC określił spółce wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług.
Zdaniem organu, spółka była świadomym uczestnikiem łańcucha podmiotów, którego celem
było wprowadzenie na terytorium RP oleju słonecznikowego i jego sprzedaż w kraju po
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zaniżonej cenie oraz uniknięcie zapłaty należnych zobowiązań z tytułu podatku od towarów
i usług. Po rozpatrzeniu odwołania Naczelnik UCS utrzymał w mocy decyzję organu
pierwszej instancji.
W skardze do WSA w Bydgoszczy spółka wniosła o uchylenie decyzji organu
odwoławczego w całości i uchylenie poprzedzającej ją decyzji organu I instancji oraz
umorzenie postępowania. Zaskarżonej decyzji spółka zarzuciła m.in. naruszenie prawa
procesowego, tj. art. 187 § 1 i art. 191 w zw. z art. 121 § 1, art. 122 o.p. art. 210 § 1 pkt 6 oraz
§ 4 w zw. z art. 121 § 1 i art. 122 o.p.
Rzecznik wstąpił do postępowania przed WSA, zarzucając naruszenie art. 210 § 4 o.p.
i wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz decyzji ją poprzedzającej.
WSA w Bydgoszczy, wyrokiem z dnia 15 lipca 2020 r., sygn. akt I SA/Bd 50/20,
uchylił zaskarżoną decyzję. Zdaniem sądu, organ nie wskazał żadnego przepisu prawa,
uzasadniającego dokonanie przyjętej przez niego kwalifikacji prawnej zdarzeń. W ocenie
sądu, jeżeli organ uważa, że w sprawie doszło do nadużycia prawa, powinien podać przepis
prawa, który stanowi podstawę zastosowania tej instytucji, wyjaśnić na czym polega
nadużycie prawa oraz wykazać w przekonujący sposób, iż stan faktyczny sprawy odpowiada
normatywnej konstrukcji nadużycia. Organ natomiast jedynie opisuje zdarzenia, posługując
się różnymi określeniami dla ich zidentyfikowania, jednak bez ich prawnej kwalifikacji
i oceny. Nie jest rolą sądu administracyjnego wyręczanie organu w uzasadnieniu podjętego
rozstrzygnięcia, natomiast to na organie spoczywa obowiązek prawidłowego uzasadnienia
decyzji. Zdaniem sądu, podkreślić także należało, że oszustwo podatkowe nie jest tym
samym, co nadużycie prawa (por. wyrok WSA we Wrocławiu, sygn. akt I SA/Wr 1341/16;
wyrok NSA, sygn. akt I FSK 1865/16). Transakcje, stanowiące nadużycie prawa, mają
bowiem realny charakter, spełniając zwykle obiektywne pojęcie dostawy towarów,
dokonywanej w ramach działalności gospodarczej, w odróżnieniu od sytuacji, stanowiących
oszustwo podatkowe, mających miejsce np. wskutek wystawienia faktur dokumentujących
czynności niewystępujące w rzeczywistości (por. B. Rogowska-Rajda, T. Tratkiewicz, Prawo
do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE, W. 2018, str. 132).
Sąd podniósł również, że Rzecznik zarzucił, iż organ pierwszej instancji w wydanej
decyzji miesza ze sobą kwestię pozorności sprzedaży towaru z oszustwem podatkowym, gdy
tymczasem są to – zdaniem Rzecznika - wykluczające się instytucje prawne. Czym innym jest
bowiem pozorność dokonywania czynności, a więc złożenie oświadczenia dla ukrycia innej
czynności prawnej, a czym innym udział w oszustwie podatkowym. Rzecznik zarzucił też,
że organ w niedostateczny sposób wyjaśnił, który z podmiotów był importerem towaru.
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Podobne zarzuty, już w odniesieniu do decyzji organu odwoławczego, Rzecznik sformułował
w zawiadomieniu o wstąpieniu do postępowania.
Zdaniem Sądu, organ naruszył art. 210 § 4 o.p., ponieważ zaskarżona decyzja nie
zawiera należytego uzasadnienia. Organ nie wskazał bowiem kwalifikacji prawnej,
opisywanych przez siebie zdarzeń, nie wyjaśnił w tym względzie treści przepisów prawnych,
mających w sprawie zastosowanie, a także nie wskazał okoliczności faktycznych,
odpowiadających zastosowanej normie prawnej. Analiza uzasadnienia zaskarżonej decyzji
wskazuje, że organ ograniczył się do opisania zgromadzonego materiału dowodowego
i przedstawienia kilku różnych koncepcji dla określenia zaistniałych zdarzeń (oszustwo
podatkowe, pozorna sprzedaż, nadużycie prawa). W rezultacie motywy podjętego przez organ
rozstrzygnięcia są nieczytelne. Naruszeniem prawa jest, gdy w istotnej dla podatnika sprawie
staje się on adresatem rozstrzygnięcia opatrzonego niejasnym i niepełnym uzasadnieniem.
19. Wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
Do Biura zgłosił się prowadzący aptekę przedsiębiorca. Wniósł o podjęcie interwencji
w postępowaniu przed Mazowieckim WIF, zmierzającym do wydania decyzji stwierdzającej
wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.
WIF odmawiał wydania decyzji kończącej postępowanie, co uniemożliwiało
przedsiębiorcy ochronę jego praw i wniesienie odwołania do organu II instancji. Rzecznik
wystąpił do WIF z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień i podjęcie działań zmierzających do
zakończenia postępowania i wydania decyzji.
Po interwencji Rzecznika, WIF zakończył postępowanie, wydając decyzję stwierdzającą
wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz odmówił wydania
zgodny na zbycie produktów leczniczych z apteki ogólnodostępnej. W uzasadnieniu decyzji
wskazał, że przedsiębiorca nie przekazał, we wskazanym ustawowo terminie, informacji
o rezygnacji z prowadzenia apteki ogólnodostępnej, a jednocześnie nie wystąpił
o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (dalej: ,,Rejestr”).
Wobec tego stwierdził wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, które
posiadał przedsiębiorca. Zdaniem WIF, okoliczność posiadania zezwolenia na prowadzenie
apteki ogólnodostępnej oraz figurowania w Rejestrze po dniu 1 sierpnia 2019 r. była
wystarczającą przesłanką do wygaszenia zezwolenia.
Przedsiębiorca odwołał się od wydanej decyzji do GIF. Rzecznik przyłączył się do
postępowania odwoławczego i przedstawił swoje stanowisko oraz wniósł o uchylenie decyzji
organu I instancji i umorzenie postępowania w sprawie.
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GIF rozpatrzył odwołanie przedsiębiorcy i wydał decyzję uchylającą decyzję WIF
w całości oraz umorzył postępowanie w pierwszej instancji w całości. W uzasadnieniu
wskazał, że strona dopełniła wymaganego na podstawie art. 11 ust 1 ustawy o zmianie ustawy
– Prawo farmaceutyczne obowiązku. Ponadto, istotna w rozpatrywanej sprawie jest
okoliczność, że nie zaistniała sytuacja, w której przedsiębiorca prowadził przedmiotową
działalność, jednocześnie prowadząc działalność leczniczą.
V. Sprawy w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym
w rozbiciu na poszczególne kategorie i problemy
1.

Prawo farmaceutyczne
Od stycznia do grudnia 2020 r. do Rzecznika wpłynęło 38 wniosków z zakresu prawa

farmaceutycznego. Na potrzeby niniejszego sprawozdania istnieje potrzeba przekrojowego
przedstawienia problematyki spraw zgłaszanych przez przedsiębiorców. Wśród powyższych
spraw należy wyróżnić następujące problemy:
a) w stosunku do przedsiębiorców, prowadzących apteki ogólnodostępne w ramach umów
franczyzowych, wszczynane są postępowania o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej;
b) w stosunku do przedsiębiorców, nabywających zorganizowane części przedsiębiorstwa
w postaci aptek, wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni wydają decyzje o odmowie
przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, z uwagi na fakt, że
przedsiębiorcy ci działają w ramach zawartej umowy franczyzy;
c) w związku z ustawą zmieniającą, do dnia 1 sierpnia 2019 r. przedsiębiorcy, łączący różne
rodzaje działalności, wymienione w art. 11 ust. 1 tej ustawy, mieli obowiązek poinformować
organ wydający zezwolenie lub dokonujący wpisu do Krajowego popl o rezygnacji
z prowadzonej działalności objętej zezwoleniem lub wpisem do rejestru albo wystąpić
z wnioskiem o wykreślenie z rejestru. Wielu przedsiębiorców spotkało się jednak
z negatywnymi konsekwencjami formalistycznego podejścia organów do ich spraw;
d) odmowa wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej;
e) cofnięcie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego.
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Ad. a)
Przedsiębiorcy, prowadzący apteki ogólnodostępne, zgłaszają się do Rzecznika
z problemami, związanymi z wszczynaniem postępowań w przedmiocie cofnięcia zezwoleń
na prowadzenie aptek ogólnodostępnych w związku z zawarciem umów franczyzowych.
Wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne wskazują, że poprzez zawarcie umów franczyzy,
franczyzodawcy uzyskują kontrolę, zgodnie z definicją z art. 4 pkt 4 UOKIK, poprzez
pośrednie uzyskanie uprawnień, które łącznie umożliwiają wywieranie decydującego wpływu
na przedsiębiorcę.
Przedmiotowa praktyka organów, w ocenie Rzecznika, jest nieprawidłowa. Zgodnie
z poglądami doktryny, ,,umowy franczyzowe nie są zwykle przejawem przejęcia kontroli nad
franczyzobiorcą. Franczyzobiorca najczęściej prowadzi działalność na własny rachunek i nie
podlega kontroli (w znaczeniu komentowanego przepisu), nawet gdy znakomita część jego
majątku jest własnością franczyzodawcy. Jednakże, gdyby franczyzodawca zagwarantował
sobie możliwość »decydującego wpływu«, bowiem ponosi znaczącą część prawnych
i finansowych ryzyk związanych z działalnością franczyzobiorcy, to umowa taka oznaczałaby
istnienie (przejęcie) kontroli.” (za: A. Stawicki, w: Ustawa o ochronie konkurencji
i konsumentów. Komentarz, wyd. II WKB 2018, komentarz do art. 4, SIP LEX).
Z

powyższym

koresponduje

zapatrywanie,

przedstawione

w

wyroku

WSA

w Warszawie, z dnia 19 września 2018 r., sygn. akt VI SA/Wa 701/18, w którym Sąd trafnie
wskazał, że „obowiązek poddania się przez franczyzobiorcę kontroli ze strony
franczyzodawcy wpisany jest w istotę umowy franczyzowej. Dzięki niemu organizator sieci
ma zapewnioną pieczę nad sposobem stosowania pakietu franchisingowego przez
poszczególnych franczyzobiorców, co jest istotne przy tworzeniu jednolitej sieci
franczyzowej, ale jest to kontrola w zakresie: jakości świadczonych usług, używania oznaczeń
franczyzodawcy,

stosowania

wiedzy

technicznej

i metod

prowadzenia

działalności

określonych przez franczyzodawcę. Obowiązek ten dotyczy również poddania się kontroli
w zakresie dokumentacji handlowej i księgowej przedsiębiorstwa franczyzobiorcy, co jest
szczególnie uzasadnione przede wszystkim w tych przypadkach, gdy podstawę opłat na rzecz
franczyzodawcy stanowi obrót osiągany przez franczyzobiorcę. Jednak podkreślenia wymaga
fakt, że mimo to franczyzobiorca działa cały czas zawsze na własny rachunek. Kontrola,
wynikająca z umów franczyzy, bezwzględnie nie może być traktowana jako sprawowanie
kontroli bezpośredniej czy pośredniej, o których mowa w art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów”.
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W sprawach, będących przedmiotem interwencji, nie doszło do uzyskania kontroli
przez franczyzodawcę z następujących względów:
- franczyzobiorca ma swobodę w prowadzeniu działalności, tj. pozostaje niezależnym od
franczyzodawcy podmiotem oraz dysponuje samodzielnością ekonomiczną;
- franczyzodawca nie może podejmować istotnych decyzji gospodarczych w imieniu spółki;
- franczyzodawca nie przejął na siebie ryzyka handlowego związanego z prowadzoną przez
spółkę działalnością gospodarczą;
- franczyzodawca nie może wpływać na kierunek działalności spółki, w szczególności nie
może wywierać wpływu na podejmowanie przez spółkę decyzji biznesowych;
- franczyzobiorca nie ma obowiązku wypłaty zysku na rzecz franczyzodawcy (umowa
franczyzy nie ma cech umowy transferowej, prowadzącej do alokacji zysków w ramach grupy
kapitałowej w ten sposób, że spółka staje się centrum kosztów przedsiębiorcy dominującego –
franczyzodawcy);
- zawarte w umowie zapisy mają charakter typowy dla umów danego rodzaju, zawieranych
z podmiotami świadczącymi tego rodzaju usługi na rynku.
Rzecznik wstąpił do dwóch postępowań przed NSA, w dwóch tożsamych sprawach ze
skarg kasacyjnych od wyroków WSA w Warszawie w przedmiocie zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodostępnej, zarzucając nieważność postępowania, o której mowa
w art. 183 § 2 pkt 1 p.p.s.a. Skargę do sądu administracyjnego złożyła Śląska Izba Aptekarska
jako uczestnik postępowania. W ocenie Rzecznika, przyznanie Śląskiej Izbie Aptekarskiej
prawa uczestnika postępowania po uprawomocnieniu się decyzji Śląskiego WIF z dnia 29
kwietnia 2015 r. (rozstrzygnięcia organu I instancji), nie daje podstaw do podważenia
trwałości (ostateczności) rozstrzygnięcia materialnoprawnego. Z tej przyczyny, zdaniem
Rzecznika, nie było ważne zarówno postępowanie odwoławcze w toku postępowania
administracyjnego, jak i wadą tą obarczone jest postępowanie w ramach sądowej kontroli
zaskarżonej decyzji. W drugiej kolejności Rzecznik zarzucił sądowi, a wcześniej organom,
błędną, rozszerzającą wykładnię art. 99 ust. 3 pkt 2 p.f., co w konsekwencji prowadzić miało
do ograniczenia prawa przedsiębiorcy do swobody wykonywania działalności gospodarczej.
Ad. b)
Prowadzący

apteki

ogólnodostępne,

zgłaszają

się

do

Rzecznika

z problemem, związanym z tym, że w stosunku do przedsiębiorców, nabywających
zorganizowane części przedsiębiorstwa w postaci aptek, wojewódzcy inspektorzy
farmaceutyczni wydają decyzje o odmowie przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki
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ogólnodostępnej, z uwagi na fakt, że przedsiębiorcy ci działają w ramach zawartej umowy
franczyzy. Wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne wskazują, że poprzez zawarcie umów
franczyzy stają się członkami grupy kapitałowej, a tym samym nie mogą posiadać więcej niż
4 apteki w województwie.
Przedmiotowe stanowisko WIF jest błędne z przyczyn opisanych w pkt a) powyżej.
Niezależnie od powyższego, WIF prowadzą postępowania z naruszeniem zasady
domniemania uczciwości przedsiębiorcy. Z treści przepisu art. 104a ust. 1 P.P. wynika,
że postępowanie

w przedmiocie

przeniesienia

zezwolenia

na

prowadzenie

apteki

ogólnodostępnej ma charakter postępowania rejestrowego, a więc opartego na dokumentach
oraz oświadczeniach przedstawionych przez przedsiębiorcę. Tym samym zezwolenie
powinno zostać przeniesione, jeżeli przedsiębiorca wypełnił wszystkie warunki formalne dla
wydania przez

organ

decyzji

o przeniesieniu

zezwolenia na prowadzenie apteki

ogólnodostępnej. W szczególności, gdy złożył stosowane oświadczenia w zakresie braku
bycia członkiem grupy kapitałowej, o której mowa w art. 99 ust. 3a pkt 3 p.f.
Zdaniem Rzecznika, sprzeczne z art. 10 ust. 1 P.P. jest wzywanie spółki do składania
dodatkowych wyjaśnień w zakresie źródeł finansowania nabycia zorganizowanej części
przedsiębiorstwa w postaci aptek, jak i wyjaśnień co do zawarcia umowy franczyzowej.
W świetle zasady, wyrażonej w art. 10 ust. 1 P.P., organ nie może prowadzić postępowania
z założeniem nieuczciwego działania przedsiębiorcy. Tym samym, na moment wydawania
decyzji o przenoszeniu zezwolenia, wystarczającym było wypełnienie przez przedsiębiorcę
warunków wymaganych przepisami prawa, tj. złożenie dokumentów oraz oświadczeń.
Wskazać należy, że istota postępowania rejestrowego sprowadza się do uproszczenia
procedury, temu mają służyć w szczególności oświadczenia składane przez przedsiębiorcę.
Sprzecznym z celem przedmiotowego postępowania jest działanie organu zakładające z góry
nieprawdziwość tychże oświadczeń, w szczególności oświadczenia dotyczącego spełniania
warunków, o których mowa w art. 99 ust. 3, 3a 4-4b p.f. Rzecznik zauważa, że gdyby celem
ustawodawcy było prowadzenie takiego postępowania, to zamieściłby stosowną regulację
bezpośrednio w treści art. 104a p.f. Skoro zatem w praktyce wystarczającym jest złożenie
oświadczeń, to niezasadnym jest prowadzenie dalszego postępowania prowadzącego de facto
do podważenia ich prawdziwości. Wskazać przy tym należy, że skoro przed złożeniem
wniosku o przeniesienie zezwolenia w trybie art. 104a p.f. apteka działała w oparciu
o zezwolenie, to co do zasady, spełniała ona warunki do kontynuacji działalności po
sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa nowemu nabywcy. Celem art. 104a p.f.
jest zagwarantowanie przedsiębiorcy uproszczonej procedury, przedsiębiorca nie występuje
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o nowe zezwolenie, a o przeniesienie dotychczasowego zezwolenia. Taka konstrukcja ma
więc zapewnić przeniesienie zezwolenia w jak najkrótszym czasie, zaś prowadzenie
dodatkowego postępowania wyjaśniającego pozostaje w sprzeczności z zasadą szybkości
postępowania.
Ad. c)
Z dniem 1 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa zmieniająca p.f. Na mocy
art. 11 ust. 1 przywołanej ustawy, przedsiębiorcy, którzy w dniu jej wejścia w życie posiadali
zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów
leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego lub byli wpisani
do Krajowego popl oraz byli jednocześnie wpisani do rejestru, o którym mowa w art. 100
ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, zostali zobowiązani, w terminie 12 miesięcy od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy:
1) poinformować organ wydający zezwolenie lub dokonujący wpisu do Krajowego popl
o rezygnacji z prowadzonej działalności objętej zezwoleniem lub wpisem do rejestru albo,
2) wystąpić z wnioskiem o wykreślenie z rejestru, o którym mowa w art. 100 ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 4.
Natomiast w przypadku niepodjęcia wyżej opisanych czynności, zgodnie z p.f.,
na przedsiębiorców nałożono sankcję w postaci wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie
hurtowni

farmaceutycznej,

hurtowni

produktów

farmaceutycznej

leczniczych

weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego oraz wykreślenia wpisu do
Krajowego popl. Do Rzecznika wpłynęły wnioski przedsiębiorców, którzy w związku
z wprowadzeniem powyższego obowiązku napotkali problemy w kontynuowaniu działalności
gospodarczej.
Zdaniem Rzecznika, w przedmiotowych sprawach WIF wydają decyzje z naruszeniem
wyrażonej w art. 12 P.P. zasady proporcjonalności. Organy stosują bowiem najbardziej
dolegliwy
na

środek

prowadzenie

prawny,
apteki

w

postaci

stwierdzenia

ogólnodostępnej.

Środek

wygaśnięcia
ten,

zdaniem

zezwolenia
Rzecznika,

jest nieproporcjonalny do ryzyka wystąpienia jakiegokolwiek nadużycia ze strony
przedsiębiorcy, a tym samym jest także nieproporcjonalny do celu, w jakim został
wprowadzony art. 11 ust. 1 i 2 ustawy zmieniającej.
Zasada proporcjonalności sensu stricto wymaga zachowania odpowiedniej proporcji
oczekiwanych efektów do ciężarów nakładanych przez normę prawną na obywatela (wyrok
TK z dnia 11 kwietnia 2000 r., sygn. akt K. 15/98, LexPolonica nr 346198, OTK 2000/3/86).
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Istotą zasady proporcjonalności jest zestawienie celów aktu prawnego z jego treścią,
a więc ze środkami, przy użyciu których cele aktu mają być osiągnięte. Proporcjonalność
wymaga, aby podejmowane działania nadawały się do osiągnięcia zakładanych celów. Z tego
powodu zasada proporcjonalności zakłada porównanie celu przepisów ze środkami, za
pomocą których cele te mają być osiągnięte, oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy
środki przewidziane dla osiągnięcia danego celu odpowiadają ważności tego celu oraz czy są
one konieczne dla jego osiągnięcia. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, środki podejmowane
przez kompetentne organy powinny zapewnić realizację celu. Jednocześnie nie powinny
przekraczać granic tego, co jest niezbędne dla osiągnięcia tego celu. Zasada proporcjonalności
zakłada, że jeśli istnieje wybór pomiędzy środkami, które nadają się do osiągnięcia danego
celu, należy wybierać środki najmniej restrykcyjne, niedogodności zaś wynikające
z ich zastosowania powinny pozostawać w odpowiedniej relacji do urzeczywistnianego celu.
(za: A. Wróbel. w: Stosowanie prawa unii Europejskie przez Sądy, wyd. Zakamycze 2005 SIP
Lex).
Analiza przepisu art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy nowelizującej wskazuje, że środek
w postaci wygaśnięcia zezwolenia nie jest niezbędny (konieczny) dla osiągnięcia celu. Celem
ustawodawcy było uniknięcie sytuacji, w której jeden podmiot prowadzi jednocześnie
działalność leczniczą oraz aptekę ogólnodostępną. Nadmienić należy, że pomiędzy skutkiem
w postaci wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej a zapewnieniem
realizacji przedmiotowego celu, nie zachodzi stosunek konieczności. Jeżeli bowiem dany
podmiot nie prowadził jednocześnie obydwu działalności (a więc prowadzi tylko jedną, tj.
aptekę ogólnodostępną), a jedynie figuruje w rejestrze podmiotów prowadzących drugą
z działalności (tj. rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą), to skutek
w postaci wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie był niezbędny
dla osiągnięcia celu ustawodawcy.
Podkreślenia wymaga, że analogicznej sankcji, jak przepis art. 11 ust. 1 i 2 ustawy
zmieniającej, nie zawiera przepis art. 103 p.f., znajdujący zastosowanie do przedsiębiorców,
którzy po dniu 1 sierpnia 2019 r. ubiegali się o zezwolenie na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej lub o wpis do rejestru popl i je otrzymali, a następnie naruszyli zakaz
łączenia ww. działalności. W takim przypadku cofniecie zezwolenia poprzedzone jest
zbadaniem przez WIF, czy przedsiębiorcy faktycznie łączyli oba profile działalności
gospodarczej. Dokonując porównana regulacji art. 11 ustawy zmieniającej do art. 103 p.f.,
wskazać należy, że sankcja ukształtowana w tym pierwszym jest nieadekwatna. W pierwszym
przypadku bowiem WIF w ogóle nie bada, czy zakaz został faktycznie naruszony 38

wygaśnięcie ma skutek ex tunc, w drugiej zaś sytuacji WIF bada, czy faktycznie zakaz został
naruszony, a cofnięcie ma skutek ex nunc.
Zdaniem Rzecznika, nie ma racjonalnego uzasadnienia dla nierównego traktowania obu
kategorii przedsiębiorców, zważywszy na fakt, że bez poświęcenia dodatkowych środków
(finansowych, osobowych) WIF mogą zweryfikować, czy przedsiębiorcy widnieją w obu
rejestrach i wezwać ich pod rygorem wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej lub wykreślenia z rejestru do rezygnacji z jednego z profili działalności
gospodarczej. Taki sposób wprowadzenia zakazu łączenia obu działalności gospodarczych
byłby proporcjonalny do zamierzonego celu, a przede wszystkim nie doprowadziłby do
pozbawienia zezwolenia przedsiębiorcy, który nie dopełnił jedynie obowiązków formalnych.
Powyższe dowodzi w sposób jednoznaczny, że możliwe jest (analogicznie
jak w przypadku przepisu art. 103 p.f.) zastosowanie celu ustawy zmieniającej
(tj. zapewnienia dostępności leków) poprzez zastosowanie środka mniej ingerującego
w prawa przedsiębiorcy, a tym samym osiągnięcie skutku proporcjonalnego do celu, jaki
przyświecał przy jego wprowadzeniu.
Mając na uwadze powyższe Rzecznik uznał, iż celowym jest interweniowanie w tego
typu sprawach.
Ad. d)
Przedsiębiorca, wnioskiem z dnia 6 grudnia 2016 r., zwrócił się do WIF o wydanie
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Po rozpatrzeniu tego wniosku organ,
decyzją z dnia 22 maja 2018 r., udzielił przedsiębiorcy zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej. Na podstawie tego zezwolenia przedsiębiorca prowadził aptekę.
Od tej decyzji odwołanie wniósł prokurator. GIF, po rozpatrzeniu tego odwołania,
uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia
organowi pierwszej instancji.
W wyniku ponownego rozpoznania sprawy WIF odmówił wydania zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, zaś GIF utrzymał tę decyzję w mocy. Organy
stwierdziły, że postępowanie nie zostało wszczęte wnioskiem doręczonym organowi
w postaci papierowej w dniu 16 stycznia 2017 r., z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek
nie spełniał wymogów formalnych, przewidzianych w art. 100 ust. 1 i ust. 3 p.f.. Zdaniem
organów, postępowanie administracyjne zostało wszczęte wnioskiem złożonym przez stronę
w postaci elektronicznej w dniu 6 marca 2018 r. Wnioskodawca w dniu 6 marca 2018 r., ani
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na dzień wydania decyzji nie spełnia warunków określonych w art. 99 ust. 4 pkt 1 i 2 p.f.,
a nadto nie spełnia kryteriów: demograficznego i geograficznego.
Zdaniem Rzecznika, przedmiotowe decyzje zostały wydane z naruszeniem art. 61 § 3
i art. 8 § 1 k.p.a. oraz art. 100 ust. 3 p.f., art. 2 ust. 1 ustawy nowelizującej i art. 12 P.P.
Wobec powyższego Rzecznik wstąpił, na prawach przysługujących prokuratorowi, do
postępowania odwoławczego, a po wydaniu decyzji przez GIF, wniósł skargę do WSA.
Ad. e)
1) Do Biura Rzecznika wpłynął wniosek przedsiębiorcy o podjęcie interwencji
i wstąpienie do postępowania zawisłego przed WIF w przedmiocie cofnięcia
przedsiębiorcy zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego. Przedsiębiorca
podniósł, iż kontrola doraźna działalności gospodarczej została przeprowadzona przez
WIF z naruszeniem przepisów prawa przedsiębiorców, w szczególności art. 59 ust. 7
P.P. Wskazał też, że brak było podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego
w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenia punktu aptecznego.
W związku z powyższym wnioskiem, Rzecznik wystąpił do WIF o udzielenie
wyjaśnień, jakie czynności oraz w jakim trybie zostały wykonane przez WIF w postępowaniu
kontrolnym prowadzonym wobec przedsiębiorcy oraz we wszczętym po kontroli
postępowaniu administracyjnym i jakie czynności w postępowaniu administracyjnym
pozostały do wykonania przez organ oraz w jakim terminie organ planuje zakończyć
to postępowanie. W odpowiedzi na powyższe, organ poinformował Rzecznika, że w sprawie
została wydana decyzja, którą, na podstawie art. 105 § 1 k.p.a., wszczęte z urzędu
postępowanie administracyjne, w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie punktu
aptecznego, zostało umorzone.
2) Wstąpienie Rzecznika do postępowania przed WSA w sprawie ze skargi na decyzję
nakazującą unieruchomienie apteki ogólnodostępnej. Rzecznik nie zgodził się
z twierdzeniem organów, że w sprawie zaistniały okoliczności, o których mowa
w art.120 ust. 2 w związku z art. 120 ust. 1 pkt 2, art. 99 ust. 3 pkt 3 p.f., tzn., że
prowadzenie apteki ogólnodostępnej odbywało się w warunkach zagrożenia zdrowia
i życia pacjentów. Organy wywodziły zaistnienie tej okoliczności w związku z faktem
odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.
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2.

VAT – odsetki za zwłokę w zwrocie podatku
Rzecznik wstąpił do dwóch postępowań, dotyczących odmowy wypłaty przez US

odsetek za zwłokę w wysokości przewidzianej w art. 87 ust. 7 VATU w zw. z art. 78 § 1 o.p.
i w związku z art. 56 § 1 o.p., tj. w wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
Przedsiębiorca złożył w US deklaracje VAT-7, w których zadeklarował nadwyżkę podatku
naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. Postępowanie kontrolne oraz
postępowanie podatkowe, toczące się przez NUS i DIAS, trwało nieprzerwanie od 2013 roku
do 2019 roku, a więc ponad sześć lat. Przy czym w toku tak długiego postępowania organy
podatkowe nie zgromadziły dowodów świadczących o świadomym działaniu podatnika
w oszustwie podatkowym lub przesądzających o niezachowaniu przez podatnika należytej
staranności. DIAS, w decyzji umarzającej postępowanie, wyraził dezaprobatę takiemu
prowadzeniu postępowania przez NUS i w konsekwencji tego wydał decyzję, w której nie
tylko uchylił decyzję NUS, ale ze względu na tak długi okres prowadzenia postępowania,
także umorzył postępowanie w sprawie.
Rzecznik, wstępując do postępowania, oparł się na orzecznictwie TSUE, które
jednoznacznie wskazuje się, że warunki zwrotu nadwyżki VAT ustanowione przez państwo
członkowskie nie powinny zagrażać zasadzie neutralności podatkowej i skutkować
ponoszeniem przez podatnika, w całości lub w części, ciężaru tego podatku. W szczególności
takie warunki powinny umożliwiać podatnikowi odzyskanie w odpowiednich okolicznościach
całej wierzytelności wynikającej z nadwyżki VAT, co oznacza, że zwrot winien być dokonany
w rozsądnym terminie, a w każdym razie ustalony sposób zwrotu nie może pociągać za sobą
żadnego ryzyka finansowego dla podatnika (wyroki: z dnia 12 maja 2011 r., Enel Maritsa
Iztok 3, C-107/10, EU:C:2011:298, pkt 33; z dnia 28 lipca 2011 r., Komisja/Węgry,
C-274/10, EU:C:2011:530, pkt 45; a także postanowienie z dnia 17 lipca 2014 r., Delphi
Hungary Autóalkatrész Gyártó, C-654/13, niepublikowane, EU:C:2014:2127, pkt 31). Na tle
powyższego orzecznictwa TSUE, WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 3 sierpnia 2017 r.
o sygn. akt I SA/Wr 356/17 trafnie wywiódł, że: Należy przyjąć, że przepis art. 87 ust. 2
zdanie drugie ustawy o VAT dotyczy sytuacji, w których organy podatkowe działają zgodnie
z prawem, a zatem wszczynają określone postępowanie weryfikacyjne i w jego ramach
dokonują szeregu zasadnych czynności celem zweryfikowania zwrotu VAT. Przepis ten jednak
nie powinien mieć zastosowania w sytuacji pozorowania takich czynności, a zatem sytuacji,
gdy organ podatkowy świadomie nadużywa prawa.
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W ocenie Rzecznika, z akt postępowania oraz treści uzasadnienia decyzji DIAS
jednoznacznie wynika, że postępowanie w analizowanych sprawach prowadzone było
z rażącą przewlekłością. Kolejne przedłużenia postępowania, dokonywane przez organ
podatkowy, były więc pozorne i de facto wykraczały poza to, co konieczne, by zakończyć
postępowanie

podatkowe,

co

stanowiło

rażące

naruszenie

zasady

neutralności,

równoważności i skuteczności, ponieważ nie doprowadziło do wykonania zaleceń organu
odwoławczego. W świetle powyższego, w ocenie Rzecznika, biorąc pod uwagę niezbędne
czynności do podjęcia w sprawie oraz mając na względzie przywołane w orzecznictwie TSUE
zasady skuteczności, równoważności i neutralności podatku od towarów i usług oraz
konieczność zrekompensowania podatnikowi niezwrócenia podatku w rozsądnym terminie,
należy uznać, że po upływie terminu uznanego za rozsądny do zakończenia postępowania
podatkowego, ma on prawo do odsetek za zwłokę w wysokości przewidzianej w art. 87 ust. 7
VATU w zw. z art. 78 § 1 o.p. i w związku z art. 56 § 1 o.p., tj. w wysokości odsetek za
zwłokę od zaległości podatkowych.

3.

Problematyka wszczynania postępowań egzekucyjnych
Rzecznik wstąpił do ośmiu postępowań przed WSA w Warszawie ze skarg na

postanowienia w przedmiocie uznania zarzutów w zabezpieczającym postępowaniu
egzekucyjnym za nieuzasadnione. Zagadnienie prawne dotyczy art. 33 § 1 pkt 6 w zw.
z art. 154 i 155 oraz 155a u.p.e.a., a polega na niewłaściwym zastosowaniu i przyjęciu,
że organ podatkowy może skutecznie wszcząć i prowadzić postępowanie w przedmiocie
zabezpieczenia, jeżeli decyzja w przedmiocie zabezpieczenia została doręczona w tym samym
dniu, co zarządzenie zabezpieczenia, co miało istotny wpływ na wynik sprawy.
W czterech tożsamych sprawach Rzecznik złożył skargi kasacyjne od wyroków WSA
w Warszawie, zapadłych w postępowaniach z udziałem Rzecznika, w których oddalano skargi
na postanowienie DIAS w Warszawie, utrzymujące w mocy postanowienie organu pierwszej
instancji w przedmiocie zarzutów w postępowaniu zabezpieczającym. W skargach tych
Rzecznik podnosił, że nie jest prawidłowe stanowisko sądu przedstawione w wyrokach,
iż doręczenie zobowiązanemu decyzji zabezpieczającej, określającej przybliżoną kwotę
nienależnego zwrotu podatku, po zarządzeniu zabezpieczenia, nie ma wpływu na
dopuszczalność postępowania zabezpieczającego i nie stanowi zagadnienia z zakresu
dopuszczalności postępowania zabezpieczającego w rozumieniu art. 33 § 1 pkt 6 u.p.e.a.
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w zw. z art. 166b u.p.e.a., lecz z zakresu istnienia obowiązku w rozumieniu art. 33 § 1 pkt 1
u.p.e.a.

4.

Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku
czasowego ograniczenia działalności
Rzecznik wstąpił do postępowania odwoławczego przed Zachodniopomorskim

Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie w sprawie nałożenia
administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku czasowego
ograniczenia działalności związanej z fryzjerstwem. Problem prawny, w związku z którym
Rzecznik zdecydował się interweniować, dotyczył tego, że wiedza organu na temat przebiegu
zdarzenia, będącego źródłem popełnienia deliktu administracyjnego, wynikała wyłącznie
z treści notatki policyjnej. Zdaniem Rzecznika, praktyka taka narusza podstawowe zasady
postępowania, gdyż organ administracji, prowadząc postępowanie w przedmiocie
wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, jest zobowiązany do ustalenia stanu
faktycznego nie tylko potwierdzającego stan naruszenia prawa administracyjnego, za który
grozi administracyjna kara pieniężna, lecz także obowiązkiem organu jest uwzględnić
okoliczności stanowiące szereg przesłanek dających podstawę oceny wagi naruszenia prawa.
Oparcie ustaleń faktycznych jedynie na treści notatki policyjnej wymogów tych nie spełnia.

5.

Sprawa w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej
Rzecznik wstąpił do postępowania zażaleniowego przed NSA od postanowienia

odmawiającego

przedsiębiorcy

wstrzymania

wykonania

zaskarżonej

decyzji

GIF

w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. WSA
odmówił skarżącej wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, pomimo że wykazała ona,
że spełnione

zostały

ustawowe

przesłanki

wstrzymania

wykonania,

wymienione

w art. 61 § 3 p.p.s.a. W ocenie sądu, podstawa do odmowy wstrzymania wykonania wynikała
z faktu, że skarżąca żąda wstrzymania wykonania aktu, który w istocie nie nadaje się do
wykonania (nie posiada cech wykonalności w rozumieniu art. 61 p.p.s.a.). Zdaniem
Rzecznika, stanowisko sądu zaprezentowane w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia jest
błędne. Narusza, wynikającą z zagwarantowanego w art. 45 Konstytucji prawa do sądu,
zasadę efektywności sądowej kontroli administracji oraz narusza art. 61 § 3 p.p.s.a. poprzez
niewłaściwą

interpretację

oraz

niewłaściwe

zastosowanie.

Rzecznik,

wstępując
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do postępowania, wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz przekazanie sprawy
do ponownego rozpoznania WSA w Warszawie.
6.

Niestosowanie przepisów o kontroli przez Śląskiego WIF
Do

Rzecznika

wpłynęły

wnioski

przedsiębiorców,

prowadzących

apteki

ogólnodostępne, wobec których WIF prowadzi wszczęte z urzędu postępowania w związku
z podejrzeniem naruszenia przez zezwoleniobiorcę przepisów antykoncentracyjnych,
określonych w art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 p.f. W toku postępowań administracyjnych organ
odrębnymi wezwaniami wezwał przedsiębiorców do przekazania dokumentacji związanej
z prowadzoną działalnością apteki lub aptek ogólnodostępnych, tj. zawartych przez nich
umów franczyzowych oraz umów spółki – zezwoleniobiorców. Podstawę prawną wezwań
stanowił art. 37at ust. 8 p.f.
W tych sprawach Rzecznik wystąpił do WIF z ocenami prawnymi, ponieważ w opinii
Rzecznika organ prowadzi w stosunku do przedsiębiorców postępowanie kontrolne
z naruszeniem przepisów rozdziału 5 ustawy P.P. W postępowaniu tym organ naruszył
art. 37at ust. 8 w zw. art. 37au p.f., gdyż zdaniem Rzecznika, zgodnie z art. 37au p.f.
ww. przepis art. 37at ust. 8 p.f. może mieć zastosowanie wyłącznie w trakcie kontroli
wszczętej na podstawie art.48 P.P. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie apteki
ogólnodostępnej wymaga zezwolenia w zakresie określonym w p.f. Organ, który wydał
zezwolenie, jest uprawniony do kontroli działalności, prowadzonej jedynie na podstawie
zezwolenia w zakresie przewidzianym w przepisach prawa oraz z zachowaniem ustawowego
trybu. Uprawnienie to wiąże się z obowiązkiem organu do ciągłej analizy i oceny, czy
przedsiębiorca wykonuje działalność apteki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i czy nie narusza warunków prowadzenia tej działalności określonych w zezwoleniu. Jednak
organ, który wydał zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, tylko i wyłącznie
w toku kontroli, prowadzonej na podstawie przepisów rozdziału 5 P.P., może dokonać
weryfikacji prowadzonej działalności według kryterium legalności oraz zgodności ze stanem
faktycznym. W opinii Rzecznika w każdym przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo
naruszenia w ramach wykonywania działalności gospodarczej wymogów określonych w p.f.,
organ udzielający zezwolenia powinien przeprowadzić kontrolę (lub inspekcję) działalności
gospodarczej. Postępowanie kontrolne jest podstawowym instrumentem, pozwalającym
organowi, który wydał zezwolenie, realizować nałożone na ten organ zadania.
Zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli, na którą zostało wydane zezwolenie na
podstawie przepisów p.f., został uregulowany w art. 37at p.f. Natomiast w kwestiach trybu
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przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej przepisy p.f. odsyłają do P.P. Zgodnie
z art. 37au p.f., do kontroli lub inspekcji działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której
mowa w art. 38, art. 38a, art. 51b, art. 70, art. 73a, art. 74 i art. 99, stosuje się przepisy
rozdziału 5 P.P.
W ocenie Rzecznika, spełnienie warunków określonych w art. 99 ust. 3 p.f. podlega
badaniu wyłącznie w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie udzielenia zezwolenia.
To, czy podejrzenie naruszenia przepisów p.f. jest uzasadnione, czy też nie, powinno być
ustalone i udokumentowane w toku kontroli działalności gospodarczej.
Zdaniem Rzecznika, organ w sposób nieuprawniony, działając na podstawie art. 37at
ust. 8 p.f., wezwał przedsiębiorców do przedłożenia dokumentacji związanej z prowadzoną
działalnością aptek ogólnodostępnych, tj. zawartych przez nich umów franczyzowych oraz
umów spółki – zezwoleniobiorców, pod rygorem wymierzenia kary pieniężnej za
niezastosowanie się do wezwania na podstawie art. 127b ust. 1a i 1b p.f.
Rzecznik wyjaśnia, iż przepis art. 37at p.f. wprowadza uprawnienie, dla organu
zezwalającego, do inspekcji lub kontroli działalności gospodarczej, na którą zostało wydane
zezwolenie, oraz reguluje zasady prowadzenia kontroli. Zgodnie z treścią ust. 8 ww. przepisu
prawa, na wezwanie organu zezwalającego i w terminie przez niego wyznaczonym
przedsiębiorca

jest

obowiązany

przekazać

dokumentację

związaną

z

prowadzoną

działalnością. Termin ustala się, uwzględniając charakter dowodu, przy czym nie może on
być krótszy niż 3 dni.
Na podstawie wyżej cytowanego przepisu, przedsiębiorca jest zobowiązany przekazać
dokumentację związaną z prowadzoną działalnością na wezwanie organu zezwalającego.
W ocenie Rzecznika, obowiązek przekazania dokumentacji, o jakim mowa w tym przepisie,
może być nałożony na przedsiębiorcę tylko w trakcie postępowania kontrolnego
(lub inspekcji), prowadzonego na zasadach określonych w Prawie farmaceutycznym (art. 37at
i nast. p.f.) z uwzględnieniem przepisów Prawa przedsiębiorców (art. 45 i nast. P.P.).
Według oceny Rzecznika, działania WIF niezgodne z przepisami prawa powodują
naruszenie uregulowanej w art. 2 P.P. zasady wolności działalności gospodarczej oraz
wyrażonej w art. 12 P.P. zasady pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej.

7.

Sprawa

w

związku

z

nierozpatrzeniem

w

terminie

przez

DIAS

wniosku

o wstrzymanie wykonalności decyzji
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Przedsiębiorca zwrócił się do Rzecznika o interwencję przed WSA w Warszawie
w sprawie ze skargi na decyzję organów podatkowych w przedmiocie podatku od towarów
i usług. Rzecznik ustalił, że organ odwoławczy nie wydał postanowienia w przedmiocie
złożonego wraz ze skargą, na podstawie art. 61 § 2 pkt 1 p.p.s.a., wniosku o wstrzymanie
wykonania decyzji tego organu. W związku tym, Rzecznik wystąpił do DIAS z wnioskiem
o udzielenie wyjaśnień. Ponadto, skierował do Szefa KAS wniosek o wszczęcie postępowania
wyjaśniającego,

w

przedmiocie

ustalenia

przyczyn

nierozpatrzenia

przez

DIAS

przedmiotowego wniosku. W ocenie Rzecznika bowiem rozpoznanie wniosku o wstrzymanie
wykonania zaskarżonej decyzji, złożonego przez podatnika wraz ze skargą, czy to pozytywne,
czy negatywne, powinno znaleźć wyraz w wydanym przez organ postanowieniu.
W związku z omawianym wnioskiem o interwencję, Rzecznik wstąpił, na prawach
przysługujących prokuratorowi, do postępowania toczącego się przed WSA i wniósł
o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Ponadto, mając na względzie, iż organ
podatkowy wszczął wobec przedsiębiorcy postępowanie egzekucyjne, Rzecznik poparł
wniosek skarżącego o rozpoznanie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
poza kolejnością.
WSA w Warszawie uwzględnił wniosek o rozpoznanie sprawy poza kolejnością
i postanowił wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. Dokonując oceny zasadności
wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji, sąd wziął pod uwagę wysokość kwoty
zobowiązania podatkowego i stwierdził, że wykonanie zaskarżonej decyzji może narazić
stronę skarżącą na niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.
Zdaniem sądu, egzekucja kwoty przekraczającej cztery miliony złotych mogłaby wyrządzić
stronie skarżącej poważną szkodę, a niebezpieczeństwo jej wyrządzenia jest realne.
Egzekucja tak wysokiej należności pieniężnej w obecnej sytuacji strony skarżącej (znaczny
spadek przychodu i dochodu z działalności gospodarczej, brak istotnych aktywów
niepieniężnych oraz zabezpieczenie majątku w postaci samochodów) może rodzić
uzasadnione

przypuszczenie

możliwości

zagrożenia

interesom

ekonomicznym

wnioskodawcy.
W omawianej sprawie organ podatkowy wszczął kontrolę rozliczeń podatnika
w podatku od towarów i usług za 2012 r. w październiku 2017 r., tj. na krótko przed upływem
pięcioletniego terminu przedawnienia tego zobowiązania. W toku prowadzonej kontroli organ
wszczął postępowanie karne skarbowe, po czym zawiadomił podatnika, iż w związku z tym
postępowaniem uległ zawieszeniu bieg terminu przedawnienia zobowiązania w podatku od
towarów i usług. W ocenie Rzecznika, organ podatkowy w sposób instrumentalny, wyłącznie
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w celu zawieszenia terminu, wszczął postępowanie karne skarbowe. W opinii Rzecznika,
decyzja wydana w przedmiotowej sprawie po upływie 5-letniego terminu przedawnienia
narusza art. 70 § 1 oraz art. 70 § 6 pkt 1 o.p. w zw. z art. 70c o.p.
Wobec powyższego Rzecznik wstąpił na prawach przysługujących prokuratorowi
do postępowania przed WSA ze skargi na decyzję DIAS i wniósł o uchylenie zaskarżonej
decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji, a także o umorzenie
postępowania podatkowego.

8.

Nałożenie kar pieniężnych z ustawy - Prawo o ruchu drogowym (przejazd po drodze
publicznej pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia odpowiedniej kategorii)
Rzecznik przystąpił do postępowań przed NSA, składając skargi kasacyjne od wyroków

WSA, w których przewoźnik skarżył decyzje organów nakładające na niego kary pieniężne,
na podstawie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (przejazd po drodze publicznej pojazdu
nienormatywnego bez zezwolenia odpowiedniej kategorii).
Zdaniem Rzecznika, WSA, za stanowiskiem organu I i organu II instancji, niezasadnie
przyjął, że w przedmiotowej sprawie dopuszczalny nacisk każdej z osi składowych grupy osi
pojazdu wynosi 9,5 tony przy dopuszczalnym nacisku grupy osi wynoszącym 19 ton.
Sąd I instancji nie dokonał rzetelnej weryfikacji ustaleń faktycznych poczynionych
w sprawie przez organy, przyjmując ich ustalenia w sprawie za własne. Spowodowało to
w konsekwencji powielenie błędu w zakresie postępowania dowodowego poczynionego już
przez organ I instancji na etapie protokołu kontroli. Błąd ten polegał na bezprawnym
przyjęciu, że w przedmiotowym stanie faktycznym dopuszczalny nacisk każdej z osi
składowych grupy osi pojazdu wynosi 9,5 tony.

9.

Nałożenie

kar

pieniężnych

na

podstawie

ustawy

o

transporcie

drogowym

za niewyposażenie kierowcy w zezwolenie odpowiedniej kategorii oraz dopuszczenie
do wykonywania przewozu drogowego pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 12 ton
Rzecznik przystąpił do postępowań przed NSA, składając skargi kasacyjne od wyroków
WSA, w których przewoźnik skarżył decyzje organów nakładające na niego kary pieniężne,
na podstawie ustawy o transporcie drogowym (niewyposażenie kierowcy w zezwolenie
odpowiedniej kategorii oraz dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton).
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W przedmiotowych sprawach stanowisko Rzecznika również opierało się na wskazaniu
błędnego przyjęcia przez organy, a w ślad za nimi przez WSA, że w przedmiotowej sprawie
dopuszczalny nacisk każdej z osi składowych grupy osi pojazdu wynosi 9,5 tony przy
dopuszczalnym nacisku grupy osi wynoszącym 19 ton.

10.

Nakładanie kar pieniężnych na podstawie ustawy SENT
Do Rzecznika napływają wnioski przedsiębiorców (zazwyczaj przewoźników),

na których nakładane są kary pieniężne na podstawie ustawy SENT z powodów drobnych
uchybień formalnych. Rzecznik wstępuje do postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych we wszystkich tego typu przypadkach, w których organy celno-skarbowe
i podatkowe, nakładające kary pieniężne na podstawie ustawy SENT, pomijają zasady
wynikające z Konstytucji Biznesu (jak np. zasadę proporcjonalności, zasadę zaufania
przedsiębiorców do władzy publicznej itp.) oraz przewidziane w ustawie SENT możliwości
odstąpienia od nałożenia kary ze względu na ważny interes przewoźnika lub interes
publiczny.
Sprawy dotyczące kar pieniężnych nakładanych na podstawie ustawy SENT, w których
interweniował Rzecznik, stały się kanwą do powstania publikacji Rzecznika „System SENT.
Problematyka nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców”, która opisana jest w dalszej
części sprawozdania.

11.

Podatek od towarów i usług – miejsce świadczenia usług
Przedsiębiorca, prowadzący działalność w zakresie spedycji (organizacji przewozu

towarów), kilka lat temu wystąpił z wnioskami o zwrot podatku od towarów i usług. Organy
przeprowadziły u tego podatnika długotrwałe kontrole, których wynikiem były m.in. decyzje
podatkowe, kwestionujące sposób rozliczenia podatku od towarów i usług przez spedytora.
Pomimo iż usługi spedycji były nabywane od przedsiębiorcy przez zagraniczne spółki
(m.in. brytyjską), kontrolujący doszli do przekonania, że w rzeczywistości nabywcami tych
usług były podmioty polskie. Argumentami, używanymi przez fiskusa, były m.in. polskie
obywatelstwo członka zarządu brytyjskiej spółki, polski numer telefonu komórkowego,
którym się posługiwał, czy też prowadzenie przez brytyjską spółkę rachunku w jednym
z polskich banków.
Powyższe stanowisko powodowało, że zakwestionowane zostało, na gruncie podatku od
towarów i usług, rozliczenie usług spedycji świadczonych przez przedsiębiorcę. Spedytor
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uznał, iż zgodnie z art. 28b VATU miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym
usługobiorca (będący podatnikiem) posiada siedzibę działalności gospodarczej. W związku
z czym wykazał dla celów podatku od towarów i usług sporne transakcje jako niepodlegające
opodatkowaniu w Polsce, opodatkowane na zasadzie odwrotnego obciążenia w państwie

12.

Postępowanie w zakresie wzruszenia decyzji administracyjnej
Do Rzecznika wpłynął wniosek przedsiębiorcy o przyłączenie się do postępowania

wznowieniowego, wszczętego przez wnioskodawcę, w zakresie otrzymanego zezwolenia na
zajęcie pasa drogowego. Przedsiębiorca był niezadowolony ze względu na termin (krótszy niż
wnioskowany), na jaki została wydana wobec niego decyzja o zajęciu pasa drogowego.
Rzecznik wstąpił do postępowania wznowieniowego, wyrażając swoje stanowisko
i wnosząc o uwzględnienie w całości wniosku złożonego przez stronę postępowania.

13.

Inne
a) Wystąpienie Rzecznika do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z oceną

prawną w celu ochrony praw przedsiębiorców (dotyczy zaliczania kwoty nienależnie
opłaconych składek w pierwszej kolejności na poczet składek za miesiące, za które składki
nie zostały opłacone, a dopiero w dalszej kolejności przyznawanie zwolnienia ze składek).
W związku z napływającymi sygnałami od przedsiębiorców oraz wnioskiem Krajowej
Rady Doradców Podatkowych, Rzecznik wystąpił do Prezes ZUS z oceną prawną dotyczącą
niekorzystnej dla przedsiębiorców sytuacji w zakresie zaliczania kwoty nienależnie
opłaconych (nadpłaconych) składek w pierwszej kolejności na poczet składek za miesiące, za
które składki nie zostały opłacone, a dopiero w dalszej kolejności przyznawanie zwolnienia ze
składek na podstawie art. 31zo ustawy o COVID-19. W rezultacie powyższego płatnicy
otrzymywali niższą pomoc (w zakresie zwolnienia ze składek na ubezpieczenia na podstawie
art. 31zo ustawy).
Zgodnie z art. 31zo ustawy o COVID-19, na wniosek płatnika składek, zwalnia się go
z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych,
należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych
w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.
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Jak zauważył Rzecznik, przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
przewidują z kolei konieczność każdorazowego (za wyjątkiem sytuacji, gdy kwota
nienależnie

opłaconych

składek

nie

przekracza

wysokości

kosztów

upomnienia

w postępowaniu egzekucyjnym) zawiadomienia przez ZUS płatnika składek (przedsiębiorcy)
o kwocie nienależnie opłaconych (nadpłaconych) składek wraz z pouczeniem o możliwości
wystąpienia przez płatnika składek z wnioskiem o zwrot nienależnie zapłaconych składek.
Praktyką Oddziałów ZUS było niezawiadamianie płatników, starających się
o zwolnienie z opłacania składek na podstawie art. 31zo ustawy o COVID-19, o kwocie
nienależnie zapłaconych składek, zaliczając je z urzędu na poczet bieżących (ówcześnie)
składek (za okresy rozliczeniowe kwiecień i maj 2020 r.). W ocenie Rzecznika, takie
stosowanie przepisów ustawy o SUS jest niedopuszczalne i nie znajduje podstawy prawnej,
stanowi rażące naruszenie art. 6 k.p.a. Zgodnie z ww. przepisem, organy administracji
publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Jednocześnie, zdaniem Rzecznika,
w takich sytuacjach dochodzi do naruszenia art. 12 P.P. Na podstawie ww. przepisu organ
prowadzi postępowanie w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej,
kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.
Wskutek powyższych działań, ustawą z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy
o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1423) wprowadzono przepis, zgodnie z którym w przypadku złożenia
do dnia 30 czerwca 2020 r. wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu
składek, o których mowa w art. 31zo o COVID-19, zwalnia się z obowiązku opłacenia
należnych składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec, kwiecień i maj
2020 r., w wysokości określonej w art. 31zo, także wówczas, gdy składki te zostały opłacone
lub na poczet tych składek ZUS zaliczył z urzędu nienależnie opłacone składki. Opłacone
składki lub zaliczone z urzędu nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi na zasadach
określonych w art. 24 u.o.s.u.s.
Z informacji przekazanych przez Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych1 wynika,
że korzystna zmiana objęła niemal 800 000 płatników składek, a łączna wartość
„dodatkowego” zwolnienia ze składek wyniosła około 598 000 000,00 zł.
b) Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie działań.

1 https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/0/prezes-zus-umorzylismy-okolo-600-mln-zlnadplaconych-skladek/3579367, dostęp: 17.02.2021 r.
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Na podstawie doniesień medialnych, Rzecznik zamierzał wstąpić z urzędu
do postępowania prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prawa
do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. W toku szczegółowej analizy sprawy okazało się,
iż podmiotem przedmiotowego postępowania nie jest przedsiębiorca. Z tego względu
Rzecznik nie mógł wstąpić do przedmiotowej sprawy zarówno z urzędu, jak i na wniosek.
W związku z powyższym, na podstawie art. 9 pkt 2b ustawy z dnia 15 lipca 1987 r.
o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 627), dalej „ustawa o RPO”
skierowano do Rzecznika Praw Obywatelskich wniosek Rzecznika o podjęcie czynności.
W odpowiedzi na powyższy wniosek Rzecznik Praw Obywatelskich odmówił podjęcia
czynności ze względu na niewykorzystanie wszystkich możliwych środków zaskarżenia przez
stronę przedmiotowego postępowania.
VI. Wszczęcie postępowania karnego przez uprawnionego oskarżyciela
Rzecznik złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
przez funkcjonariuszy publicznych, którzy działając wspólnie i w porozumieniu,
przekraczając swoje uprawnienia, wszczęli śledztwo o przestępstwo skarbowe z art. 76 § 1
k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 1 k.k.s. i art. 56 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. przy
zastosowaniu art. 7 § 1 k.k.s., polegające na podaniu danych niezgodnych ze stanem
rzeczywistym w złożonych deklaracjach VAT i ich korektach, poprzez zastosowanie niższej
5% stawki VAT, zamiast prawidłowej stawki 8% VAT, do opodatkowania sprzedaży
w restauracji sieci McDonald’s posiłków, przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji,
i narażeniu na nienależny zwrot podatku od towarów i usług oraz narażeniu na uszczuplenie
zobowiązania podatkowego w tym podatku w sytuacji, gdy w wyniku złożenia przez
przedsiębiorcę korekt deklaracji, NUS zwrócił nadpłatę podatku od towarów i usług bez
wydawania decyzji stwierdzającej nadpłatę, tj. w trybie art. 75 § 4 o.p., w związku z czym
wszczęcie postępowania o przestępstwo skarbowe ze względu na dyspozycję art. 75 § 5 o.p.
było niedopuszczalne, czym działał na szkodę interesu prywatnego przedsiębiorcy oraz na
szkodę interesu publicznego w postaci rzetelnego wymiaru sprawiedliwości, tj. czynu
z art. 231 § 1 k.k.
Zwrot podatku w przedmiotowym trybie dokonywany jest po analizie złożonych korekt
deklaracji i wyłącznie, gdy sprawa (podstawa do zwrotu nadpłaty) jest oczywista i nie
wymaga przeprowadzenia żadnego uprzedniego postępowania wyjaśniającego. Jest to więc
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procedura maksymalnie uproszczona (odformalizowana) właściwa dla dokonywania zwrotu
nadpłaty w sprawach niebudzących wątpliwości, co do zasadności wnioskowanego zwrotu
lub wysokości kwoty nadpłaty.
Bezdecyzyjny zwrot nadpłaty podatku jest procedurą powszechnie stosowaną przez
organy podatkowe. Mając na względzie przedmiotowy, oczywisty charakter zasadności
zwrotu nadpłaty, o którym mowa w art. 75 § 4 o.p., ustawodawca wprowadził gwarancyjny
przepis, zapewniający bezkarność podmiotu wnoszącego o zwrot nadpłaty, w postaci art. 75
§ 5 o.p.
Zgodnie z powyższym przepisem, jeżeli zwrotu nadpłaty w trybie, o którym mowa
w art. 75 § 4 o.p., dokonano nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, w zakresie
nadpłaty będącej przedmiotem wniosku, nie wszczyna się postępowania w sprawach
o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
Przesłanki negatywne wszczęcia postępowania (tj. dochodzenia lub śledztwa w sprawie
o przestępstwo) podlegają ocenie już na moment podjęcia decyzji o jego wszczęciu –
świadczy o tym zwrot użyty w przepis art. 75 § 5 o.p. nie wszczyna się postępowania.
Przepis w swojej treści odwołuje się do wszczęcia postępowania, a zatem obejmuje swoim
zakresem już fazę in rem.
W świetle powyższego, w przypadku zaistnienia przesłanki z art. 75 § 5 o.p. organ
podatkowy (np. pracownik prowadzący kontrolę lub pracownik działu orzeczniczego organu
podatkowego lub organu celno-skarbowego) nie może skierować wniosku o wszczęcie
postępowania karnoskarbowego. W przypadku jednak, gdyby taki wniosek został złożony,
oskarżyciel skarbowy komórki karnej skarbowej organu podatkowego lub celno-skarbowego,
będący finansowym organem postępowania przygotowawczego, zobowiązany jest wydać
postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia lub śledztwa z uwagi na zaistnienie
przesłanki wyłączającej wszczęcie postępowania, o której mowa w art. 75 § 5 o.p.
W przedmiotowym stanie faktycznym, z wnioskami o wszczęcie postępowania
przygotowawczego wystąpił inspektor kontroli skarbowej. Był on jednocześnie osobą, która
prowadziła kontrolę u przedsiębiorcy.
Z akt postępowania kontrolnego wynika w sposób jednoznaczny, że zwroty nadpłaty
zostały dokonane przez organ podatkowy bez wydawania decyzji stwierdzającej nadpłatę,
tj. na podstawie przepisu art. 75 § 4 o.p.
Występek określony w art. 231 § 1 k.k. należy do kategorii przestępstw z konkretnego
narażenia na niebezpieczeństwo, znamiennych skutkiem, którym jest

wystąpienie

niebezpieczeństwa powstania szkody w interesie publicznym lub prywatnym.
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przedmiotowym

stanie

faktycznym,

w

pierwszej

kolejności

działania

funkcjonariuszy publicznych naruszyły interes prywatny przedsiębiorcy.
Rzecznik zwrócił uwagę, że celem działania ww. nie było pociągnięcie przedsiębiorcy
do odpowiedzialności karnej, ale doprowadzanie do sytuacji, w której na skutek wszczęcia
przedmiotowego postępowania, ulegnie zawieszeniu bieg terminu przedawnienia zobowiązań
podatkowych w sprawach dotyczących zobowiązań za okres od grudnia 2011 r.
do czerwca 2016 r.
Niezależnie od powyższego, Rzecznik podkreślił, że działanie funkcjonariuszy
publicznych zagrażało także interesowi publicznemu, jakim jest zabezpieczenie rzetelnego
wymiaru sprawiedliwości.
Organ podatkowy, wszczynając postępowanie karne skarbowe, zobowiązany jest
postępować zgodnie z celem tego postępowania, a mianowicie działanie to powinno być
nakierowane na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa.
Z formalnego punktu widzenia powyższe działanie organu postępowania przygotowawczego
powinno więc zmierzać do wykrycia sprawcy oraz zebrania dowodów. W przedmiotowym
stanie faktycznym działanie organu pozostawało bez związku z podejrzeniem przedsiębiorcy
o popełnienie przestępstwa, a organ działał jedynie mając na względzie zyskanie czasu na
przeprowadzanie postępowania podatkowego i wydanie decyzji podatkowej.
Wynika to po pierwsze z faktu, że w toku postępowania nie podjęto żadnych czynności
dowodowych poza zebraniem dokumentów w postaci decyzji organu podatkowego
oraz wyroków sądów administracyjnych. W szczególności nie przesłuchano świadków, w tym
nie przesłuchano przedsiębiorcy.
Co oczywiste, sprawa nie wymagała de facto podejmowania szeroko zakrojonych
czynności dowodowych, ponieważ dotyczyła zagadnienia prawnego (prawidłowości
zastosowania stawki podatku od towarów i usług 5%) w związku ze zmianą linii
interpretacyjnej przez Ministra Finansów w wyniku wydania przez niego interpretacji ogólnej.
W powyższym kontekście nie budzi więc wątpliwości, że jedynym celem wszczęcia
postępowania karnego w sprawie było osiągnięcie skutku w postaci zawieszenia biegu
terminu przedawnienia.
Takie postępowanie nie może być inaczej ocenione niż jako nadużycie władzy,
polegające na instrumentalnym wykorzystaniu przepisu pozwalającego na zawieszenie biegu
terminu przedawnienia z przyczyny wymienionej w art. 70 § 6 pkt 1 o.p., jedynie po to, by
zyskać czas na prowadzenie postępowania podatkowego. Tym samym organ podatkowy
nadużył swojej kompetencji, wszczynając postępowanie karne skarbowe w celu innym aniżeli
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cel tego postępowania. Na powyższą, naganną praktykę organów podatkowych zwracają
uwagę sądy administracyjne. WSA w Warszawie w wyroku z dnia 11 grudnia 2017 r.,
sygn. akt III SA/Wa 3823/16, oraz WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 22 lipca 2019 r.,
sygn. akt I SA/Wr 365/19.
Działanie mające na celu zawieszenie biegu terminu przedawnienia, będące skutkiem
instrumentalnego wszczęcia przedmiotowego postępowania godzi tym samym w interes
publiczny w postaci rzetelnego wymiaru sprawiedliwości. Nadużywanie bowiem ww.
instytucji, co do zasady wymierzonej w zwalczanie przestępczości, powoduje podważenie
wśród obywateli zaufania do państwa i organów wymiaru sprawiedliwości. Nie sposób uznać
bowiem instrumentalnego stosowania ww. środków jako zastosowanych w sposób trafny,
co w konsekwencji powoduje, że nigdy nie zostaną osiągnięte zadania postępowania karnego
nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu
poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego, co z kolei pozostaje w jawnej
sprzeczności z wyrażona w art. 2 § 1 pkt 2 k.p.k. zasadą prewencji ogólnej.

VII. Sprawy instrumentalnego wykorzystania przez organy przepisów o wszczęciu wobec
przedsiębiorcy postępowania karnego skarbowego
1. Wstąpienie Rzecznika do postępowania ze skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Gdańsku,
oddalającego skargę na decyzję w przedmiocie zobowiązania w podatku od towarów i usług.
W ocenie Rzecznika, decyzja ta została wydana w warunkach przedawnienia
zobowiązania podatkowego na skutek wykorzystania przez organy w sposób instrumentalny
przepisów o wszczęciu postępowania karnego skarbowego, w celu wydłużenia postępowania
zmierzającego do wydania decyzji wymiarowej. Konsekwencją tego powinno być uznanie,
iż nie zaistniał materialnoprawny skutek takiego działania, tj. nie doszło do zawieszenia biegu
terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, w rozumieniu art. 70c w związku z art.70
§ 6 pkt 1 o.p.
2. Wstąpienie Rzecznika do postępowania przed WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na
decyzję wymiarową w podatku od towarów i usług.
Rzecznik również w tej sprawie uznał, że decyzja ta została wydana w warunkach
przedawnienia zobowiązania podatkowego na skutek wykorzystania przez organy w sposób
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instrumentalny przepisów o wszczęciu postępowania karnego skarbowego, w celu wydłużenia
postępowania zmierzającego do wydania decyzji wymiarowej. Konsekwencją tego powinno
być uznanie, iż nie zaistniał materialnoprawny skutek takiego działania, to jest nie doszło do
zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, w rozumieniu art. 70 c
w związku z art.70 § 6 pkt 1 o.p.
3. Rzecznik, w odpowiedzi na skargę kasacyjną od wyroku WSA w Gliwicach, wydanego
w postępowaniu z udziałem Rzecznika, uchylającego decyzję w podatku od towarów i usług
z uwagi na wydanie jej w warunkach przedawnienia zobowiązania podatkowego
i umarzającego postępowanie w sprawie, wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej.
Zaskarżony wyrok słusznie, zdaniem Rzecznika, potwierdza, że konsekwencją uznania
przez sąd administracyjny instrumentalnego wykorzystania przez organy podatkowe
przepisów o wszczęciu postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe,
co miało miejsce w analizowanej sprawie, powinno być uznanie, iż nie zaistniał
materialnoprawny skutek takiego działania, to jest nie doszło do zawieszenia biegu terminu
przedawnienia zobowiązania podatkowego.

VIII. Wstrzymanie wykonania wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego
Rzecznik w dwóch tożsamych sprawach złożył do NSA zażalenie na postanowienie
WSA w Warszawie, oddalające wniosek przedsiębiorcy o uzupełnienie wyroku w zakresie
zamieszczenia w nim postanowienia w przedmiocie wywoływania skutków prawnych przez
decyzje uchylone dwoma wyrokami WSA w Warszawie. W wyrokach tych Sąd uwzględnił
skargę Izby Aptekarskiej – uczestnika postępowania – i uchylił decyzje GIF z dnia 15 marca
2019 r. oraz utrzymane nią w mocy decyzje Śląskiego WIF w przedmiocie udzielenia na rzecz
przedsiębiorcy zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.
W ocenie Rzecznika, zaskarżone postanowienie powinno zostać uchylone, gdyż
w sposób bezsprzeczny narusza wynikającą z zagwarantowanego w art. 45 Konstytucji RP
prawa do sądu, w związku z wyrażoną w art. 152 § 1 p.p.s.a. zasadą efektywności sądowej
kontroli administracji.
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IX. Wnioski o wydanie objaśnień prawnych w zakresie działania Wydziału InterwencyjnoProcesowego
Wydział Interwencyjno-Procesowy opracował wnioski do Ministra Finansów, Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rozwoju o wydanie objaśnień prawnych
w przedmiocie:
a. opłaty prolongacyjnej przy udzielaniu ulg podatkowych;
b. udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających Skarbowi Państwa
z tytułu gospodarowania nieruchomościami;
c. udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających jednostce samorządu
terytorialnego z tytułu gospodarowania nieruchomościami;
d. odstąpienia od dochodzenia przypadających jednostce samorządu terytorialnego
należności o charakterze cywilnoprawnym;
e. przepisów zawieszających bieg terminów oraz wstrzymujących rozpoczęcie biegu
terminów procesowych i sądowych;
f. dofinansowania wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług;
g. świadczenia postojowego;
h. dofinansowania kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych;
i. dofinansowania do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
j. zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
k. objęcia

przestojem

ekonomicznym

lub

obniżonym

wymiarem

czasu

pracy

cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium Polski;
l. warunków uzyskania mikropożyczki;
m. możliwości skorzystania z tarczy finansowej przez przedsiębiorców zatrudniających
pracowników na więcej niż 9 i mniej niż 10 etatów;
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n. możliwości skorzystania z tarczy finansowej przez samozatrudnionych;
o. możliwości złożenia odwołania od decyzji Państwowego Funduszu Rozwoju S.A.
w przedmiocie przyznania subwencji finansowej w ramach tarczy finansowej;
p. możliwości ubiegania się o subwencję z tarczy finansowej przez przedsiębiorców,
którzy zatrudniali pracowników wyłącznie na umowy cywilnoprawne lub wyłącznie
członków rodziny (tzw. osoby współpracujące);
q. metody wyliczenia spadków obrotów przedsiębiorstwa ubiegającego się o pomoc
finansową w ramach tarczy antykryzysowej;
r. definicji pojęcia kosztów uzyskania przychodu w okresie od marca do maja 2020 r.
ponoszonych przez przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku opłacania składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej;
s. możliwości

uzyskania

pomocy

w

postaci

dofinansowania

części

kosztów

wynagrodzenia przez przedsiębiorców będących członkami grupy kapitałowej;
t. ustalenia wartości zatrudnienia przy określaniu statusu mikro, małego i średniego
przedsiębiorcy dla potrzeb przyznania subwencji finansowej;
u. możliwości uzyskania subwencji finansowej w ramach tzw. tarczy finansowej przez
przedsiębiorców zatrudniających pracowników na więcej niż 9, a mniej niż 10 etatów
oraz w przedmiocie sposobu liczenia etatów pracowników zatrudnionych w niepełnym
wymiarze godzin;
v. możliwości uzyskania subwencji finansowej w ramach tzw. tarczy finansowej przez
przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie
zatrudniali pracowników;
w. możliwości złożenia odwołania od decyzji odmawiającej przyznania subwencji
finansowej w ramach tzw. tarczy finansowej oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy
w przypadku braku procedury odwoławczej, decyzja wydana przez PFR podlega
kontroli sądów powszechnych lub sądów administracyjnych;
x. możliwości uzyskania subwencji finansowej w ramach tzw. tarczy finansowej przez
przedsiębiorców, którzy zatrudniali osoby współpracujące w rozumieniu art. 8 ust. 11
ustawy o SUS lub zatrudniali wyłącznie pracowników na podstawie umowy zlecenia;
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y. możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach tzw. tarczy finansowej przez
przedsiębiorcę, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w ujęciu ilościowym
oraz w przedmiocie udzielenia wyjaśnień na podstawie jakich danych finansowych
przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie finansowe z PFR powinni wyliczać spadek
obrotów gospodarczy w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy o COVID-19;
z. udzielenia wyjaśnień dotyczącym sposobu ustalenia statusu mikro-, małego i średniego
przedsiębiorcy dla potrzeb przyznania subwencji finansowej z PFR w ramach tzw.
tarczy finansowej;
aa. wykładni art. 31zo ust. 1 w zw. z art. 15g ustawy o COVID-19 oraz wykładni art. 31zo
ust. 1a w zw. z art. 15g ustawy o COVID-19;
bb. możliwości przyznania dofinansowania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie
społeczne przedsiębiorcy zatrudniającemu pracowników, którzy przez określony czas
wykonują na jego rzecz pracę za granicą (pracownicy oddelegowani).

Poniżej przedstawione są wnioski o wydanie objaśnień prawych ze szczegółowym
opisem problemu i wskazaniem wyjaśnień uzyskanych od poszczególnych ministerstw.

Wnioskiem z dnia 6 kwietnia 2020 r. Rzecznik zwrócił się do Ministra Finansów
o wydanie objaśnień prawnych w zakresie wykładni 15za ust. 1 ustawy o COVID-19).
Rzecznik przedstawił następujące wątpliwości i stanowisko w sprawie:
„Czy przepis art. 15za ust. 1 ustawy o COVID-19 znajduje zastosowanie do decyzji
wydanych w oparciu o przepis art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 o.p., w stosunku do wniosków
złożonych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonych w związku z COVID-19, dotyczących:
a) zobowiązań podatkowych powstałych i wymagalnych po dniu ogłoszenia stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii;
b) zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem ogłoszenia stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii, a których wymagalność przypadała w jednym
ww. okresów (np. zobowiązanie w podatku od towarów i usług za luty 2020 r.,
płatne do dnia 25 marca 2020 r.);
58

c) zobowiązań podatkowych powstałych lub wymagalnych przed dniem ogłoszenia
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii niezależnie od daty ich
powstania i wymagalności (np. zobowiązanie w podatku od towarów i usług za
styczeń 2020 r., płatne do dnia 25 lutego 2020 r.)”.
W odpowiedzi na powyższe, Minister Finansów wskazał, że zastosowanie przepisu
art. 15za ust. 1 ustawy o COVID-19 nie jest uzależnione od powstania zobowiązania
podatkowego czy jego wymagalności w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19. Innymi słowy,
w każdym

przypadku,

gdy

wniosek

przedsiębiorcy

zostanie

złożony

w

jednym

z okresów (tj. stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w okresie
30 dni po ich odwołaniu), wyłączone jest ustalanie opłaty prolongacyjnej niezelżenie
od daty powstania obowiązku podatkowego lub daty powstania zaległości podatkowej.
Wnioskiem z dnia 6 kwietnia 2020 r. Rzecznik zwrócił się do Minister Finansów
o wydanie objaśnień prawnych w zakresie wykładni art. 15zzr ust. 1 pkt 2 ustawy
o COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi.
Rzecznik przedstawił następujące wątpliwości i stanowisko w sprawie:
1) ,,Czy przepis art. 15zzr ust. 1 ustawy o COVID-19 w zakresie wstrzymania
rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów obejmuje swoim zakresem także terminy,
o których mowa w ustawie ordynacja podatkowa?”;
2) ,,Czy przepis art. 15zzr ust. 1 pkt 2 ustawy o COVID-19 znajduje zastosowanie
do terminu złożenia wniosku w przedmiocie wszczęcia postępowania w oparciu
o wniosek strony tj. w oparciu o przepis art. 165 § 3 o.p.?”;
3) ,,Czy wniosek o odroczenie płatności podatku lub o rozłożenie podatku na raty
jest wnioskiem dotyczącym terminów do dokonania przez stronę czynności
kształtujących jej prawa i obowiązki, o którym mowa w art. 15zzr ust. 1 pkt 2 ustawy
o COVID-19?”;
4) ,,Czy przepis art. 15zzr ust. 1 pkt 2 ustawy o COVID-19 znajduje zastosowanie
do biegu terminu, o którym mowa we wniosku złożonym w przedmiocie odroczenia
terminu płatności podatku lub rozłożenia terminu płatności podatku na raty,

59

w zakresie zobowiązań podatkowych, niezależnie od daty ich powstania
oraz terminu wymagalności?”;
5) ,,Czy warunkiem zastosowania art. 15zzr ust. 1 pkt 2 ustawy o COVID-19
jest tylko złożenie wniosku w trakcie obowiązywania jednego ze stanów
(tj. stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii)?”.
Zdaniem Rzecznika, przepis art. 15zzr ust. 1 ustawy o COVID-19 w zakresie
wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa
administracyjnego obejmuje także terminy, o których mowa w o.p.
Przepis art. 15zzr ust. 1 pkt 2 ustawy o COVID-19 znajduje zastosowanie do terminu
złożenia wniosku w przedmiocie wszczęcia postępowania w oparciu o wniosek strony
tj. w oparciu o przepis art. 165 § 3 o.p.
Pojęcie „terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa
i obowiązki”, o którym mowa w art. 15zzr ust. 1 pkt 2 ustawy o COVID-19, powinno być
interpretowane szeroko. Obejmuje swoim zakresem dokonanie wszelkich czynności
kształtujących prawa przedsiębiorcy na gruncie ordynacji podatkowej, w tym czynności
obejmujące złożenie jakiegokolwiek wniosku w trybie o.p. W szczególności pojęcie to swoim
zakresem obejmuje bieg terminów do złożenia wniosków w przedmiocie odroczenia terminu
płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty.
Zdaniem Rzecznika, z wykładni gramatycznej wynika, że przepis art. 15zzr ust. 1 pkt 2
ustawy o COVID-19 dotyczy biegu terminów zobowiązań podatkowych niezależnie od daty
ich powstania oraz terminu wymagalności.
Rzecznik stoi zatem na stanowisku, że jedynym warunkiem dla skorzystania z ulgi,
o której mowa w przedmiotowym przepisie, jest złożenie wniosku w trakcie obowiązywania
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
W odpowiedzi na powyższe, Minister Finansów wskazał, że w przepisie art. 15zzr
ustawy o COVID-19 uregulowano jedynie kwestie wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia
biegu terminów określonych przepisami prawa administracyjnego. Zdaniem Ministra
Finansów przepisy prawa podatkowego nie są przepisami prawa administracyjnego ze
względu na autonomię prawa podatkowego. W związku z powyższym udzielił odpowiedzi
przeczącej na pozostałe pytania postawione przez Rzecznika.
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Wnioskiem z dnia 6 kwietnia 2020 r. Rzecznik zwrócił się do Wicepremiera, Ministra
Rozwoju o wydanie objaśnień prawnych w zakresie wykładni art. 15zzzg ustawy COVID-19.
Rzecznik przedstawił następujące wątpliwości i stanowisko w sprawie:
1),,Czy udzielane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu
albo zarząd województwa (dalej jako: organ jst), do czasu określenia przez organ
stanowiący jst w drodze uchwały zasad udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ulgi w spłacie należności
pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie,
przypadających za okres stanu epidemicznego lub stanu epidemii jst, o jakich mowa
w art. 15zzzg ust. 1 ustawy o COVID-19, polegające na umorzeniu, odroczeniu terminu
spłaty lub rozłożeniu na raty tych należności mogą być przyznawane zarówno na
wniosek podmiotu, jak i z urzędu?”.
Zdaniem Rzecznika, ulgi, o jakich mowa w art. 15zzzg ust. 1 ustawy o COVID-19,
mogą być przyznawane zarówno na wniosek podmiotu, jak i z urzędu.
2) ,,Jakie przesłanki powinny warunkować przyznanie przez organ jst ulgi polegającej
na umorzeniu omawianych należności?: a) Czy przesłanką umorzenia tych należności
może być sam fakt, że przypadają one jednostce samorządu terytorialnego za okres
stanu zagrożenia epidemicznego albo za okres stanu epidemii?; b) Czy podejmując
decyzję o umorzeniu, należy badać inne okoliczności, takie jak np. ważny interes
podmiotu, czy interes publiczny, względy społeczne lub gospodarcze, skuteczność
ewentualnego postępowania egzekucyjnego?
Zdaniem Rzecznika, z uwagi na szczególnie trudną sytuację, w jakiej znaleźli się
przedsiębiorcy, należy przyjąć, że sam fakt, iż przedmiotowe należności przypadają za okres
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, stanowi podstawę do umorzenia tych
należności.
3) ,,W jakich przypadkach mogą być przyznane przez organ jst ulgi polegające
na odroczeniu terminu spłaty lub rozłożeniu na raty płatności omawianych
należności?: a) Czy do przyznania tych ulg wystarczające jest, że przedmiotowe
należności przypadają jednostce samorządu terytorialnego za okres stanu zagrożenia
epidemicznego albo za okres stanu epidemii?; b) Czy podejmując decyzję
o odroczeniu terminu spłaty lub rozłożeniu na raty płatności tych należności, należy
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badać inne okoliczności, takie jak np. ważny interes podmiotu, czy interes publiczny,
względy społeczne lub gospodarcze, skuteczność ewentualnego postępowania
egzekucyjnego?”.
W ocenie Rzecznika, w art. 15zzzg ustawy o COVID-19 ustawodawca nie wskazał,
jakie przesłanki należy badać przy odroczeniu terminu spłaty lub o rozłożeniu na raty
należności pieniężnych, zatem z uwagi na szczególnie trudną sytuację, w jakiej zaleźli się
przedsiębiorcy, należy przyjąć, że sam fakt, iż przedmiotowe należności przypadają za okres
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, stanowi podstawę do odroczenia terminu
spłaty lub rozłożenia na raty należności pieniężnych tych należności.
W odpowiedzi na powyższe pytania z pkt 1), 2) i 3) Minister Rozwoju wskazał,
że kompetencja organu wykonawczego, o której mowa w art. 15zzzg ust. 1 ustawy
o COVID-19 obejmuje indywidualne przyznawanie ulg na wniosek dłużnika, uzasadniony
jego ważnym interesem lub interesem publicznym, w stosunku do należności z tytułu najmu,
dzierżawy lub użytkowania, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub
epidemii. Jednocześnie uprawnienie organu do samodzielnego przyznawania ulg wygaśnie
z chwilą wejścia w życie stosownej uchwały rady albo sejmiku.
4) ,,Czy do udzielania przez organ jst, wskazanych w art. 15zzzg ust. 1 ustawy
o COVID- 19, ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających za okres stanu
epidemicznego lub stanu epidemii jednostce samorządu terytorialnego, stosuje
się przepisy k.p.a?: a) Jeśli tak, to jaką formę powinno mieć rozstrzygnięcie
postanowienia czy decyzji?; b) Czy od wydanego rozstrzygnięcia przysługuje środek
odwoławczy odwołanie, zażalenie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy?”.
5) ,,Czy też ulgi w spłacie należności wskazane w art. 15zzzg ust. 1 ustawy
o COVID- 19 powinny być udzielane na podstawie przepisów prawa cywilnego? Jeśli
tak, to czy przyznanie ulgi następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli
osoby piastującej funkcję organu jst czy w innej formie?”.
W opinii Rzecznika ulgi w spłacie należności, wskazane w art. 15zzzg ust. 1 ustawy
o COVID- 19, powinny być udzielane na podstawie przepisów prawa cywilnego
w formie jednostronnego oświadczenia woli osoby (osób) piastującej funkcję organu jst.
W odpowiedzi Minister Rozwoju podkreślił, że przyznanie ulgi, o której mowa w art.
15zzzg ust. 1 ustawy o COVID-19, następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli
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przez piastuna organu wykonawczego lub odpowiednio umocowanej do jego reprezentacji
osoby. W tym stanie rzeczy, do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności
z tytułu dzierżawy, najmu lub użytkowania nieruchomości stanowiących własność jednostki
samorządu terytorialnego nie stosuje się przepisów k.p.a.
6) ,,Jakie przesłanki powinny warunkować odstąpienie od dochodzenia omawianych
należności na wniosek podmiotu?: a) Czy przesłanką odstąpienia może być fakt,
że przypadają one jednostce samorządu terytorialnego za okres stanu zagrożenia
epidemicznego albo za okres stanu epidemii oraz okoliczność, że wniosek pochodzi
od podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19?;
b) Czy też podejmując postanowienie o odstąpieniu od dochodzenia należności, należy
badać zaistnienie innych okoliczności, takich jak np. ważny interes podmiotu, czy
interes publiczny, względy społeczne lub gospodarcze, skuteczność ewentualnego
postępowania egzekucyjnego?
Zdaniem Rzecznika, samodzielną podstawę do postanowienia o odstąpieniu
od dochodzenia należności stanowi fakt, że przedmiotowe należności przypadają jednostce
samorządu terytorialnego za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo za okres stanu
epidemii oraz okoliczność, że wniosek pochodzi od podmiotu, którego płynność finansowa
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19.
W odpowiedzi Minister Rozwoju zauważył, że ustawa o finansach publicznych nie
zastrzega dodatkowych warunków dla odstąpienia przez organ od dochodzenia należności.
Z tych względów ustalenie prawa do skorzystania z tej ulgi wymaga spełnienia przesłanek
określonych w art. 15zzzg ustawy o COVID-19. W świetle art. 15zzzg ust. 2 ustawy
o COVID-19 warunkiem odstąpienia od dochodzenia należności jest złożenie stosownego
wniosku oraz spełnienie przez przedsiębiorcę kryterium pogorszenia płynności finansowej
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
1) ,,Jakie

elementy

powinien

zawierać

wniosek

przedsiębiorcy?:

a) Jakie

dane/okoliczności przedsiębiorca musi wykazać?; b) Czy przedsiębiorca musi
przedstawić dokumenty potwierdzające stan majątkowy, jeżeli tak to jakie?; c) Za
jakie okresy ma przedstawić dane?”.
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W świetle art. 15zzzg ust. 2 ustawy o COVID-19 wystarczającym jest podanie
we wniosku przedsiębiorcy o odstąpienie od odchodzenia przedmiotowych należności,
że należności przypadają jst za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
oraz oświadczenie, że wniosek pochodzi od przedsiębiorcy, którego płynność finansowa
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19.
W odpowiedzi Minister Rozwoju wskazał, że wniosek powinien czynić zadość
minimalnym wymogom co do formy pisma urzędowego. We wniosku powinno zostać
precyzyjnie określone żądanie, zawierające wskazanie rodzaju ulgi oraz wykazane istnienie
ważnego interesu po stronie dłużnika lub interesu publicznego, przemawiające odpowiednio
za umorzeniem, odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem należności na raty.
Do uznania organu pozostaje dobór środków uwiarygadniających spełnienie przesłanki,
o której mowa w art. 59 ust. 1 u.f.o.p
2) ,,Czy do postanowienia organu jst o odstąpieniu od dochodzenia należności,
o jakim mowa w art. 15zzzg ust. 2 ustawy o COVID- 19, stosuje się przepisy Działu
II, Rozdziału 9 k.p.a. dotyczące postanowień? Czy na to postanowienie służy środek
odwoławczy w postaci zażalenia albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy?”;
3) ,,Czy też organ jst może postanowić o odstąpieniu od dochodzenia tych należności
pieniężnych na podstawie przepisów prawa cywilnego? Jeśli tak, to czy owo
odstąpienie następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli osoby piastującej
funkcję organu jst, czy w innej formie?”.
Według stanowiska Rzecznika, do postanowienia organu jst o odstąpieniu
od dochodzenia należności, o jakim mowa w art. 15zzzg ust. 2 ustawy o COVID-19,
nie stosuje się przepisów Działu II, Rozdziału 9 k.p.a., dotyczących postanowień. Organ jst
postanawia o odstąpieniu od dochodzenia tych należności pieniężnych na podstawie
przepisów prawa cywilnego, w formie jednostronnego oświadczenia woli osoby (osób)
piastującej funkcję organu jest.
W odpowiedzi Minister Rozwoju podzielił stanowisko Rzecznika, iż do odstąpienia od
dochodzenia należności jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 15zzzg ust. 2
ustawy o COVID-19 należy odpowiednio stosować przepis art. 58 ust. 2 u.f.o.p. Z pojęciem
„postanowienia” w przedmiocie odstąpienia od dochodzenia należności na gruncie art. 15zzzg
ust. 2 ustawy o COVID-19 nie należy utożsamiać wydania postanowienia w rozumieniu
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przepisów k.p.a. Minister wskazał, że decyzja organu w tym zakresie podejmowana jest
bowiem w sferze uprawnień właścicielskich (dominium), a tym samym nie stosuje się do niej
władczych form rozstrzygnięcia, przewidzianych dla spraw administracyjnych.
10) ,,Czy w każdym przypadku, gdy wniosek o umorzenie należności przypadających jst,
jak też wnioski o odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty płatności
należności przypadających jst pochodzą od podmiotu, którego płynność finansowa
uległa

pogorszeniu

w

związku

z ponoszeniem

negatywnych

konsekwencji

ekonomicznych z powodu COVID-19, należy przyjmować, że przyznanie ulgi
uzasadnione jest ważnym interesem dłużnika oraz względami społecznymi
i gospodarczymi?”.
Zdaniem Rzecznika, w każdym przypadku, gdy wniosek o umorzenie należności
przypadających jednostce samorządu terytorialnego, jak też wnioski o odroczenie terminu
spłaty lub rozłożenie na raty płatności należności przypadających jst pochodzą od podmiotu,
którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, przyznanie ulgi uzasadnione jest
ważnym interesem dłużnika oraz względami społecznymi i gospodarczymi.
W odpowiedzi Minister Rozwoju wskazał, że przyznanie ulgi na podstawie art. 15zzzg
ust. 1 ustawy o COVID-19 uwarunkowane jest istnieniem ważnego interesu zobowiązanego
lub interesu publicznego. Ocena spełnienia tej przesłanki powinna być dokonywana
z uwzględnieniem

całokształtu

okoliczności

wpływających

na

sytuację

finansową

wnioskodawcy. Minister podkreślił, że badanie kryteriów warunkujących umorzenie,
odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie należności na raty, jak również decyzja
o uwzględnieniu żądania należy do wyłącznej kognicji właściwego organu.
Wnioskiem z dnia 7 kwietnia 2020 r. Rzecznik wystąpił do Ministra Rozwoju
o wydanie objaśnień prawnych, dotyczących wykładni art. 15zzze ust. 1 i 2 ustawy
o COVID-19.
Rzecznik przedstawił następujące wątpliwości i stanowisko w sprawie:
1) ,,Czy ulgi w spłacie, polegające na umorzeniu, odroczeniu spłaty lub rozłożeniu
na raty należności pieniężnych, o jakich mowa w art. 15zzze ust. 1 ustawy o COVID-19,
mogą być udzielane przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu, bez zgody
wojewody, na wniosek złożony przez przedsiębiorcę, czy jedynie z urzędu?”.
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Ulgi, o jakich mowa w art. 15zzze ust. 1 ustawy o COVID-19 mogą być de facto
przyznawane zarówno na wniosek podmiotu, jak i z urzędu.
2) ,,Jak należy rozumieć pojęcie <odstąpienia od dochodzenia> należności, o którym
mowa w art. 15zzze ust. 2 ustawy o COVID?: a) Czy jest to ulga równoznaczna
z definitywnym umorzeniem tych należności?; b) Czy jest to ulga równoznaczna
z odroczeniem terminu ich spłaty?”.
W ocenie Rzecznika, art. 15zzze ust. 2 daje organowi uprawnienie odstąpienia
od dochodzenia należności, o których mowa w tym przepisie i na zasadach tam
przedstawionych, wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy, a więc w jego indywidualnej
sprawie, pod warunkiem spełnienia przesłanki „pogorszenia płynności finansowej w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”. Oznacza
to, że użyte w art. 15zzze ust. 2 pojęcie „odstąpienie od dochodzenia należności” należy
rozumieć jako oświadczenie o zamiarze niedochodzenia (w dacie rozpoznania wniosku oraz
na przyszłość) od wnioskodawcy należności, o których mowa w tym przepisie. W przypadku
odstąpienia od dochodzenia w rozumieniu art. 15zzze ust. 2 ustawy o COVID-19, późniejsze
ich umorzenie lub rozłożenie na raty będzie bezprzedmiotowe.
3) ,,Czy do udzielania ulg wskazanych w art. 15zzze ust. 1 i ust. 2 ustawy o COVID-19,
stosuje się przepisy k.p.a.? Jeżeli tak, to w jakiej formie: decyzji czy postanowienia,
podejmowane jest rozstrzygnięcie w przedmiocie przyznania ulgi?”.
Ustawodawca w omawianym przepisie reguluje zasady przyznawania ulg w spłacie
należności cywilnoprawnych. Wobec tego w sprawach tych należy stosować cywilnoprawną,
a nie administracyjnoprawną metodę regulacji. Włącza to możliwość stosowania przepisów
kodeksu postępowania administracyjnego.
4) ,,Czy ulgi przyznawane na podstawie art. 15zzze ust. 1 i ust. 2 ustawy o COVID-19
udzielane są na podstawie przepisów prawa cywilnego? Jeśli tak, to w jakiej formie?”.
Zdaniem Rzecznika, należy uznać, że ulgi w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych,
w trybie i na zasadach określonych w art. 15zzze ust. 1 i 2 ustawy o COVID-19, przyznawane
są w formie oświadczenia woli organu uprawnionego do ich przyznania. W przypadku
postanowienia organu o odstąpieniu od dochodzenia należności, wydawanego na wniosek
podmiotu za właściwą formę „postanowienia” należy uznać złożenie przez wierzyciela
i dłużnika odpowiednich oświadczeń woli na podstawie omawianego w niniejszym piśmie art.
508 k.c. Jeśli organ uwzględni w całości wniosek dłużnika o odstąpienie od dochodzenia
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przedmiotowych należności, to należy uznać, iż wniosek ten stanowi wymagane oświadczenie
woli dłużnika.
5) ,,Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby przysługiwała mu ulga na podstawie
art. 15zzze ust. 1 i ust. 2 ustawy o COVID-19?”.
Rzecznik uznaje, że przyznanie ulgi w trybie art. 15zzze ust. 1 ustawy o COVID-19
nie jest uzależnione od spełnienia dodatkowych przesłanek przez przedsiębiorcę. Z kolei ulga
w trybie art. 15 zzze ust. 2 tej ustawy może zostać przyznana wyłącznie na wniosek
przedsiębiorcy po spełnieniu przesłanki pogorszenia płynności finansowej w związku
z ponoszeniem

negatywnych

konsekwencji

ekonomicznych

z

powodu

COVID-19.

W ocenie Rzecznika oznacza to, że przedsiębiorca we wniosku, o którym mowa w art. 15
zzze ust. 2 ustawy o COVID-19, ma obowiązek przedstawić okoliczności wskazujące na
spełnienie tej przesłanki.
Z kolei wykazanie okoliczności, wskazujących na spełnienie przesłanki uprawniającej
do przyznania ulgi na podstawie art. 15zzze ust. 2 ustawy o COVID-19, powinno polegać na
ich uprawdopodobnieniu, a nie na udowodnieniu. Postępowanie to powinno być maksymalnie
uproszczone oraz odformalizowane, by nie stanowiło nadmiernej przeszkody w uzyskaniu
analizowanej pomocy.
Wnioskiem z dnia 9 kwietnia 2020 r. Rzecznik zwrócił się do Wicepremiera, Ministra
Rozwoju o wydanie objaśnień prawnych w zakresie wykładni art. 15zzzf ustawy
o COVID-19.
Rzecznik przedstawił następujące wątpliwości i stanowisko w sprawie:
1) ,,Czy odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych, przypadających
jednostce samorządu terytorialnego w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki
samorządu terytorialnego, udzielane jest wyłącznie tym przedsiębiorcom, którzy złożą
wnioski przed wydaniem uchwały?”;
2) ,,Czy odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych, przypadających
jednostce samorządu terytorialnego w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki
samorządu terytorialnego, może być przyznane przedsiębiorcom, którzy złożą wniosek przed
wydaniem uchwały, jak i tym, którzy złożą wniosek po jej wydaniu?”.
Odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych, przypadających jednostce
samorządu terytorialnego w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu
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terytorialnego, udzielane jest przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19, którzy złożą wniosek przed wydaniem ww. uchwały oraz tym, którzy złożą
wniosek po wydaniu uchwały o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze
cywilnoprawnym.
W odpowiedzi Minister Rozwoju wskazał, że semantyczna, jak i celowościowa
wykładnia art. 15zzzf ustawy o COVID-19 nie daje podstaw do wyprowadzenia tezy,
iż adresatami zawartej w tym przepisie normy są wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy
wystąpili ze stosownym żądaniem przed dniem wejścia w życie uchwały przewidującej
odstąpienie od dochodzenia należności w stosunku do podmiotów, których sytuacja
finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19. Cel regulacji przemawia
za możliwością skorzystania z preferencji także przez tych przedsiębiorców, którzy złożyli
wniosek o udzielenie tej ulgi w okresie obowiązywania uchwały właściwej rady albo sejmiku.
Wprowadzając w art. 15zzzf in fine ustawy o COVID-19 wymóg złożenia przez dłużnika
wniosku o przyznanie ulgi, ustawodawca przesądził o braku możliwości odstępowania przez
organ od dochodzenia należności ex officio (z urzędu). W każdym przypadku zastosowanie
tej ulgi będzie zatem wymagało inicjatywy podmiotu zobowiązanego.
3) ,,Jak należy rozumieć pojęcie „odstąpienia od dochodzenia” należności, o którym
mowa w art. 15zzzf ustawy o COVID-19? Czy okolicznością warunkującą uzyskanie ulgi jest
samo pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19?”.
Pojęcie „odstąpienia od dochodzenia”, o którym mowa w art. 15zzzf ustawy
o COVID-19, należy rozumieć jako całkowitą rezygnację z należnych budżetowi jst kwot
należności o charakterze cywilnoprawnym.
W odpowiedzi Minister Rozwoju poinformował, że odstąpienie od dochodzenia
należności stanowi instrument umożliwiający wierzycielowi rezygnację ze środków ochrony
prawnej, zmierzających do odzyskania należności, które nie podlegają umorzeniu.
Konsekwencją zastosowania takiego środka jest odstąpienie od podejmowania czynności
związanych z egzekucją należnej sumy pieniężnej oraz świadczeń ubocznych. Skorzystanie
z tej ulgi nie prowadzi jednak do wygaśnięcia zobowiązania. W gestii organu pozostaje
wówczas możliwość dochodzenia tej należności w przyszłości lub definitywna rezygnacja
z podejmowania działań windykacyjnych.
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4) ,,Na czym polega pogorszenie płynności finansowej uzasadniające skorzystanie
z pomocy, jakie dane przedsiębiorca musi wykazać, jaki wskaźnik dowodzi pogorszenia
płynności finansowej – w oparciu o jakie dane, za jakie okresy go wyliczamy,
czy przedsiębiorca musi przedstawić dokumenty potwierdzające pogorszenie płynności
finansowej, jeśli tak, to jakie?”.
Okolicznością warunkującą uzyskanie ulgi w formie odstąpienia od dochodzenia
należności cywilnoprawnych jest samo pogorszenie płynności finansowej w związku
z ponoszeniem

negatywnych

konsekwencji

ekonomicznych

z

powodu

COVID-19.

Pogorszenie płynności finansowej, uzasadniające skorzystanie z pomocy, polega na każdym
ograniczeniu lub utracie przez przedsiębiorcę zdolności do spłacania wymagalnych
zobowiązań, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorca nie musi
wykazywać dodatkowych danych ani przedstawiać dowodów potwierdzających wystąpienie
w jego przypadku pogorszenia, ani zakresu pogorszenia jego płynności finansowej.
Wystarczającym jest oświadczenie, że podstawę wniosku stanowi pogorszenie płynności
finansowej wnioskodawcy w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19.
5) ,,Czy w ww. uchwale o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze
cywilnoprawnym, przypadających jednostce samorządu terytorialnego, mogą być określone
inne niż wymienione w art. 15zzzf ustawy o COVID-19 warunki uzyskania przedmiotowej
ulgi? Jeżeli tak, to jakie inne warunki uzasadniają skorzystanie z pomocy, jakie
dane/okoliczności przedsiębiorca musi wykazać, czy przedsiębiorca musi przedstawić
dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek do uzyskania ulgi, jeżeli tak, to jakie,
za jakie okresy ma przedstawić dane?”.
W uchwale o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym,
przypadających jst, nie mogą być określone inne, niż wymienione w art. 15zzzf ustawy
o COVID-19 warunki uzyskania przedmiotowej ulgi. W przedmiotowej uchwale organ jst nie
może wskazać dodatkowych wymogów, jakie uzasadniają skorzystanie z tej formy pomocy,
ani danych czy okoliczności, jakie przedsiębiorca powinien wykazać we wniosku. Brak jest
podstaw do żądania od przedsiębiorcy jakichkolwiek dodatkowych dokumentów.
W odpowiedzi na pytania z pkt 4) i 5) powyżej, Minister Rozwoju wskazał, że ustawa
ogranicza możliwość stanowienia przez właściwą radę albo sejmik zasad przyznawania ulgi
jedynie do tych przedsiębiorców, którzy ponieśli negatywne skutki pandemii oraz złożyli
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stosowne oświadczenie woli. Ustawa nie definiuje pojęcia „pogorszenia płynności
finansowej”, w konsekwencji czego należy je interpretować zgodnie z jego znaczeniem
semantycznym. W zakresie tego pojęcia będą zatem mieścić się w szczególności przypadki,
w których bezpośrednio w związku z pandemią podmiot utracił możliwość regulowania
swoich zobowiązań. Również w graniach uznania organu pozostaje dobór środków
uwiarygadniających spełnienie obligatoryjnych warunków odstąpienia od dochodzenia
należności na zasadzie art. 15zzzf ustawy COVID-19.
6) ,,Czy odstąpienie od dochodzenia należności dotyczy wszystkich należności
cywilnoprawnych, przypadających jednostce samorządu terytorialnego, tzn. czy ulga
obejmuje również przypadające jednostce samorządu terytorialnego należności z tytułu
oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie?”.
Odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych, obejmuje wszelkie
należności cywilnoprawne przypadające jst. Przykładowo należności wynikające z umów
o udostępnienie mienia publicznego, a także z umów sprzedaży nieruchomości i innych
składników majątkowych, czy należności z tytułu usług świadczonych przez jednostki sektora
finansów publicznych. Odstąpienie to obejmuje również (a więc nie tylko) należności
pieniężne z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie.
W odpowiedzi Minister Rozwoju stwierdził, że do należności cywilnoprawnych,
o których mowa w art. 15zzzf ustawy COVID-19 należą także należności z tytułu najmu,
dzierżawy oraz użytkowania nieruchomości, stanowiących własność jednostki samorządu
terytorialnego.
7) ,,Czy ulga w spłacie należności cywilnoprawnych, o jakiej mowa w art.15zzzf
ustawy o COVID-19, dotyczy należności pochodzących z okresu stanu epidemicznego
lub stanu epidemii?”.
8) ,,Czy przedmiotowa ulga może być zastosowana do należności cywilnoprawnych,
przypadających jst za okresy przed i po ogłoszeniu stanu epidemicznego lub stanu epidemii?”.
Ulga w spłacie należności cywilnoprawnych, o jakiej mowa w art.15zzzf ustawy
o COVID-19, dotyczy należności powstałych za czas trwania stanu epidemicznego
lub stanu epidemii, jak również należności za okresy przypadające przed i po ogłoszeniu
stanu epidemicznego lub stanu epidemii.
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W odpowiedzi Minister Rozwoju poinformował, że wobec braku w ustawie ograniczeń,
dotyczących pewnych kategorii należności, instytucja odstąpienia od dochodzenia, o której
mowa w art. 15zzzf ustawy COVID-19, znajduje zastosowanie także do należności, które
stały się wymagalne przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.
Wnioskiem z dnia 15 kwietnia 2020 r . Rzecznik wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych, dotyczących wykładni art. 15zq,
art. 15zr, art. 15zs oraz art. 15zu ustawy o COVID-19.
Rzecznik przedstawił następujące wątpliwości i stanowisko w sprawie:
1) ,,Jak należy rozumieć pojęcie przestoju w prowadzeniu działalności, o którym mowa
w art. 15zq ust. 3 ustawy o COVID-19?”;
2) ,,Czy świadczenie postojowe przysługuje osobie fizycznej, prowadzącej działalność
gospodarczą jednoosobowo, czy także zatrudniającej inne osoby?”;
3) ,,Czy pojęcie przychodu wymienione w art. 15zq ust. 4 pkt 1) i 2) ustawy COVID-19
należy rozumieć ściśle (jako przychód) czy jako dochód?”;
4) ,,Czy wymóg spadku przychodów o 15%, o którym mowa w art. 15zq ust. 4 pkt 1
ustawy o COVID-19 dotyczy podmiotów, które nie uzyskały żadnego przychodu w miesiącu
poprzedzającym?”;
5) ,,Czy przychód, o którym mowa w art. 15zq ust. 4 ustawy o COVID-19, obejmuje
także przychody z tytułu świadczenia usług w oparciu o usługi świadczone w formie online,
które nie były świadczone przed wprowadzaniem stanu zagrożenia epidemicznego
albo wprowadzaniem stanu epidemii?”;
6) ,,Co to jest jedno świadczenie postojowe w rozumieniu art. 15 zr ust. 4 ustawy
o COVID-19?”;
7) ,,Co należy rozumieć pod pojęciem „innych informacji niezbędnych do ustalenia
prawa do świadczenia postojowego”, w rozumieniu art. 15zs ust. 3 pkt 5 ustawy
o COVID-19?”;
8) ,,Czy warunkiem skorzystania ze świadczenia postojowego jest zawarcie umowy
zlecenia w formie pisemnej? Czy w przypadku braku umowy w formie pisemnej,
wystarczające będzie złożenie oświadczenia zleceniobiorcy oraz zleceniodawcy oraz
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przedstawienie

dokumentów

uprawdopodabniających

wykonywanie

zlecenia

(np. na podstawie wyciągów bankowych, faktu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne
za zleceniobiorcę)?”;
9) ,,Jak należy interpretować zawarty w art. 15zu ust. 1 ustawy COVID-19 warunek
wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania świadczenia?”;
10) ,,Czy jest możliwe równoczesne skorzystanie ze świadczenia postojowego
oraz z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, o czym mowa
w art. 15zzc ustawy COVID-19?”;
11) ,,Czy jest możliwe równoczesne skorzystanie ze świadczenia postojowego
oraz z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników, o czym mowa
w art. 15zzb ustawy COVID-19?”;
12) ,,Czy jest możliwe równoczesne skorzystanie ze świadczenia postojowego
oraz z dofinansowania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz ochrony
miejsc pracy, z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o czym mowa
w art. 15g ust. 1 i 2 ustawy o COVID-19?”;
W zakresie powyższych pytań, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
przedstawił następujące wyjaśnienia:
Ad. 1
Oceniając

przestój

w

prowadzeniu

działalności

w

następstwie

COVID-19,

przedsiębiorca powinien uwzględnić takie okoliczności jak spadek przychodów, dochodów,
obrotów, liczby klientów czy ograniczenia w prowadzeniu działalności. Forma przestoju
w prowadzeniu działalności może być różna w zależności od specyfiki branży lub lokalizacji.
Ad. 2
Świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom, opłacającym składki wyłącznie na
własne ubezpieczenie, jak również przedsiębiorcom, którzy zgłosili do ubezpieczeń inne
osoby.
Ad. 3
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r., o szczególnych instrumentach wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695) zniosła
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ograniczenie przychodowe, natomiast pozostawiła kryterium spadku przychodów o 15%
(art. 15zq ust. 4 pkt 1 ustawy o COVID- 19). Ustawa mówi o przychodzie z prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych.
Ad. 4
Oceny spadku przychodu dokonuje się, oceniając przychód uzyskany w miesiącu
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe w stosunku
do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Jeżeli przychody
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie postojowe wynosiły 0, należy
odnieść tę kwotę do miesiąca poprzedzającego ten miesiąc.
Ad. 5
Ustawodawca posługuje się pojęciem przychodu z działalności gospodarczej
w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ad. 6
Żaden przepis nie ogranicza liczby prowadzonych działalności gospodarczych
ani ilości zawartych umów cywilnoprawnych. Jednemu podmiotowi przysługuje jedno
świadczenie z jednego tytułu.
Ad. 7
ZUS nie żąda żadnych innych informacji ponad te, które wynikają z ustawy. Może się
zdarzyć, że będzie wymagane dołączenie innych dokumentów np. pełnomocnictwa.
Ad. 8
Do wniosku dołącza się kopie umów cywilnoprawnych.
Ad. 9
Wniosek powinien zawierać wszystkie elementy wskazane w ustawie. W przypadku
niekompletnego wniosku ZUS wzywa do jego uzupełnienia.
Ad. 10, 11 i 12
Świadczenie postojowe jest świadczeniem nieoskładkowanym i nieopodatkowanym.
Ma charakter socjalny – stanowi wsparcie finansowe dla podmiotów, których sytuacja uległa

73

pogorszeniu. Forma wsparcia w postaci świadczenia finansowego może łączyć się z innymi
formami wsparcia (pomocy) przewidzianymi dla przedsiębiorców.
Wnioskiem z dnia 15 kwietnia 2020 r. Rzecznik zwrócił się do Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych w zakresie wykładni art. 15zzb
ustawy o COVID-19.
Rzecznik przedstawił następujące wątpliwości:
1) ,,Jak należy rozumieć pojęcie wynagrodzenie pracownika?”;
2) ,,Jak należy wyliczyć spadek obrotu gospodarczego w stosunku do przedsiębiorców,
którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w styczniu 2020 r.?”;
3) ,,Czy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia mogą się ubiegać
przedsiębiorcy, który zawiesili działalność gospodarczą w 2019 r.?”;
4) ,,Czy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia mogą się ubiegać
przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali żadnego przychodu w roku 2019 – prowadzili czynności
przygotowawcze (np. montowali linię produkcyjną, organizowali biuro, ponosili koszy na
wytworzenie programu komputerowego)?”;
5) ,,Czy obrót obejmuje także przychody z tytułu świadczenia usług w oparciu
o usługi świadczone w formie online, które nie były świadczone przed wprowadzaniem stanu
zagrożenia epidemicznego albo wprowadzaniem stanu epidemii?’’;
6) ,,Czy

w

przypadku

niedotrzymania

warunku

utrzymania

w

zatrudnieniu

pracowników objętych umową, jednego z pracowników objętych dofinansowaniem,
przedsiębiorca zwraca proporcjonalnie część dofinansowania przypadającą na tego
pracownika, czy też część dofinansowania ogółem (otrzymanego na wszystkich
pracowników)?”;
7) ,,Jak należy rozumieć brak przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,
o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 Prawa upadłościowego?”;
8) ,,Czy w przypadku otrzymania świadczenia postojowego, o jakim mowa
w art. 15zq ustawy o COVID-19, przedsiębiorcy przysługuje również pomoc w formie
dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych
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wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, o jakim mowa w art. 15zzb ustawy
o COVID-19?”;
9) ,,Czy w przypadku otrzymania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń
pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne,
o jakim mowa w art. 15zzb ustawy o COVID-19, przedsiębiorcy przysługuje również pomoc
w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników z art. 15g z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?”;
10) ,,Czy w przypadku otrzymania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń
pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne,
o jakim mowa w art. 15zzb ustawy o COVID-19, przedsiębiorcy przysługuje również pomoc
w formie dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne pracowników z art. 15g ustawy
o COVID-19 z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?”.
Ad. 1
W

odpowiedzi

Minister

Rodziny,

Pracy

i

Polityki

Społecznej

objaśnił,

iż wynagrodzenie, o jakim mowa w art. 15zzb ww. ustawy, należy rozumieć jako
wynagrodzenie brutto, a więc wynagrodzenie o charakterze stałym i bezpośrednio związanym
z wykonywaną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem bez dodatków, których uruchomienie
jest uzależnione od spełnienia przez pracownika dodatkowych przesłanek. Dodatek funkcyjny
jako stały element wynagrodzenia powinien być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia
brutto.
Ad. 2
Według objaśnień Ministra, przedsiębiorca, który ubiega się o dofinansowanie części
wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia
społeczne powinien, celem uzyskania wsparcia, wykazać spadek obrotu (odpowiednio
co najmniej 30, 50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego
z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 r. do lutego i marca
2020 r.). Przedsiębiorca może też zestawić ze sobą okres kolejno następujących po sobie
60 dni roku ubiegłego i roku bieżącego. Należy przyjąć, że przedsiębiorca, starający się
o dofinansowanie, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy,
licząc na dzień złożenia wniosku, zatem przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie
działalności gospodarczej w styczniu 2020 r. nie mogą ubiegać się o tę formę wsparcia.
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Ad. 3
Według objaśnień Ministra możliwość przyznania ww. dofinansowania opiera
się na stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego przedsiębiorcy (odpowiednio
co najmniej 30, 50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego
z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 r. do lutego
i marca 2020 r.). Przedsiębiorca może też zestawić ze sobą okres kolejno następujących po
sobie 60 dni roku ubiegłego i roku bieżącego. Zdaniem Ministra, przedsiębiorcy, których
działalność była zawieszona w ww. okresach, nie mogą ubiegać się o tę formę wsparcia.
Ad. 4
Przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali żadnego przychodu w roku 2019, nie mogą wykazać
spadku obrotów gospodarczych, nie mogą zatem ubiegać się o omawianą formę wsparcia.
Ad. 5
Według objaśnień otrzymanych od Ministra, przy wyliczaniu spadku obrotów należy
wliczać także przychody z tytułu świadczenia usług, w oparciu o usługi świadczone
w formie online, które nie były świadczone przed wprowadzaniem stanu zagrożenia
epidemicznego albo wprowadzaniem stanu epidemii.
Ad. 6
W wydanych objaśnieniach Minister wyjaśnił, że w przypadku niedotrzymania warunku
utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, jednego z pracowników objętych
dofinansowaniem,

przedsiębiorca

zwraca

proporcjonalnie

część

dofinansowania,

przypadającą tylko na tego pracownika.
Ad. 7
Minister wyjaśnił, że zamysłem ustawodawcy było, aby przedsiębiorca, składając
oświadczenie o braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, oświadczał o stanie swojej
wypłacalności na dzień składania wniosku.
Ad. 8
Przedsiębiorcy, który otrzymał świadczenie postojowe, przysługuje również pomoc
w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.
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Ad. 9 i 10
Według wydanych na przedmiotowy wniosek objaśnień, przedsiębiorca może otrzymać
pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dalej „ FGŚP”, wyłącznie
w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników
w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy (wynagrodzenia,
składki). Jeżeli przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzenia z innego źródła,
w związku z ochroną miejsc pracy, to nie może skorzystać z dofinansowania wynagrodzenia
z FGŚP na tych samych pracowników.
Wnioskiem z dnia 16 kwietnia 2020 r. Rzecznik zwrócił się do Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych, dotyczących wykładni
art. 15zzc ustawy o COVID-19.
Rzecznik przedstawił następujące wątpliwości:
1) ,,Jak

należy

wyliczyć

spadek

obrotu

gospodarczego

w

stosunku

do przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w styczniu
2020 r.?”;
2) ,,Czy o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mogą
ubiegać się przedsiębiorcy, który zawiesili działalność gospodarczą w 2019 r. i prowadzą ją
ponownie od stycznia 2020 r.?”;
3) ,,Czy o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mogą
ubiegać się przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali żadnego przychodu w roku 2019, ale
prowadzili czynności przygotowawcze (organizowali biuro, ponosili koszy na wytworzenie
programu komputerowego)?”;
4) ,,Czy obrót obejmuje także przychody z tytułu świadczenia usług w oparciu
o usługi świadczone w formie online, które nie były świadczone przed wprowadzaniem stanu
zagrożenia epidemicznego?”;
5) ,,Jak należy rozumieć brak przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,

o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 Prawa upadłościowego?”;
6) ,,Czy w przypadku otrzymania świadczenia postojowego, o jakim mowa w art. 15zq
ustawy o COVID-19, przedsiębiorcy przysługuje również pomoc w formie dofinansowania
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części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, o jakim mowa w art. 15zzc ustawy
o COVID-19?”.
Ad. 1
W objaśnieniach prawnych Minister wyjaśnił, że przedsiębiorca, który ubiega się
o dofinansowanie, powinien, celem uzyskania wsparcia wykazać spadek obrotu (odpowiednio
co najmniej 30, 50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego
z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 r. do lutego i marca
2020 r.). Należy przyjąć, że przedsiębiorca, starający się o dofinansowanie, powinien
prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy, licząc na dzień złożenia
wniosku, zatem przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej
w styczniu 2020 r., nie mogą ubiegać się o tę formę wsparcia.
Ad. 2
Według

objaśnień

udzielonych

przez

Ministra,

możliwość

przyznania

ww. dofinansowania opiera się na stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego
przedsiębiorcy (odpowiednio co najmniej 30, 50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy
roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 r.
do lutego i marca 2020 r.). Przedsiębiorca może też zestawić ze sobą okres kolejno
następujących po sobie 60 dni roku ubiegłego i roku bieżącego. Zdaniem Ministra,
przedsiębiorcy, których działalność była zawieszona w ww. okresach, nie mogą ubiegać się
o tę formę wsparcia.
Ad. 3
Zdaniem Ministra, o dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej nie mogą
ubiegać się przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali żadnego przychodu w roku 2019, ponieważ
w opisanej sytuacji wykazanie spadku obrotów gospodarczych nie jest możliwe.
Ad. 4
Minister wyjaśnił, że przy wyliczaniu spadku obrotów należy wliczać także przychody
z tytułu świadczenia usług w oparciu o usługi świadczone w formie online, które nie były
świadczone przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo wprowadzeniem
stanu epidemii.
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Ad. 5
Zgodnie z udzielonymi przez Ministra objaśnieniami, zamysłem ustawodawcy było,
aby przedsiębiorca, składając oświadczenie o braku przesłanek do ogłoszenia upadłości,
oświadczał o stanie swojej wypłacalności na dzień składania wniosku.
Ad. 6
Przedsiębiorcy, który otrzymał świadczenie postojowe, o jakim mowa w art. 15zq
ustawy o COVID-19, przysługuje również pomoc w formie dofinansowania części kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej, o jakim w art. 15zzc ustawy o COVID-19,
z zaznaczeniem, że środki finansowe nie mogą być przeznaczone na ten sam cel.
Wnioskiem z dnia 17 kwietnia 2020 r. Rzecznik zwrócił się do Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych, dotyczących wykładni art. 15g
ustawy o COVID-19.
Rzecznik przedstawił następujące wątpliwości i stanowisko w sprawie:
1) ,,Jak należy rozumieć pojęcie wynagrodzenie pracownika?: a) Czy jest to
wynagrodzenie zasadnicze bez żadnych dodatków, dopłat, w tym bez dodatku funkcyjnego?
b) Czy też jest to wynagrodzenie zasadnicze z wypłacanymi dotychczas pracownikowi
dodatkami, jak np. premie, dodatek funkcyjny?; c) Za jaki okres i ewentualnie w jakiej
wysokości należy przyjąć do obliczenia wynagrodzenia dodatki okresowe (np. kwartalne)?”.
2) ,,Jak należy rozumieć pojęcie przestoju ekonomicznego, o którym mowa
w art. 15g ust. 1 ustawy o COVID-19?”.
3) ,,Jak należy rozumieć spełnienie kryterium, wskazanego w art. 15g ust. 3 ustawy

o COVID-19 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 października 2013 r.
o szczególnych rozwiązaniach, związanych z ochroną miejsc pracy, tj. braku przesłanek do
ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 Prawa upadłościowego?
4) ,,Jak

należy

wyliczyć

15-procentowy

spadek

obrotów

gospodarczych

w przypadku przedsiębiorców, którzy nie uzyskiwali przychodów z prowadzonej działalności
gospodarczej w 2019 r., tych, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej w 2019 r. oraz
tych którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w styczniu 2020 r.?”.
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5) ,,Czy obrót obejmuje także przychody z tytułu świadczenia usług w oparciu
o usługi świadczone w formie online, które nie były świadczone przed wprowadzaniem stanu
zagrożenia epidemicznego albo wprowadzaniem stanu epidemii?”.
6) ,,Czy w przypadku otrzymania świadczenia postojowego, o jakim mowa
w art. 15zq ustawy o COVID-19, przedsiębiorcy przysługuje również pomoc w formie
świadczeń

na

dofinansowanie

wynagrodzenia

pracowników

objętych

przestojem

ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy oraz środków na opłacenie składek na
ubezpieczenia
wynagrodzenia

społeczne

należne

wypłacanych

ze

od

pracodawcy

środków

od

Funduszu

przyznanych

świadczeń

Gwarantowanych

na

Świadczeń

Pracowniczych?”.
7) ,,Czy jest możliwe równoczesne skorzystanie ze świadczeń na dofinansowanie

wynagrodzenia pracowników, objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem
czasu pracy, wypłacanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
oraz z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, o jakim mowa w art. 15zzb ustawy
o COVID-19?”
8) ,,Czy jest możliwe równoczesne skorzystanie ze świadczeń na opłacenie składek na
ubezpieczenia

społeczne

należne

od

pracodawcy,

od

przyznanych

świadczeń

na wynagrodzenia, wypłacanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych oraz z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników
oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, o jakim mowa
w art. 15zzb ustawy COVID-19?”.
Ad. 1
Przez wynagrodzenie pracownika należy rozumieć miesięczne wynagrodzenie brutto,
a więc wynagrodzenie o charakterze stałym i bezpośrednio związanym z wykonywaną
funkcją lub zajmowanym stanowiskiem, bez dodatków, których uruchomienie jest
uzależnione od spełnienia przez pracownika dodatkowych przesłanek. Dodatek funkcyjny,
jako stały element wynagrodzenia, powinien być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia
brutto. Do wynagrodzenia miesięcznego nie wlicza się dodatków okresowych.
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Ad. 2
Przestój ekonomiczny został zdefiniowany w art. 2 pkt 1 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Przez przestój ekonomiczny rozumie się
okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika,
pozostającego w gotowości do pracy.
Ad. 3
Zgodnie z otrzymanymi objaśnieniami, przedsiębiorca, ubiegający się o pomoc,
powinien spełniać kryterium braku przesłanek do ogłoszenia upadłości na dzień składania
wniosku o przyznanie dofinansowania.
Ad. 4
Zgodnie z otrzymanymi objaśnieniami, w przypadku 15-procentowego spadku obrotów
gospodarczych, przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali przychodów z prowadzonej działalności
gospodarczej w grudniu 2019 r. i nie prowadzili działalności gospodarczej w 2019 r. i ci,
którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w styczniu 2020 r., nie mogą
ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych.
Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w styczniu
2020 r., mogą ubiegać się o tę formę pomocy, o ile wykażą co najmniej 25-procentowy
spadek obrotów gospodarczych, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego
miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia
poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do miesiąca poprzedniego.
Ad. 5
W udzielonej na wniosek odpowiedzi, Minister potwierdził stanowisko Rzecznika,
przedstawione we wniosku i wyjaśnił, że przy wyliczaniu spadku obrotów gospodarczych
należy wliczać także przychody w tytułu świadczenia usług w oparciu o usługi świadczone
online, które nie były świadczone przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii.
Ad. 6
Zgodnie z objaśnieniami, przedsiębiorcy, który otrzymał świadczenie postojowe, może
przysługiwać również pomoc w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników oraz
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składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, należnych od pracodawcy od przyznanego
dofinansowania, po spełnieniu ustawowych przesłanek. Wskazane świadczenia nie mogą być
pobierane łącznie przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
Ad. 7 i 8
W odpowiedzi na pytania 7) i 8) Minister wyjaśnił, że jeśli przedsiębiorca otrzymuje
dofinansowanie do wynagrodzenia z innego źródła, w związku z ochroną miejsc pracy, to nie
może skorzystać z dofinansowania na wynagrodzenia z FGŚP na tych samych pracowników.
Nie ma możliwości skorzystania wyłącznie ze świadczeń na opłacenie składek na
ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy.
Wnioskiem z dnia 23 kwietnia 2020 r. Rzecznik zwrócił się do Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych, dotyczących wykładni art. 31zo,
art. 31zp, art. 31zq ustawy o COVID-19.
Rzecznik przedstawił następujące wątpliwości:
1. ,,Czy zwolnienie, o jakim mowa w art. 31zo ustawy o COVID-19, dotyczy
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na
Fundusz

Pracy,

Fundusz

Solidarnościowy,

Fundusz

Gwarantowanych

Świadczeń

Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 kwietnia
2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych we wniosku o zwolnienie, mimo iż płatnik po
złożeniu wniosku z uwagi na upływ ustawowego terminu dokonał wpłaty na poczet tych
należności, czy też zwolnienie to dotyczy należności z tytułu składek za ww. okres
nieopłaconych na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie?”;
2) ,,Czy we wnioskach o zwolnienie z opłacania nieopłaconych należności z tytułu
składek, złożonych przed dniem 18 kwietnia 2020 r., do liczby ubezpieczonych zgłoszonych
do ubezpieczenia społecznego należało wliczać pracowników młodocianych?”;
3) ,,Czy przepis art. 31zo ust. 6 ustawy o COVID-19 stosuje się do wniosków
składanych od dnia 18 kwietnia 2020 r., a dotyczących składek za marzec i kwiecień
2020 r.?”;
4) ,,Czy przedsiębiorcy zatrudniającemu np. dwóch pracowników, za których
jako płatnik opłaca wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne, przysługuje zwolnienie
z nieopłaconych należności z tytułu składek zdrowotnych, o jakim mowa w art. 31zo ust. 1
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ustawy o COVID-19, skoro przepis mówi o pracownikach zgłoszonych do ubezpieczeń
społecznych?”;
5) ,,Czy przedsiębiorcy, który korzysta z tzw. ulgi na start, opłacającemu wyłącznie
składki na ubezpieczenie zdrowotne, przysługuje zwolnienie z nieopłaconych należności
z tytułu składek?”;
6) ,,Co należy rozumieć pod pojęciem <inne informacje niezbędne do umorzenia
składek>, w rozumieniu art. 31zp ust. 2 pkt 3 ustawy o COVID-19?”;
7) ,,Czy informacja o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek następuje w formie
decyzji?”;
8) ,,Czy od rozstrzygnięcia w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania składek
przysługuje środek odwoławczy?”.
Ad. 1
Minister wyjaśnił, iż zwolnieniu ze składek na podstawie art. 31zo ust. 1, 1a, 1b i 2
podlegają za marzec składki nieopłacone, jak również opłacone, natomiast składki
za miesiąc kwiecień i maj zwolnieniu podlegają tylko w przypadku, gdy nie zostały opłacone.
Ad. 2 i 3
Zgodnie z udzieloną przez Ministra odpowiedzią, do liczby ubezpieczonych,
zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego nie należy wliczać pracowników młodocianych.
Zasadę tę stosuje się do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od tego, kiedy został
złożony wniosek.
Ad. 4
Zgodnie z objaśnieniami, osobie, zatrudniającej pracowników, będzie przysługiwało
zwolnienie ze składek, o których mowa w art. 31zo ust. 1 ustawy o COVID-19, jeżeli spełnia
pozostałe warunki przewidziane w ustawie (liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeń, złożony
poprawny wniosek oraz dokumenty rozliczeniowe za miesiące zwolnienia).
Ad. 5
Minister udzielił odpowiedzi, iż osoby korzystające z ulgi na start i opłacające składki
wyłącznie za siebie, mogą ubiegać się o zwolnienie ze składek na podstawie art. 31zo ust. 2b
ustawy o COVID-19.
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Ad. 6
Zgodnie z objaśnieniami, ZUS nie żąda żadnych innych informacji, które nie wynikają
z ustawy. Może jednak zdarzyć się sytuacja, że wymagane będzie dołączenie innych
dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, np. pełnomocnictwa, gdy wniosek
składany jest przez osobę upoważnioną.
Ad. 7 i 8
Minister

wyjaśnił,

że

pozytywne

rozstrzygnięcie

nie

ma

formy

decyzji,

a jedynie informacji o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek. Od pozytywnego
rozstrzygnięcia nie przysługuje środek odwoławczy.
Wnioskiem z dnia 27 kwietnia 2020 r. Rzecznik wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych, dotyczących wykładni art. 15g ustawy
o COVID-19.
Rzecznik przedstawił następujące wątpliwości
1) ,,Czy cudzoziemcy, wykonujący pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu
wykonywania pracy, mogą być objęci przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem
czasu pracy, o jakim mowa w art. 15g ust. 1 ustawy o COVID-19, bez potrzeby złożenia
nowego oświadczenia i wpisu do ewidencji oświadczeń?”.
2) ,,Czy cudzoziemcy, wykonujący pracę na podstawie zezwolenia na pracę, mogą być
objęci przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, o jakim mowa
w art. 15g ust. 1 ustawy o COVID-19, bez potrzeby zmiany dotychczasowego lub uzyskania
nowego zezwolenia na pracę?”.
3) ,,Czy

przedsiębiorcy,

zatrudniającemu

cudzoziemców

objętych

przestojem

ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, o jakim mowa w art. 15g ust. 1
ustawy o COVID-19, przysługują świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy w formie
wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie
wynagrodzeń tych pracowników oraz środki z tego Funduszu na opłacenie składek na
ubezpieczenia społeczne?”.
4) ,,Jak należy rozumieć <łączny okres 3 miesięcy>, o jakim mowa w art. 15g ust. 16
ustawy o COVID-19?”.
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5) ,,Czy przedsiębiorca może ubiegać się o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony
miejsc pracy i środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników,
o jakich mowa w art. 15g ust. 1 i ust. 2 ustawy o COVID-19, za okresy obejmujące:
a) 30 następujących po sobie dni kalendarzowych, b) niepełne miesiące (np. jeden
lub dwa tygodnie)?”.
6) ,,Czy w sytuacji, gdy w czasie obowiązywania umowy o wypłatę świadczeń
na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Świadczeń Pracowniczych, pracodawca skróci
okres przestoju ekonomicznego w stosunku do jednego pracownika albo przywróci
obowiązujący jednego pracownika wymiar czasu pracy, będzie zobowiązany do zwrotu
całości otrzymanych środków, czy też części środków, którą otrzymał na dofinansowanie
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne tego pracownika? Czy w takiej sytuacji
pracodawcy przysługują świadczenia za ten okres, w którym pracownik ten był objęty
przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy?”.
Ad. 1 i 2
W odpowiedzi na pytania 1) i 2) Minister wyjaśnił, że cudzoziemiec może wykonywać
pracę na zmienionych warunkach bez potrzeby uzyskania kolejnego zezwolenia na pracę lub
wpisu nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji
oświadczeń.
Ad. 3
W wydanych objaśnieniach Minister wyjaśnił, iż podmiot, o którym mowa
w art. 15g ust. 1 ustawy o COVID-19, dla którego cudzoziemiec świadczy pracę w oparciu
o umowę o pracę albo na innej podstawie określonej w art. 15 ust. 4 ustawy o COVID-19,
może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia takiego pracownika z FGŚP na
podstawie art. 15g ustawy o COVID-19, po spełnieniu innych przesłanek określonych w tym
przepisie (objęcie cudzoziemca przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu
pracy, zawarcie porozumienia, wykazanie spadku obrotów gospodarczych).
Ad. 4
Według objaśnień trzy miesiące to maksymalny okres, przez jaki przysługuje
dofinansowanie, jednakże podmiot, o którym mowa w art. 15g ust. 1, może wystąpić
o pomoc na krótszy okres.
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Ad. 5
W tym zakresie Minister przedstawił stanowisko, że dofinansowanie z FGŚP wypłacane
jest za okresy, w których pracownicy są objęci przestojem ekonomicznym albo obniżonym
wymiarem czasu pracy, wskazane w zawartym porozumieniu. Wprowadzenie obniżonego
wymiaru czasu pracy albo przestoju ekonomicznego musi zostać zawarte w drodze
porozumienia, wskazującego konkretne okresy. Możliwe jest składanie wniosków na okresy
wyłącznie miesięczne, maksymalnie do 3 miesięcy. Nie można zawrzeć umowy o wypłatę
świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP za część miesiąca.
Ad. 6
Minister wyjaśnił, że dopuszczalne jest czasowe świadczenie pracy przez pracownika
objętego przestojem ekonomicznym lub czasowe przywrócenie obowiązującego danego
pracownika

czasu

pracy

w

danym

miesiącu.

W

takim

przypadku

pracodawca

(w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu pobierania przez pracowników świadczeń)
musi zwrócić dofinansowanie za okres świadczenia pracy przez pracownika objętego
przestojem lub za okres, w którym pracownik świadczył pracę w niezmniejszonym wymiarze
czasu pracy, na którego wynagrodzenie otrzymał dofinansowanie. Pracodawca nie ma
obowiązku zwrotu świadczeń za okres, w którym pracownik był faktycznie objęty przestojem
ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.
Wnioskiem z dnia 4 maja 2020 r. Rzecznik zwrócił się do Wiceprezesa, Ministra
Rozwoju o wydanie objaśnień prawnych w zakresie wykładni art. 15zzd ust. 1 i ust. 2 ustawy
o COVID-19.
Rzecznik przedstawił następujące wątpliwości:
1) ,,Czy

starosta

mikroprzedsiębiorcy,

może
który

udzielić
zawiesił

pożyczki

ze

wykonywanie

środków

Funduszu

działalności

Pracy

gospodarczej

przed 1 marca 2020 r. (np. w grudniu 2019 r.), a podjął wykonywanie tej działalności po tej
dacie (np. w kwietniu 2020 r.)?”;
2) ,,Czy o udzielenie pożyczki na podstawie art. 15zzd ustawy o COVID-19 może
ubiegać się osoba będąca na emeryturze i prowadząca działalność gospodarczą?”;
3) ,,Czy o udzielenie pożyczki na podstawie art. 15zzd ustawy o COVID-19 może
ubiegać się osoba pozostająca w stosunku pracy i prowadząca działalność gospodarczą?”;
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4) ,,Czy o udzielenie pożyczki na podstawie art. 15zzd ustawy o COVID-19 powinna
ubiegać się spółka cywilna, czy też jej wspólnicy?”;
5) ,,Czy w sytuacji, gdy mikroprzedsiębiorca, niezatrudniający pracowników przez
pewien okres (np. tydzień) przypadający w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki,
przebywał

na

zasiłku

chorobowym,

traci

prawo

do

umorzenia

pożyczki

wraz z odsetkami?”.
Ad. 1
Według otrzymanych objaśnień, pożyczka może być udzielona tym przedsiębiorcom,
którzy aktywnie prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r., zaś zgodnie
z nowymi przepisami przed 1 kwietnia 2020 r. Przedsiębiorcy, którzy zawiesili w marcu
2020 r. prowadzoną uprzednio działalność, po jej odwieszeniu mogą ubiegać się o pożyczkę.
Ad. 2 i 3
Według objaśnień Ministra, osoby posiadające prawo do emerytury i pozostające
w stosunku pracy, prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG, mają
prawo do otrzymania niskooprocentowanej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności.
Ad. 4
W objaśnieniach Minister podzielił stanowisko Rzecznika, przedstawione we wniosku,
że o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki mogą ubiegać się wspólnicy spółki cywilnej,
a nie spółka cywilna.
Ad. 5
Przedsiębiorca, który w okresie 3 miesięcy od dnia otrzymania pożyczki przebywa
czasowo na zasiłku chorobowym, nie traci prawa do umorzenia pożyczki, pod warunkiem,
że nie zawiesi w tym czasie formalnie działalności gospodarczej.
Wnioskiem z dnia 6 maja 2020 r. Rzecznik zwrócił się do Ministra Rozwoju
o wydanie objaśnień prawnych w zakresie wykładni art. 12 ust. 1 ustawy OSIR.
Rzecznik przedstawił następujące wątpliwości i stanowisko w sprawie:
,,Czy w świetle przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia MFIPR w związku z art. 12 ust. 1
ustawy OSIR, w związku art. 5 załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014, pomoc w postaci
subwencji finansowej, o której mowa w regulaminie ubiegania się o udział w programie
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rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”,
może być udzielona mikroprzedsiębiorcy, wykonującemu jednoosobową działalność
gospodarczą niezatrudniającemu pracowników?”.
Zgodnie z art. 2 ww. załącznika, w kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się
jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Z kolei sposób liczenia liczby
pracowników zdefiniowany został w art. 5 pkt c, w świetle którego liczba personelu
odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP), tj. liczbie pracowników zatrudnionych.
W skład personelu wchodzą właściciele-kierownicy.
Zdaniem Rzecznika, po zastosowaniu wykładni gramatycznej, przywołanych powyżej
przepisów wskazać należy, że przez mikroprzedsiębiorcę należy rozumieć także
przedsiębiorcę jednoosobowego, który nie zatrudnia pracowników.
W odpowiedzi Minister Rozwoju wskazał, że na potrzeby określenia podmiotu
uprawnionego do udziału w Programie, za mikroprzedsiębiorcę uznaje się podmiot, który na
31 grudnia 2019 r. łącznie spełnia następujące warunki: zatrudnia co najmniej jednego
pracownika oraz nie więcej niż dziewięciu pracowników (z wyłączeniem właściciela) oraz
jego roczny obrót za 2019 rok lub suma bilansowa w 2019 rok nie przekracza kwoty 2 mln
EUR. Określenie statusu powinno uwzględniać inne warunki określone w treści Programu,
w Regulaminie ubiegania się o udział w Programie oraz rozporządzeniu 651/2014. Art. 12
ust. 1 ustawy o systemie instytucji rozwoju stanowi, że Polski Fundusz Rozwoju udziela
finansowania, w szczególności mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom
spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Brzmienie art. 12 ust. 1 nie wyklucza
zawarcia w programie rządowym, o którym mowa w art. 21 a ust. 2, dodatkowych warunków,
które musi spełnić przedsiębiorca. Zatem przedsiębiorca, niezatrudniający żadnych
pracowników nie może być beneficjantem programu.
Wnioskiem z dnia 6 maja 2020 r. Rzecznik zwrócił się do Ministra Rozwoju
o wydanie objaśnień prawnych w zakresie wykładni art. 12 ust. 1 ustawy OSIR.
Rzecznik przedstawił następujące wątpliwości i stanowisko w sprawie:
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3) ,,Czy w świetle przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia MFIPR w związku z art. 12 ust. 1
ustawy OSIR, w związku art. 5 załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014, pomoc w postaci
subwencji finansowej, o której mowa w regulaminie ubiegania się o udział w programie
rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”,
może być udzielona mikroprzedsiębiorcy, zatrudniającemu dziewięciu pracowników na pełen
etat oraz jednego pracownika w niepełnym wymiarze etatu art. pół etatu (RJP 9,5 etatu) lub
trzy czwarte etatu (RJP 9,75)?”.
W świetle powyższej definicji, mikroprzedsiębiorcą jest każdy przedsiębiorca,
zatrudniający mniej niż 10 pracowników. W przypadku pracowników zatrudnionych na część
etatu, liczba osób zatrudnionych powinna być liczona jako ułamkowa cześć rocznych
jednostek pracy (RJP). Tym samym, w każdym przypadku, gdy liczba rocznych jednostek
pracy (RJP) jest mniejsza niż 10, art. wynosi 9,5 etatu czy 9,75 etatu, przedsiębiorca ten jest
mikroprzedsiębiorcą, któremu przysługuje pomoc w postaci subwencji finansowej, o której
mowa w regulaminie ubiegania się o udział w Programie rządowym „Tarcza Finansowa
Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”. A contrario przedsiębiorcy tego
nie można zakwalifikować do grupy małych przedsiębiorców.
W odpowiedzi Minister Rozwoju wyjaśnił, że pomoc udzielana przez Polski Fundusz
Rozwoju oparta jest na uchwale Rady Ministrów nr 50 z dnia 27 kwietnia 2020 r.,
ustanawiającej Program rządowy ,,Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla
małych i średnich firm. Na potrzeby określenia podmiotu uprawnionego do udziału
w Programie, za mikroprzedsiębiorcę uznaje się podmiot, który na 31 grudnia 2019 r. łącznie
spełnia następujące warunki: zatrudnia co najmniej jednego pracownika oraz nie więcej niż
dziewięciu pracowników (z wyłączeniem właściciela), oraz jego roczny obrót za 2019 rok lub
suma bilansowa w 2019 rok nie przekracza kwoty 2 mln EUR. Określenie statusu powinno
uwzględniać inne warunki określone w treści Programu, w Regulaminie ubiegania się o udział
w Programie rządowym oraz Załącznika I do rozporządzenia 651/2014. Biorąc pod uwagę
powyższe, podmiotowi, zatrudniającemu dziewięciu pracowników na pełen etat oraz jednego
pracownika

w

niepełnym

wymiarze

etatu,

nie

może

być

udzielona

pomoc

w postaci subwencji finansowej.
4) ,,W jaki sposób liczona jest praca osób, które pracowały w niepełnym wymiarze
godzin, (art. pracownicy zatrudnieni na niepełny wymiar etatu) przy udzielaniu pomocy
w postaci subwencji finansowej, o której mowa w Regulaminie ubiegania się o udział
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w Programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych
i średnich firm”?”.
Według oceny Rzecznika, przy udzielaniu pomocy w postaci subwencji finansowej,
praca osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin (pracownicy zatrudnieni na
niepełny wymiar etatu), powinna być liczona jako ułamkowa część rocznych jednostek pracy.
W odpowiedzi na powyższe, Minister Rozwoju wskazał, że praca osób, które nie
przepracowały pełnego roku, osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez
względu na długość okresu zatrudnienia, lub pracowników sezonowych jest obliczana jako
część ułamkowa RJP. W skład personelu wchodzą pracownicy, osoby pracujące dla
przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,
właściciele-kierownicy,

a

także

partnerzy,

prowadzący

regularną

działalność

w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. Praktykanci lub studenci,
odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym,
nie wchodzą w skład personelu. Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani
wychowawczego. Wysokość kwoty pomocy zależy od liczby etatów, osoby zatrudnione na
część etatu art. 0,5 etatu oblicza się jako ułamek etatu. Przykładowo, przedsiębiorca
zatrudniający pracowników w liczbie 4,5 etatu otrzyma kwotę wsparcia w wysokości
wskazanej w Programie rządowym pomnożoną przez 4,5.
Wnioskiem z dnia 11 maja 2020 r. Rzecznik wystąpił do Ministra Rozwoju o wydanie
objaśnień prawnych w zakresie wykładni art. 3 ust. 4, art. 10 ust. 1 i 3 oraz art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r., o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695) – dalej „ustawa”.
Rzecznik przedstawił następujące wątpliwości
1) ,,Czy Instytucja w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy, rozpoznając wniosek o udzielenie
wsparcia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, jest podmiotem w rozumieniu art. 1 pkt 2
k.p.a., powołanym z mocy prawa lub na podstawie porozumień do rozstrzygania spraw
w sposób wymieniony w pkt 1 art. 1 k.p.a., to jest w drodze decyzji administracyjnych albo
załatwianych milcząco?”;
2) ,,Czy do postępowania z wniosku przedsiębiorcy o wsparcie, o którym mowa
w art. 10 ust. 1 ustawy, stosuje się Kodeks postępowania administracyjnego?”;
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3) ,,W jakiej formie następuje odrzucenie wniosku, o którym mowa w art. 11 ust. 4
ustawy?”;
4) ,,Czy od rozstrzygnięcia w przedmiocie odrzucenia wniosku, o którym mowa
w art. 11 ust. 4 ustawy, przysługuje przedsiębiorcy środek odwoławczy?”;
5) ,,Do kogo należy kierować środek odwoławczy od rozstrzygnięcia w przedmiocie
odrzucenia wniosku, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy?”;
6) ,,Co należy rozmieć pod pojęciem oparcia kolejnego wniosku o wsparcie nie na tych
samych przesłankach, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy?”;
7) ,,Jakie elementy ma zawierać informacja, przedstawiająca opis <planowanych przez
przedsiębiorcę

działań,

w

celu

ustabilizowania

jego

sytuacji

ekonomicznej>,

w rozumieniu art. 10 ust. 3 ustawy?”;
8) ,,Jak należy rozumieć pojęcie <planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu
ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej>, o którym mowa art. 10 ust. 3 ustawy?”;
9) ,,Czy Instytucja, o której mowa w art. 3 pkt 4 ustawy, może, rozpoznając wniosek
o wsparcie, żądać dodatkowych dokumentów potwierdzających <planowanie przez
przedsiębiorcę

działania,

w

celu

ustabilizowania

jego

sytuacji

ekonomicznej>,

np. biznesplan?”;
10) ,,Co należy rozumieć przez spełnienie wymogów udzielenia wsparcia, o którym
mowa w art. 11 ust. 4 ustawy?”;
Rzecznik, w odpowiedzi na powyższy wniosek, skierowany do Ministra Rozwoju,
otrzymał pismo sporządzone przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., następującej treści:
Zdaniem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (dalej jako: ARP), podmiot ten nie
jest

organem rozstrzygającym wnioski

o udzielenie wsparcia w

formie decyzji

administracyjnej albo milcząco, a procedura udzielania wsparcia stanowi wewnętrzną
procedurę ARP. Instytucja oraz jej spółki zależne nie są podmiotami w rozumieniu art. 1 pkt 2
k.p.a., ani art. 5 k.p.a. organami administracyjnymi powołanymi z mocy prawa lub na
podstawie porozumień do rozstrzygania spraw w sposób wymieniony w pkt 1 art. 1 k.p.a., to
jest w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco. Podmiot wydający
objaśnienia powołał się na art. 3 ust. 1 ustawy i podniósł, że Instytucja wszelkie wymienione
w ustawie formy wsparcia oferuje przedsiębiorcom w warunkach rynkowych proponując

91

różne, dostosowane do potrzeby danego przedsiębiorcy, instrumenty finansowego wsparcia
zwrotnego udzielanego na rzecz przedsiębiorców, w odformalizowanych względem k.p.a.
warunkach rynkowych.
Do postępowania w przedmiocie udzielenia wsparcia przez ARP., jako Instytucję
w rozumieniu ustawy, nie znajduje zastosowania k.p.a. Procedowanie wniosku przedsiębiorcy
o wsparcie jest oparte na procedurach samodzielnie opracowanych przez Instytucję, których
celem jest umożliwienie przedsiębiorcom uzyskania wsparcia, w tym szczególnie pożyczek,
gwarancji, poręczenia oraz innych instrumentów, których przedmiotem jest finansowanie
działalności gospodarczej. Ocena merytoryczna wniosku odbywa się zgodnie z wewnętrznymi
zasadami ARP i jej spółki zależnej – ARP Leasing sp. z o.o., z uwzględnieniem uproszczonej
procedury oceny wniosków w celu spełnienia terminów określonych w ustawie.
Odrzucenie wniosku następuje np. po bezskutecznym wezwaniu przedsiębiorcy
do uzupełnienia istotnych braków wniosku lub złożeniu wniosku niespełniającego
wymaganych przez Instytucję warunków. Informacja ta jest wysyłana do przedsiębiorcy
w formie pisemnego oświadczenia drogą elektroniczną (mailową) przez Instytucję wraz
z podaniem podstaw odrzucenia wniosku (formalnych i merytorycznych). Wewnętrzna
procedura stosowana przez Instytucję nie przewiduje formy typowej dla jurysdykcyjnego
postępowania administracyjnego, to jest postanowienia ani decyzji, gdyż przyjmuje się,
że procedura udzielania wsparcia nie stanowi postępowania administracyjnego w rozumieniu
k.p.a. Na stronie internetowej Instytucji (www.arp-tarcza.pl) zamieszczone zostały wzory
dokumentów wraz z instrukcją ich wypełniania, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka jego
odrzucenia.
Z uwagi na okoliczność, że rozstrzygnięcie Instytucji w przedmiocie wniosku
o wsparcie nie ma charakteru władczego, od tego rozstrzygnięcia nie przysługuje środek
odwoławczy w rozumieniu k.p.a. Przedsiębiorcy przysługuje prawo ponownego złożenia
wniosku o wsparcie opartego na nowych przesłankach, to jest może on zawnioskować o niższą
kwotę wsparcia lub przedstawić adekwatne dla wnioskowanej kwoty i swojej sytuacji
ekonomicznej zabezpieczenie zawrotu otrzymanego wsparcia.
Nie ma procedury odwoławczej w przypadku odrzucenia wniosku i w związku
z tym nie ma adresata takiego środka odwoławczego. Przedsiębiorca ma prawo złożenia
nowego wniosku o wsparcie, opartego na nowych przesłankach (zawnioskować o niższą
kwotę wsparcia lub zaoferować adekwatne dla wnioskowanej kwoty i swojej sytuacji
ekonomicznej zabezpieczenie zawrotu otrzymanego wsparcia).
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Należy przez to rozumieć powołanie się przez przedsiębiorcę na nowe przesłanki
otrzymania wsparcia. Mogą one dotyczyć wykazania trudnej sytuacji spowodowanej
epidemią, nowymi okolicznościami, wskazaniem niższej kwoty finansowania, nową ofertą
zabezpieczenia kwoty zwrotu wsparcia. Nowe przesłanki mogą istnieć w dniu składania
pierwszego wniosku o wsparcie, pod warunkiem, że nie zostały w nim podniesione. Działanie
to ma na celu wyeliminowanie wyłudzania wsparcia oraz umożliwienie innym
przedsiębiorcom dostępu do instrumentów finansowych oferowanych przez Instytucję.
Opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji
ekonomicznej powinien zawierać przedstawienie przez przedsiębiorcę konkretnych działań
związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, w szczególności w zakresie
przeznaczenia środków uzyskanych ze wsparcia na spłatę bieżących i wymagalnych
zobowiązań w stosunku do podmiotów trzecich, zapłaty bieżących wynagrodzeń, dokonania
niezbędnych czynności zabezpieczających majątek, w tym towary przed ich utratą
i zniszczeniem. Celem tej regulacji jest zobowiązanie przedsiębiorcy do rozpisania, w jaki
sposób zamierza on wykorzystać przekazane mu tytułem wsparcia środki oraz by określił
swoje potrzeby w tym zakresie.
Pojęcie to należy rozumieć jako zdarzenia oczekiwane, które mają dotyczyć poprawy
sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy, tak by jego interesy mogły zostać zabezpieczone bez
ryzyka zwolnień pracowników czy upadłości. Planowane przez przedsiębiorcę działania
w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej prezentowane są przez przedsiębiorcę
w dokumencie: ”Plan wpływów i wydatków w ciągu najbliższych 12 miesięcy”, załączonym
do wniosku. Zintegrowaną częścią Planu jest Rachunek zysków i strat /F01 za 2 miesiące roku
poprzedniego (dla celów porównawczych) lub za kolejne 2 miesiące roku 2020. Plan ma
zawierać opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji
ekonomicznej oraz przedstawiać przepływy finansowe z uwzględnieniem przewidywanych
wpływów (przychodów, dotacji, środków z tytułu uzyskanego wsparcia), jak i wydatków
z podziałem na kategorie (wynagrodzenia, składki ZUS, podatki, usługi obce, dzierżawy,
koszty (najem itp.) obciążenia stałe, kredyty, pożyczki, spłaty rat leasingowych itp. Wzór
planu jest dostępny na stronie internetowej Instytucji. Instytucja oczekuje przedstawienia
przez przedsiębiorcę w sposób rzetelny jego aktualnej sytuacji ekonomicznej oraz strategii na
przyszłe działanie w warunkach kryzysu. Instytucja może żądać przedstawienia dodatkowych
dokumentów w celu potwierdzenia faktycznej potrzeby wsparcia u przedsiębiorcy.
Spełnienie wymogów udzielenia wsparcia oznacza udostępnienie przez przedsiębiorcę
Instytucji wymaganych przez nią danych (personalnych, kontaktowych, finansowych)
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wskazanych w
z

formularzu

udostępnieniem

wniosku.

Instytucji

przez

Spełnienie wymogów
przedsiębiorcę

związane jest

dokumentów

również

związanych

z jego działalnością gospodarczą, takich jak bilans czy sprawozdanie finansowe bądź
dokumentację związaną z posiadanym leasingiem. Spełnienie wymogów wsparcia związane
jest również ze złożeniem stosownych oświadczeń co do udostępnienia informacji, jak
i możliwości weryfikacji przedsiębiorcy przez Instytucję. Spełnienie oczekiwanych wymogów
wiąże się z perspektywiczną zdolnością do spłaty wnioskowanego finansowania oraz
wskazaniem formy zabezpieczenia zwrotu finansowania.
Wnioskiem z dnia 12 maja 2020 r. Rzecznik zwrócił się do Ministra Rozwoju
o wydanie objaśnień prawnych w zakresie wykładni art. 12 ust. 1 ustawy OSIR.
Rzecznik przedstawił następujące wątpliwości i stanowisko w sprawie:
1) „Czy od decyzji PFR o odmowie przyznania pomocy w postaci subwencji
finansowej, o której mowa w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu
Rozwoju dla małych i średnich firm”, przyznawanej w oparciu o przepisy art. 21a ust. 1 i 2
ustawy OSIR i art. 27 ust. 4 ustawy o spójności, przysługuje przedsiębiorcy procedura
odwoławcza na podstawie stosowanych odpowiednio przepisów art. 53 i art. 61 ustawy
o spójności tj. w trybie rozdziału 15 ww. ustawy?”
2) ,,W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 1, proszę o wskazanie,
czy decyzja o odmowie przyznania pomocy, o której mowa w art. 21a ust. 1 i 2 ustawy OSIR
i art. 27 ust. 4 ustawy o spójności, decyzja Polskiego Funduszu Rozwoju w postaci subwencji
finansowej, o której mowa w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu
Rozwoju dla małych i średnich firm”, podlega kontroli sądów powszechnych lub sądów
administracyjnych?”.
Od decyzji Polskiego Funduszu Rozwoju o odmowie przyznania pomocy w postaci
subwencji finansowej, o której mowa w Programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego
Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, przyznawanej w oparciu o przepisy art. 21a
ust. 1 i 2 ustawy OSIR i art. 27 ust. 4 ustawy o spójności, przysługuje przedsiębiorcy
procedura odwoławcza na podstawie stosowanych odpowiednio przepisów rozdziału 15
ustawy o spójności.
W odpowiedzi na powyższy wniosek Rzecznika, Minister Rozwoju wskazał, że
zarówno procedura odwoławcza, jak i procedura wyjaśniająca nie są procedurami opartymi
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o Kodeks postępowania administracyjnego. Zdaniem Ministra, PFR nie udziela wsparcia
w formie subwencji na podstawie decyzji administracyjnej, ale w formie umowy
cywilnoprawnej, zawartej z przedsiębiorcą, ubiegającym się o pomoc. W relacji
z beneficjentami Programu, PFR występuje jako spółka prawa handlowego, a nie jako organ
administracji publicznej. Stąd też, w przypadku nieudzielenia wsparcia przedsiębiorcy nie
przysługuje odwołanie w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, ani protest
w rozumieniu ustawy o spójności.
Wnioskiem z dnia 20 maja 2020 r. Rzecznik zwrócił się do Ministra Rozwoju
o wydanie objaśnień prawnych, dotyczących wykładni art. 12 ust. 1 ustawy OSIR w związku
z § 2 Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia
2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach
programów operacyjnych na lata 2014-2020, w celu wspierania polskiej gospodarki
w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2020 roku poz. 773), w związku
z art. 5 załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014 w związku z art. 8 ust. 11 ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych.
Rzecznik przedstawił następujące wątpliwości:
1) „Czy w świetle przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia MFIPR w związku z art. 12 ust. 1
ustawy OSIR w związku art. 4 i 5 załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014 w celu
uzyskania subwencji finansowej, o której mowa w regulaminie ubiegania się o udział
w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych
i średnich firm”, do liczby pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorcę wliczana może
być osoba współpracująca w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy o SUS?”;
2) „Czy w świetle przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia MFIPR w związku z art. 12 ust. 1
ustawy OSIR w związku art. 5 załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014, w celu uzyskania
subwencji

finansowej,

o

której

mowa

w

regulaminie

ubiegania

się

o

udział

w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych
i średnich firm”, do liczby pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorcę wliczana może
być osoba związana z przedsiębiorcą umową zlecenia?”.
W odpowiedzi

Minister Rozwoju podkreślił,

że zastosowanie

mechanizmu,

przewidzianego w art. 31zo ustawy o COVID-19, prowadzi do przysporzenia po stronie
pracodawcy w postaci zmniejszenia jego zobowiązań związanych z zatrudnieniem. Dzięki
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tym rozwiązaniom, pracodawca nie stawia do dyspozycji pracownika wynagrodzenia brutto,
gdyż część z tego wynagrodzenia ma prawo zatrzymać i nim swobodnie dysponować we
własnym zakresie.
Wnioskiem z dnia 26 maja 2020 r. Rzecznik wystąpił do Wiceprezesa Rady
Ministrów, Ministra Rozwoju o wydanie objaśnień prawnych w zakresie wykładni art. 15g
ustawy o COVID-19 w związku z postanowieniami Programu rządowego „Tarcza Finansowa
Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, stanowiącego załącznik do
uchwały Nr 50/2020 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie Programu
rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”.
Rzecznik przedstawił następujące wątpliwości i stanowisko w sprawie:
1) ,,Czy przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w ujęciu
ilościowym w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy o COVID-19, może ubiegać się o wsparcie
finansowe w ramach rządowego programu wsparcia „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu
Rozwoju dla małych i średnich firm”?
W opinii Rzecznika, przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych
w ujęciu ilościowym, w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy o COVID-19, może ubiegać się
o wsparcie finansowe w ramach rządowego programu wsparcia „Tarcza Finansowa Polskiego
Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”.
2) ,,Na podstawie jakich danych finansowych, przedsiębiorcy, ubiegający się
o wsparcie finansowe w ramach rządowego programu wsparcia „Tarcza Finansowa Polskiego
Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, powinni wyliczać spadek obrotów
gospodarczych w ujęciu wartościowym, w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy o COVID-19?”.
Zdaniem Rzecznika, przedsiębiorcy, ubiegający się o wsparcie finansowe w ramach
rządowego

programu

wsparcia

„Tarcza

Finansowa

Polskiego

Funduszu

Rozwoju

dla małych i średnich firm”, powinni wyliczać spadek obrotów gospodarczych w ujęciu
wartościowym, w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy o COVID-19, na podstawie danych
finansowych zawartych w księgach rachunkowych lub ewidencjach prowadzonych
na potrzeby rozliczania podatków dochodowych.
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W odpowiedzi Minister Rozwoju wskazał, że przedsiębiorcy, wnioskujący o wsparcie
w ramach Programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych
i Średnich Firm”, nie mają możliwości wykazania ilościowego spadku przychodów.
3) ,,Na podstawie jakich danych finansowych powinni wyliczać spadek obrotów
gospodarczych, w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy o COVID-19, przedsiębiorcy, ubiegający
się o wsparcie finansowe w ramach rządowego programu wsparcia „Tarcza Finansowa
Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, rozliczający się metodą kasową?”;
4) ,,Na podstawie jakich danych finansowych powinni wyliczać spadek obrotów
gospodarczych, w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy o COVID-19 przedsiębiorcy, ubiegający
się o wsparcie finansowe w ramach rządowego programu wsparcia „Tarcza Finansowa
Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, rozliczający się kwartalnie?”;
5) ,,Na podstawie jakich danych finansowych powinni wyliczać spadek obrotów
gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy o COVID-19, przedsiębiorcy, ubiegający
się o wsparcie finansowe w ramach rządowego programu wsparcia „Tarcza Finansowa
Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, wystawiający faktury VAT
marża?”.
W zakresie powyższych pytań z pkt 3), 4) i 5) powyżej, Rzecznik przedstawił
stanowisko, zgodnie z którym przedsiębiorcy, ubiegający się o wsparcie finansowe w ramach
rządowego programu wsparcia „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych
i średnich firm”, rozliczający się metodą kasową, rozliczający się kwartalnie i wystawiający
faktury VAT marża, powinni wyliczać spadek obrotów gospodarczych, w rozumieniu art. 15g
ust. 9 ustawy o COVID-19, na podstawie danych finansowych zawartych w księgach
rachunkowych lub ewidencjach podatkowych prowadzonych na potrzeby rozliczania
podatków dochodowych.
W odpowiedzi Minister Rozwoju wyjaśnił, że poprzez przychody ze sprzedaży (obroty
gospodarcze), określone w Regulaminie, należy rozumieć:
a) sprzedaż towarów i usług, wykazaną w deklaracji VAT-7 - w stosunku do
beneficjentów będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się miesięcznie;
b) sprzedaż towarów i usług, wykazaną w deklaracji VAT-7K (w zakresie przychodu
za rok 2019) lub ewidencji JPK_VAT (w zakresie przychodu za dany miesiąc) –
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w stosunku do beneficjentów, będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi
się kwartalnie;
c) przychód z innych źródeł (tzw. przychód operacyjny), w rozumieniu ustawy o CIT, albo
przychód, w rozumieniu ustawy o PIT, stanowiące podstawę do obliczenia zaliczki na
podatek dochodowy - w stosunku do beneficjentów:
- będących czynnymi podatnikami VAT, wystawiającymi faktury VAT marża (w tym
beneficjentów, którzy wykazali co najmniej - jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT
marży), - będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,
- świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie
przedmiotowe), - niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych
podmiotowo z VAT),
- rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
d) kwotę oszacowaną przez beneficjenta na podstawie wystawionych faktur lub
rachunków – w stosunku do beneficjenta korzystającego z karty podatkowej
(niebędącego czynnym podatnikiem VAT).
Minister Rozwoju wyjaśnił ponadto, iż w przypadku transakcji wymiany walut,
dokonywanych przez podmioty, prowadzące działalność gospodarczą, polegającą na kupnie
i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży (działalność
kantorowa), za przychód ze sprzedaży należy uznać zrealizowany wynik w okresie
miesięcznym. Wynik ten rozumiany jest jako różnica pomiędzy wartością sprzedaży danej
waluty a wartością zakupu danej waluty w tym miesiącu.

Wnioskiem z dnia 27 maja 2020 r. Rzecznik wystąpił do Prezesa ZUS o wyjaśnienie,
czy rozłożenie na raty zaległych płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy (dalej ,,składki ZUS”),
za okresy przypadające do końca trzeciego kwartału 2019 r., daje przedsiębiorcy możliwość
uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w składkach ZUS, na potrzeby otrzymania wsparcia,
przysługującego przedsiębiorcom na podstawie art. 15zzb i art. 15zzc ustawy o COVID-19.
W odpowiedzi na powyższe ZUS wyjaśnił, że zgodnie z zasadami prawa cywilnego,
należności rozłożone przez wierzyciela na raty nie są wymagalne, jeśli postanowienia układu
ratalnego są realizowane przez dłużnika w terminie. W rozumieniu ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych oraz przepisów Kodeksu cywilnego, dłużnik taki nie zalega z opłatą
składek, pomimo że posiada na swoim koncie z tego tytułu zadłużenie.
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Ocena, czy rozłożenie na raty zadłużenia za dany okres będzie kwalifikowane
jako wystarczający warunek do uzyskania wsparcia, pozostaje w gestii starosty, który jest
uprawniony do jego przyznania, na podstawie art. 15zzb i art. 15zzc ustawy
o COVID-19.
ZUS wyjaśnił ponadto, że zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek
potwierdza stan faktyczny istniejący w dniu jego wydania. Nie może ono obejmować
rozliczeń płatnika za okres wcześniejszy aniżeli dzień jego wydania. Natomiast w przypadku,
gdy płatnik chce otrzymać informację o rozliczeniu za dany okres, ZUS może wydać
zaświadczenie o stanie rozliczeń, które będzie potwierdzało stan konta płatnika na żądany
przez niego dzień, przypadający przed datą złożenia wniosku.

Wnioskiem z dnia 29 maja 2020 r. Rzecznik zwrócił się do Ministra Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych w zakresie wykładni art. 15zzb
ust. 5 i art. 15zzzh ust. 1 ustawy o COVID-19.
Rzecznik przedstawił następujące wątpliwości:
,,Czy w świetle przepisu art. 15zzb ustawy o COVID-19, pomoc w postaci
dofinansowania części koszów wynagrodzenia przyznawana jest przedsiębiorcom, będącym
członkami grupy kapitałowej zgodnie z definicją zamieszczoną w przepisach ustawy Prawo
przedsiębiorców, czy też w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014?”.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w wydanych objaśnieniach, podzielił
stanowisko Rzecznika. Wskazał, że mając na uwadze fakt, że przynależność do grupy
kapitałowej nie ma znaczenia dla określania statusu mikro- małych i średnich
przedsiębiorców na gruncie ustawy – Prawo przedsiębiorców, dofinansowanie, o którym
mowa w art. 15zzb ustawy o COVID-19, może być przyznane także przedsiębiorcom
będącym członkami grupy kapitałowej.
Wnioskiem z dnia 1 czerwca 2020 r. Rzecznik zwrócił się do Ministra Rozwoju
o wydanie objaśnień prawnych w zakresie wykładni art. 12 ust. 1 ustawy OSIR.
Rzecznik przedstawił następujące wątpliwości i stanowisko w sprawie:
1) ,,W jaki sposób obliczana jest wartość referencyjna zatrudnienia dla ustalenia statusu
mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy, o którym mowa w punkcie 3.1.1 uchwały Rady
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Ministrów 50/2020 dla potrzeb przyznania subwencji finansowej na podstawie programu
rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm?”.
2) ,,Czy w przypadku małego i średniego przedsiębiorcy, wartość zatrudnienia
dla ustalenia statusu małego i średniego przedsiębiorcy ustala się według stanu zatrudnienia
na podstawie umów o pracę na dzień 31 grudnia 2019 r.? Czy też jako wartość ustalaną
w skali rocznej jako średnioroczne zatrudnienie w całym 2019 r. – tzw. roczne jednostki
pracy (RJP), którym odpowiada liczba pracowników zatrudnionych w ciągu całego roku
referencyjnego w danym przedsiębiorstwie?”;
3) ,,Czy w przypadku, gdy wartość referencyjna w 2019 r. była wyższa niż 250 RJP,
przedsiębiorca traci status średniego przedsiębiorcy w sytuacji, gdy w 2018 r. wartość ta była
niższa niż 250 RJP?”.
Wartość referencyjna zatrudnienia dla ustalenia statusu mikro-, małego i średniego
przedsiębiorcy, o którym mowa w punkcie 3.1.1 uchwały Rady Ministrów 50/2020 dla
potrzeb przyznania subwencji finansowej na podstawie Programu rządowego ,,Tarcza
Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, stanowi wartość
obliczaną w skali rocznej jako średnioroczne zatrudnienie w całym 2019 r. przez obliczenie
tzw. rocznych jednostek pracy (RJP), którym odpowiada liczba pracowników zatrudnionych
w ciągu całego roku referencyjnego w danym przedsiębiorstwie.
Wartością referencyjną zatrudnienia dla ustalenia statusu mikro-, małego i średniego
przedsiębiorcy, o którym mowa w punkcie 3.1.1 uchwały Rady Ministrów 50/2020 dla
potrzeb przyznania subwencji finansowej, o której mowa w programie rządowym ,,Tarcza
Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” nie jest stan
zatrudnienia na podstawie umów o pracę na dzień 31 grudnia 2019 r.
W przypadku, gdy wartość referencyjna w 2019 roku była wyższa niż 250 RJP,
przedsiębiorca nie traci statusu średniego przedsiębiorcy w sytuacji, gdy w 2018 roku wartość
ta była niższa niż 250 RJP. Dla utraty tego statusu niezbędnie jest przekroczenie powyższych
wartości referencyjnych dwa lata z rzędu.
Do dnia sporządzania niniejszego dokumentu Rzecznik nie otrzymał odpowiedzi
na powyższy wniosek.
Wnioskiem z dnia 20 sierpnia 2020 r. Rzecznik zwrócił się do Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych, dotyczących wykładni art. 31zo
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ust. 1 w zw. z art. 15g ustawy o COVID-19 oraz wykładni art. 31zo ust. 1a w zw. z art. 15g
ustawy o COVID-19.
Rzecznik przedstawił następujące wątpliwości:
1) ,,Czy fakt skorzystania przez przedsiębiorcę ze zwolnienia, o którym mowa
w art. 31zo ust. 1 ustawy COVID-19, wyłącza możliwość jednoczesnego skorzystania przez
tego samego przedsiębiorcę ze świadczenia, o którym mowa w art. 15g ust. 1 ustawy
COVID-19, w części, w jakiej to świadczenie pokrywa składki na ubezpieczenia społeczne
pracowników należne od pracodawcy, od kwoty dofinansowania do wynagrodzenia,
o którym mowa w art. 15g ust. 2 ustawy o COVID-19?”;
2) ,,Czy fakt skorzystania przez przedsiębiorcę ze zwolnienia, o którym mowa
w art. 31zo ust. 1a ustawy o COVID-19, wyłącza możliwość jednoczesnego skorzystania
przez tego samego przedsiębiorcę ze świadczenia, o którym mowa w art. 15g ust. 1 ustawy
o COVID-19, w części, w jakiej to świadczenie pokrywa składki na ubezpieczenia społeczne
pracowników

należne od pracodawcy, od kwoty dofinansowania do wynagrodzenia,

o którym mowa w art. 15g ust. 2 ustawy o COVID-19?”.
W odpowiedzi Minister wskazał, że instrument, określony w art. 15g ustawy o COVID19 podlega dofinansowaniu za maksymalny okres do 3 miesięcy począwszy od miesiąca
złożenia wniosku, co w takim samym zakresie dotyczy obu tytułów zaspokajanych w ramach
ochrony miejsc pracy, tj. wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na
ubezpieczenia społeczne (art. 15g ust. 16 ustawy o COVID-19).
W przypadku, gdy uzyskano pomoc na podstawie art. 31zo ust. 1 albo 1a ustawy
o COVID-19 w postaci zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek,
wymienionych w ww. przepisach na okres 3 miesięcy, brak jest możliwości przyznania
pomocy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie art. 15g ust. 2
ww. ustawy w zakresie takiego samego tytułu wypłaty, tj. przyznania środków Funduszu na
opłacenie składek tych samych pracowników na ubezpieczenia społeczne, należnych
od pracodawcy. Istnieje natomiast możliwość uzyskania wsparcia na podstawie art. 15g ust. 2
na pokrycie ww. składek w pełnym zakresie wobec pracowników przedsiębiorcy nieobjętych
uprzednio pomocą na podstawie art. 31zo ust. 1 albo 1a lub wobec pracowników objętych tą
formą pomocy w okresie krótszym niż 3 miesiące. Natomiast przyznanie środków z FGŚP na
opłacenie składek w drugim z przypadków powinno nastąpić na okres odpowiednio
proporcjonalny do wyczerpania limitu 3 miesięcy, o którym mowa w art. 15g ust. 16.
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Przykładowo,

jeśli

skorzystano

przez

2

miesiące

z

instrumentu,

określonego

w art. 31zo ust. 1/la specustawy COVID-19, do wykorzystania pomocy ze środków FGŚP
w tym zakresie pozostaje 1 miesiąc. Tym sposobem łączny okres, przez który przedsiębiorca
korzysta z instrumentów wsparcia, ustanowionych przepisami specustawy COVID-19
w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, należnych od pracodawcy, nie przekroczy
maksymalnego limitu 3 miesięcy, niezależnie od terminu złożenia wniosku.
Wnioskiem z dnia 22 października 2020 r. Rzecznik wystąpił do Wiceprezesa Rady
Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wydanie objaśnień prawnych,
dotyczących wykładni art. 15zzb ustawy o COVID-19.
Rzecznik przedstawił następujące wątpliwości:
,,Czy w przypadku spełnienia wszystkich warunków otrzymania dofinansowania,
o jakim mowa wart. 15zzb ustawy o COVID-19, dofinansowanie to przysługuje
przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 P.P., zatrudniającemu pracowników, którzy przez
określony czas wykonują na jego rzecz pracę za granicą (pracownicy oddelegowani):
a) w sytuacji, gdy składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane są w Polsce, zaś
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych pracowników
odprowadzane są za granicą (np. w Niemczech)?;
b) w przypadku, gdy składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych od tych pracowników odprowadzane są za granicą
(np. w Niemczech)?”.
W odpowiedzi Minister Rozwoju, Pracy i Technologii wskazał, że przedsiębiorca, który
prowadzi działalność w Polsce i posiada oddział firmy za granicą oraz deleguje pracowników
może skorzystać z dofinansowania do części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia
społeczne (art. 15zzb) dla oddelegowanych pracowników, przez okres maksymalnie
3 miesięcy, pod warunkiem, że pomimo oddelegowania pracownicy nie zmieniają swojego
pracodawcy i nadal przedsiębiorca, ubiegający się o dofinansowanie, pokrywa koszt
wynagrodzeń tych pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na
ubezpieczenia społeczne i odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od tych pracowników.
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X. Skarga nadzwyczajna
Rzecznik, na podstawie art. 89 § 2 SNU, wniósł skargę nadzwyczajną od
prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Na podstawie art. 89 § 1 pkt 2 SNU,
Rzecznik zaskarżonemu wyrokowi zarzucił rażące naruszenie prawa materialnego, tj. art. 627
k.c., poprzez jego błędną wykładnię, w świetle której wykonanie metryki gruntu nie prowadzi
do powstania rezultatu wymaganego dla umowy o dzieło, z uwagi na fakt, że czynności
służące wykonaniu metryki gruntu to czynności o charakterze powtarzalnym oraz
odtwórczym i nie mają na celu wytworzenia produktu o cechach zindywidualizowanych.
Powyższe naruszenie miało charakter rażący, ponieważ skutkiem przedmiotowej błędnej
wykładni było uznanie przez Sąd, że strony łączyła umowa o świadczenie usług, do której
zastosowanie

mają

przepisy

dotyczące

umowy

zlecenia,

co skutkowało

błędnym

zastosowaniem przepisu art. 6 ust 1 pkt 4 i art. 12 ust. 1 ustawy o SUS.
Dodatkowo, na podstawie art. 89 § 1 pkt 2 SNU, Rzecznik zaskarżonemu wyrokowi
zarzucił rażące naruszenie prawa materialnego, tj. art. 750 k.c. w związku z art. 6 ust 1 pkt 4
i art. 12 ust. 1 ustawy o SUS poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, polegające na przyjęciu,
że strony łączyła umowa o świadczenie usług, do której zastosowanie mają przepisy
dotyczące umowy zlecenia, a w konsekwencji, że wykonawcy podlegają obowiązkowo
ubezpieczeniom społecznym w sytuacji, gdy strony łączyła umowa o dzieło, o której mowa
w art. 627 k.c., a której zawarcie nie kreuje ww. obowiązku ubezpieczenia.
Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do
ponownego rozpoznania.

XI. Wniosek do NSA o wydanie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych
Wnioskiem z dnia 18 grudnia 2020 r., Rzecznik wystąpił do NSA o wyjaśnienie:
Czy w świetle art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów
administracyjnych (Dz. U. 2002 r., Nr 153, poz. 1271) - dalej p.u.s.a. oraz art. 134 § 1 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1302) - dalej p.p.s.a., ocena wszczęcia postępowania karnego skarbowego
z punktu widzenia wywołania wyłącznie skutku w postaci wydłużenia postępowania
podatkowego poprzedzającego wydanie decyzji podatkowej i w celu nierozpoczęcia albo
zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w rozumieniu art. 70
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§ 6 pkt 1 oraz art. 70c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1325) – dalej o.p., mieści się w granicach sprawy sądowej kontroli legalności
tej decyzji?
oraz o uznanie, że:
W świetle art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów
administracyjnych (Dz. U z 2002 r., Nr 153, poz. 1271) – dalej p.u.s.a. oraz art. 134 § 1
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1302,) - dalej p.p.s.a., ocena wszczęcia postępowania karnego
skarbowego z punktu widzenia wywołania wyłącznie skutku w postaci wydłużenia
postępowania podatkowego poprzedzającego wydanie decyzji podatkowej i w celu
nierozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
w rozumieniu art. 70 § 6 pkt 1 oraz art. 70c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325) – dalej o.p., mieści się w granicach sprawy sądowej
kontroli legalności tej decyzji.

XII. Postępowanie przed TSUE w przedmiocie prawa do odliczenia podatku naliczonego
od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
Rzecznik wstąpił do postępowania z wniosku WSA w Gliwicach o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, w związku z postępowaniem krajowym o sygnaturze akt I SA/Gl
495/19, w sprawie o numerze C-895/19.
a. Przedmiot postępowania.
Organy podatkowe wskazują, że w przypadku otrzymania faktury z tytułu
wewnątrzwspólnotowego

nabycia

towarów,

w

okresie

dłuższym

niż

3

miesiące

od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał
obowiązek podatkowy, podatnik nie będzie miał możliwości zrealizowania prawa do
odliczenia podatku od towarów i usług w deklaracji podatkowej, złożonej za okres, w którym
będzie zobowiązany rozliczyć podatek należny, lecz w deklaracji za okres rozliczeniowy,
w którym podatnik tę fakturę otrzyma, tj. „na bieżąco”. Aby prawo do odliczenia podatku od
towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów mogło być zrealizowane
w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał
obowiązek podatkowy, wnioskodawca powinien otrzymać fakturę w terminie 3 miesięcy od
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upływu miesiąca, w którym ten obowiązek podatkowy powstał. Brak faktury spowoduje brak
możliwości odliczenia podatku od towarów i usług.
Powyżej opisany przypadek niedopełnienia przez podatnika wymogów formalnych,
w zakresie skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, dotyczy zdarzeń,
w których z przyczyn niezależnych od podatnika ujął on fakturę w nieprawidłowym
(błędnym) okresie rozliczeniowym, po czym dokonał korekty rozliczenia, bądź też podatnik
nie otrzymał faktury od kontrahenta lub też podatnik otrzymał pierwotnie dokument, który był
wadliwy pod względem formalnym i ostatecznie (tj. po kilku miesiącach) otrzymał
prawidłową fakturę, ale w terminie późniejszym niż trzy miesiące od upływu miesiąca,
w którym w stosunku do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy.
Rozliczenie podatku naliczonego w terminie późniejszym (niż 3 miesiące) skutkuje
dla podatnika negatywnymi skutkami podatkowymi w postaci konieczności uiszczenia
odsetek za zwłokę. Przedmiotowy obowiązek ciąży, zdaniem organów podatkowych,
na podatniku de facto niezależnie od rzeczywistego spełnienia przez niego warunków
materialnych dla odliczenia podatku naliczonego oraz w sytuacji, gdy uchybienie dotyczyło
niedopełnienia przez niego jedynie warunków formalnych. Odsetki są naliczane niezależnie
od wagi i skali naruszenia wymogów formalnych przez podatnika oraz niezależnie od
rzeczywistego istnienia ryzyka oszustw, wyłudzeń, czy też świadomego zaniżenia
zobowiązania podatkowego.
b. Stanowisko Rzecznika.
Zdaniem Rzecznika, obowiązek zapłaty odsetek, będący skutkiem braku możliwości
odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek
podatkowy, pozostaje w sprzeczności z zasadą proporcjonalności oraz neutralności podatku
od towarów i usług.
Neutralność opodatkowania podatkiem od towarów i usług w sposób najbardziej
jaskrawy uwidacznia się w zasadach rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Podkreślenia wymaga, że zwolnienie od podatku dostawy wewnątrzwspólnotowej w państwie
członkowskim rozpoczęcia wewnątrzwspólnotowej wysyłki lub wewnątrzwspólnotowego
transportu towarów, której odpowiada nabycie wewnątrzwspólnotowe, podlegające
opodatkowaniu w państwie członkowskim zakończenia wysyłki lub transportu, pozwala
uniknąć podwójnego opodatkowania, a przez to naruszenia zasady neutralności podatkowej,
na której opiera się wspólny system VAT (zob. wyrok z dnia 27 września 2007 r. w sprawie
C-409/04 Teleos i in.).
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W przypadku tych dostaw mechanizm ich rozliczenia został skonstruowany w oparciu
o równoważność podatku należnego oraz naliczonego. Mechanizm ten zakłada neutralność
podatku, ponieważ kwocie podatku należnego odpowiada jednocześnie kwota podatku
naliczonego, wynikająca z tej samej czynności opodatkowanej. Innymi słowy ustawodawca
zagwarantował realizację zasady neutralności opodatkowania poprzez rozliczenie podatku
należnego oraz naliczonego wynikającego z jednej czynności opodatkowanej w ramach
jednego okresu rozliczeniowego.
Przepisy

krajowe

przedmiotową

równowagę

wypaczają.

Jakkolwiek

bowiem

z formalnego punktu widzenia podatnik ma możliwość rozliczenia podatku naliczonego
wynikającego z dostawy lub świadczenia usługi, to rozliczenie to jest dokonywane
w innym okresie rozliczeniowym niż rozliczenie podatku należnego.
Przedmiotowa sytuacja powoduje, że podatnik jedynie ze względów formalnych
(tj. daty/momentu ujęcia faktury w rejestrze) będzie musiał de facto ponieść dodatkowy
wydatek w postaci odsetek. Ciężar ten będzie wynikał jedynie z faktu, że ze względu
na wymogi formalne, wprowadzone przez polskiego ustawodawcę, nie będzie mógł rozliczyć
podatku naliczonego oraz należnego w tym samym okresie rozliczeniowym. Przedmiotowe
wymogi, zdaniem Rzecznika, pozostają w sprzeczności z zasadą neutralności podatku od
towarów i usług. Skoro bowiem fakt dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej jest
bezsporny, to zasada neutralności podatkowej wymaga, by prawo do odliczenia podatku
naliczonego zostało przyznane w razie spełnienia przesłanek merytorycznych, nawet jeśli
podatnik nie był w stanie dochować pewnych wymogów formalnych (por. wyrok ETS
w sprawie Collée z dnia 27 września 2007 roku C-146/05).
Na naruszenie zasady neutralności, w kontekście ograniczenia prawa do odliczenia
podatku naliczonego z uwagi na niedopełnienie bez winy podatnika wymogów formalnych,
zwrócił uwagę TSUE w wyroku z dnia 15 września 2016 r., wydanym w sprawie Senatex,
C-518/14.
Trybunał wskazał, że art. 167, art. 178 lit. a, art. 179 i art. 226 pkt 3 dyrektywy
2006/112/WE, należy interpretować w ten sposób, iż stoją one na przeszkodzie przepisom
krajowym, takim, jak te rozpatrywane w postępowaniu głównym, zgodnie z którymi to
przepisami korekta faktur, dotycząca obowiązkowych danych, a mianowicie numeru
identyfikacyjnego do celów podatku od wartości dodanej, nie wywołuje skutków wstecznych,
czyli zgodnie z którymi wykonywane na podstawie skorygowanej faktury prawo do
odliczenia nie odnosi się do roku, w którym ta faktura została pierwotnie wystawiona, lecz do
roku, w którym faktura ta została skorygowana.
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W uzasadnieniu orzeczenia Trybunał wskazał, że system odliczeń ma na celu całkowite
uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru podatku od towarów i usług, należnego bądź
zapłaconego w ramach całej prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Jednak
przepisy prawa krajowego, takie, jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, przewidujące
odsetki za zwłokę od kwoty podatku od towarów i usług, jaką przepisy te uznają za należną
przed korektą pierwotnie wystawionej faktury, nakładają na tę działalność gospodarczą
obciążenie podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług, chociaż wspólnotowy system
podatku od towarów i usług gwarantuje tej działalności neutralność w zakresie podatku od
towarów i usług. Ponadto podstawowa zasada neutralności podatku od towarów i usług
wymaga, aby prawo do odliczenia podatku naliczonego zostało przyznane w razie spełnienia
przesłanek materialnych, nawet jeżeli podatnicy nie spełnili wymogów formalnych.
Podkreślenia dodatkowo wymaga, że skoro podatnik ma możliwość określenia
podstawy opodatkowania dla potrzeb wykazania podatku należnego, nawet w sytuacji
nieposiadania faktury, to ma także (co oczywiste) możliwość określenia wysokości podatku
naliczonego, który jest jego lustrzanym odbiciem. W sytuacji więc dokonania dostawy, która
to okoliczność jest niekwestionowana, sprzeczny z zasadą neutralności będzie zakaz
obliczenia podatku naliczonego do momentu otrzymania faktury. W konsekwencji, będący
ich skutkiem, obowiązek zapłaty odsetek także narusza przedmiotową zasadę.
Przedmiotowe przepisy krajowe są także sprzeczne z zasadą proporcjonalności.
Skutek, który one wywołują, w postaci konieczności poniesienia ciężaru odsetek
od powstałej zaległości podatkowej, stanowi nieuzasadnioną dolegliwość ekonomiczną dla
podatników.
W świetle powyższego, zasady neutralności oraz proporcjonalności stoją na
przeszkodzie temu, aby polskie organy podatkowe odmawiały podatnikowi prawa do
odliczenia z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej, która rzeczywiście miała miejsce,
jedynie na tej podstawie, że dowód w postaci faktury dokumentującej dokonanie dostawy nie
został przedstawiony we właściwym czasie.
c. Proponowana odpowiedź na pytanie zadane przez Sąd odsyłający.
Artykuł 167 w zw. z art. 178 dyrektywy 2006/112/WE należy interpretować w ten
sposób, że sprzeciwia się on przepisom krajowym, które warunkują realizację prawa do
odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym rozliczeniu
podlega podatek należny w stosunku do transakcji stanowiących wspólnotowe nabycie
towarów, od wykazania podatku należnego z tytułu takich transakcji we właściwej deklaracji
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podatkowej, złożonej w terminie zawitym (w Polsce 3 miesiące) od upływu miesiąca,
w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

XIII. Akcja #RatujBiznes
W związku z pandemią COVID-19, wskutek której doszło do wygaszania światowej
gospodarki, polscy przedsiębiorcy jako jedni z pierwszych w Europie zaczęli odczuwać
negatywne skutki gospodarcze tej sytuacji. Rzecznik mając na uwadze, że w tym ciężkim
okresie niezbędne są szybkie i realne działania, zainicjował rozpoczęcie akcji informacyjnoorganizacyjnej #RatujBiznes.
Akcja była prowadzona dwutorowo. Z jednej strony jej adresatami byli (mikro-, mali
oraz średni) przedsiębiorcy, którzy ucierpieli wskutek sytuacji gospodarczej wywołanej
pandemią COVID-19. Przekazano im mianowicie informacje dotyczące możliwych
do uzyskania form wsparcia oraz zaoferowano pomoc w wypełnianiu wniosków o przyznanie
środków pomocowych. Z drugiej strony akcję skierowano do kancelarii prawnych,
podatkowych, notarialnych oraz do doradców restrukturyzacyjnych, którzy przystępując
do niej, zobowiązali się świadczyć przedsiębiorcom nieodpłatną pomoc prawną przy
wypełnianiu i składaniu wniosków o przyznanie wsparcia ze strony instytucji państwowych.
W ramach akcji Rzecznik przygotował informacje dotyczące 34 form wsparcia
w postaci ulg, zwolnień oraz instrumentów pomocowych, z których na podstawie przepisów
obowiązujących przed wprowadzeniem tzw. tarczy antykryzysowej, a także w myśl
przepisów tzw. tarczy antykryzysowej oraz tarczy antykryzysowej 2.0 oraz zgodnie
z przepisami tzw. tarczy finansowej, mogli skorzystać przedsiębiorcy.
Ponadto w ramach akcji przygotowano 20 wniosków o wydanie objaśnień prawnych,
dotyczących kwestii spornych, związanych z wprowadzeniem przepisów pomocowych,
z czego 11 wniosków wystosowano do Ministra Rozwoju, 6 wniosków zostało skierowanych
do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a z 3 wnioskami zwrócono się do Ministra
Finansów.
W akcji wzięło udział ponad 400 podmiotów prowadzących działalność prawniczą.
Były to duże kancelarie o zasięgu międzynarodowym, które zatrudniają setki prawników,
jak również małe, jednoosobowe kancelarie. Zgodnie z wynikami ankiety, przeprowadzonej
w dniach 20 – 24 kwietnia 2020 r. wśród 350 kancelarii prawnych i podatkowych, biorących
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udział w akcji #RatujBiznes2, z bezpłatnej pomocy do dnia przeprowadzenia ankiety
skorzystało ponad 3800 przedsiębiorców.
Lista wniosków o wydanie objaśnień prawnych złożonych w ramach #RatujBiznes
w przedmiocie:
a. opłaty prolongacyjnej przy udzielaniu ulg podatkowych;
b. udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, przypadających Skarbowi Państwa
z tytułu gospodarowania nieruchomościami;
c. udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających jednostce
samorządu terytorialnego z tytułu gospodarowania nieruchomościami;
d. odstąpienia od dochodzenia, przypadających jednostce samorządu terytorialnego,
należności o charakterze cywilnoprawnym;
e. przepisów zawieszających bieg terminów oraz wstrzymujących rozpoczęcie biegu
terminów procesowych i sądowych;
f. dofinansowania wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie
usług;
g. świadczenia postojowego;
h. dofinansowania kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych;
i. dofinansowania do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
j. zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
k. objęcia przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy
cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium Polski;
l. warunków uzyskania mikropożyczki;
m. możliwości skorzystania z tarczy finansowej przez przedsiębiorców, zatrudniających
pracowników na więcej niż 9 i mniej niż 10 etatów;

Wyniki szacunkowe na podstawie 130 otrzymanych odpowiedzi (34% wszystkich kancelarii biorących udział
w akcji).
2
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n. możliwości skorzystania z tarczy finansowej przez samozatrudnionych;
o. możliwości złożenia odwołania od decyzji Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
w przedmiocie przyznania subwencji finansowej w ramach tarczy finansowej;
p. możliwości ubiegania się o subwencję z tarczy finansowej przez przedsiębiorców,
którzy zatrudniali pracowników wyłącznie na umowy cywilnoprawne lub wyłącznie
członków rodziny (tzw. osoby współpracujące);
q. metody wyliczenia spadków obrotów przedsiębiorstwa, ubiegającego się o pomoc
finansową w ramach tarczy antykryzysowej;
r. definicji pojęcia kosztów uzyskania przychodu w okresie od marca do maja 2020
roku, ponoszonych przez przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku opłacania
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, na podstawie przepisów tzw. tarczy
antykryzysowej;
s. możliwości uzyskania pomocy w postaci dofinansowania części kosztów
wynagrodzenia przez przedsiębiorców, będących członkami grupy kapitałowej;
t. ustalenia wartości zatrudnienia przy określaniu statusu mikro-, małego i średniego
przedsiębiorcy dla potrzeb przyznania subwencji finansowej.

XIV. Postępowania związane z problemami z uzyskaniem subwencji z Polskiego Funduszu
Rozwoju S.A.
1. Wnioski o interwencję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
Do Rzecznika zwracali się przedsiębiorcy, ubiegający się o przyznanie subwencji z PFR
w ramach tzw. tarczy finansowej. Do najczęściej poruszanych kwestii należały:
a) brak możliwości uzyskania subwencji finansowej przez przedsiębiorców, którzy

na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudniali pracowników na więcej niż 9, a mniej niż
10 etatów;
b) brak możliwości uzyskania subwencji finansowej przez przedsiębiorców, którzy

na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadzili jednoosobową działalność gospodarczą
i nie zatrudniali pracowników;
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c) brak możliwości korekty złożonego wniosku o przyznanie subwencji finansowej;
d) brak możliwości uzyskania subwencji finansowej przez przedsiębiorców, którzy

na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudniali pracowników na umowy cywilnoprawne
lub członków rodziny (tzw. osoby współpracujące);
e) decyzje o odmowie przyznania subwencji finansowej nie zawierały uzasadnienia,

które wskazywałoby na przyczynę odmowy. Przedsiębiorcy nie mieli możliwości
weryfikacji danych, które kwestionował system, wskutek czego znacznie utrudnione
było złożenie reklamacji lub odwołania od takiej decyzji;
f) decyzje odmowne w stosunku do przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność

gospodarczą przed dniem 31 grudnia 2019 r., a po tej dacie dokonali przekształcenia
formy prowadzonej działalności gospodarczej;
g) błędy systemu weryfikującego napływające wnioski o przyznanie subwencji. Odrzucał

wnioski o przyznanie subwencji w sytuacji niestandardowej, np. gdy wnioskodawca
dokonał korekty deklaracji podatkowej lub płatności składek na ubezpieczenia
społeczne zostały rozłożone na raty.

2. Objaśnienia prawne w kwestiach spornych, wynikających z zapisów Regulaminu
ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu
Rozwoju Dla Małych i Średnich Firm”.
Rzecznik przygotował i, na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o Rzeczniku,
skierował do Ministra Rozwoju następujące wnioski o wydanie objaśnień prawnych,
dotyczących kwestii spornych, wynikających z zapisów Regulaminu ubiegania się o udział
w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Małych
i Średnich Firm”:
a) wniosek z dnia 6 maja 2020 r. o wydanie objaśnień prawnych w przedmiocie

możliwości uzyskania subwencji finansowej, w ramach tzw. tarczy finansowej, przez
przedsiębiorców, zatrudniających pracowników na więcej niż 9, a mniej niż 10
etatów oraz w przedmiocie sposobu liczenia etatów pracowników zatrudnionych
w niepełnym wymiarze godzin;
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b) wniosek z dnia 6 maja 2020 r. o wydanie objaśnień prawnych w przedmiocie

możliwości uzyskania subwencji finansowej, w ramach tzw. tarczy finansowej, przez
przedsiębiorców prowadzących, jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie
zatrudniali pracowników;
c) wniosek z dnia 12 maja 2020 r. o wydanie objaśnień prawnych w przedmiocie

możliwości złożenia odwołania od decyzji odmawiającej przyznania subwencji
finansowej, w ramach tzw. tarczy finansowej, oraz udzielenia odpowiedzi
na pytanie, czy w przypadku braku procedury odwoławczej, decyzja wydana przez
PFR, podlega kontroli sądów powszechnych lub sądów administracyjnych;
d) wniosek z dnia 20 maja 2020 r. o wydanie objaśnień prawnych w przedmiocie

możliwości uzyskania subwencji finansowej, w ramach tzw. tarczy finansowej, przez
przedsiębiorców, którzy zatrudniali osoby współpracujące, w rozumieniu art. 8
ust. 11 ustawy o SUS lub zatrudniali wyłącznie pracowników na podstawie umowy
zlecenia;
e) wniosek z dnia 26 maja 2020 r. o wydanie objaśnień prawnych w przedmiocie

możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w ramach tzw. tarczy finansowej, przez
przedsiębiorcę, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w ujęciu
ilościowym oraz w przedmiocie udzielenia wyjaśnień, na podstawie jakich danych
finansowych przedsiębiorcy, ubiegający się o wsparcie finansowe z PFR powinni
wyliczać spadek obrotów gospodarczych, w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy
o COVID-19;
f) wniosek z dnia 1 czerwca 2020 r. o wydanie objaśnień prawnych w przedmiocie

udzielenia wyjaśnień, dotyczących sposobu ustalenia statusu mikro-, małego
i średniego przedsiębiorcy dla potrzeb przyznania subwencji finansowej z PFR
w ramach tzw. tarczy finansowej.

XV. Wnioski o przeprowadzenie mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami
administracji publicznej
Do zadań Rzecznika (art. 8 pkt 2 ustawy o Rzeczniku) należy m.in. pomoc
w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej.
W okresie podlegającym niniejszemu sprawozdaniu, na podstawie złożonych przez
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przedsiębiorców wniosków, Rzecznik zwrócił się o organizację mediacji w poniższych
sprawach:
1. Wniosek do Głównego Inspektora Transportu Drogowego o przeprowadzenie mediacji
w związku z postępowaniem, prowadzonym w przedmiocie ponownego rozpatrzenia
sprawy dotyczącej decyzji o stwierdzeniu utraty dobrej reputacji przewoźnika.
2. Wniosek do Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego o przeprowadzenie mediacji
w związku z postępowaniem odwoławczym od decyzji, wydanej przez ten sam organ
celno-skarbowy.
W obydwu przypadkach organy odmówiły przeprowadzenia mediacji na wniosek
Rzecznika.

XVI. Uczestnictwo Rzecznika, w roli Obserwatora, w Forum do spraw informowania
o schematach podatkowych (MDR), zorganizowanym przez Ministra Finansów
Forum MDR jest zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów,
do którego zadań należy opracowywanie i przedstawienie Ministrowi Finansów opinii, analiz
i wniosków oraz propozycji dotyczących usprawnienia i uszczelnienia funkcjonowania
systemu podatkowego w zakresie przepisów, odnoszących się do informowania o schematach
podatkowych.

XVII. Uczestnictwo Rzecznika w pracach Forum Cen Transferowych przy Ministerstwie
Finansów.
Forum Cen Transferowych jest zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze
Finansów, powołanym na podstawie zarządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia
2018 r. w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych (Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 24 maja
2018 r. poz. 56.).
Forum stanowi platformę współpracy i wymiany poglądów pomiędzy administracją
podatkową a podatnikami w zakresie cen transferowych. Forum przygotowuje rekomendacje,
opinie, analizy, wnioski oraz propozycje dotyczące uproszczenia i uszczelnienia
funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie cen transferowych.
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W pracach Forum biorą udział osoby posiadające praktyczne doświadczenie
lub prowadzące badania naukowe w dziedzinie cen transferowych, w tym przedstawiciele
biznesu, firm doradczych oraz organizacji zajmujących się problematyką cen transferowych,
a także przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

XVIII. Przygotowanie raportu „System SENT. Problematyka nakładania kar pieniężnych na
przedsiębiorców”
Wydział Interwencyjno-Procesowy na podstawie spraw, w których podejmowane były
interwencje w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych w zakresie
nakładania w systemie SENT kar pieniężnych na przedsiębiorców, zainicjował przygotowanie
raportu dotyczącego powyższej problematyki.
Raport został przygotowany przy pomocy Zespołu Roboczego ds. Transportu Rady
Przedsiębiorców przy Rzeczniku oraz Gabinetu Rzecznika.
W toku prac nad raportem przedstawiciel Wydziału Interwencyjno-Procesowego
uczestniczył w posiedzeniach Zespołu Roboczego ds. Transportu Rady Przedsiębiorców przy
Rzeczniku, w dniach 18 maja i 29 maja 2020 r. (posiedzenie nr 9 i nr 10 Zespołu) oraz w dniu
9 grudnia 2020 r. (posiedzenie nr 16 Zespołu Roboczego, podczas którego nastąpiła
prezentacja raportu - nagranie posiedzenia:
https://www.youtube.com/watch?v=boERxuH_GjI).
Przedmiotowa publikacja dotyczy w głównej mierze przypadków, w których zdaniem
Rzecznika,

dochodziło

do

naruszeń

i

nieprawidłowości

w

zakresie

nakładania

na przedsiębiorców kar pieniężnych na podstawie ustawy o systemie monitorowania
drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Raport ma
na celu zainicjowanie dyskusji przedsiębiorców z administracją publiczną w zakresie filozofii
nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców, nie tylko w zakresie SENT.
SENT, czyli System Elektronicznego Nadzoru Transportu, który funkcjonuje w Polsce
już ponad trzy lata, okazał się bardzo skutecznym narzędziem walki z wyłudzeniami
podatkowymi. Dzięki objęciu transportu tzw. towarów wrażliwych (czyli towarów, które
najczęściej są przedmiotem wyłudzeń podatkowych i obrotu w szarej strefie, takich jak
np. paliwo, alkohol czy susz tytoniowy), monitoringiem udało się skutecznie wyeliminować
lub bardzo ograniczyć niekorzystną dla budżetu państwa przestępczość podatkową.
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Biorąc

pod uwagę,

iż

kary

pieniężne,

przewidziane

w ustawie,

ze względu

m.in. na swoją wysokość, mają charakter prewencyjny, mikro-, mali i średni przedsiębiorcy są
często karani wysokimi karami, choć popełnione przez nich naruszenia nie powodowały
zagrożenia uszczupleniami podatkowymi, a wynikały przeważnie z ludzkich pomyłek.
Rzecznik podejmuje interwencje we wszystkich sprawach dotyczących SENT,
w których dochodzi

do

naruszania

praw

przedsiębiorców

i

zasad

przewidzianych

w Konstytucji Biznesu. W opinii Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, najczęściej
naruszane pod tym względem są zasady: proporcjonalności oraz prowadzenia postępowania
w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, przewidziane w P.P.
Raport (w rozdziale 5) zawiera studium przypadków - opisy kilkunastu przykładowych
postępowań,

prowadzonych

wobec

przedsiębiorców,

skutkujących

nałożeniem

kar

pieniężnych na podstawie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego
przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, które trafiły do Biura Rzecznika.

XIX. Najczęściej dostrzegane przez Rzecznika nieprawidłowości w funkcjonowaniu
organów administracji publicznej
W zakresie różnego rodzaju nieprawidłowości, dostrzeżonych przez Rzecznika, należy
wskazać na:
a. naruszenie wyrażonej w art. 8 P.P. zasady „co nie jest prawem zabronione, jest
dozwolone” (przykładowo w sprawach dotyczących przedsiębiorców z branży
farmaceutycznej itp.);
b. naruszenie wyrażonej w art. 10 P.P. zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy
i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy (przykładowo
w sprawach dotyczących przedsiębiorców z branży farmaceutycznej itp.);
c. naruszenie wyrażonej w art. 11 P.P. zasady przyjaznej interpretacji przepisów
dotyczących przedsiębiorców (przykładowo w sprawach dotyczących przedsiębiorców
z branży farmaceutycznej);
d. naruszenie wyrażonej w art. 12 P.P. zasady pogłębiania zaufania, proporcjonalności,
bezstronności i równego traktowania (przykładowo w sprawach dotyczących
przedsiębiorców z branży farmaceutycznej, w sprawach dotyczących nakładania kar
pieniężnych na podstawie ustawy SENT, itp.)
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e. naruszenie wyrażonej w art. 14 P.P. zasady pewności prawa (przykładowo w sprawach
dotyczących przedsiębiorców z branży farmaceutycznej, w sprawach dotyczących
podatku akcyzowego);
f. naruszenie przepisu art. 70 § 6 pkt 1 o.p. poprzez instrumentalne wszczynanie
postępowań karnych skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia
zobowiązań podatkowych (w większości spraw będących podstawą wniosków
Rzecznika o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych).
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Rozdział VII W zakresie merytorycznym Rzecznik przy współudziale Zastępcy oraz
współpracowników z Wydziału Prawno-Legislacyjnego, dokonał analizy spraw zgłoszonych
przez przedsiębiorców, jak również opiniował projekty aktów normatywnych
I. Opiniowanie projektów ustaw
1.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (nr wykazu:
UD 358).
W dniu 4 czerwca 2018 r. Prezes UOKiK zamieścił na stronie internetowej Rządowego

Centrum Legislacji (dalej ,,RCL”) projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu
Gwarancyjnym (nr wykazu UD 358). Po przeprowadzeniu uzgodnień, konsultacji
publicznych i opiniowania, projekt został skierowany przez Prezesa UOKiK, pismem
z 13 lutego 2019 r. znak: DOZIK-5.07.60.2018.JTB, na Stały Komitet Rady Ministrów.
W związku z licznymi uwagami i zastrzeżeniami do przedmiotowego projektu
przesłanymi przez Polski Związek Firm Deweloperskich, Radę Gospodarczą Wolnego Słowa
oraz licznych przedsiębiorców z branży deweloperskiej, Rzecznik, pismem z 5 lipca 2019 r.,
znak: RMSP-345/2019/WPL, przesłał te wystąpienia do Sekretarza Stałego Komitetu Rady
Ministrów.
Jednocześnie

Rzecznik

wskazał

na

konieczność

modyfikacji

proponowanych

uregulowań w zakresie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego poprzez wskazanie
konkretnej (a nie maksymalnej) wysokości procentowej składki na DFG.
Mali i średni przedsiębiorcy z branży deweloperskiej zwracali bowiem uwagę na
zagrożenie dla ich przedsięwzięć inwestycyjnych, polegające na tym, że w drodze
rozporządzenia stawka składki na DFG mogłaby zostać podniesiona w trakcie trwającej
budowy, co spowodowałoby, że deweloper będzie miał obowiązek uiścić składki
w wysokości, której nie wkalkulował w koszty inwestycji na etapie jej planowania,
co doprowadzi do wzrostu cen mieszkań na rynku.
Pismem z 26 sierpnia 2019 r., znak: DOZIK-5.071.60.2018.JTB.MSO, Prezes UOKiK
odniósł się do pisma Rzecznika z 5 lipca 2019 r., wskazując przyczyny i cel wprowadzenia
DFG oraz wyjaśnił aktualne zmiany w ww. projekcie, które dotyczyły obniżenia wysokości
maksymalnych stawek procentowych, od których ma być obliczana składka wpłacana przez
dewelopera na DFG.
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W dniu 30 stycznia 2020 r. projekt został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów
ze zmianami i przedłożony do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą, która to na posiedzeniu
w dniach 17-20 lutego 2020 r. rozparzyła projekt.
Pismem z 6 lutego 2020 r., skierowanym do Rzecznika, Polski Związek Firm
Deweloperskich odniósł się do stanowiska Prezesa UOKiK, wyrażonego w piśmie
z 26 sierpnia 2020 r., znak: DOZIK-5.071.60.2018.JTB.MSO.
Mając na uwadze powyższe, Rzecznik, pismem z 27 lutego 2020 r., znak: RMSP345/2019/WPL, skierował wystąpienie do Prezesa UOKiK z prośbą o ustosunkowanie się do
pisma Polskiego Związku Firm Deweloperskim z 6 lutego 2020 r.
W odpowiedzi z 14 grudnia 2020 r., znak: DOZIK-5.070.2.2020, Prezes UOKiK
wskazał,

że

w

ciągu

ostatnich

miesięcy

kilkukrotnie

miały

miejsce

spotkania

z przedstawicielami Polskiego Związku Firm Deweloperskich, a także przedstawicielami
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, wskutek czego podjęto prace zmierzające
do modyfikacji niektórych z zaproponowanych w projekcie rozwiązań.
W dniu 8 grudnia 2020 r. projekt został ponownie przekazany na Stały Komitet Rady
Ministrów.

2.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych
innych ustaw (nr wykazu: UD438 – kadencja 2015-2019, druk nr: 3854, UD15 kadencja 2019-2023, nr druku 130).
W dniu 15 kwietnia 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju zamieścił w RCL projekt

ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.
Zgodnie z zamieszczonym uzasadnieniem, projekt rozwiązywał problem nadmiernych
ograniczeń, w tym również biurokratycznych, występujących w procesie prowadzenia
prac geodezyjnych i kartograficznych, związanych m.in. ze zgłaszaniem prac geodezyjnych
i kartograficznych,

udostępnianiem

materiałów

państwowego

zasobu

geodezyjnego

i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac
geodezyjnych i kartograficznych oraz ich weryfikacją. Dodatkowo projekt przewidywał
zmiany w zakresie procedury uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji
i kartografii.
Ponadto projekt wprowadzał regulacje przyspieszające proces inwestycyjny, przez
wprowadzenie podstaw prawnych, umożliwiających powszechne udostępnianie dokumentów
planistycznych z wykorzystaniem technik geoinformacyjnych.
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Pismem z 12 kwietnia 2019 r., znak: DAB-VII.0210.5.2018, Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pan Artur Soboń, zwrócił się m.in. do Rzecznika
o przedstawienie opinii do projektu. Rzecznik wystąpił do organizacji zrzeszonych w ramach
Rady Przedsiębiorców o przesłanie ewentualnych uwag do projektu. Po zebraniu uwag ze
środowiska przedsiębiorców, Rzecznik, pismem z 7 czerwca 2019 r., znak: RMSP283/2019/WPL, przekazał swoją opinię do projektu, w której wskazał, że jedną z najczęściej
podnoszonych kwestii przez przedsiębiorców geodezyjnych jest odpłatność za uzyskiwanie
materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przy jednoczesnym zachowaniu
obowiązku bezpłatnego przekazywania wyników prac i pomiarów do tego zasobu. W celu
dokonania zmian na tym polu Rzecznik zaproponował dwa alternatywne rozwiązania:
1) nieodpłatne udostępnienia zasobu geodezyjnego i kartograficznego uprawnionym osobom;
2) zachowanie odpłatności przy pobieraniu materiałów z zasobu, przy jednoczesnym
wprowadzeniu płatności za nowe lub zmodyfikowane materiały, przekazywane do zasobu
jako wynik prac geodezyjnych.
Jednocześnie Rzecznik podkreślił, że propozycja nowelizacji upgik nie rozwiązuje
kompleksowo problemów przedsiębiorców z branży geodezyjnej, ponieważ nie modyfikuje
znacząco procedur i funkcjonowania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, może natomiast
stanowić punkt wyjścia do prac nad zmianami systemowymi.
Minister Inwestycji i Rozwoju nie uwzględnił propozycji Rzecznika, ale odniósł się do
nich w piśmie z 5 lipca 2019 r., znak: DAB-VII.0210.6.2018.
Rada Ministrów przyjęła projekt i 24 października 2019 r. wniosła go do Sejmu (druk nr
3854). Jednak w związku z zakończeniem kadencji uległ on dyskontynuacji.
Z uwagi na powyższe Rada Ministrów ponownie przyjęła projekt i skierowała go do
Sejmu nowej kadencji 20 grudnia 2019 r. (nr druku 130).
Rzecznik, pismem z 21 stycznia 2020 r., znak: WPL.34.2020.DL, skierowanym do
Przewodniczącego

Sejmowej

Komisji

Infrastruktury

Sejmu

RP,

przekazał

opinię

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów i Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego,
zawierające uwagi do rzeczonego projektu, przedstawione Rzecznikowi.
Pismem z 24 stycznia 2020 r., znak: WPL.34.2.2020.DL, Rzecznik zwrócił się do
Przewodniczącej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy - Prawo geodezyjnej i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw z prośbą
o wsłuchanie się w głosy przedsiębiorców z branży geodezyjnej podczas rozpatrywania
projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, i merytoryczne
przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez organizacje geodezyjne do rzeczonego projektu.
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Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektórych innych ustaw na posiedzeniu 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 782).

3.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych
ustaw (nr w wykazie prac Rady Ministrów: UC7).
W dniu 20 grudnia 2019 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zamieścił

w RCL projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.
Zgodnie z zamieszczonym uzasadnieniem, projekt dotyczył dostosowania polskiego porządku
prawnego do wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/1155 zmian do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009
oraz wprowadzenia zmian towarzyszących w postępowaniach dot. wydawania, cofania
i unieważniania wiz krajowych, pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego.
Pismem z 19 grudnia 2019 r., znak: DP-WLM-0231-72/2019/MM, Pan Bartłomiej
Poboży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwrócił
się m.in. do Rzecznika o przedstawienie opinii do projektu.
W odpowiedzi na nie, pismem z 9 stycznia 2020 r., znak: WPL.15.2020.JJ, Rzecznik
zwrócił się z zapytaniem, czy w ramach przedmiotowego projektu możliwe jest
uwzględnienie propozycji organizacji przedsiębiorców, z jakimi zwróciły się one do
Rzecznika, polegających na przekazaniu części kompetencji Urzędów Wojewódzkich,
związanych z rozpatrywaniem wniosków o wydanie zezwoleń na pracę dla obcokrajowców,
Urzędom Pracy.
Pismem z 11 marca 2020 r., znak: DP-WLM-0231-72/2019.MM, Pan Bartłomiej
Poboży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał
m.in. Rzecznikowi Raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o zmianie
ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z 31 stycznia 2020 r., w którym
projektodawca odniósł się do zapytania Rzecznika, stwierdzając, że przyjęcie propozycji
takiej zmiany znacząco wykraczałoby poza przyjęty pierwotnie przez projektodawcę zakres
przedmiotowy projektu oraz podnosząc, że inicjatywa zmiany przepisów w przedmiotowej
materii leży po stronie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

4.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
(numer w wykazie prac Rady Ministrów: UD 33).
W dniu 20 grudnia 2019 r. Minister Rozwoju zamieścił w Wykazie prac legislacyjnych
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i programowych Rady Ministrów założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach
oraz niektórych innych ustaw.
Pismem z 30 marca 2020 r., znak: WPL.116.2020.JJ, Rzecznik przedstawił swoją opinię
do założeń, przekazując uwagi, wyrażone przez członków Zespołu Roboczego ds. Recyklingu
i gospodarki odpadami Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich
Przedsiębiorców podczas posiedzenia Zespołu, które miało miejsce 2 marca 2020 r.
Członkowie Zespołu co do zasady nie sprzeciwiali się istocie i celowi założeń projektu
ustawy, zarazem jednak podnieśli, że ewentualne jej wprowadzanie w życie powinno nastąpić
nie wcześniej niż wyjaśnione zostaną istotne wątpliwości przedsiębiorców co do
funkcjonowania oraz korzystania z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz
o gospodarce odpadami. Rzecznik zwrócił się z prośbą o uwzględnienie przekazanych opinii
przedstawicieli przedsiębiorców w toku prac nad projektem ustawy oraz o należyte
uwzględnienie udziału przedstawicieli przedsiębiorców w ramach konsultacji projektu
ustawy.
W dniu 18 września 2020 r. Minister Klimatu zamieścił w RCL tekst projektu ustawy
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.
Wobec powyższego, pismem z 14 października 2020 r., znak: WPL.116.2020.JJ,
Rzecznik przedstawił swoją opinię do projektu, w której podtrzymał stanowiska wyrażone
w piśmie z 30 marca 2020 r. oraz przekazał uwagi wyrażone przez członków Zespołu
Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku
podczas posiedzenia Zespołu, które miało miejsce 5 października 2020 r.
Prace nad projektem ustawy nie zakończyły się w roku 2020.

5.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych
innych ustaw (numer w wykazie prac Rady Ministrów: UC8).
Pismem z 8 stycznia 2020 r., znak: DDP-1.0210.4.2019.WG, Minister Infrastruktury

skierował przedmiotowy projekt do zaopiniowania przez Rzecznika. Projekt zakładał m.in.
wprowadzenie do obrotu prawnego nowych kar pieniężnych, określonych kwotowo dla
danego rodzaju naruszenia oraz podwyższenie wysokości dotychczasowych kar pieniężnych
za niektóre naruszenia (przykładowo: za brak zezwolenia aktualnej kategorii VII, a po
zmianach kategorii V, w przypadku, gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa
całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości nie więcej niż o 10% wzrost wysokości kary pieniężnej był dwudziestokrotny: z 500 zł do 10 000 zł).

121

Pismem z 16 stycznia 2020 r., znak: WPL.27.2020.ŁP, Rzecznik przedstawił swoją
opinię do tego projektu. W ocenie Rzecznika, treść zarówno uzasadnienia projektu, jak
i Oceny Skutków Regulacji nie wyjaśnia, na jakiej podstawie przyjęto za adekwatne
i proporcjonalne zaproponowane wysokości nowych kar pieniężnych jak również
podniesienie aktualnie obowiązujących kar. Jednocześnie, mając na uwadze sygnały płynące
ze środowiska przedsiębiorców branży transportowej wyrażające zastrzeżenia co do ww.
wysokości kar, Rzecznik zwrócił się z prośbą o uzupełnienie uzasadnienia projektu i jego
Oceny Skutków Regulacji o analizę proponowanych wysokości kar pieniężnych pod kątem
ich proporcjonalności i adekwatności, a także rozważenie ich odpowiedniego obniżenia.
Dodatkowo, mając na uwadze, iż projekt zakładał nowelizację Prawa o ruchu
drogowym w zakresie zmiany definicji pojazdu nienormatywnego z uzasadnieniem, że
„nastąpi uproszczenie procedur administracyjnych i zmniejszenie liczby wydawanych
dokumentów w przypadku poruszania się po polskich drogach pojazdów o dopuszczalnym
nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t”, nawiązując do wcześniejszej korespondencji
pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Rzecznikiem, dotyczącej problematyki przewozu
samochodów osobowych przy wykorzystaniu autotransporterów o długości 20 metrów,
Rzecznik zwrócił się o informację, czy przy okazji aktualnie procedowanego projektu
nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym istnieje możliwość wdrożenia zmian,
o których była mowa w piśmie Pana Ministra z dnia 4 września 2019 r., znak: DTD4.4400.87.201.
Następnie, w związku z otrzymanymi uwagami do tego projektu od Ogólnopolskiego
Związku Pracodawców Transportu Drogowego, pismem z 29 stycznia 2020 r. skierowanym
do Ministra Infrastruktury, Rzecznik poparł przedmiotowe uwagi oraz zwrócił się z prośbą
o uwzględnienie ich w dalszych pracach nad projektem.
W odpowiedzi na powyższe wystąpienia, pismem z 30 kwietnia 2020 r., znak: DDP1.0210.4.2019, Minister Infrastruktury szczegółowo odniósł się do zgłoszonych uwag,
informując jednocześnie, że w przypadkach, gdy było to możliwe i zasadne, przewidziane
w projekcie ograniczenia dla przedsiębiorców zostały zmienione, znacznie ograniczone lub
usunięte. Odnośnie propozycji uwzględnienia w projekcie możliwości przewozu samochodów
osobowych przy wykorzystaniu autotransporterów o długości 20 metrów, w ocenie Ministra
Infrastruktury problematyka ta wykracza poza zakres projektowanych zmian i może zostać
wzięta pod rozwagę na etapie kolejnej nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
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6.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz
niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 142).
Pismem z 10 stycznia 2020 r. znak WPL.21.2020.PD Rzecznik przedstawił opinię do

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz
niektórych innych ustaw. Rzecznik wskazał, że projekt ten, który przewidywał zniesienie tzw.
limitu trzydziestokrotności i wprowadzenie instytucji najwyższej emerytury, winien zostać
uzupełniony o wskazanie możliwie najbardziej precyzyjnych wyliczeń związanych
z wpływem proponowanej regulacji na mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich
przedsiębiorców. Projekt obecnie nie jest procedowany.

7.

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją
prozdrowotnych wyborów konsumentów (numer w wykazie prac RM: UD32, druk
sejmowy nr 210).
Pismem z 24 stycznia 2020 r., znak WPL.41.2020.PD, Rzecznik przedstawił opinię do

rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją
prozdrowotnych wyborów konsumentów, który przewidywał wprowadzenie nowego rodzaju
danin od niektórych rodzajów napojów. Rzecznik w swojej opinii wskazał na konieczność
uzupełnienia uzasadnienia o wskazanie możliwie najbardziej precyzyjnych wyliczeń
związanych z wpływem proponowanych regulacji na mikroprzedsiębiorców, małych oraz
średnich przedsiębiorców.
Ponadto wskazany został fakt, iż do Rzecznika wpływają liczne głosy krytykujące
przedmiotowy projekt, wskazujące na jego niecelowość, generowanie nadmiernych obciążeń
administracyjnych, nieproporcjonalność przyjętych rozwiązań, naruszenie zasad stanowienia
prawa czy możliwość negatywnego wpływu na wykonywanie działalności gospodarczej przez
przedsiębiorców.
Rzecznik brał również udział w pracach legislacyjnych nad przedmiotowym projektem
na etapie parlamentarnym. W ich trakcie wydłużono vacatio legis. Ostatecznie ustawa została
uchwalona i weszła w życie 1 stycznia 2021 r.

8.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych
innych ustaw (numer w wykazie prac Rady Ministrów: UC18).
Pismem z 5 lutego 2020 r., znak: DTD-5.0210.5.2019, Minister Infrastruktury skierował

przedmiotowy projekt do zaopiniowania przez Rzecznika. Projekt przewidywał m.in.
wprowadzenie obowiązku, zgodnie z którym w terminie nieprzekraczającym jednego
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miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, które zostanie wydane na podstawie
projektowanych przepisów, przedsiębiorcy prowadzący ośrodek szkolenia, wpisani do
właściwych rejestrów przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, przedstawiają
właściwemu wojewodzie zaktualizowane programy kursów kwalifikacyjnych i szkolenia
okresowego w zakresie objętym wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek
szkolenia. Jednocześnie, w przypadku uchybienia terminowi lub niedopełnienia innych
nakładanych przez projekt obowiązków, ustawodawca założył sankcję w postaci wykreślenia
przedsiębiorcy z urzędu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.
W ocenie Rzecznika, projektowana sankcja za naruszenie ww. obowiązków, w postaci
wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, a zatem uniemożliwienie mu dalszego prowadzenia
działalności gospodarczej do czasu ponownego wpisu do rejestru, wydaje się być
nieadekwatna i nieproporcjonalna do charakteru tego naruszenia. Dlatego pismem z 21 lutego
2020 r., znak: WPL.84.2020.ŁP, Rzecznik skierował do Ministra Infrastruktury uwagi do
przedmiotowego projektu wraz z wnioskiem o ponowną analizę ww. sankcji pod kątem jej
proporcjonalności i adekwatności, jak również rozważenie jej zastąpienia sankcją o mniej
dolegliwym charakterze.

9.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach
świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac RM: UC19,
druk sejmowy nr 430).
Pismem z 10 lutego 2020 r., znak WPL.79.2020.PD, Rzecznik przedstawił opinię do

rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach
świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Rzecznik wskazał, że projekt winien zostać
uzupełniony o wskazanie możliwie najbardziej precyzyjnych wyliczeń związanych
z wpływem proponowanej regulacji na mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich
przedsiębiorców.
Pismem z 20 marca 2020 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazało
na motywy takiego ukształtowania uzasadnienia przedmiotowego projektu.

10.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk sejmowy nr 135).
Przedmiotowy

projekt

zawierał

propozycję

karania

przedsiębiorców

za

niezamieszczanie w ogłoszeniach o pracę kwoty proponowanego wynagrodzenia.
Pismem z 11 lutego 2020 r., znak WPL.80.2020.GG, Rzecznik przesłał do Kancelarii
Sejmu RP negatywną opinię w sprawie przedmiotowego projektu. Rada Ministrów w piśmie,
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które wpłynęło do kancelarii Sejmu RP w dniu 14 lipca 2020 r., również negatywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt ustawy.

11.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (nr z wykazu:
UD 67, sejmowy nr druku: 336).
Pismem z 28 lutego 2020 r., znak: WPL.103.2020.DL, skierowanym do pani Anny

Gembickiej Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Rzecznik
przedstawił opinię do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń
wiejskich, w której wniósł, aby Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw
społecznych, realizując zadania związane z promowaniem i wspieraniem kół gospodyń
wiejskich oraz ich związków, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności
lokalnych na obszarach wiejskich, współpracował z Rzecznikiem w celu wspierania
przedsiębiorczości, w tym organizowania działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie
związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej.
Na etapie prac sejmowych nad projektem, pismem z 30 kwietnia 2020 r., znak:
WPL.203.2020.DL, skierowanym do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sejmu RP, Rzecznik ponownie wniósł o uwzględnienie w projekcie kwestii współpracy
Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych z Rzecznikiem. Sejm
uchwalił ustawę o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich na posiedzeniu 14 maja
2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 932).

12.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (nr z wykazu: UC21).
Pismem z 20 marca 2020 r., znak WPL.173.2020.DL, skierowanym do pana Macieja

Wąsika Sekretarza Stanu w Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznik,
nawiązując do posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Branży Saperskiej w ramach Rady
Przedsiębiorców przy Rzeczniku z 5 lutego 2020 r., w którym brali udział przedstawiciele
MSWiA, zwrócił się z prośbą o uwzględnienie w projekcie postulatów Stowarzyszenia
Przedsiębiorców Branży Saperskiej i rozważenie m.in.:
1) zmiany art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, z uwzględnieniem
problematyki, wskazanej we wniosku Rzecznika, o wydanie objaśnienia prawnego z 18 marca
125

2020 r., skierowanym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony
Narodowej;
2) zmiany art. 131 ustawy, zgodnie z którym wojewodowie, w porozumieniu z Szefem
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, wyznaczą miejsca przeznaczone do niszczenia
znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.
W odpowiedzi z 18 maja 2020 r., znak: DZiK-I-0748-5-2/2020/MF, Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazało, że postulowane przez Rzecznika zmiany
powinny być procedowane oddzielnie od przedmiotowego projektu, z uwagi na to, że ma on
na celu implementowanie przepisów unijnych.

13.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(druk sejmowy nr 299).
Pismem z 27 marca 2020 r., znak: WPL.183.2020.MW.KR, Rzecznik przekazał

Marszałkowi Sejmu RP opinię do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy
o

szczególnych

rozwiązaniach

związanych

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 299), w której wskazał, że
wiele kwestii w tzw. tarczy antykryzysowej wymaga doprecyzowania, np. zwolnienie z opłat
na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych dla przedsiębiorców.
Ponadto Rzecznik wskazał, że wszystkie przedsiębiorstwa, zatrudniające do
9 pracowników, powinny zostać objęte zwolnieniem z opłacania składek na ubezpieczenie
społeczne pracowników. Rzecznik podkreślił także, że zwiększeniu powinna ulec kwota
oferowanych pożyczek dla mikroprzedsiębiorstw z 5 tys. do 15 tys. zł.
Rzecznik krytycznie odniósł się także do propozycji przepisów umożliwiających
Ministrowi Zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz
ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ustalanie maksymalnych cen, marży handlowych
i detalicznych, stosowanych w sprzedaży towarów lub usług.
Dodatkowo Rzecznik negatywnie odniósł się do propozycji nałożenia nowego
obowiązku na płatników składek, jakim jest informowanie ZUS o zawarciu umowy o dzieło
z osobą, z którą nie pozostaje się w stosunku pracy oraz która nie wykonuje dzieła w ramach
stosunku pracy.

126

14.

Rządowy projekt ustawy o zawodzie farmaceuty (numer z wykazu UD11, druk
sejmowy nr 238).
Pismem z 5 kwietnia 2020 r., znak WPL.204.2020.PD, Rzecznik przedstawił opinię do

rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, wskazującą na możliwość nałożenia
nadmiarowych obowiązków na podmioty prowadzące działalność uzdrowiskową. Pismem
z 29 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Zdrowia wskazało na możliwość kontynuowania prac
legislacyjnych, celem dostosowania problematycznych regulacji do specyfiki działalności
uzdrowiskowej.
Pismem z 5 października 2020 r., znak WPL.647.2020.PD, Rzecznik przedstawił
kolejne uwagi do rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty (druk sejmowy nr 238),
wskazując na nadmiarowe uprawnienia organów administracji do ingerencji w wewnętrzne
sprawy przedsiębiorcy prowadzącego aptekę oraz bardzo ogólne przesłanki umożliwiające
czasowe zamknięcie apteki.
Ustawa została uchwalona 10 grudnia 2020 r. i podpisana przez Prezydenta RP
17 grudnia 2020 r.

15.

Rządowy projekt ustawy o wyrobach medycznych (numer z wykazu: UC124, następnie
UD34).
Pismem z 5 kwietnia 2020 r., znak WPL.206.2020.PD, Rzecznik przedstawił opinię do

rządowego projektu ustawy o wyrobach medycznych w związku z przeprowadzonymi
konsultacjami w działającej przy Rzeczniku Radzie Przedsiębiorców. Przedmiotowe uwagi
wskazywały na rozliczne wątpliwości przedsiębiorców w zakresie projektowanych przepisów.
Pismem z 6 sierpnia 2020 r., znak: WPL.206.2020.PD.DL, Rzecznik skierował do
Ministra Zdrowia opinię do projektu ustawy o wyrobach medycznych (nr w wykazie po
zmianach w pierwotnym projekcie: UD34), w której zwrócił wnioskodawcy uwagę na
naruszającą zasady Konstytucji Biznesu próbę wyłączenia przepisów rozdziału 5 ustawy –
Prawo przedsiębiorców do postępowania kontrolnego wobec instytucji zdrowia publicznego,
będących jednocześnie przedsiębiorcami.

16.

Rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych
udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym
skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (numer z wykazu: UD84,
druk sejmowy nr 382 i 382-A).
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Pismem z 2 czerwca 2020 r., znak WPL.341.2020.PD, Rzecznik przedstawił opinię
do rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych
udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami
COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Rzecznik zwrócił uwagę na regulacje
naruszające interesy przedsiębiorców świadczących usługi agencyjne oraz ich potencjalną
niezgodność z prawodawstwem europejskim. Uwagi Rzecznika zostały uwzględnione w toku
dalszych prac legislacyjnych i znalazły odzwierciedlenie w finalnym tekście ustawy.

17.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych
innych ustaw (numer w wykazie prac Rady Ministrów: UD19, druk sejmowy nr 388).
Projekt wpłynął do Sejmu 25 maja 2020 r. W piśmie z dnia 10 lipca 2020 r., znak:

WPL.391.2020.ŁP, skierowanym do Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP,
Rzecznik przedstawił swoją opinię do tego projektu. Rzecznik poparł w nim postulaty
organizacji przedsiębiorców, które zakładały z jednej strony likwidację dostrzeżonych luk czy
wątpliwości regulacyjnych, z drugiej zaś strony rozszerzenie korzystnych rozwiązań
przewidzianych w tym projekcie, jak np. możliwość rejestracji pojazdów on-line, na szerszy
krąg podmiotów. Co do zasady projekt zyskał aprobatę w środowisku przedsiębiorców.
Pismem z 21 lipca 2020 r., znak: WPL.391.2020.ŁP, Rzecznik przekazał
Przewodniczącemu Komisji Infrastruktury Sejmu RP dodatkowe uwagi przedsiębiorców.

18.

Projekt ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym (brak numeru z wykazu – projekt nie
został zamieszczony w roku 2020 w RCL).
W dniu 25 lipca 2020 r., wiadomością elektroniczną z Ministerstwa Rozwoju, do Biura

Rzecznika wpłynął projekt ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym.
Pismem z 12 sierpnia 2020 r., znak: WPL.436.2020.JJ, Rzecznik przekazał swoją opinię
do projektu ustawy, w której poinformował, że w ramach Zespołu Roboczego ds. Kształcenia
zawodowego Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku przygotowywane są propozycje mające
na celu zwiększenie udziału przedsiębiorców w procesie kształcenia zawodowego, poprzez
modyfikację instytucji Rady Szkoły, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), która miałaby zostać wyposażona w nowe
kompetencje, takie jak: wybór dyrektora szkoły, czy zatwierdzanie programów kształcenia
w danym zawodzie (uwzględniając obowiązujące przepisy), a w skład której wchodziliby
przedstawiciele organizacji przedsiębiorców i pracodawców.

128

W ramach prac Zespołu przygotowywana jest również propozycja nowego, bardziej
korzystnego systemu finansowania kształcenia zawodowego, w ramach którego środki
z subwencji oświatowej władze samorządowe miałyby przekazywać każdej szkole
w wysokości równej iloczynowi uczniów oraz przyjętym wskaźnikom kosztochłonności
kształcenia w danej grupie zawodów. Rzecznik zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości
uwzględnienia powyższych propozycji na dalszym etapie prac nad przedmiotowym
projektem. Do pisma załączone zostały również opinie, jakie spłynęły do Biura Rzecznika
MŚP w następstwie poddania projektu konsultacjom w ramach Rady Przedsiębiorców przy
Rzeczniku.
W roku 2020 prace nad projektem nie zakończyły się.

19.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo
bankowe (nr z wykazu UD 118)
W dniu 18 sierpnia 2020 r. Minister Finansów zamieścił w RCL tekst ustawy o zmianie

ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe. Projekt, zgodnie
z uzasadnieniem, miał na celu wprowadzenie: rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania
przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT (Simple Local And
Modern VAT), rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do
niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług oraz zmian w zakresie
systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).
Pismem z 18 sierpnia 2020 r., znak: PT3.8100.4.6.2020, Ministerstwo Finansów,
zwróciło się m.in. do Rzecznika o przedstawienie opinii do projektu.
Pismem z 3 września 2020 r., znak: WPL.577.2020.JJ RMSP-107/2019/WPL, Rzecznik
przedstawił swoją opinię do projektu ustawy, w której, odnosząc się pozytywnie do rozwiązań
mających na celu uproszczenie rozliczania podatków przez przedsiębiorców, takich jak
zgłoszone w ramach pakietu Slim VAT, zarazem odniósł się negatywnie do proponowanych
rozwiązań, których faktycznym skutkiem będzie ograniczenie skuteczności funkcji ochronnej
instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), polegających przede wszystkim na
wprowadzenie terminu ważności Wiążącej Informacji Stawkowej. Ponadto Rzecznik
negatywnie zaopiniował propozycję zmiany w art. 127 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), polegającej na pozbawieniu
sprzedawców,

którzy

więcej

niż

dwukrotnie

w

ciągu

12-miesięcznego

okresu

rozliczeniowego dopuścili się zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa
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lub zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prawa do
dokonywania zwrotu podatku VAT podróżnym w ramach tzw. systemu TAX-FREE.
Ministerstwo odniosło się do uwag Rzecznika w Tabeli uwag, zgłoszonych w ramach
opiniowania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy
– Prawo bankowe (numer w wykazie UD118), umieszczonej na stronie projektu w RCL, nie
uwzględniając uwag Rzecznika dotyczących WIS, zarazem wyjaśniając, że w przypadku
braku zmian w przepisach prawa, podatnik nie będzie musiał występować o nowy WIS,
aktualna pozostanie bowiem klasyfikacja i stawka wskazana w posiadanym już przez niego
WIS.
Natomiast uwagi Rzecznika dotyczące sprzedawców w systemie TAX-FREE zostały
w całości uwzględnione. Ustawa została przyjęta przez Sejm jako ustawa z dnia 27 listopada
2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2419.).

20.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr
193, druki sejmowe nr 559 i 570)
Pismem z 4 września 2020 r., znak WPL.573.2020.DL, Rzecznik skierował do

Przewodniczącej Komisji Gospodarki i Innowacyjności Senatu RP opinię w związku
z procedowaniem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr
193, druki sejmowe nr 559 i 570), w której przekazał postulaty branży turystycznej, dotyczące
objęcia zwolnieniem ze składek na ubezpieczenie społeczne oraz dodatkowym świadczeniem
postojowym szerszego kręgu przedsiębiorców.

21.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz
niektórych innych ustaw (nr z wykazu UD 126)
W dniu 4 września 2020 r. Minister Finansów zamieścił w Wykazie prac legislacyjnych

i programowych Rady Ministrów założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy
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o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne oraz niektórych innych ustaw.
Pismem z 9 września 2020 r., znak WPL.595.2020.JJ, Rzecznik przekazał swoją opinię
do projektu ustawy, w której pozytywnie odniósł się do kierunku proponowanych zmian
w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 43 ze zm., dalej „ustawa
o zryczałtowanym podatku”), mających na celu podwyższenie limitu przychodów,
uprawniającego do korzystania przez przedsiębiorców z opodatkowania w formie ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy
o zryczałtowanym podatku, z 250.000 do 2 milionów euro. Postulat ten był wielokrotnie
podnoszony przez Rzecznika, przede wszystkim w piśmie z 3 kwietnia 2019 r., skierowanym
do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (RMSP-126/2019/WPL), zawierającym opinię
Rzecznika do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń
regulacyjnych3. Rzecznik pozytywnie ocenił również propozycję podwyższenia limitu
przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro, uprawniających do
korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT, o którym to limicie mowa w art. 19 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1406, dalej „ustawa o CIT”). Rozbieżność między tym limitem a limitem
zawartym w definicji „małego podatnika”, zawartej w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, była
przedmiotem licznych wystąpień Rzecznika, skierowanych do Ministra Finansów, w tym
zwłaszcza pism z 31 października 2019 r. (znak: RMSP-608/2019/WPL) oraz 22 lipca 2020 r.
(znak: WPL.428.2020.JJ), w których Rzecznik informował o dostrzeżonych barierach
i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej.
Rzecznik wyraził jednak negatywne stanowisko wobec proponowanych zmian,
mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego, w odpowiedzi na tworzone przez
podatników

struktury

optymalizacyjne

z

wykorzystaniem

spółek

komandytowych,

polegających na nadaniu spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego od
osób prawnych, wskazując na fakt, że projektowane rozwiązania mogą prowadzić do
podwójnego opodatkowania spółek komandytowych i w konsekwencji zwiększenia wobec
nich obciążeń podatkowych. Zwracając uwagę na obecną tendencję, polegającą na

Numer z wykazu UD494, projekt został przyjęty jako ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, Dz.U. z 2019 r., poz. 1495 ze zm.
3
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sukcesywnym wzroście popularności tej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
Rzecznik podniósł, że nowe przepisy mogą tylko odwrócić ten pozytywny trend.
Ponadto Rzecznik negatywnie zaopiniował propozycje wprowadzenia obowiązku
sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej przez podatników CIT
oraz zwiększenia obowiązków dokumentacyjnych dla tak zwanych cen transferowych.
W opinii Rzecznika, rozwiązania te mogą naruszać zasadę proporcjonalności i adekwatności,
zagwarantowaną w art. 67 pkt 1 Prawa przedsiębiorców.
W dniu 16 września 2020 r. Minister Finansów zamieścił w RCL tekst projektu ustawy
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.
Pismem z dnia 15 września 2020 r., znak: DD5.8200.13.2020, Ministerstwo Finansów,
zwróciło się m.in. do Rzecznika o przedstawienie opinii do projektu.
Pismem z 21 września 2021 r., znak: WPL.595.2020, Rzecznik przekazał opinię do
projektu ustawy, zasadniczo podtrzymując stanowisko wyrażone w opinii do założeń projektu
ustawy. Odnośnie do zmian w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Rzecznik,
pozytywnie

odnosząc

się

do

obniżenia

dwóch

najwyższych

stawek

ryczałtu

ewidencjonowanego, zaproponował również analizę wysokości pozostałych stawek
i rozważenie możliwości ich obniżenia.
Zarazem podtrzymując negatywne stanowisko co do proponowanego objęcia spółek
komandytowych podatkiem CIT, Rzecznik zaproponował, by zamiast tego rozważyć
wprowadzenie

zasady,

że

wspólnikiem

(ewentualnie

komplementariuszem)

spółki

komandytowej może być jedynie osoba fizyczna.
Ustawa została przyjęta przez Sejm jako ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 2123).

22.

Projekt ustawy wprowadzającej - Prawo komunikacji elektronicznej (nr z wykazu:
UC46)
Pismami z 11 września i z 9 października 2020 r., znak WPL.600.2020.GG, Rzecznik

zwrócił się do Ministra Cyfryzacji o przyjęcie uwag i przekazanie wyjaśnień w stosunku do
uwag zgłoszonych przez Zespół ds. Telekomunikacji Rady Przedsiębiorców działającej przy
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Rzeczniku, podczas konsultacji Projektu ustawy wprowadzającej - Prawo komunikacji
elektronicznej.
W odpowiedzi z 26 października 2020 r., Sekretarz Stanu Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów wskazał, że projektowana zmiana art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r.
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych nie będzie ograniczać prawa
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym przedsiębiorców małych oraz średnich,
w zakresie dostępu do infrastruktury na nieruchomości, w tym do budynku, koniecznej do
świadczenia przez nich usług telekomunikacyjnych. Ze względu na konieczność ochrony
inwestycji

już

z utrzymywaniem,

zrealizowanych,

poprzez

eksploatacją,

przebudową

zachowanie
lub

uprawnienia

remontem

związanego

infrastruktury

przez

przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, jak i związanym bezpośrednio z ww. uprawnieniem
tzw. dostępu fizycznego, czyli wejścia na teren nieruchomości, w tym do budynku, brzmienie
art. 30 ust. 1 ww. ustawy, zawarte w konsultowanym projekcie w art. 30 pkt 27 ustawy
wprowadzającej - Prawo komunikacji elektronicznej, zostanie zmienione. Zmiana uwzględni
postulat zgłoszony w konsultacjach publicznych, jak również przekazany przez Rzecznika,
w ten sposób, że art. 30 ust. 1 in fine nie będzie się odwoływał w swojej treści do usług
szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s.
Odnosząc się do kwestii vacatio legis, podkreślono, że ze względu na nadal trwający
proces legislacyjny projektu ustawy - Prawo komunikacji elektronicznej oraz ustawy
wprowadzającej – Prawo komunikacji elektronicznej kwestia ta miała stać się przedmiotem
analizy, tak aby uwzględnić w miarę możliwości zgłaszane przez przedsiębiorców postulaty.
Nowy system do inwentaryzacji infrastruktury i usług, zostanie oparty o system Punktu
Informacyjnego ds. Telekomunikacji. System zawiera w sobie wiele innowacyjnych
rozwiązań zarówno na poziomie zbierania, jak i prezentacji danych. Nowy system ma
sprostać wszystkim oczekiwaniom przedsiębiorców telekomunikacyjnych m.in. w zakresie
walidacji danych wprowadzanych do systemu oraz możliwości ich edycji.
Pismo z 11 września 2020 r., znak WPL.375.2020.GG, Rzecznik zwrócił się do
Ministra Cyfryzacji z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie szeregu spraw poruszonych
w piśmie Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, zgłoszonych podczas konsultacji
Projektu ustawy - Prawo komunikacji elektronicznej.
W odpowiedzi z 22 września 2020 r. Minister Cyfryzacji, odnosząc się do głównej
kwestii wskazanej w opinii Krajowej Izby Komunikacji Ethemetowej, zgodnie z którą projekt
w niedostatecznym stopniu uwzględnia interesy krajowych firm telekomunikacyjnych
i zdecentralizowanego polskiego rynku telekomunikacyjnego, wskazał, że intencją autorów
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projektu nie była wyłącznie transpozycja Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej na
grunt prawa polskiego, ale regulacja sektora łączności elektronicznej z uwzględnieniem
specyfiki polskiego rynku, jednakże tylko w zakresie, w jakim takie modyfikacje będą zgodne
z przepisami tej dyrektywy.

23.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk senacki nr 209,
druki sejmowe nr 378, 597 i 625)
Pismem z 22 września 2020 r. znak WPL.615.2020.PD, Rzecznik przedstawił opinię do

poselskiego projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk senacki nr 209, druki
sejmowy nr 378, 597 i 625), wskazując na szereg wątpliwości, jakie budzi projekt z punktu
widzenia zasad wykonywania działalności gospodarczej.
W dniu 14 września 2020 r. Senat RP wniósł wiele poprawek do przedmiotowego
projektu ustawy, który na dzień 5 lutego 2021 r. nadal nie został uchwalony.

24.

Projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku
finansowego (nr z wykazu: UC125).
Pismem z 25 września 2020 r., znak: WPL.620.2020.ŁP, Rzecznik skierował do

Ministerstwa Finansów opinię do projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów
klientów podmiotów rynku finansowego, w której przekazał negatywną opinię członków
Rady Przedsiębiorców w zakresie pomysłu zniesienia instytucji Rzecznika Finansowego,
likwidacji jego Biura oraz przeniesienia kompetencji i zadań do UOKiK.
Rzecznik podkreślił, że przedsiębiorcy oraz ich przedstawiciele w wystąpieniach,
kierowanych

do

Rzecznika,

bardzo

pozytywnie

ocenili

doświadczenia

związane

z dotychczasowym zaangażowaniem Rzecznika Finansowego w ochronę interesów klientów
rynku finansowego, którymi mogą być również przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.
Ponadto Rzecznik wskazał na dotychczasową pozytywną współpracę z Rzecznikiem
Finansowym, która wychodziła naprzeciw potrzebom przedsiębiorców.
Dodatkowo Rzecznik wniósł o rozważenie modyfikacji przepisów poprzez wskazanie,
że zadania Funduszu Edukacji Finansowej mogą być realizowane we współpracy
z Rzecznikiem w celu wspierania przedsiębiorczości, w tym organizowania działalności
edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności
gospodarczej na terytorium RP.
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25.

Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy - Prawo
zamówień publicznych (nr z wykazu: UD68).
Pismem z 26 września 2020 r., znak WPL.631.2020.GG, Rzecznik przekazał

Ministrowi Cyfryzacji opinię do projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych, z prośbą o określenie w sposób kompleksowy
w jednym akcie prawnym kwestii bezpieczeństwa sieci i usług oraz cyberbezpieczeństwa
odnośnie sektora MŚP.

26.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (nr z wykazu
UC15).
Pismem z 8 października 2020 r., znak WPL 653.2020.GG, Rzecznik przekazał

Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opinię do projektu ustawy o zmianie
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wskazując m.in., że Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów powinien występować o zgodę sądu przed wydaniem decyzji
o nakazaniu przedsiębiorcy zamieszczenia ostrzeżenia dla konsumentów wchodzących na
interfejs internetowy, usunięcia treści, ograniczenia dostępu lub wyłączenia interfejsu
internetowego, usunięcia domeny internetowej (projektowany art. 101b ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów).

27.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom
kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk sejmowy nr 683).
Pismem z 21 października 2020 r., znak: WPL.681.2020.ŁP, Rzecznik skierował do

Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu RP opinię do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw
w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID19 (druk sejmowy nr 683), w której Rzecznik zwrócił uwagę na budzący bardzo duże
wątpliwości i zastrzeżenia art. 18 projektu, który stanowi podstawę do odmowy udzielenia
przedsiębiorcom pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego udzielanego na
podstawie art. 2a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.), w przypadku
naruszenia ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Z kolei pismem z 23 października 2020 r., znak: WPL.681.2020.ŁP, skierowanym do
Marszałka Senatu RP, w związku z uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 22 października
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2020 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom
kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk sejmowy nr 683), Rzecznik
zaapelował o rozważenie uwag, dotyczących wprowadzenia podstawy do odmowy udzielenia
przedsiębiorcom pomocy publicznej.

28.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
(nr z wykazu UC43)
W dniu 22 października 2020 r. Minister Klimatu i Środowiska zamieścił w RCL

projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Projekt, zgodnie
z uzasadnieniem, miał na celu dokonanie całkowitej transpozycji przepisów dyrektyw pakietu
odpadowego.
Pismem z 21 października 2020 r., znak: DP-WL.0220.72.2020.WB, Ministerstwo
Klimatu zwróciło się m.in. do Rzecznika o przedstawienie opinii do projektu.
Pismem z 7 grudnia 2020 r., znak: WPL.847.2020.JJ, Rzecznik przekazał swoją opinię
do projektu ustawy. W opinii zawarte zostały uwagi członków Zespołu Roboczego ds.
Recyklingu i gospodarki odpadami Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku (dalej: ,,Zespół”),
zgłoszone podczas posiedzenia zespołu, które miało miejsce 30 listopada 2020 r. Uwagi
dotyczyły przede wszystkim możliwych negatywnych dla przedsiębiorców konsekwencji,
przyjętych w projekcie przepisów przejściowych, nieuwzględniających obowiązku złożenia
przez prowadzących instalację - którzy posiadali pozwolenie zintegrowane uwzględniające
zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów oraz przez posiadaczy odpadów, którzy
uzyskali zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów
uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów - wniosku o zmianę posiadanego
pozwolenia lub decyzji, w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów, na podstawie
art. 10 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1592 ze zm., dalej „ustawa z 20 lipca
2018 r.”), w terminie do 5 marca 2020 r.
Ponadto Rzecznik przypomniał o deklaracji ówczesnego Ministerstwa Klimatu,
zawartej w piśmie Zastępcy Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa
Klimatu, z 16 marca 2020 r., znak: DGO-II.021.15.2020.TZ 1138092.3395483.2677524,
dotyczącej doprecyzowania przepisów odnoszących się do przedsiębiorców wprowadzających
produkty w opakowaniach do obrotu, w której stwierdzono, że wprowadzenie ewentualnych
zmian w tym zakresie będzie możliwe w ramach prac nad transpozycją tzw. pakietu
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odpadowego. Wobec powyższego Rzecznik zwrócił się z prośbą o uzupełnienie projektu
o przepisy odnoszące się do wyżej wymienionego zagadnienia.
W roku 2020 Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie odniosło się do opinii Rzecznika,
jak również prace nad projektem ustawy nie zostały zakończone.

29.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk sejmowy nr 704).
Pismem z 27 października 2020 r., znak: WPL.694.2020.MW.KR, Rzecznik przekazał

Przewodniczącej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Sejmu RP uwagi do poselskiego
projektu

ustawy

o

zmianie

ustawy

o

szczególnych

rozwiązaniach

związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk sejmowy nr 704).
W przekazanym stanowisku Rzecznik wskazał, że skala proponowanej pomocy jest
niewystarczająca dla utrzymania płynności finansowej wielu przedsiębiorstw. Rzecznik
podkreślił, że trudne do wyjaśnienia jest uzależnienie zwolnienia ze składek na ubezpieczenie
społeczne oraz uzyskania świadczenia postojowego od numeru PKD prowadzonej
działalności gospodarczej.
Rzecznik zaapelował również o umożliwienie pomocy przedsiębiorcom, którzy
rozpoczęli działalność po 1 grudnia 2019 r.
Pismem z 23 listopada 2020 r., znak: WPL.802.2020.MW.KR, Rzecznik skierował
pismo do Marszałka Senatu RP z przekazaniem opinii do procedowanej ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 262, druki sejmowe nr 704, 709
i 709-A, w którym wskazał, że twórcy ustawy ograniczyli wsparcie do przedsiębiorców
z wyselekcjonowanej grupy kodów PKD, połączonych ze spadkiem przychodów o 40%.
Ponadto Rzecznik zaproponował dwa alternatywne rozwiązania. Pierwsze to rezygnacja
z podziału na kody PKD i pozostawienie jedynie kryterium spadku przychodów. Drugim zaś
rozwiązaniem byłoby pozostawienie podziału na kody PKD przy uwzględnieniu brakujących
kodów – Rzecznik przekazał przy piśmie listę 40 takich kodów PKD.
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30.

Projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
(nr z wykazu: UC23).
Pismem z 9 listopada 2020 r., znak WPL.742.2020.GG, Rzecznik przekazał do

Ministerstwa Finansów opinię do projektu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych
innych ustaw, w którym wskazał, że Rzecznik stoi na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz
małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności
działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej,
bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej
konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.
Powyższe zasadnicze uregulowanie wskazuje na to, że misja Rzecznika nie obejmuje
wymierzania

w drodze

decyzji

administracyjnych

sankcji

administracyjnoprawnych

i nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców, lecz polega na wspieraniu przedsiębiorców
i ochronie ich interesów.

31.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych
ustaw (nr z wykazu: UC48).
Pismem z 19 listopada 2020 r., WPL.774.2020.ŁP, Rzecznik skierował do Ministerstwa

Infrastruktury opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
niektórych innych ustaw (nr z wykazu: UC48), w której wskazał, że członkowie Zespołu
Roboczego ds. Transportu działającego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku wyrazili
zdecydowanie negatywne stanowisko w zakresie proponowanej regulacji. Podkreślali oni, że
w dynamicznie rozwijającej się sytuacji epidemicznej nakładanie na przedsiębiorców nowych
obowiązków oraz kosztów jest niedopuszczalne.
W ocenie Rzecznika, projektowany system nakładania i egzekwowania opłaty
dodatkowej zakłada wprowadzenie dodatkowych obowiązków dla Stacji Kontroli Pojazdów
przy jednoczesnym przeznaczeniu 100% wpływów z tej opłaty budżetowi państwa, co jest
kolejnym przykładem nakładania na SKP obowiązków, które generują dodatkowe koszty.
W związku z powyższym zasadnym jest przeznaczenie części tej opłaty na rzecz SKP, aby
mogły zrekompensować dodatkowe koszty z tym związane.
Ponadto Rzecznik podkreślił, że proponowane wprowadzenie kar dla SKP za naruszenia
diagnostów (którzy mają być niezależni) jest nieadekwatne i nieproporcjonalne.
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Dodatkowo pismem z 19 listopada 2020 r., znak: WPL.774.2020.ŁP, Rzecznik wystąpił
do Ministra Finansów o wyrażenie opinii odnośnie przekazania części opłaty dodatkowej na
rzecz SKP i możliwości zrekompensowania z budżetu państwa braku w przychodach
Transportowemu Dozorowi Technicznemu.
Oprócz powyższego, pismem z 15 grudnia 2020 r., znak: WPL.774.2020.ŁP, Rzecznik
wystąpił do Ministra do spraw Unii Europejskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
o opinię, czy proponowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt nie wykracza poza
materię wynikającą z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia
3 kwietnia 2020 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów
silnikowych i ich przyczep oraz uchylającej dyrektywę 2009/40/WE (Dz.Urz. UE L 127
z 29 kwietnia 2014 r., str. 51 oraz Dz.Urz. UE L 219 z 22 sierpnia 2019 r., str. 25).
Do końca 2020 roku nie zakończono prac nad przedmiotowym projektem na etapie
rządowym.

32.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
(nr z wykazu UD 151) oraz projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego w roku 2021 (numer z wykazu 2E).
W dniu 20 listopada 2020 r. Minister Edukacji i Nauki opublikował w RCL projekt

ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Projekt, zgodnie
z uzasadnieniem, miał na celu wprowadzenia systemu regularnego monitoringu karier
absolwentów szkół ponadpodstawowych, w tym szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
Natomiast w dniu 2 listopada 2020 r. Minister Edukacji i Nauki opublikował w RCL
projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021. Projekt,
zgodnie z uzasadnieniem, stanowił wykonanie upoważnienia zawartego w art. 28 ust. 6
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.
z 2020 r. poz. 23, ze zm.).
Pismem z 20 listopada 2020 r., znak: DSKKZ-WKPE.420.15.2020, Ministerstwo
Edukacji i Nauki zwróciło się m.in. do Rzecznika o przedstawienie opinii do projektu ustawy,
natomiast wiadomością z 30 października 2020 r., znak: 13/M3/2020, o przedstawienie opinii
do projektu rozporządzenia.
Pismem z 28 grudnia 2020 r., znak: WPL.980.2020, Rzecznik przekazał opinię do
projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw oraz
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projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021. Rzecznik
zaproponował rozważenie wprowadzenia propozycji, przygotowanej w ramach Zespołu
Roboczego ds. Kształcenia zawodowego, Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku, która
polegałaby na wprowadzeniu obowiązku przekazania 90% kwoty części oświatowej
subwencji ogólnej przez jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio do prowadzonych
przez nich szkół w oparciu o przyjęte przez Ministra Edukacji i Nauki wagi, uwzględniające
zapotrzebowanie na pracowników oraz kosztochłonność kształcenia w danym zawodzie,
a jedynie pozostałe 10% pozostawione byłoby do swobodnej dyspozycji na podstawie ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych przepisów dotyczących
wydatków jednostek samorządu terytorialnego.
W roku 2020 prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz
niektórych innych ustaw nie zostały zakończone. Natomiast projekt rozporządzenia Ministra
Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 został opublikowany jako Rozporządzenie
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 (Dz.U.
z 2020 r., poz. 2384).

33.

Projekt ustawy o podatku od niektórych usług cyfrowych i Funduszu Technologii
Cyfrowych
Pismem z 23 grudnia 2020 r., znak WPL 973.2020.GG, Rzecznik przekazał do Sejmu

RP opinię do projektu ustawy o podatku od niektórych usług cyfrowych i Funduszu
Technologii Cyfrowych, w którym negatywnie zaopiniował objęcie mikroprzedsiębiorców,
małych i średnich przedsiębiorców obowiązkiem informacyjnym, o którym mowa w art. 15
projektu. Wskazał, że w dalszych pracach nad Projektem uwzględnienia wymagają przepisy
Prawa przedsiębiorców (Konstytucji Biznesu).

34.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
oraz niektórych innych (nr z wykazu: UD 142).
Pismem z 28 grudnia 2020 r., znak WPL 976.2020.GG, Rzecznik przekazał do Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi opinię w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości
handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych wskazując, że wyłączenie
istotnych dla przedsiębiorców gwarancji art. 58 ust. 1 P.P. (Konstytucji Biznesu) może być
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uzasadniane jedynie nadzwyczajnymi okolicznościami i powinno być dokonywane wyłącznie
poprzez wprowadzanie zmian do ust. 2 ww. przepisu, a nie dokonywanie modyfikacji
w ustawach szczególnych. Obowiązujący art. 58 ust. 2 P.P. (Konstytucji Biznesu) przewiduje
liczne wyłączenia, które mogą być stosowane przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych bez wprowadzania art. 28b ust. 5 do przedmiotowej ustawy
i których projektowany przepis zdaje się być zbędnym powtórzeniem.

35.

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (druk senacki nr 271)
Pismem z 28 grudnia 2020 r., znak WPL.978.2020.PD, Rzecznik przedstawił opinię do

senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (druk senacki nr 271), wskazując, że wiele z regulacji nim przewidzianych
stanowi realizację postulatów, które Rzecznik zgłaszał nie tylko po wystąpieniu stanu
epidemii COVID-19, ale i wcześniej.

II. Opiniowanie projektów rozporządzeń
1.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz
warunków stosowania stawek obniżonych (nr z wykazu: 138).
W dniu 10 marca 2020 r. Minister Finansów zamieścił w RCL tekst rozporządzenia

Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których
obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek
obniżonych. Zgodnie z zamieszczonym uzasadnieniem, projekt dotyczył dostosowania
przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów
i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków
stosowania stawek obniżonych, do wprowadzonej ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw , tzw. nowej matrycy
stawek VAT.
Pismem z dnia 6 marca, znak: PT1.8100.1.2020, Pan Jan Sarnowski, Podsekretarz Stanu
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w Ministerstwie Finansów, zwrócił się m.in. do Rzecznika o przedstawienie opinii do
projektu.
W odpowiedzi, pismem z 20 marca 2020 r., znak: WPL.168.2020.JJ, Rzecznik,
nawiązując do pisma z 16 marca 2020 r., znak: GR.6.2020.KR, zwrócił się ponownie z prośbą
o przesunięcie terminu wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT, a tym samym
o przesunięcie terminu wejścia w życie projektu rozporządzenia. Ostatecznie projekt
rozporządzenia został wycofany z RCLu.

2.

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnych środków
technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są
obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub
usług (nr z wykazu: 147).
Pismem z 17 marca 2020 r., znak WPL.152.2020.GG, Rzecznik przesłał opinię do

przedmiotowego projektu rozporządzenia, w której zwrócił się o wyłączenie stosowania
przedmiotowego rozporządzenia wobec najmniejszych firm, analogicznie jak to uczyniono
w § 2 Projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.
W odpowiedzi z 31 marca 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji wskazało, że istnieją
poważne

różnice

w

upoważnieniach

ustawowych,

które

uniemożliwiają

obecnie

uwzględnienie przekazanego wniosku. Jednocześnie poinformowano, że w projekcie nowego
Prawa komunikacji elektronicznej rozważane jest wprowadzenie odpowiednich przepisów
umożliwiających różnicowanie obowiązków według wielkości i rodzaju działalności
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

3.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
z 17 kwietnia 2020 r.
Pismem z 18 kwietnia 2020 r., znak: WPL.237.2020.MW, Rzecznik negatywnie

zaopiniował projekt w zakresie czasowego ograniczenia działalności usługowej związanej
z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w PKD w podklasie 96.04.Z oraz działalności związanej
ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 93.0, w szczególności
polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów
nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness, a także wniósł o określenie daty
umożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej w ww. zakresie na 4 maja 2020 r.
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4.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszeń zamieszczanych
w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr z wykazu 56).
Pismem z 14 sierpnia 2020 r., znak WPL.529.2020.GG, Rzecznik przesłał Prezesowi

Urzędu Zamówień Publicznych opinię do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju
w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych wskazując,
że w pkt. 4 ppkt 1 Załącznika nr 1 oraz Załącznika nr 4 do projektu należałoby uwypuklić to,
że obowiązkiem zamawiającego jest podanie bezpośredniego adresu strony (podstrony)
internetowej prowadzonego postępowania, na której będą udostępniane dokumenty
zamówienia, w tym SWZ/opis potrzeb i wymagań oraz ewentualne zmiany i wyjaśnienia ich
treści (i wskazanie jako niespełniającego wymogu – wskazania jedynie adresu głównej strony
internetowej zamawiającego). Dzięki takiemu rozwiązaniu byłoby możliwe wprowadzenie
znacznego udogodnienia dla wykonawców, polegającego na umożliwieniu bezpośredniego
przejścia ze strony internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych do strony internetowej
zawierającej dokumentację przetargową i informacje o danym przetargu.

5.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie określenia szczegółowych
kryteriów utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (nr z wykazu 57)
W dniu 2 października 2020 r. Minister Klimatu zamieścił w RCL projekt

rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie określenia szczegółowych kryteriów utraty
statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego. Projekt, zgodnie z uzasadnieniem, miał
wypełnić upoważnienie do wydania aktu wykonawczego zawarte w art. 14 ust. 1a ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), a jego celem było
określenie warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.
Pismem z 1 października 2020 r., znak: DP-ZOP.0220.8.2020.WB, Ministerstwo
Klimatu zwróciło się m.in. do Rzecznika o przedstawienie opinii do projektu.
Pismem z 23 października 2020 r., znak: WPL.692.2020.JJ, Rzecznik przekazał swoją
opinię do projektu rozporządzenia, pozytywnie odnosząc się do wszelkich zmian w prawie
mających na celu zmniejszenie obciążeń regulacyjnych dla przedsiębiorców oraz ułatwienie
obrotu gospodarczego, a tym samym i prowadzenie działalności gospodarczej, jednocześnie
apelując również o podjęcie działań umożliwiających stwierdzenie utraty statusu odpadów dla
innych produktów, mających dodatnią wartość rynkową i mogących być potencjalnie
przedmiotem szerokiego obrotu, uznawanych formalnie za odpady.
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Do swojej opinii Rzecznik dołączył również opinie przedstawicieli przedsiębiorców,
będących członkami Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku.
W roku 2020 Ministerstwo Klimatu nie odniosło się do opinii Rzecznika, jak również
prace nad projektem rozporządzenia nie zostały zakończone.

6.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1758) – ocena prawna
Pismami z 19 i 23 października 2020 r., znak WPL.680.2020.PD, Rzecznik przedstawił

Ministrowi Zdrowia ocenę prawną dotyczącą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wskazując na szereg wątpliwości natury
konstytucyjnej oraz zgodności ze standardami dobrej legislacji wskazanymi w Prawie
przedsiębiorców.
Na

dzień

sporządzania

niniejszego

dokumentu

Ministerstwo

Zdrowia

nie

ustosunkowało się do przedmiotowego pisma.

7.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu
,,Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach
poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, objętego PROW na lata
2014-2020 w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”
objętego PROW na lata 2014-2020 (nr z wykazu: 140).
Pismem z 23 października 2020 r., znak WPL.687.2020.GG, Rzecznik przesłał opinię

do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty
pomocy finansowej na operacje typu ,,Inwestycje w gospodarstwach położonych na
obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w gospodarstwach
rolnych”, objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji
w gospodarstwach rolnych”, wskazując, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa powinna wzywać do uzupełnienia braków formalnych wniosku wraz z ich
wskazaniem, zamiast pozostawiać go bez rozpatrzenia, w wypadku złożenia wniosku
w sposób niezgodny z art. 42b ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
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Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektowany § 12 ust. 1 lit. b rozporządzenia.

8.

Kolejne projekty rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Pismami z 23 i 26 listopada 2020 r., znak WPL.801.2020.PD, Rzecznik przedstawił

Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Zdrowia szereg uwag w sprawie wariantowych
projektów rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które oparte były na uwagach otrzymanych od
przedsiębiorców.

III. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego
W 2020 roku Rzecznik otrzymał do zaopiniowania 44 projekty uchwał rad gminnych
i miejskich w przedmiocie:
1) zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji
przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Kamieńsk;
2) zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu
i montażu kotłów grzewczych na gaz budżetu Gminy Kamieńsk;
3) opłaty targowej na terenie Miasta Zduńska Wola;
4) przyjęcia

Regulaminu

określającego

zasady

udzielania

dotacji

celowych

na

dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania, tryb
postępowania w sprawie ich udzielenia i sposób rozliczania w Mieście Zduńska Wola;
5) górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych na terenie Miasta Zduńska Wola;
6) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola;
7) zasad i trybu postępowania przy udzieleniu dotacji na rzecz spółek wodnych działających
na terenie Gminy Brójce oraz sposobu ich rozliczania;
8) zasad i trybu postępowania przy udzieleniu dotacji na rzecz spółek wodnych działających
na terenie Gminy Brójce oraz sposobu ich rozliczania – po zmianach na wniosek
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
9) podatku od nieruchomości na terenie Miasta Żory;
145

10) podatku od środków transportowych na terenie Miasta Żory;
11) opłaty targowej na terenie Miasta Żory;
12) zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Miasta Zduńska Wola,
13) wprowadzenia Regulaminu obiektów i urządzeń sportowych Miasta Zduńska Wola;
14) powierzenia Prezydentowi Miasta Zduńska Wola uprawnienia do ustalania wysokości
opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych Miasta Zduńska Wola;
15) określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w Mieście Bełchatów;
16) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok na terenie Gminy
Wyry;
17) określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2021 rok na terenie Gminy
Wyry;
18) podatku od nieruchomości na terenie Miasta Węgorzyn;
19) sprawie podatku od środków transportowych na terenie Miasta Węgorzyn;
20) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Rzgowo na
2021 rok;
21) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy
Przedbórz;
22) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łęczyca;
23) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnożyły;
24) podatku od nieruchomości na terenie Miasta Węgorzyn (w związku z wejściem w życie
rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie stawek obowiązujących w 2021 roku
stawek maksymalnych);
25) podatku od środków transportowych na terenie Miasta Węgorzyn (w związku z wejściem
w życie rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie stawek obowiązujących w 2021
roku stawek maksymalnych);
26) wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Nowe Ostrowy na 2021
rok;
27) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
Nowe Ostrowy na 2021 rok;
28) wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Rzeczyca na 2021 rok;
29) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy
Rzeczyca na 2021 rok;
30) podatku od nieruchomości dotyczącej stawek obowiązujących w 2021 roku na obszarze
Gminy w Błaszkach;
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31) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Ksawerów;
32) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Kleszczów;
33) określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze
Gminy Kutno na 2021 rok;
34) określenia stawek podatku od środków transportowych w Mieście Złoczewie na 2021
rok;
35) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Mieście Złoczewie na 2021
rok;
36) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kutno na 2021
rok;
37) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta
Kutno na 2021 rok;
38) wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia
2021 r.;
39) wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok jako podstawa obliczenia
podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Koszęcin na rok 2021;
40) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze
Gminy Ksawerów;
41) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Piotrków
Trybunalski;
42) szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzeniu
należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu
Piotrków Trybunalski i jego jednostkom organizacyjnym;
43) zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Miasta Piotrków Trybunalski (projekt
uchwały Rady Miasta Piotrków Trybunalskie zmieniającej uchwałę Nr XLV/799/14 z 27
czerwca 2014 r.);
44) określenia wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych na terenie
Miasta i Gminy Przedbórz.

IV. Opiniowanie projektów innych dokumentów
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Strategii produktywności 2030”.
Pismem z dnia 3 marca 2020 r., znak: IN-III.4020.1.2020, Minister Rozwoju przekazał
Rzecznikowi przedmiotowy projekt uchwały z prośbą o zaopiniowanie. Uwagi do tego
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projektu przesłał Rzecznikowi Związek Polskiego Leasingu, który zwrócił uwagę na potrzebę
uzupełnienia projektu o znaczenie leasingu dla projektowanej strategii produktywności.
Pismem z dnia 16 marca 2020 r., znak: WPL.148.2020.ŁP, skierowanym do Ministra
Rozwoju, Rzecznik przekazał te propozycje z prośbą o rozważenie ich uwzględnienia.

V. Występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy
ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów normatywnych w sprawach
dotyczących działalności gospodarczej
1.

Pismem z 16 lipca 2019 r., znak: RMSP-363/2019/WPL, Rzecznik zwrócił się do

Prezesa Rady Ministrów o rozważenie możliwości podjęcia działań legislacyjnych w celu
stworzenia specjalnego programu rządowego w oparciu o środki zgromadzone np.
w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, umożliwiającego pokrycie
należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek do ZUS przez przedsiębiorców
poszkodowanych w ramach tzw. outsourcingu pracowniczego, w okolicznościach opisanych
w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli z 23 września 2016 r. nr ewid.
172/2016/P/15/111/KPS.
Pismem z 10 stycznia 2020 r., znak: RMSP-363/2019/WPL, Rzecznik w związku
z brakiem odpowiedzi na ww. wystąpienie, zwrócił się do Pana Michała Dworczyka MinistraCzłonka Rady Ministrów Szefa KPRM o udzielenie odpowiedzi.
Pismem z 19 lutego 2020 r., znak: BPRM.226.4.1.2020.JG, Zastępca Szefa KPRM
wskazał, że KPRM zwróciła się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
o przedstawienie stanowiska w sprawie. W wystąpieniu z 6 lutego 2020 r. Minister stwierdził,
że zaproponowane przez Rzecznika rozwiązanie, polegające na wykorzystaniu środków
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w celu pokrycia zobowiązań
przedsiębiorców wobec ZUS, nie jest możliwe do zastosowania.

2.

Wnioskiem z 9 stycznia 2020 r., znak WPL.12.2020.PD, Rzecznik zwrócił się do

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o zmianę zasad objęcia i ustania
dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego osób prowadzących pozarolniczą działalność.
Pismem z 17 lutego 2020 r., a następnie pismem z 20 maja 2020 r. Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazało,

że pracuje

nad rozwiązaniami

upraszczającymi zasady podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom, jednakże prace te zostały
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wstrzymane z uwagi na podjęcie prac nad rozwiązaniami łagodzącymi bezpośrednie skutki
gospodarcze pandemii COVID-19.

3.

Pismem z dnia 10 stycznia 2020 r., znak: WPL.25.2020.ŁP, Rzecznik zwrócił się do

Ministrów Cyfryzacji, Infrastruktury i Finansów z wnioskiem o pilne wydanie aktów
wykonawczych niezbędnych do wdrożenia ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy
o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180; zwanej
potocznie „Lex Uber”).
Chodziło o rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań funkcjonalnych dla
aplikacji

mobilnej

oraz

aplikacji

mobilnej

działającej

przy

udziale

systemu

teleinformatycznego oraz rozporządzenie w sprawie sposobu zabezpieczenia danych
gromadzonych przez aplikację mobilną oraz system teleinformatyczny.
Ponadto, Rzecznik zwrócił się do Ministra Finansów z prośbą o wykonanie delegacji
ustawowej z art. 111b ust. 3 pkt 2 ustawy VATU, tj. rozporządzenia określającego
wymagania dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania. W tym przypadku
Rzecznik musiał ponowić swój wniosek, co uczynił pismem z dnia 10 lutego 2020 r.
W odpowiedzi z 26 lutego 2020 r., znak: PT7.8160.9.2020.HEBZ.70, Ministerstwo
Finansów poinformowało, że projekt rozporządzenia został przekazany Komisji Europejskiej
do notyfikacji.

4.

Pismem z dnia 20 stycznia 2020 r., znak RMSP-613/2019/WPL, Rzecznik zwrócił się

do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o podjęcie działań legislacyjnych mających na
celu zmianę ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP, w taki
sposób, aby w czasie pokoju pracodawcy byli zawiadamiani z urzędu o zaplanowanych
terminach oraz ich zmianach, w których pracownicy będą pełnili służbę wojskową.
W odpowiedzi z 17 kwietnia 2020 r. Szef Sztabu Generalnego WP poinformował, że
w ramach doraźnych rozwiązań przyjęto koncepcję wydania polecenia wojewódzkim
komendantom uzupełnień przesyłania, w miarę posiadanych danych kontaktowych,
informacji do pracodawców o terminach pełnienia terytorialnej służby wojskowej na
podstawie wykazów otrzymywanych od dowódców jednostek wojskowych, tak jak to ma
miejsce w przypadku ćwiczeń wojskowych. Ewentualne podjęcie procedury legislacyjnej
zostanie ponownie rozważone w momencie rozpoczęcia prac nad większą nowelizacją
przedmiotowej ustawy.
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5.

Pismem z 31 stycznia 2020 r., znak: RMSP-298/2019/WPL, Rzecznik zwrócił się do

Ministra Klimatu z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1396, ze zm.) poprzez wyłączenie z obowiązku sprawozdawczego, wynikającego
z art. 286 ust. 1 tej ustawy, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców
w sytuacji, gdy przedmiotowy obowiązek sprawozdawczy nie wiąże się z koniecznością
wnoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska. Ponadto, alternatywnie Rzecznik wniósł
o całkowite wyłączenie mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców
z obowiązku sprawozdawczego, wynikającego z art. 286 ust. 1 tej ustawy.
W swojej odpowiedzi z dnia 4 maja 2020 r., znak: DZŚ-I.053.1.2020.JS, Minister
Klimatu wyraził pogląd, że likwidacja przedmiotowego obowiązku sprawozdawczego
znacznie ograniczyłaby informacje o wielkościach emisji zanieczyszczeń i w konsekwencji
mogłaby pociągnąć za sobą nieskuteczność prowadzonych przez samorządy działań
naprawczych w zakresie poprawy stanu jakości powietrza oraz dotyczących gospodarki
odpadami. Tym samym, Minister Klimatu negatywnie odniósł się do wniosku o zmianę
przepisów w tym zakresie.

6.

Wnioskiem z 31 stycznia 2020 r., znak WPL.69.2020.PD, Rzecznik zwrócił się do

Ministra Rozwoju o podjęcie działań mających na celu wzmocnienie kompetencji Rzecznika
w zakresie opiniowania projektów normatywnych poprzez ustanowienie obowiązku
przedstawiania Rzecznikowi przez organy władzy i administracji rządowej założeń albo
projektów aktów normatywnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad
podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Ministerstwo Rozwoju ustosunkowało się do przedmiotowego wystąpienia, wyrażając
chęć rozważenia przedmiotowych uwag w przyszłości.

7.

Pismem z 24 lutego 2020 r., znak: WPL.89.2020.GG, Rzecznik zwrócił się do Ministra

Cyfryzacji z wnioskiem o wyłączenie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w zakresie
obowiązków RODO w związku ze zbliżającym się terminem przełożenia oceny i przeglądu
RODO przez Komisję Europejską.
Pismem z 17 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji wskazało, że podjęło konsultacje
z innymi państwami UE odnośnie sposobu rozwiązania przez nie podniesionych kwestii oraz
przekazało stanowisko Rzecznika do Komisji Europejskiej, sygnalizując konieczność
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zintensyfikowania elastycznego podejścia w przepisach RODO w zakresie obowiązków
informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO.

8.

Wnioskiem z 6 marca 2020 r., znak WPL.69.2020.PD, Rzecznik zwrócił się do Ministra

Rozwoju o podjęcie działań mających na celu umożliwienie byłym przedsiębiorcom składanie
wniosków do Rzecznika.
Ministerstwo Rozwoju ustosunkowało się do przedmiotowego wystąpienia, wyrażając
chęć rozważenia przedmiotowych uwag w przyszłości.

9.

Pismem z 25 marca 2020 r., znak WPL.182.2020.GG, Rzecznik zwrócił się do Ministra

Cyfryzacji o wydłużenie terminów wykonania przez firmy telekomunikacyjne obowiązków
sprawozdawczych wobec Prezesa UKE za rok 2019.
W odpowiedzi z 31 marca 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o tym,
że przygotowano przepisy, które zwolnią przedsiębiorców z odpowiedzialności za
niewykonanie w roku 2020 w ustawowo określonym terminie obowiązków sprawozdawczych
wraz z wydłużeniem tego terminu do dnia 30 kwietnia 2020 r.

10.

Pismem z 25 marca 2020 r., znak WPL.181.2020.GG, Rzecznik zwrócił się do Ministra

Finansów o wydłużenie terminów związanych z e-sprawozdaniami finansowymi.
W odpowiedzi z 3 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o tym,
że w 2020 roku przedłużono terminy w zakresie sporządzania i zatwierdzania e-sprawozdań
finansowych.

11.

Pismem z 29 kwietnia 2020 r., znak: WPL.224.2020.ŁP, nawiązując do komunikatu

zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów z dnia 20 kwietnia 2020 r.,
zgodnie z którym rząd planuje odroczyć obowiązek instalacji kas online do 1 stycznia 2021 r.
dla branż m.in. gastronomicznej i hotelarskiej (w obowiązującym stanie prawnym obowiązek
ten miał wejść w życie 1 lipca 2020 r.), Rzecznik zwrócił się do Ministra Finansów
z wnioskiem o pilne wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 145b VATU.
Zgodnie z tym przepisem, Minister Finansów może, w drodze rozporządzenia,
przedłużać terminy, w których podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy
zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.
Powyższy apel spotkał się z pozytywnym odzewem i w dniu 10 czerwca 2020 r.
Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia
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ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym
zapisem kopii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1059).

12.

Pismem z 8 maja 2020 r., znak: RMSP-789/2019/WPL, Rzecznik zwrócił się do

Ministra Infrastruktury z wnioskiem Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli
Pojazdów o dokonanie aktualizacji rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za badania
techniczne pojazdów.
W odpowiedzi, pismem z 10 czerwca 2020 r., znak: DTD-7.4400.167.2020, Minister
Infrastruktury poinformował, że związany z tą inicjatywą projekt ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw został skierowany do Zespołu do
Spraw Programowania Prac Rządu w celu umieszczenia w Wykazie prac legislacyjnych
i programowych Rady Ministrów.

13.

Wnioskiem z 21 maja 2020 r., znak WPL.301.2020.PD, Rzecznik zwrócił się do

Ministra Rozwoju o podjęcie działań mających na celu uproszczenie procedury umorzenia
tzw. mikropożyczki. Propozycja polegała na wprowadzeniu automatyzmu jej umarzania
w razie spełnienia kryterium prowadzenia działalności gospodarczej przez 3 miesiące, bez
konieczności składania odrębnego wniosku przez zainteresowanego.
Pismem z 24 czerwca 2020 r. Ministerstwo udzieliło odpowiedzi z podziękowaniami za
współpracę w przedmiotowej materii i wskazaniem, że postulat został uwzględniony w toku
prac legislacyjnych nad tzw. Tarczą Antykryzysową.

14.

Pismem z 22 maja 2020 r., znak WPL.305.2020.GG, Rzecznik zwrócił się do Ministra

Finansów z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do przesunięcia
obowiązku stosowania nowego JPK_VAT z deklaracją wobec mikro-, małych i średnich
przedsiębiorców przynajmniej o 3 miesiące, z dnia 1 lipca 2020 r. na dzień 1 października
2020 r.
W odpowiedzi z dnia 2 czerwca 2020 r. Ministerstwo Finansów poinformowało
o uwzględnieniu wniosku wraz z poszerzeniem go na ogół przedsiębiorców.

15.

Pismem z 25 maja 2020 r., znak: RMSP-484/2019/WPL, skierowanym do Ministra

Finansów, Rzecznik ponownie wniósł o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie
zmiany przepisów ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 675) poprzez stworzenie
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możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z ulgi na zakup kas rejestrujących
z papierowym zapisem kopii lub elektronicznym zapisem kopii (tzw. „kasy starego typu”) do
dnia, kiedy zgodnie z przepisami dopuszczalny jest zakup kasy starego typu.
W ocenie Rzecznika, sytuacja związana z wystąpieniem stanu epidemii, pociągająca za
sobą istotne problemy dla gospodarki i przedsiębiorców, w pełni uzasadnia przywrócenie
możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z ulgi na zakup kasy starego typu.
Wcześniej Rzecznik bezskutecznie występował do Ministra Finansów w tej sprawie
pismami z dnia 13 września 2019 r. oraz 22 listopada 2019 r.

16.

Wnioskiem z 4 czerwca 2020 r., znak WPL.344.2020.PD, Rzecznik zwrócił się do

Ministra Sprawiedliwości i Ministra Rozwoju z wnioskiem o umożliwienie korzystania
z pomocy przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach
wsparcia

w

związku

z

rozprzestrzenianiem

się

wirusa

SARS-CoV-2

również

przedsiębiorcom, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne.
Pismem

z

25

czerwca

2020

r.

Ministerstwo

Sprawiedliwości

wskazało,

że przedmiotowy postulat był rozważany w toku prac legislacyjnych, zaś pismem
z 21 września 2020 r. Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że postulaty te zostały
uwzględnione w innym projekcie ustawy.
17.

Wnioskiem z 21 lipca 2020 r., znak WPL.439.2020.PD, Rzecznik zwrócił się do

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z postulatem doprecyzowania art. 31zo Tarczy
Antykryzysowej, w ten sposób, że jednoznacznie zostanie uregulowany status płatników,
którzy zgłaszają jednego lub więcej ubezpieczonych i opłacają z tego tytułu wyłącznie
składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
W odpowiedzi z 6 sierpnia 2020 r. Ministerstwo wskazało, jak należy rozumieć
przedmiotowe przepisy.

18.

Wnioskiem z 20 października 2020 r., znak WPL.680.2020.PD, Rzecznik zwrócił się do

Ministra Zdrowia z postulatem zmiany §29 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii w ten sposób, że jednoznacznie umożliwione
będzie organizowanie na obszarze czerwonym targów, wystaw, kongresów, konferencji czy
spotkań w formie online.
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Pomimo braku odpowiedzi na przedmiotowe wystąpienie na dzień sporządzania
niniejszego dokumentu, postulat ten został uwzględniony w kolejnych wersjach rozporządzeń
ustanawiających ograniczenia, nakazy i zakazy.

VI. Informacje o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w wykonywaniu działalności
gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszone właściwym organom
1.

Pismem z 23 grudnia 2019 r., znak RMSP-787/2019/WPL, Rzecznik zwrócił się do

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o zajęcie stanowiska odnośnie
możliwości pobierania opłat audiowizualnych od przedsiębiorców przez inne organizacje
w związku z wyznaczeniem Związku Artystów Wykonawców STOART jako jedynej
organizacji zbiorowego zarządzania autorskimi i prawami pokrewnymi, uprawnionej do
zawierania umów o korzystanie z praw autorskich i praw pokrewnych na polu eksploatacji
odtwarzanie, konieczności dostosowania dotychczas obowiązujących umów o korzystanie
z praw do wymogów ustawy OZZ oraz art. 47 ustawy o OZZ oraz konieczności objęcia
szerszym nadzorem Ministra działań OZZ wobec przedsiębiorców, zwłaszcza w zakresie
zawierania umów o współpracy pomiędzy OZZ w celu realizacji zasady „jednego okienka”
wobec przedsiębiorców na podstawie art. 47 ustawy o OZZ.
W odpowiedzi z 24 marca 2020 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
potwierdził, że w zakresie, w którym jest prawomocna tabela stawek wynagrodzeń za
odtwarzanie przedmiotów praw pokrewnych z dnia 10 lipca 2013 r., zatwierdzona przez
Komisję Prawa Autorskiego oraz na podstawie decyzji Ministra, jedynie ww. organizacja
zbiorowego zarządzania autorskimi i prawami pokrewnymi, powinna występować
w powyższym kontekście w imieniu wszystkich organizacji zbiorowego zarządzania
autorskimi i prawami pokrewnymi. Pozostałe organizacje zachowują prawo do pobierania
opłat za korzystanie z praw na polu eksploatacji odtwarzanie jedynie w zakresie, w którym
tabela jest nadal nieprawomocna (w szczególności w części, w jakiej odnosi się do hoteli).
Jednocześnie z informacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynika, że
w zakresie, w jakim tabela jest prawomocna, STOART korzysta z pomocy innych organizacji,
które działają w jego imieniu i na jego rzecz. Odnośnie konieczności dostosowania
dotychczas obowiązujących umów o korzystanie z praw do wymogów ustawy o OZZ,
odpowiedź Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawiera sprzeczności – z jednej
strony wskazywana jest droga sądowa odnośnie wypowiadania takich umów, z drugiej strony
wskazywane są przepisy, które mają uniemożliwiać dostosowanie umów zawartych przed
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wejściem w życie ustawy o OZZ i wzmiankuje się o takich praktykach niektórych OZZ.
Ponadto pismo zawiera zapewnienie o uwzględnianiu problematyki zawartej w piśmie
Rzecznika podczas sprawowania nadzoru nad OZZ.
Pismem z 10 lipca 2020 r., znak RMSP-787/2019/WPL, Rzecznik zwrócił się do
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z korespondencją prowadzoną
odnośnie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,
z prośbą o wyznaczenie spotkania z osobą reprezentującą Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego i rozważenie możliwości wprowadzenia dalszych udogodnień dla firm z sektora
MŚP w zakresie nabywania praw autorskich i praw pokrewnych od OZZ.
W odpowiedzi z 4 listopada 2020 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
wyraziło gotowość do rozmowy o rozwiązaniach, które mogłyby usprawnić obecnie
funkcjonujące mechanizmy licencyjne. Wskazano, że trwają jeszcze postępowania
administracyjne dotyczące przeglądu zezwoleń organizacji zbiorowego zarządzania i do czasu
wydania w tych sprawach ostatecznych decyzji administracyjnych nie przewiduje się zmian
w systemie zbiorowego zarządzania.

2.

Pismem z 3 stycznia 2020 r., znak: WPL.5.2020.ŁP, skierowanym do Ministra Rodziny,

Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik wskazał na bariery i utrudnienia w zakresie
wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej związane
z funkcjonowaniem w obrocie prawnym art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 300, ze zm.).
Zgodnie z powyższym przepisem, nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu
składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia
należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości
zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia.
Jednocześnie

Rzecznik

poinformował

o

postępowaniu

przed

Trybunałem

Konstytucyjnym w sprawie o sygn. akt P 2/18 w związku z pytaniem prawnym Sądu
Okręgowego w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń z dnia 5 lutego 2018 r.,
czy art. 24 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest niezgodny z art. 64 ust. 2
i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Rzecznik z uwagi na
brak ustawowych kompetencji nie mógł przystąpić do tego postępowania, tym niemniej
w pełni poparł stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie, kierując stosowne
pismo z dnia 3 stycznia 2020 r. do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
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Niestety Trybunał Konstytucyjny nie podzielił stanowiska Rzecznika w tym
przedmiocie i w wyroku z dnia 20 maja 2020 r. uznał kwestionowany przepis za zgodny
z Konstytucją RP.

3.

Pismem z 8 stycznia 2020 r., znak WPL.9.2020.GG, Rzecznik wniósł do Ministra

Finansów m. in. o odsunięcie w czasie obowiązku stosowania kas on-line przez punkt
sprzedaży detalicznej z uzupełniającą działalnością gastronomiczną.
W odpowiedzi z 7 maja 2020 r. Ministerstwo Finansów wskazało, że planuje odroczenie
tego obowiązku z 1 lipca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. m. in. dla świadczenia usług
związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki
gastronomiczne, w tym również sezonowo.

4.

Pismem z 8 stycznia 2020 r., znak WPL.9.2020.GG, Rzecznik zwrócił się do Ministra

Finansów z informacją o konieczności pilnej weryfikacji formularzy podatkowych zawartych
w aplikacji e-Deklaracje Desktop v. 11.0.2.
W odpowiedzi z 9 marca 2020 r. Ministerstwo Finansów wskazało, że 10 stycznia
2020 r.

formularz

internetowy

PIT-11(25)

został

opublikowany

na

stronie

https://www.podatki.gov.pl, zaś 14 stycznia 2020 r. zaktualizowano aplikację e-Deklaracje
Desktop do v. 12.0.0. Formularz PIT-4R w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2020 r.
udostępniono 9 stycznia 2020 r.

5.

Pismem z 10 stycznia 2020 r., znak: WPL.18.2020.DL, Rzecznik wystąpił do Ministra

Finansów z informacją o możliwości istnienia bariery w prowadzeniu działalności
gospodarczej, polegającej na odmiennej interpretacji art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy VATU przez
różne organy skarbowe.
Przedsiębiorcy zgłaszali do Biura Rzecznika, że część urzędów skarbowych stoi na
stanowisku, iż oświadczenie, o którym mowa w przywołanym przepisie, złożone w akcie
notarialnym sprzedaży nieruchomości, nie wystarczy do skutecznego zrezygnowania ze
zwolnienia od opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części i wymaga złożenia
odrębnego oświadczenia przed dniem dostawy, a część uważa, że złożone oświadczenie
w akcie notarialnym jest odpowiednie.
W odpowiedzi z 1 maja 2020 r., znak: PT3.8102.3.2020.LPJ.27, Ministerstwo Finansów
wskazało, że przestawiona problematyka jest przedmiotem kompleksowej analizy i zostało
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przedstawione Krajowej Administracji Skarbowej w celu ustalenia linii interpretacyjnej
organów podatkowych.

6.

Pismem z 10 stycznia 2020 r., znak WPL.22.2020.PD, Rzecznik zwrócił się do Ministra

Zdrowia ze wskazaniem możliwości istnienia utrudnienia w wykonywaniu działalności
gospodarczej w związku z otrzymanym pismem dotyczącym funkcjonowania obecnego
systemu składki na ubezpieczenie zdrowotne i propozycji implementacji rozwiązań
obowiązujących w Republice Włoskiej.
W odpowiedzi z 24 stycznia 2020 r., znak SZUZ.704.10.2020.KG, Ministerstwo
Zdrowia wskazało, że nie planuje zmian w tym kierunku.

7.

Pismem z 17 stycznia 2020 r., znak WPL.29.2020.PD, Rzecznik zwrócił się do Ministra

Rozwoju ze wskazaniem możliwości istnienia utrudnienia w wykonywaniu działalności
gospodarczej w związku z otrzymanym pismem dotyczącym braku możliwości korzystania
z instytucji tzw. Małego ZUS+ przez osoby, które zawiesiły przez dłuższy okres prowadzenie
działalności gospodarczej.
Pismem z 4 lutego 2020 r., znak DDR-III.055.2.1.2020, Ministerstwo Rozwoju
wskazało przyczyny takiego ukształtowania instytucji tzw. Małego ZUS+ oraz przyczyny
braku wprowadzenia rozwiązań alternatywnych.

8.

Pismem z 20 stycznia 2020 r., znak: WPL.28.2020.JJ, Rzecznik zwrócił się do

Komendanta Głównego Straży Granicznej, Generała Dywizji SG Tomasza Pragi, wskazując,
że do Biura Rzecznika zgłaszają się przedstawiciele przedsiębiorców, skarżący się na
nadużywanie przez Straż Graniczną kompetencji do żądania dostarczenia dokumentów, oraz
zwracając się z prośbą o udzielenie wyjaśnień, jakich dokumentów i na jakich zasadach,
zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, może żądać Straż Graniczna od pracodawców
zatrudniających obcokrajowców w ramach przeprowadzania kontroli na podstawie art. 10d
ust. 9 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147
ze zm.).
Rzecznik przypomniał również, że zgodnie z art. 10, 11 i 12 P.P., organ prowadzący
postępowanie względem przedsiębiorcy powinien kierować się zasadą proporcjonalności,
zasadą zaufania do przedsiębiorcy, zakładając, że działa on zgodnie z prawem, oraz działać
w sposób budzący zaufanie do władzy publicznej.
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W odpowiedzi, pismem z 23 stycznia 2020 r., znak: KG-CU-IV.4222.3.2020,
Komendant Główny Straży Granicznej zapewnił, że każda kontrola działalności gospodarczej
musi być przeprowadzona z zachowaniem zasad Konstytucji Biznesu, a przepisy innych
ustaw, w tym ustawy o Straży Granicznej, stosowane są wyłącznie w materii nieuregulowanej
przepisami Konstytucji Biznesu i wyłącznie wówczas, gdy nie są z nią sprzeczne. Komendant
Główny Straży Granicznej potwierdził jednocześnie, że zgodnie z wyżej wymienionymi
regulacjami,

kontrolowany

przedsiębiorca

nie

ma

obowiązku

robienia

kserokopii

przechowywanych przez siebie dokumentów dla celu kontroli, lecz jedynie umożliwienia
sporządzania z nich kopii. Ponadto Komendant Główny Straży Granicznej zapewnił, że
funkcjonariusze Straży Granicznej, przeprowadzając kontrolę, każdorazowo powinni
kierować się zasadą proporcjonalności.

9.

Pismem z 24 stycznia 2020 r., znak: WPL.45.2020.JJ, Rzecznik zwrócił się do Ministra

Klimatu, wskazując na szereg możliwych barier i utrudnień dla prowadzenia działalności
gospodarczej związanych ze stosowaniem ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114).
Rzecznik zwrócił uwagę na problemy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców
prowadzących działalność franczyzową, którzy, zgodnie z treścią umowy franczyzy,
są zobowiązani do sprzedawania produktów pakowanych na miejscu w opakowania opatrzone
znakiem towarowym franczyzodawcy, co prowadzi do wątpliwości, która ze stron umowy
franczyzy jest wprowadzającym produkty w opakowaniach, w rozumieniu przepisów art. 8
pkt 23 ustawy o gospodarce opakowaniami, i w konsekwencji ponosi obowiązki z tym
związane, takie jak wnoszenie opłaty produktowej. Rzecznik przywołał w tym miejscu pismo
Ministerstwa

Środowiska

z

23

sierpnia

2019

r.,

opatrzone

sygnaturą

DGO-

11.021.164.2019.TZ, stanowiące odpowiedź na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika
w przedmiotowej sprawie. W piśmie tym stwierdzono, że mając na uwadze zaistniałą sytuację
oraz wątpliwości zarówno po stronie franczyzodawców, jak i franczyzobiorców, kwestia
doprecyzowania przepisów w tym zakresie zostanie rozważona. Rzecznik zwrócił się z prośbą
o udzielenie informacji, jakie kroki zostały poczynione w celu wyjaśnienia tego problemu.
Po drugie, Rzecznik przybliżył utrudnienia, jakie, zdaniem zwracających się do niego
przedstawicieli przedsiębiorców, wiązały się ze znacznym rozszerzeniem obowiązku
ewidencji toreb na zakupy, w związku z nowelizacją art. 40a oraz dodaniem art. 40f
w ustawie o gospodarce opakowaniami na mocy art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
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(Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), prosząc o pochylenie się nad tym problemem i rozważenie
proporcjonalności skali obciążeń.
W przedmiotowym piśmie Rzecznik wyraził wątpliwości dotyczące zakresu
zastosowania

definicji

wprowadzającego

produkty

w

opakowaniach

względem

przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia sklepu
internetowego, w ramach której dochodziło między innymi do konieczności odpakowania
zwróconych przez klientów towarów w celu ich weryfikacji, a następnie zapakowania ich
ponownie i odesłania do producenta. W kwestii tej Rzecznik wnioskował o wydanie
objaśnienia prawnego w trybie art. 33 ust. 1 P.P.
Wreszcie Rzecznik wskazał na utrudnienia wiążące się z podleganiem przez liczną
grupę mikroprzedsiębiorców obowiązkowi ewidencji produktów w opakowaniach, a więc
i w konsekwencji obowiązkom uzyskania wpisu do rejestru Bazy danych o produktach
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami oraz składania rocznego sprawozdania
o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, pomimo
bycia zwolnionymi spod obowiązku uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych, w tym dotyczących opłaty produktowej, na mocy art. 6 ust. 3
ustawy o gospodarce opakowaniowymi w związku z nieprzekroczeniem limitu 1Mg masy
opakowań produktów w opakowaniach wprowadzonych do obrotu w ciągu roku
kalendarzowego, prosząc o rozważenie możliwości zwolnienia takich przedsiębiorców spod
wyżej wymienionych obowiązków.
Pismem z 16 marca 2020 r., znak: DGO-II.021.15.2020. 1138092.3395483.2677524,
Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu udzielił
odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika. W odniesieniu do wcześniejszej deklaracji
Ministerstwa, dotyczącej rozważenia możliwości doprecyzowania przepisów odnoszących się
do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach do obrotu, poinformował,
że wprowadzenie ewentualnych zmian w tym zakresie będzie możliwe w ramach prac nad
transpozycją tzw. pakietu odpadowego. W odniesieniu do przepisów dotyczących toreb na
zakupy z tworzywa sztucznego i opłaty recyklingowej zostały udzielone wyjaśnienia,
że rozwiązania polegające na prowadzeniu ewidencji oraz sprawozdawczości zostały
wprowadzone w wyniku postulatów urzędów marszałkowskich, do których przekazywane są
wpływy z tytułu opłaty recyklingowej, oraz które muszą zweryfikować poprawność
wniesionych opłat np. ze stanem faktycznym. Jednocześnie Ministerstwo podniosło, że wpis
do rejestru dla przedsiębiorców oferujących torby na zakupy z tworzywa sztucznego został
maksymalnie uproszczony przez ograniczenie informacji wymaganych we wniosku oraz
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zwolnienie z opłaty rejestrowej i rocznej, a ponadto przedsiębiorcy prowadzący jednostki
handlowe mogą uniknąć ww. obowiązków przez wycofanie z oferty toreb na zakupy
z tworzywa sztucznego.
W odniesieniu do działalności sklepów internetowych w odpowiedzi Ministerstwa
stwierdzono, że sklep internetowy używa opakowań, które po dostarczeniu wraz z produktem
do klienta staną się odpadem i w przypadku, gdyby taki podmiot został zwolniony
z odpowiedzialności za użyte opakowania, to koszty gospodarowania odpadem, który z nich
powstanie, zostałyby poniesione wyłącznie przez nabywców tych produktów, co byłoby
niezgodne z zasadą tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Jednocześnie w tym
zakresie nie zostały wydane objaśnienia prawne, a Zastępca Dyrektora Departamentu
Gospodarki Odpadami zastrzegł, że udzielona odpowiedź nie stanowi wiążącej wykładni
prawa, w szczególności nie jest prawnie wiążąca dla organów administracji orzekających
w sprawach indywidualnych.
W odniesieniu do wprowadzających produkty w opakowaniach o łącznej rocznej masie
nieprzekraczającej 1Mg, którzy są zwolnieni z części ustawowych obowiązków dotyczących
zagospodarowania odpadów opakowaniowych, poinformowano, że nie przewiduje się
zwalniania ich z obowiązków sprawozdawczych. W ocenie Zastępcy Dyrektora
Departamentu Gospodarki Odpadami, zwolnienie przedsiębiorców wprowadzających
produkty w opakowaniach o masie nieprzekraczającej 1Mg, m.in. z uzyskania poziomów
odzysku i recyklingu, z opłaty produktowej oraz z prowadzenia publicznych kampanii
edukacyjnych jest wystarczającym ułatwieniem.

10.

Pismem z 24 stycznia 2020 r., znak: WPL.44.2020.DL, skierowanym do Ministra

Rozwoju, Rzecznik poinformował o możliwości istnienia istotnych barier i utrudnień
w wykonywaniu działalności gospodarczej, na które wskazują przedsiębiorcy z branży
deweloperskiej, a wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1496).
Rzecznik wskazał przede wszystkim na trzy problematyczne zagadnienia: brak trybu
odwoławczego od rozstrzygnięć o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia, wymóg wykazania
we wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji niesprzeczności ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wymóg uzgadniania ww. wniosku
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych
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formami ochrony konserwatorskiej oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków lub wykazie,
na podstawie przepisów odrębnych.
Następnie, w ślad za tym wystąpieniem, pismem z 21 lutego 2020 r., znak:
WPL.44.2020.DL, Rzecznik przekazał do Ministerstwa Rozwoju wniosek przedsiębiorcy,
podnoszący kolejne problemy wynikające ze specustawy mieszkaniowej.
W odpowiedzi z 23 marca 2020 r., znak: DPR-II.053.2.2020, Ministerstwo Rozwoju
wskazało, że nie planuje nowelizacji obowiązujących w tym zakresie przepisów.

11.

Pismem z 24 stycznia 2020 r., znak WPL.49.2020.PD, Rzecznik zwrócił się do Ministra

Finansów ze wskazaniem możliwości istnienia utrudnienia w wykonywaniu działalności
gospodarczej w związku z otrzymanym pismem dotyczącym braku możliwości regulowania
należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników z rachunku VAT.
Pismem z 14 lutego 2020 r., znak: PT8.8102.5.2020, Ministerstwo Finansów wskazało,
że dostrzega przedmiotowy problem i celowość zmian w tym zakresie.

12.

Pismami z 24 stycznia 2020 r., znak: WPL.51.2020.PD, Rzecznik zwrócił się

do Ministra Cyfryzacji oraz Prezesa ZUS ze wskazaniem możliwości istnienia utrudnienia
w wykonywaniu działalności gospodarczej w związku z otrzymanym pismem dotyczącym
problemów z komunikacją poprzez platformę ePUAP z jednostkami ZUS.
W odpowiedziach z 26 lutego 2020 r. (ZUS) oraz 9 kwietnia 2020 r., znak DPII.022.27.2020, (Ministerstwo Cyfryzacji) oba podmioty wskazały na uwarunkowania prawne
i faktyczne obecnych rozwiązań.

13.

Pismem z 24 stycznia 2020 r., znak WPL.52.2020.PD, Rzecznik zwrócił się do Ministra

Rozwoju ze wskazaniem możliwości istnienia utrudnienia w wykonywaniu działalności
gospodarczej w związku z otrzymanym pismem dotyczącym uelastycznienia sposobu
podawania cen usług świadczonych indywidualnie.
Pismem z 8 kwietnia 2020 r., znak DMP-II.0212.1.2020.BK, Ministerstwo Rozwoju
wskazało na uwarunkowania prawne (w tym prawnomiędzynarodowe) oraz faktyczne,
determinujące obecny stan prawny oraz możliwość prowadzenia dalszych analiz w tym
zakresie.

14.

Pismem z 27 stycznia 2020 r., znak WPL.46.2020.GG, Rzecznik zwrócił się do Ministra

Finansów z prośbą o ustosunkowanie się w zakresie propozycji zmian przepisów dotyczących
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legitymacji

procesowej

pełnomocnika tymczasowego, jako instytucji

uregulowanej

w art. 138l i 138n o.p.
W odpowiedzi z 22 lutego 2020 r. Ministerstwo Finansów wskazało, że wnioskowana
zmiana nie jest możliwa do wprowadzenia, ponieważ wykracza poza przedmiotowy zakres
ogólnych przepisów prawa podatkowego.

15.

Pismem z 28 stycznia 2020 r., znak: WPL.55.2020.ŁP, skierowanym do Ministra

Sprawiedliwości, Rzecznik wskazał na bariery i utrudnienia w zakresie wykonywania
działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postaci obciążania
wierzycieli opłatą w wysokości 150 zł w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego
z powodu braku możliwości uzyskania odpowiedniej sumy z majątku dłużnika.
Z uwagi na brak odpowiedzi, pismem z 8 maja 2020 r. Rzecznik skierował ponaglenie
do Ministra Sprawiedliwości.
W odpowiedzi, Minister Sprawiedliwości pismem z 25 maja 2020 r., znak: DWOiPV.070.7.2020, ustosunkował się do tej kwestii problemowej, stwierdzając, że z uwagi na fakt,
iż przepisy obciążające wierzycieli opłatą w przypadku umorzenia postępowania
egzekucyjnego z powodu braku możliwości uzyskania odpowiedniej sumy z majątku dłużnika
zostały wprowadzone w 2018 r., za wcześnie, aby dokonywać zmiany tych przepisów.
Jednocześnie Minister Sprawiedliwości wskazał, że nakład pracy organów egzekucyjnych
powoduje konieczność zapewnienia im finansowania ich działalności nawet w przypadku
bezskuteczności egzekucji.

16.

Pismem z 31 stycznia 2020 r., znak: WPL.65.2020.JJ, Rzecznik zwrócił się do Ministra

Finansów, informując o możliwym utrudnieniu w prowadzeniu działalności gospodarczej
związanym z podejrzeniem wystąpienia luki w przepisach o.p., dotyczącej terminu zwrotu
nadpłaty podatku w przypadku uchylenia decyzji organu podatkowego przez sąd
administracyjny i jednoczesnego umorzenia przez sąd postępowania podatkowego.
Rzecznik podniósł, że przed nowelizacją, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r.,
w tekście o.p. istniał artykuł 77 §1 punkt 3, który określał, że nadpłata podlega zwrotowi
w terminie 14 dni od doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu
ze stwierdzeniem jego prawomocności, które uchylało decyzję organu podatkowego.
Rzecznik zwrócił się jednocześnie z zapytaniem, czy rozważana jest nowelizacja przepisów
o.p. w celu wyeliminowania przedmiotowej wątpliwości, na przykład poprzez powrót do
brzmienia przepisu sprzed 1 stycznia 2016 r.
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Pismem z 4 marca 2020 r., znak: SP5.8012.10.2020, Zastępca Dyrektora Departamentu
Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów udzielił odpowiedzi na wystąpienie
Rzecznika. Ministerstwo przychyliło się do możliwości zastosowania w przedmiotowej
sytuacji per analogiam artykułu 77 §1 punkt 3 o.p. w obecnym brzmieniu, która przewiduje
termin 30 dni na zwrot nadpłaty podatku od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu albo
stwierdzeniu nieważności decyzji. Jednocześnie w odpowiedzi zadeklarowano rozważenie
zmiany treści art. 77 o.p., tak by jego zastosowanie w praktyce nie budziło wątpliwości.

17.

Pismem z 4 lutego 2020 r., znak RMSP-436/2019/WPL, Rzecznik zwrócił się do

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą informację, czy w ramach trwających
postępowań następuje ujednolicenie nazewnictwa pól eksploatacji, co do których udzielane są
zezwolenia organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami
pokrewnymi na pobieranie opłat od przedsiębiorców.
Postępowania wszczęte przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego toczone
są w oparciu o art. 137 ustawy o OZZ w celu:
1) cofnięcia zezwolenia w zakresie, w jakim:
a) w toku dotychczasowej działalności organizacja zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi lub prawami pokrewnymi, o której mowa w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm., dalej:
„Prawo autorskie”) na danym polu eksploatacji nie podjęła zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi lub prawami pokrewnymi lub wykonywała zbiorowe zarządzanie na danym polu
eksploatacji w niewielkiej skali,
b) w odniesieniu do określonego rodzaju utworów lub przedmiotów praw pokrewnych
nie istnieje potrzeba zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
na danym polu eksploatacji;
2) zmiany zezwolenia w zakresie, w jakim konieczne jest jego dostosowanie do nazw pól
eksploatacji, określonych w art. 50 Prawo autorskie.
W odpowiedzi z dnia 12 marca 2020 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wskazało, że w ramach toczonych postępowań sporządzono już projekty
decyzji, które zostaną wydane w najbliższych dniach. Poinformowano także o tym, że
postępowania z udziałem ZPAP i ZPAF zostały umorzone w związku z cofnięciem zezwoleń
dla tych OZZ na pobieranie opłat od przedsiębiorców.

163

18.

Pismem z dnia 10 lutego 2020 r., znak: WPL.76.2020.ŁP, skierowanym do Ministra

Finansów, Rzecznik wskazał na problem barier i utrudnień w prowadzeniu działalności
gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej związanych z ograniczeniami
wynikającymi z przepisów art. 29 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 847, ze zm.).
Powyższy przepis ustanawia zasady związane z zakazem reklamy i promocji oraz
zakazem informowania o sponsorowaniu dotyczącymi gier losowych i hazardu. Problem
został zgłoszony przez przedsiębiorcę, który wchodził w skład grupy kapitałowej, w ramach
której działały też spółki na zagranicznych rynkach gier hazardowych. Powyższe wiązało się
dla niego z ograniczeniami w zakresie autoreklamy, polegającymi na zakazie wystawiania
banerów z oznaczeniem jego nazwy, w skład której wchodziła nazwa kojarząca się
z zagranicznymi spółkami prowadzącymi kasyna.
W związku z powyższym, Rzecznik zwrócił się do Ministra Finansów o udzielenie
informacji, czy możliwe i zasadne są zmiany legislacyjne polegające na umożliwieniu
podmiotom, takim jak wnioskodawca, stosowania oznaczeń swojej firmy wskazującej na
powiązania kapitałowe ze spółkami prowadzącymi poza terytorium RP działalność w zakresie
gier hazardowych, z uwagi na fakt, że spółka ta nie zajmuje się na terytorium RP
działalnością w tym zakresie.
Minister Finansów nie podzielił wątpliwości Rzecznika co do ograniczającego
charakteru tej regulacji i podniósł, że jej celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom
hazardu. W związku z powyższym Minister Finansów negatywnie odniósł się do wniosku
o dokonanie ewentualnych zmian legislacyjnych.
Kontynuacją tej sprawy było ponowne wystąpienie tego wnioskodawcy do Rzecznika.
W swoim piśmie z 9 czerwca 2020 r. podniósł on, iż wbrew stanowisku Ministra Finansów
najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, że zakwestionowane regulacje
prawne w sposób nieproporcjonalny ograniczają swobodę działalności gospodarczej.
Mając na uwadze powyższe Rzecznik, pismem z 21 lipca 2020 r., znak:
WPL.76.2020.ŁP, wystąpił do Ministra Finansów o ustosunkowanie się do pisma
wnioskodawcy z 9 czerwca 2020 r.
W odpowiedzi z 5 października 2020 r., znak: PS3.6880.87.2020, Ministerstwo
Finansów podtrzymało swoje stanowisko.

19.

Pismami z 24 lutego 2020 r., znak WPL.100.2020.GG, Rzecznik poinformował

Ministerstwa Finansów, Sprawiedliwości i Cyfryzacji o uwagach i propozycjach
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przedsiębiorców odnośnie przygotowywania, podpisywania i składania e-sprawozdań
finansowych przez przedsiębiorców.
W odpowiedzi z 26 maja 2020 r. Ministerstwo Finansów wskazało, że od ubiegłego
roku poczyniono uproszczenia i udoskonalenia w zakresie składania e-sprawozdań
finansowych. Tworzenie sprawozdania ma być procesem intuicyjnym ze względu na to,
żeinternetowa aplikacja do ich tworzenia na bieżąco sygnalizuje, które pozycje wymagają
modyfikacji albo uzupełnienia. Wprowadzona aplikacja e-sprawozdania finansowe ma
umożliwiać wczytanie sprawozdań utworzonych za pomocą innego oprogramowania, podgląd
sprawozdania oraz weryfikację wypełnienia pól obowiązkowych. Odnośnie składania
podpisu, funkcjonuje usługa podpisu zaufanego, udostępniona przez Ministerstwo Cyfryzacji
oraz wprowadzono możliwość podpisywania. Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe składa
się z modułów opisujących kolejne etapy wypełniania obowiązków: utworzenie, podpisanie
i wysłanie sprawozdania. W module wysyłki zapewniono informację, które podmioty mają
obowiązek przekazywania sprawozdań do Szefa KAS, a które do KRS. Dopuszczenie
możliwości składania sprawozdań przez najmniejsze podmioty także w formie papierowej
uznano za niemożliwe do przywrócenia. Nie został przyjęty wniosek o ogólne wydłużenie
terminów sporządzania, zatwierdzania i składania sprawozdań finansowych jako terminów
utrwalonych od 2002 r. W ramach rozwoju aplikacji e-Sprawozdania Finansowe dodano do
niej przyjazny dla użytkownika moduł „wizualizacji sprawozdania”, który umożliwia
otwarcie i odczytanie dowolnego sprawozdania finansowego, a także zapisanie go w formacie
PDF. Zaplanowano dodanie linku do instrukcji aplikacji na każdym ekranie aplikacji oraz
zapewniono o aktualizowaniu go na bieżąco.
W odpowiedzi z 20 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Sprawiedliwości wskazało, że portal
e-KRS służy jedynie do składania już gotowych i podpisanych sprawozdań finansowych.
Wykonanie oprogramowania służącego do sporządzania i podpisywania sprawozdań
finansowych nie leży w kompetencji Ministerstwa Sprawiedliwości. Odnośnie uwag
dotyczących

mało

intuicyjnego

dla

przeciętnego

przedsiębiorcy

systemu

e-KRS,

udostępnionego do składania dokumentów finansowych, stwierdzono, że Departament
Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości stara się odpowiadać na
zapotrzebowanie użytkowników i modyfikować system teleinformatyczny w przypadku
zauważenia istotnych problemów, w ramach posiadanych możliwości finansowych, prawnych
i organizacyjnych. System teleinformatyczny Repozytorium Dokumentów Finansowych
umożliwia użytkownikowi przygotowanie, podpisanie i zweryfikowanie zgłoszenia
roboczego bez jego wysyłania. Wskazano także, że obecnie przedsiębiorca może załatwić
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sprawy, które wcześniej wiązały się z oczekiwaniem w kolejkach do biur podawczych,
bezpłatnie i bez wychodzenia z domu.

20.

Pismem z 21 lutego 2020 r., znak: WPL.93.2020.ŁP, skierowanym do Pełnomocnika

Rządu ds. praw człowieka, nawiązując do prac legislacyjnych związanych z wprowadzeniem
zakazu egzekucji z nieruchomości dłużnika w sytuacji, gdy dług stanowi zaledwie ułamek
wartości lokalu mieszkalnego w ramach tzw. ustawy antylichwiarskiej, Rzecznik
poinformował o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania
działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla przedsiębiorców
z sektora MŚP, które w ocenie Rzecznika również budzą wątpliwości co do ich
proporcjonalności.
Po pierwsze, do Biura Rzecznika wpłynęły sygnały od przedsiębiorców wskazujących
na nieproporcjonalny i naruszający zasadę równego traktowania charakter przepisu art. 24 ust.
5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który zakłada wyłączenie przedawnienia
należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku, gdy stanowią przedmiot
zabezpieczenia w postaci hipoteki lub zastawu.
Druga bariera i utrudnienie dla przedsiębiorców związana jest z obciążaniem
wierzycieli opłatą w wysokości 150 zł w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego
z powodu braku możliwości uzyskania odpowiedniej sumy z majątku dłużnika. O problemie
tym Rzecznik informował również Ministra Sprawiedliwości pismem z 28 stycznia 2020 r.,
znak: WPL.55.2020.ŁP.
Po trzecie, do Biura Rzecznika wpłynęły sygnały od przedsiębiorców z sektora MŚP,
wskazujące na nieproporcjonalny charakter przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U.

z 2019 r. poz. 118, ze zm.), zgodnie z którym wierzycielowi przysługuje od dłużnika, bez
wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość
kwoty nie mniejszej niż 40 euro – w sytuacji, gdy wierzyciel nie poniósł żadnych kosztów
związanych z dochodzeniem należności, która została ostatecznie zapłacona z niewielkim
opóźnieniem.

21.

Pismem z 28 lutego 2020 r., znak: WPL.60.2020.DL, Rzecznik, w związku

z wiadomością przedsiębiorcy, wystąpił do Ministra Finansów z prośbą o ustosunkowanie się
do problematyki wzrostu akcyzy na wyroby tytoniowe, co zdaniem przedsiębiorcy przekłada
się na zmniejszenie marż na tych wyrobach, bowiem stanowią one znaczny odsetek dziennego
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utargu w salonikach prasowych, kioskach i sklepach osiedlowych, a także do kwestii
nieopłacalności przyjmowania płatności kartami płatniczymi za wyroby tytoniowe, bilety
i doładowania prepaid z uwagi na niską marżę, której znaczną część przedsiębiorcy
przeznaczają na opłacenie kosztów obsługi kart płatniczych, terminali itp.
W odpowiedzi z 12 marca 2020 r., znak: PA1.9102.8.2020, Ministerstwo Finansów
przedstawiło wyjaśnienia odnośnie uregulowań prawnych i zasad funkcjonowania podatku
akcyzowego, a także przedstawiło opis funkcjonowania opłaty dotyczącej transakcji kartami
płatniczymi i korzystania z terminali (marża agenta rozliczeniowego, opłata interchange,
opłata systemowa).

22.

Pismem z 5 marca 2020 r., znak: WPL.116.2020.JJ, Rzecznik zwrócił się do Ministra

Klimatu, przekazując listę problemów dotyczących korzystania z Bazy danych o produktach
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej „BDO”), z jakimi przedstawiciele
przedsiębiorców, będący członkami Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki
odpadami Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku, zwrócili się do Rzecznika z prośbą
o ustosunkowanie się do niej.
Zgłoszone przez przedstawicieli przedsiębiorców problemy dotyczyły miedzy innymi:
braku możliwości korekty lub usunięcia błędnie wypełnionych dokumentów, braku
odpowiednich funkcji dotyczących przyznawania uprawnień poszczególnym użytkownikom
w ramach danego przedsiębiorstwa, trudności związanych z obowiązkiem dwukrotnego
ważenia odpadów, zarówno przez przekazującego, jak i odbierającego odpady, niedogodności
związanych z korzystaniem z filtrów i wyszukiwarek, pozbawionych szeregu potrzebnych
funkcjonalności lub działających nieprawidłowo, oraz braku możliwości sporządzenia
dokumentu z datą wsteczną (w przypadku np. chęci wprowadzenia do BDO karty przekazania
odpadów wystawionej w formie papierowej w związku z chwilową awarią systemu).
Ministerstwo Klimatu udzieliło odpowiedzi pismem z 16 kwietnia 2020 r., znak: DGOIII.055.164.2020.DT 1167456.3540919.27.668.72, w którym zapewniono o bieżącym
monitorowaniu oraz analizowaniu propozycji zmian funkcjonowania poszczególnych
elementów BDO.

23.

Pismem z 5 marca 2020 r., znak: WPL.83.2020.JJ, skierowanym do Ministra Klimatu,

Rzecznik, dziękując za wydanie objaśnień prawnych dotyczących stosowania przepisu art. 14
ust. 4 oraz art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw z dnia 24 lutego 2020 r., wskazał na dalsze utrudnienia prowadzenia
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działalności gospodarczej, związane ze stosowaniem art. 10 oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1592, ze zm.).
Na

przedmiotowe

utrudnienia

wskazali

2

marca

2020

r.

przedstawiciele

przedsiębiorców podczas posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki
odpadami Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku. Obawy przedsiębiorców były szczególnie
związane z sytuacją, gdy podmiot złoży odpowiedni wniosek we właściwym terminie, lecz
następnie, wezwany do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień, nie dokona tego, co zdaniem członków Zespołu, oznaczać będzie, że przedsiębiorca taki przez pewien okres
będzie prowadził działalność nielegalnie, bez posiadania odpowiedniej decyzji, która, z mocy
prawa, wygasła 5 marca 2020 r. Członkowie Zespołu wyrazili obawę, czy w takiej sytuacji
transakcje zawarte z takim podmiotem w okresie od 5 marca do momentu upłynięcia terminu
po wezwaniu do usunięcia braków wniosku, nie będą traktowane jako transakcje z podmiotem
nieuprawnionym, naruszające przepisy o gospodarce odpadami, co wiązałoby się z karą
aresztu lub grzywny na podstawie art. 175 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).
Odpowiedź na wniosek Rzecznika została udzielona pismem Ministerstwa Klimatu
z 10 czerwca 2020 r., znak: DGO-I.055.133.2020.ŁT 1167450.3741688.2929182, w którym
stwierdzono, że jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o zmianę decyzji w terminie do 5 marca
2020 r., to jego decyzja nadal obowiązuje, natomiast ewentualne uchybienie terminowi
wyznaczonemu przez organ administracji do uzupełnienia wniosku powinno być
rozpatrywane indywidualnie i nie przesądza o automatycznym wygaśnięciu posiadanej
decyzji w zakresie gospodarowania odpadami.

24.

Pismem z 6 marca 2020 r., znak: WPL.132.2020.JJ, Rzecznik zwrócił się do Prezesa

Rady Ministrów, przekazując pisma przedstawicieli przedsiębiorców, opisujące szereg
problemów związanych z nieprawidłowościami dotyczącymi uzyskania odszkodowań
w związku z likwidacją szkód z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, jakich, zdaniem
przedsiębiorców, dopuszczają się towarzystwa ubezpieczeniowe na szkodę warsztatów
samochodowych.
Rzecznik zwrócił się ponadto, pismami z 6 marca 2020 r., znak WPL.132.2020.JJ,
do Ministra Finansów oraz Ministra Sprawiedliwości z zapytaniem, co do prowadzonych
przez ich ministerstwa prac legislacyjnych w zakresie regulacji dotyczących likwidacji szkód
komunikacyjnych.
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W

odpowiedzi

na

te

wystąpienia

Rzecznik

otrzymał

pismo

Ministerstwa

Sprawiedliwości z 29 kwietnia 2020 r., nieopatrzone znakiem, oraz pismo Ministerstwa
Finansów z 5 maja2020 r., znak: FN6.701.31.2020. W obu pismach poinformowano,
że obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone są prekonsultacje dotyczące
ewentualnego rozszerzenia projektowanych regulacji o kwestie poruszone w raporcie
Najwyższej Izby Kontroli z 2019 r., dotyczące ochrony konsumenta na rynku usług
ubezpieczeniowych, w szczególności wiążące rozstrzyganie sporów konsumenckich na etapie
przedsądowym.
Natomiast Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała pismo Rzecznika do Komisji
Nadzoru Finansowego, w której imieniu odpowiedzi udzielił Dyrektor Departamentu
Inspekcji Ubezpieczeniowych Urzędu KNF pismem z 6 maja 2020 r., wskazując, że w
obecnej sytuacji nie jest planowane wydanie nowych wytycznych dotyczących likwidacji
szkód komunikacyjnych.

25.

Pismem z 16 marca 2020 r., znak WPL.150.2020.PD, Rzecznik zwrócił się do Ministra

Rozwoju ze wskazaniem możliwości istnienia utrudnienia w wykonywaniu działalności
gospodarczej w związku z otrzymanym pismem dotyczącym braku możliwości skorzystania
z instytucji tzw. Małego ZUS+ przez osoby, które w poprzednim roku kalendarzowym także
prowadziły pozarolniczą działalność w formie np. spółki jawnej.
Pismem z 8 maja 2020 r. Ministerstwo ustosunkowało się do przedmiotowego
wystąpienia, wskazując na determinanty obecnego stanu prawnego.

26.

Pismem z 17 marca 2020 r., znak: WPL.156.2020.JJ, Rzecznik zwrócił się z wnioskiem

do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, informując o zgłoszonym przez przedstawicieli
przedsiębiorców utrudnieniu dla prowadzenia działalności gospodarczej, związanym
z ustaleniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości,
która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, na mocy uchwały Nr XXIV/676/2019
Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu
obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości,
która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
(Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2019 r., poz. 15293; zm.: Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2020 r., poz.
872), jako iloczynu powierzchni użytkowej lokalu oraz stawki opłaty.
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Przedsiębiorcy, którzy zwrócili się do Rzecznika z wnioskiem o podjęcie tej czynności,
podnosili, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jakie są zmuszeni ponosić
od momentu wejścia w życie nowego sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, są
kilkukrotnie wyższe od opłat, jakie ponoszą przedsiębiorcy prowadzący działalność na
nieruchomościach będących w całości nieruchomościami niezamieszkałymi, na podstawie § 3
uchwały Nr XXIV/671/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej
pojemności (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2019 r., poz. 15291; zm.: Dz. Urz. Woj. Mazow.
z 2020 r., poz. 870), który to przepis przewidywał stawkę opłaty od pojemnika lub worka na
odpady odpowiedniej pojemności.
Pismem z 4 czerwca 2020 r., znak: GO-RP.3137.17.2020.PSZ, Zastępca Prezydenta
Miasta Stołecznego Warszawy udzielił odpowiedzi, stwierdzając, że w związku z przyjęciem
na sesji rady Miasta st. Warszawy, która miała miejsce 14 maja 2020 r., Uchwały
Nr XXX/865/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Mazow.
z 2020 r., poz. 5786), zgodnie z którą nieruchomości stanowiące w całości nieruchomości
niezamieszkałe

zostaną

całkowicie

wyłączone

z

systemu

gospodarki

odpadami

zorganizowanego przez m. st. Warszawę, prace nad ewentualnymi zmianami uchwały
Nr XXIV/676/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie
ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku
nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, zostaną odłożone do momentu zakończenia analiz wpływu zmiany przyjętej
14 maja 2020 r. na koszty sytemu gospodarki odpadami miasta stołecznego Warszawy.

27.

Począwszy od 17 marca 2020 r. Rzecznik wystąpił kilkadziesiąt razy do Ministra

Rozwoju, Ministra Zdrowia, Ministra Finansów, Ministra Aktywów Państwowych, Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Prezesa Polskiego
Funduszu Rozwoju S.A. oraz innych właściwych organów ze wskazaniem możliwości
istnienia utrudnień w wykonywaniu działalności gospodarczej w związku z otrzymanymi
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licznymi pismami dotyczącymi problemów przedsiębiorców w związku z pandemią
COVID-19.
Wystąpienia te dotyczyły przykładowo takich kwestii jak: możliwość zawieszenia
poboru opłaty targowej, możliwości przeprowadzenia wstępnych badań pracowników czy
możliwości

funkcjonowania

przedsiębiorców

w

galeriach

handlowych

w

czasie

wprowadzania kolejnych obostrzeń.

28.

Pismem z 19 marca 2020 r., znak: WPL.160.2020.DL, Rzecznik wystąpił do Ministra

Rozwoju ze wskazaniem na możliwość istnienia istotnych barier i utrudnień w wykonywaniu
działalności gospodarczej, w związku z obowiązkiem certyfikacji zespołów pomp
przeciwpożarowych (zestawów hydroforowych), stosowanych w instalacjach hydrantowych,
zakwalifikowanych do stałych urządzeń przeciwpożarowych, która to certyfikacja jest bardzo
kosztowna i przeprowadzana tylko w jednej jednostce w Polsce.
W odpowiedzi z 24 kwietnia 2020 r., znak: DAB-VIII.070.2.2020, Minister Rozwoju
wskazał, że obowiązek uzyskania certyfikacji objęty jest okresem przejściowym, który
wynosi 4 lata od 1 stycznia 2017 r. i powinien być to wystarczający czas na uzyskanie
odpowiednich

dokumentów

przez

przedsiębiorców.

Ponadto

Minister

Rozwoju

poinformował, że certyfikowaniem na terenie kraju zajmują się dwa podmioty oraz podkreślił,
że ministerstwo dąży do dostosowania przedmiotowych wymagań w zakresie wyrobów
budowlanych do rzeczywistych potrzeb.

29.

Pismem z 20 marca 2020 r., znak: WPL.175.2020.DL, Rzecznik wystąpił do Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze wskazaniem na możliwość istnienia istotnych barier
i utrudnień w wykonywaniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących
kina, na których spoczywają obowiązki sprawozdawcze wynikające z art. 19a ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2019 r. poz. 2199), tj. przekazywanie Polskiego
Instytutowi Sztuki Filmowej dziennych danych o liczbie widzów, liczbie sprzedanych biletów
i zaakceptowanych znaków legitymacyjnych oraz przychodach z tytułu sprzedaży biletów
w odniesieniu do każdego filmu wyświetlanego w danym dniu, a także miesięczne dane
o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie.
Rzecznik zwrócił uwagę w powyższym wystąpieniu, że rozporządzenie Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przekazywania
danych Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej przez podmioty prowadzące kino, wskazuje
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na szerszy zakres danych do raportowania niż wspomniany art. 19a ustawy o kinematografii,
co może naruszać zasady określone w Konstytucji Biznesu.
W odpowiedzi z 27 lipca 2020 r., znak: DWIM-ZAP.070.3.2020.AS, Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że planowane jest przeprowadzenie
nowelizacji obejmujące swym zakresem również obowiązki sprawozdawcze, opisane
w wystąpieniu Rzecznika.

30.

Pismem z 31 marca 2020 r., znak: WPL.197.2020.ŁP, mając na uwadze liczne głosy

przedsiębiorców, informujące o problemach przy prowadzeniu działalności gospodarczej
w sytuacji rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19, w tym
informacje o stanowisku zajętym przez rzecznika prasowego UOKiK, zgodnie z którym
rodzice mający dzieci w przedszkolach i żłobkach niepublicznych mogą uchylać się od
płacenia czesnego za okres, w którym placówki te nie świadczą usług z powodu panującej
obecnie epidemii, Rzecznik zwrócił się do Prezesa UOKiK z prośbą o pilne sprostowanie ww.
stanowiska.
W odpowiedzi, pismem z 22 kwietnia 2020 r., znak DPR.070.5.2020.PS, Prezes
UOKiK wskazał, że strony umowy powinny starać się porozumieć, mając na uwadze trudną
sytuację epidemiczną oraz fakt, że przedszkola muszą mieć środki utrzymania, aby po tym
okresie dzieci mogły do nich wrócić. Jednocześnie organ podkreślił, że obie strony kontraktu
powinny starać się wypracować rozwiązania dostosowane do trudnej dla wszystkich sytuacji
związanej ze stanem epidemii.

31.

Pismem z 10 kwietnia 2020 r., znak: WPL.218.2020.ŁP, skierowanym do Ministra

Finansów, Rzecznik wskazał na problem barier i utrudnień w prowadzeniu działalności
gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, związanych z wprowadzeniem
obowiązku składania zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych w zakresie podatku
akcyzowego AKC-RU, jednocześnie prosząc o rozwiązanie tego problemu w toku
ewentualnych dalszych prac legislacyjnych nad tzw. Tarczą Antykryzysową oraz kolejnymi
przepisami ochronnymi dla przedsiębiorców.
W odpowiedzi, pismem z 27 kwietnia 2020 r., znak: PA6.8102.21.2020.GON, Minister
Finansów poinformował, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, do
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) wprowadzono
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w art. 60 regulację, która przedłużyła do dnia 31 sierpnia 2020 r. obowiązywanie okresu
przejściowego, w którym można stosować dotychczasowe przepisy w tym zakresie.

32.

Pismem z 14 kwietnia 2020 r., znak: WPL.225.2020.JJ, Rzecznik zwrócił się do

Ministra Finansów, wskazując na możliwość utrudnienia prowadzenia działalności
gospodarczej, związanego ze zmianę stanowiska organów administracji w zakresie
klasyfikacji usługi przeprowadzenia egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego, jako usługi
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, zwolnionej z podatku VAT
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 VATU.
Według informacji dostarczonych Rzecznikowi przez przedstawicieli przedsiębiorców,
w Interpretacjach Indywidualnych z 11 maja 2011 r. (znak: IBPP1/443-233/11/KW),
1 czerwca 2011 r. (znak: IBPP1/443-329/11/AL) oraz 25 sierpnia 2011 r. (znak: IBPP1/443842/11/BM), wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, stwierdzono,
że przystąpienie do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego należy uznać za jeden
z etapów kształcenia zawodowego danej osoby i tym samym jego przeprowadzanie podlega
zwolnieniu z podatku VAT. Natomiast w Interpretacji Indywidualnej z dnia 14 czerwca
2019 r. (znak: 0115-KDIT1-2.4012.207.2019.2.AJ), wydanej z upoważnienia Dyrektora
Krajowej Informacji Skarbowej, samo przeprowadzenie egzaminu czeladniczego lub
mistrzowskiego nie stanowi kształcenia zawodowego, lecz jest „wyłącznie sprawdzeniem
wiedzy”.
Rzecznik stanął na stanowisku, że zastosowaną przez Dyrektora KIS słownikową
wykładnię pojęcia „kształcenia zawodowego”, abstrahującą od formalnych wymogów
zakończenia procesu kształcenia, przewidzianych w art. 3 ustawy o rzemiośle oraz art. 20
Prawa Oświatowego, sztucznie oddzielającą kształcenie sensu stricto od „sprawdzenia
wiedzy”, mimo prawnego zaliczenia tego drugiego jako niezbędnego i finalnego etapu
kształcenia, należy uznać raczej za daleko idącą.
Pismem z 23 czerwca 2020 r., znak: PT1.055.1.2020, Ministerstwo Finansów
zadeklarowało, że dokonany zostanie przegląd interpretacji indywidualnych, wydanych
w przedmiotowej sprawie (oraz orzecznictwa sądów krajowych), pod kątem ich
prawidłowości.

33.

Pismem z 17 kwietnia 2020 r., znak: WPL.236.2020.DL, Rzecznik zwrócił się do

Ministra Rozwoju i Ministra Zdrowia - w nawiązaniu do licznych głosów przedsiębiorców
z branży fitness, prowadzących baseny, siłownie, łaźnie, sauny itp., którzy znaleźli się
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w trudnej sytuacji na skutek ograniczeń wprowadzonych w walce z rozprzestrzenianiem się
COVID-19 - z informacją o istnieniu barier i utrudnień w tym zakresie oraz uwzględnienie
pomocy wskazanym przedsiębiorcom podczas prac nad tzw. tarczą antykryzysową.
W odpowiedzi z 22 kwietnia 2020 r., znak: ZPN.054.11.2020, Ministerstwo Zdrowia
poinformowało, że sytuacja epidemiologiczna jest nieustannie monitorowana, a podejmowane
środki ostrożności są zgodne z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.
Z kolei w odpowiedzi z 20 maja 2020 r., znak: DMP-III.421.40.2020, Ministerstwo
Rozwoju opisało szereg instrumentów pomocowych przygotowanych celem wsparcia
przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

34.

Pismem z 17 kwietnia 2020 r., znak: WPL.241.2020.DL, Rzecznik zwrócił się do

Ministra Rozwoju z informacją o istnieniu barier w wykonywaniu działalności gospodarczej,
związanych z utrudnioną realizacją umów zawartych pomiędzy przedsiębiorcami z branży
przemysłu drzewnego a jednostkami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
na skutek wprowadzonego stanu epidemii i konsekwencji z tym związanych.
Ponadto Rzecznik poprosił o uwzględnienie podczas prac nad tzw. tarczą
antykryzysową oraz jej uzupełnieniem rozwiązań na rzecz poprawy sytuacji przedsiębiorców
z branży przemysłu drzewnego.
Pismem z 21 lipca 2020 r., znak: DIN-III.4141.11.2020, Ministerstwo Rozwoju
poinformowało, że w uchwalonej w dniu 14 maja 2020 r. ustawie o zmianie niektórych ustaw
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
znalazły się zapisy dedykowane przemysłowi drzewnemu. Ponadto Ministerstwo Rozwoju
uzyskało wyjaśnienia z Ministerstwa Środowiska, z których wynika, że Lasy Państwowe
podjęły działania niewymagające zmian ustawowych, których celem było wsparcie
odbiorców drewna.

35.

Pismem z 22 kwietnia 2020 r., znak: WPL.246.2020.DL, Rzecznik zwrócił się do

Prezydenta Miasta Biała Podlaska z informacją o istnieniu barier i utrudnień w wykonywaniu
działalności gospodarczej przez przedsiębiorców handlujących dotychczas na targowisku
miejskim innymi towarami niż artykuły rolno-spożywcze, w związku z uniemożliwieniem
wznowienia handlu przez kupców handlujących towarami przemysłowymi i tekstylnymi.
Na skutek interwencji Rzecznika, Prezydent Miasta Biała Podlaska umożliwił również
tym przedsiębiorcom handel na targowisku miejskim, o czym poinformował w piśmie z dnia
27 kwietnia 2020 r., znak: GK.7031.22.2020.JSTE4.
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36.

Pismem z 23 kwietnia 2020 r., znak: WPL.248.2020.DL, Rzecznik zwrócił się do

Ministra Rozwoju z informacją o istnieniu barier i utrudnień w wykonywaniu działalności
gospodarczej przez przedsiębiorców z branży budowlanej, związanych ze wstrzymaniem
biegu terminów (i zawieszeniu rozpoczętych terminów) w postępowaniach administracyjnych
dotyczących

procesu

inwestycyjno-budowlanego,

w

związku

z

treścią

przepisów

wprowadzonych z uwagi na art. 15 zzs ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie

ustawy

o

szczególnych

rozwiązaniach

związanych

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.).
W swoich wystąpieniach do Rzecznika przedsiębiorcy wyrażali obawy, że proces
inwestycyjno-budowlany zostanie wstrzymany poprzez zaprzestanie wydawania decyzji
o pozwoleniu na budowę przez organy administracji architektoniczno-budowlanej czy decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie przez organy nadzoru budowlanego, a to przełoży się na
opóźnienia w oddawaniu do użytkowania faktycznie zrealizowanych inwestycji i negatywnie
wpłynie na płynność finansową w szczególności małych przedsiębiorców z tej branży.
Powyższe wystąpienie Rzecznika przyczyniło się do zmian w prawie, które
spowodowały

wznowienie

(odwieszenie)

biegu

terminów

w

postępowaniach

administracyjnych.

37.

Pismem z 24 kwietnia 2020 r., znak: WPL.250.2020.DL, Rzecznik zwrócił się do

Ministra Rozwoju i Ministra Obrony Narodowej z informacją o istnieniu barier i utrudnień
w wykonywaniu działalności gospodarczej, w związku z niemożnością przedłużenia na
skutek stanu epidemii uprawnień przez przedsiębiorców z branży saperskiej do wykonywania
pracy z użyciem materiałów wybuchowych podczas oczyszczania terenu.
W odpowiedzi z 27 maja 2020 r., znak: DOT-II.4510.7.8.2020, Ministerstwo Rozwoju
poinformowało, że wystąpiło w tej sprawie do przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej
o informacje w zakresie możliwości przeprowadzania szkoleń i egzaminów. Na skutek tej
interwencji, wskazano, że Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce oraz Sieć
Badawcza Łukaszewicz-Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie są gotowe
przeprowadzić szkolenia, zapewniając uczestnikom warunki bezpieczeństwa wynikające
z ograniczeń spowodowanych wirusem COVID-19.
Z kolei Ministerstwo Obrony Narodowej, pismem z 13 października 2020 r.,
Nr 2098/DPZ, poinformowało, że Wojskowy Instytut Techniczny i Uzbrojenia oraz
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Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej prowadzą szkolenia z zachowaniem wymagań
sanitarnych wynikających ze stanu zagrożenia pandemią COVID-19.

38.

Pismem z 4 maja 2020 r., znak: WPL.270.2020.ŁP, skierowanym do Komendanta

Głównego Straży Granicznej, Rzecznik wskazał na problem barier i utrudnień w prowadzeniu
działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, związanych z budzącą
wątpliwości interpretacją przepisów z zakresu ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii oraz związaną z tym nieprawidłową praktyką funkcjonariuszy
Straży Granicznej kierowania na obowiązkową kwarantannę zawodowych kierowców
pojazdów innych niż autobusy (tj. przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż
9 osób łącznie z kierowcą) w międzynarodowym transporcie drogowym osób.
W odpowiedzi, pismem z 15 maja 2020 r., znak: KG-ZG-WBK.072.15.2020,
Komendant Główny Straży Granicznej poinformował, że w związku z wejściem w życie
w dniu 4 maja 2020 r. nowych przepisów dotyczących zwolnienia z obowiązku kwarantanny
osób w przypadku przekraczania granicy państwowej w ramach wykonywania czynności
zawodowych, służbowych lub zarobkowych, przedmiotowy problem został rozwiązany.

39.

Pismem z 8 maja 2020 r., znak WPL.280.2020.PD, Rzecznik zwrócił się do Ministra

Rozwoju ze wskazaniem możliwości istnienia utrudnienia w wykonywaniu działalności
gospodarczej, polegającego na konieczności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne

przez

kontrahentów

niektórych

osób

wykonujących

tzw.

działalność

nierejestrową.
Pismem z 20 maja 2020 r. Ministerstwo Rozwoju wskazało na motywy takiego
ukształtowania przepisów oraz wskazało swoją niewłaściwość w tej materii.
Rzecznik analogiczny wniosek skierował do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, pismem z 1 czerwca 2020 r. W odpowiedzi z 1 lipca 2020 r. Ministerstwo
przedstawiło dotychczasowy stan prawny w przedmiotowej materii.

40.

Pismem z 14 maja 2020 r., znak: WPL.283.2020.ŁP, skierowanym do Podsekretarza

Stanu w Ministerstwie Rozwoju dr Marka Niedużaka, Rzecznik zwrócił się o zajęcie
jednoznacznego stanowiska co do objęcia wsparciem najemców w centrach handlowych,
prowadzących działalność o charakterze zarówno handlowym, jak i usługowym.
Zgodnie z art. 15ze ust. 1 ustawy o COVID-19, wprowadzonym 31 marca 2020 r.,
w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych
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o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają
wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez
którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy).
Do Rzecznika doszły sygnały o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności
gospodarczej dla przedsiębiorców wynajmujących powierzchnie handlowe w centrach
handlowych, którzy zgodnie z przepisami z zakresu ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii byli zmuszeni do zawieszenia prowadzonej
w wynajmowanych lokalach. Pojawiły się bowiem interpretacje, zgodnie z którymi termin
„powierzchnia handlowa”, określony w art. 15ze ustawy o COVID-19, nie obejmuje
działalności usługowej. Co istotne, taka niekorzystna dla przedsiębiorców z sektora MŚP
interpretacja znalazła się w „Przewodniku Antykryzysowym dla Przedsiębiorców” autorstwa
Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
W związku z powyższym, pismem z 14 maja 2020 r., Rzecznik wystąpił do dr Marka
Niedużaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, z wnioskiem o zajęcie
jednoznacznego stanowiska, zgodnie z którym przedmiotowy instrument prawny dotyczy
wszystkich rodzajów działalności objętych zakazem prowadzenia, zgodnie z przepisami
z zakresu ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii – tj. działalności o charakterze zarówno handlowym, jak
i usługowym.
Powyższy apel spotkał się z pozytywnym odzewem. Na posiedzeniu w dniu 19 czerwca
2020 r. Sejm przyjął poprawkę Senatu, zakładającą dodanie w art. 15ze tzw. tarczy
antykryzysowej

doprecyzowującego

przepisu.

Co

istotne,

zgodnie

z

przepisem

wprowadzającym, powyższa zmiana weszła w życie z dniem następującym po dniu
ogłoszenia, ale z mocą od dnia 31 marca 2020 r.

41.

Pismem z 15 maja 2020 r., znak: WPL.293.2020.DL, w związku z licznymi głosami

przedsiębiorców prowadzących przedszkola, Rzecznik wystąpił do Głównego Inspektora
Sanitarnego o jednoznaczną zmianę wytycznych z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego
oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych przez Głównego Inspektora
Sanitarnego na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) poprzez zwiększenie liczby dzieci, jaka może
przebywać w grupie przedszkolnej oraz zmniejszenie minimalnej powierzchni przestrzeni do
wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali. Dodatkowo Rzecznik interweniował też
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u Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju z prośbą o wsparcie proponowanych
rozwiązań w przedmiotowej sprawie.
Powyższy apel spotkał się z pozytywnym odzewem – pismem z 9 czerwca 2020 r., znak
HŚ.BW.59.134.2020.AM,

Główny

Inspektor

Sanitarny

poinformował

o

zmianie

przedmiotowych wytycznych zgodnie z wnioskiem Rzecznika. W zaktualizowanych
wytycznych z dnia 4 czerwca 2020 r. w przypadku przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego – przestrzeń do
wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie mogła być mniejsza niż 3 m2 na 1 dziecko
i każdego opiekuna, a w grupie mogło przebywać do 16 dzieci.
Następnie, zgodnie z treścią wytycznych z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego
oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, limity powierzchni zostały zmniejszone
do 2 m2 na 1 dziecko (2,5 m2 w przypadku, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin
dziennie lub jest zapewniane leżakowanie), a limity osób w grupie zwiększone do 25 dzieci.

42.

Pismem z 18 maja 2020 r., znak: WPL.297.2020.JJ., Rzecznik zwrócił się do Ministra

Klimatu z informacją o możliwych utrudnieniach i barierach w prowadzeniu działalności
gospodarczej, związanych z podtrzymaniem stanowiska wyrażonego w piśmie Zastępcy
Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska, z 12 listopada
2019 r., znak: DGO-III.021.441.2019.MK 1047133.30617732379920, w której Ministerstwo
Środowiska przychyliło się do praktyki władz samorządowych, polegającej na odmawianiu
właścicielom nieruchomości niezamieszkałych prawa do rezygnacji z korzystania z gminnego
systemu odbierania odpadów komunalnych, powołując się na konieczność dostosowania
podjętych uprzednio uchwał o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, pomimo nowelizacji art. 6c ust. 2c
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2010, ze zm.), dokonanej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1579, ze zm.), zgodnie z którą „Przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie
zamieszkują mieszkańcy, […] do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela
nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej”.
Podtrzymanie interpretacji wyrażonej w odpowiedzi Ministerstwa Środowiska
oznaczałoby, że aż do końca 2020 roku, w wypadku gmin, w których podjęto uchwały
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o objęciu nieruchomości niezamieszkałych gminnym systemem odbierania odpadów
komunalnych, a do tej grupy zalicza się większość dużych miast w Polsce, niemożliwe będzie
skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w art. 6c ust. 2c ww. ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
Odpowiedź

Ministerstwa

Klimatu

i

Środowiska

została

udzielona

pismem

z 24 listopada 2020 r., znak: DGO-III.050.68.2020.AAG 1230614.4362883.3430251, w której
zadeklarowano, że w Ministerstwie prowadzone są prace w ramach programu „Czystość
Plus”, w którym zostaną m.in. ujęte zagadnienia związane z nieruchomościami
niezamieszkałymi. Wypracowane w ramach programu projekty zostaną przekazane do
konsultacji, opiniowania i uzgodnień, co ma umożliwić udział wszystkich zainteresowanych
stron w pracy nad optymalnymi rozwiązaniami w wyżej wymienionym zakresie.

43.

Pismem z 21 maja 2020 r., znak: WPL.303.2020.ŁP, skierowanym do Rzecznika Praw

Obywatelskich, Rzecznik poinformował o zgłoszonych przez przedsiębiorców problemach
niezwiązanych bezpośrednio z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast związanych z funkcjonowaniem przepisów w zakresie
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w których
przedmiotem naruszenia praw przedsiębiorców są ich prawa o charakterze obywatelskim.
Sytuacja dotyczyła zgromadzenia przedsiębiorców zaangażowanych w tzw. protest
przedsiębiorców, który miał miejsce 16 maja 2020 r. na ulicach Warszawy. Rzecznik zwrócił
się do Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie interwencji w rozwiązaniu powyższego
problemu, który leży na styku praw przedsiębiorców oraz praw obywatelskich, lecz nie jest
bezpośrednio związany z prowadzeniem działalności gospodarczej przez obywateli.
Pismem z 2 lipca 2020 r., znak: V.7100.53.2020.BA, Rzecznik Praw Obywatelskich
poinformował o swoich działaniach na rzecz przedsiębiorców na styku praw obywatelskich,
w tym wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem z 5 maja
2020 r. w sprawie prawa do zgromadzeń.
W piśmie z 27 listopada 2020 r., znak: WPL 303.2020.ŁP, Rzecznik zwrócił się do
Rzecznika Praw Obywatelskich o przekazanie kopii odpowiedzi na pismo z 5 maja 2020 r.
po jej uzyskaniu z MSWiA.

44.

Pismem z 27 maja 2020 r., znak: WPL.336.2020.ŁP, skierowanym do Prezesa Urzędu

Regulacji Energetyki, Rzecznik poinformował o docierających sygnałach o barierach
i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na terytorium
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Rzeczypospolitej Polskiej, związanych z nieprawidłową praktyką wydawania ze znacznym
tzw. białych certyfikatów w sprawach dotyczących systemu świadectw efektywności
energetycznej.
W związku z powyższym, Rzecznik zwrócił się z prośbą o ustosunkowanie się
do podnoszonych problemów i zastrzeżeń w tym zakresie, a także udzielenie odpowiedzi, czy
konieczne są zmiany w systemie świadectw efektywności energetycznej, a jeśli tak, to jakie.
W odpowiedzi z 24 czerwca 2020 r., znak: DSK.WKS.070.3.2020.IRŚ, Urząd Regulacji
Energetyki poinformował, że w zakresie ewentualnych zmian ustawy o efektywności
energetycznej właściwe będzie Ministerstwo Klimatu, ponieważ URE nie posiada inicjatywy
legislacyjnej.

45.

Pismem z 29 maja 2020 r., znak: KRK.47.2020.ŁP, skierowanym do Prezesa Agencji

Mienia Wojskowego, Rzecznik poinformował o docierających sygnałach o barierach
i utrudnieniach w zakresie wykonywania

działalności gospodarczej na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, związanych z nieprawidłową praktyką organów Agencji
polegających na obciążaniu przedsiębiorców tzw. rekompensatą za koszty windykacji
w sytuacjach, gdy takich kosztów windykacji nie było.
Chodziło o sytuację, kiedy wynajmujący od Agencji lokal przedsiębiorca opóźniał się
z zapłatą czynszu o jeden dzień, a mimo to organy Agencji występowały do niego o zwrot
wszelkich możliwych rekompensat z tego tytułu, w tym odsetek i tzw. rekompensaty za
koszty windykacji w wysokości równowartości 40 euro, których de facto Agencja nie
ponosiła.
Wcześniej przedmiotowa sprawa była przedmiotem korespondencji pomiędzy
Rzecznikiem a Dyrekcją Oddziału Regionalnego w Lublinie Agencji Mienia Wojskowego.
Jednocześnie Rzecznik zwrócił się z prośbą do Prezesa Agencji Mienia Wojskowego
o zwrócenie się do podległych jednostek organizacyjnych i funkcjonariuszy o niestosowanie
wyżej opisanych praktyk.
W odpowiedzi z 30 czerwca 2020 r., znak: BP-DN-G.5105.70.2020/4, Agencja Mienia
Wojskowego poinformowała, że stara się wychodzić naprzeciw potrzebom przedsiębiorców
w ramach obowiązujących przepisów prawa, dlatego na wniosek przedsiębiorcy możliwe
będzie prolongowanie zapłaty lub rozłożenie dodatkowej płatności na raty.
Mając na uwadze powyższe, Rzecznik wystąpił do Ministra Obrony Narodowej pismem
z 14 lipca 2020 r., wskazując na praktykę Agencji Mienia Wojskowego obciążania
przedsiębiorców z nią współpracujących tzw. rekompensatą za koszty windykacji
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w sytuacjach, gdy takich kosztów windykacji nie było, oraz odsetkami za nawet jednodniowe
opóźnienie w płatności.
W odpowiedzi z 12 sierpnia 2020 r., Nr 3518/DI, Ministerstwo Obrony Narodowej
poinformowało, że w praktyce działań Agencji Mienia Wojskowego zdarzają się sytuacje,
gdzie wobec najemców naliczanie są odsetki ustawowe za opóźnienia w zapłacie należności,
stanowiące nieduże kwoty, niemniej w związku z przedmiotową sprawą Agencja wystąpiła
o opinię do Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Biorąc powyższe pod uwagę, Rzecznik skierował wystąpienie do Ministra Rozwoju
i Ministra Finansów z 25 września 2020 r., znak: KRK.47.2020.ŁP, w którym zwrócił się
o ustosunkowanie się do przedmiotowej problematyki oraz rozważenie podjęcia działań
legislacyjnych ukierunkowanych na zapobieżenie sytuacjom obciążania przedsiębiorców
przez podmioty publiczne należnościami z tytułu rzeczonych rekompensat, których wysokość
jest nieadekwatna do wagi uchybienia przedsiębiorcy.
W odpowiedzi z 22 października 2020 r., znak: PG5.055.1.2020, Ministerstwo
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zauważyło, że nie można wykluczyć,
że niedochodzenie przedmiotowej należności może skutkować postawieniem zarzutu
naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Jednocześnie Ministerstwo wskazało,
że niewykluczone, iż trzeba podjąć próbę takiej zmiany przepisów określających oczekiwany
sposób postępowania, aby Agencja Mienia Wojskowego miała prawo powstrzymać się od
dochodzenia określonych należności, jeżeli zaistnieją przewidziane prawem warunki.
Natomiast w odpowiedzi z 5 listopada 2020 r., znak: DDR-III.0212.112.2020,
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, podkreśliło, że ustawa z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych nie przewiduje
obowiązku dochodzenia zapłaty rekompensaty od dłużnika ani przez podmiot publiczny, ani
przez innych wierzycieli. Przyjęte rozwiązania ustawowe mają w dużym stopniu charakter
prewencyjny.

46.

Pismem z 1 czerwca 2020 r., znak: WPL.339.2020.JJ, Rzecznik zwrócił się do Ministra

Klimatu, informując o zgłoszonych mu przez przedstawicieli przedsiębiorców trudnościach
związanych z uzyskaniem odpowiednich poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca
2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1499) oraz poziomów zbierania
odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych, o których mowa
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w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rocznych
poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2306), jakie powinny być osiągnięte w 2020 roku.
W swoich wnioskach do Rzecznika przedsiębiorcy wskazali, że ze względu na panujący
stan epidemii, zbieranie wyżej wymienionych odpadów jest utrudnione, postulując obniżenie
wyżej wymienionych poziomów zbierania i odzysku lub obniżenie stawek opłaty
produktowej dla poszczególnych grup sprzętu, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej
dla grup sprzętu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1194), dla rozliczenia obowiązków w roku 2020.
Odpowiedź Ministerstwa Klimatu została udzielona pismem Zastępcy Dyrektora
Departamentu Gospodarki Odpadami z 31 lipca 2020 r., znak: DGO-II.051.2.2020.AŁ
1240307.3768178.3058951, gdzie stwierdzono, że w związku z poprawą sytuacji, nie są
planowane zmiany w zakresie poziomów recyklingu w odniesieniu do odpadów
opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.

47.

Pismem z 8 czerwca 2020 r., znak: WPL.345.2020.JJ, Rzecznik zwrócił się do Ministra

Klimatu, informując o utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej, jakie zdaniem
przedstawicieli przedsiębiorców wiążą się ze stosowaniem Wytycznych Ministra Klimatu
i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi
w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną
przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) z 3 kwietnia 2020 r.
Rzecznik przekazał Panu Ministrowi propozycję wypracowania nowych zaleceń dla
gospodarki odpadami, opracowanych przez Ministerstwo wspólnie z przedstawicielami
branży gospodarki odpadami.
Odpowiedź Ministerstwa Klimatu została udzielona pismem z 13 sierpnia 2020 r., znak:
DGO-III.021.471.2020.JM 1245084.3910953.3091731, w której stwierdzono, że nie
przewiduje się zarówno zmiany, jak i ustanowienia nowych wytycznych w przedmiotowym
zakresie.

48.

Pismem z 8 czerwca 2020 r., znak: WPL.207.2020.JJ, Rzecznik zwrócił się do Ministra

Finansów, informując o zgłoszonych mu przez przedstawicieli przedsiębiorców utrudnieniach
dla prowadzenia działalności gospodarczej, związanych z wprowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych
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innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520) obowiązkiem umieszczenia numeru NIP na
paragonie fiskalnym w celu umożliwienia wystawienia faktury.
Po pierwsze, Rzecznik wskazał na utrudnienia, jakie wiążą się ze stosowaniem nowych
przepisów, w wypadku pomyłki ze strony kupującego lub sprzedającego, dotyczącej
umieszczenia numeru NIP na paragonie fiskalnym. Po drugie, Rzecznik poinformował
o zgłaszaniu przez przedsiębiorców wątpliwości co do takiej interpretacji przepisu art. 106h
ust. 4 w związku z art. 106e ust. 5 pkt 3 VATU, wedle której, w przypadku gdy kwota
należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, wystawiony paragon
należy traktować jak zwykłą fakturę i nie wystawia się dla nabywcy odrębnego dokumentu
(faktury standardowej). Zdaniem przedsiębiorców zwracających się do Rzecznika, praktyka
taka znacznie utrudnia prowadzenie ewidencji elektronicznej, o której mowa w art. 83 § 1b
o.p., zwanej potocznie „jednolitym plikiem kontrolnym”, ze względu na wątpliwości co do
identyfikacji numeru faktury, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 2 VATU.
Ponadto Rzecznik zwrócił się z prośbą o wskazanie motywów, jakie przemawiały za
pominięciem w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach
podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz.
576), sprzedaży objętej stawką podatku VAT w wysokości 0% lub zwolnionej od podatku.
Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
w odniesieniu do faktur uproszczonych (w postaci paragonów), podatnicy nie będą
zobowiązani do wykazywania w nowym pliku JPK VAT podstawy opodatkowania, podatku
należnego oraz stawki VAT (5/8/23%), o ile te dane zostaną ujęte zbiorczo w ewidencji VAT.
Jednocześnie w powyższym okresie podatnicy nie będą musieli wykazywać w ewidencji
VAT, w odniesieniu do faktur uproszczonych, numeru faktury, daty jej wystawienia, daty
dostawy, daty wykonania usługi, NIP nabywcy, szczególnych oznaczeń w zakresie dostawy
towarów lub świadczenia usług wskazanych w § 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie
szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji
w zakresie podatku od towarów i usług oraz dodatkowych oznaczeń w zakresie dostawy
towarów lub świadczenia usług wskazanych w § 10 ust. 4 przedmiotowego rozporządzenia.
Wyłączeniu z obowiązku wykazywania szczegółowych danych w pliku JPK VAT nie
została objęta jednak sprzedaż objęta stawką podatku VAT w wysokości 0% lub zwolniona
od podatku, udokumentowana fakturą uproszczoną.
Odpowiedź Ministerstwa Finansów została udzielona pismem z 22 sierpnia 2020 r.,
znak: PT7.8102.48.2020.HEBZ.665, w którym stwierdzono, że w sytuacji, gdy kwota faktury
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nie przekracza 450 zł brutto (100 euro), to paragon z numerem NIP należy uznać za fakturę
uproszczoną i nie wystawia się do niego dodatkowo „zwykłej” faktury. Jako kolejny numer
nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę
i jest wymagany na potrzeby ewidencji, należy podać numer kolejny paragonu.
Ponadto potwierdzona została możliwość wystawienia noty korygującej do faktury
wystawionej do paragonu lub paragonu fiskalnego będącego fakturą uproszczoną –
w wypadku popełnienia błędu w numerze NIP nabywcy. Ministerstwo doprecyzowało, że
jako błąd w numerze NIP należy rozumieć oczywistą pomyłkę, na przykład brak jednej cyfry,
przestawienie cyfr, bądź pomyłkę w jednej cyfrze. W wypadku popełnienia takiej pomyłki
należy wystawić fakturę z takim samym błędnym numerem NIP, jaki znalazł się na paragonie
i następnie do tej faktury powinna być wystawiona nota korygującą z prawidłowym numerem
NIP, nie można natomiast wystawić noty korygującej w przypadku, gdy na paragonie
fiskalnym nie umieszczono w ogóle numeru NIP lub podano kompletnie błędny numer NIP,
np. 9999999999 lub NIP innego podatnika.
W piśmie poinformowano również o pracach nad przygotowaniem objaśnień
podatkowych, których celem będzie przedstawienie zasad uznawania paragonów fiskalnych
z numerem NIP do wartości 450 zł za fakturę uproszczoną oraz zasad ewidencjonowania
faktur uproszczonych w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja).

49.

Pismem z 17 czerwca 2020 r., znak: WPL.358.2020.DL, w związku z postulatami

organizacji przedsiębiorców z branży turystycznej, Rzecznik zwrócił się do Ministra Rozwoju
z informacją o istnieniu barier i utrudnień w wykonywaniu działalności gospodarczej,
polegających na obowiązku zwrotu wpłat, zrealizowanych na poczet umów o imprezy
turystyczne, po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub
powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki (w bezpośrednim związku
z wybuchem epidemii SARS-CoV-2) oraz konieczności uzyskania nowych gwarancji
ubezpieczeniowych przez biura podróży na działalność w kolejnym sezonie.
Rzecznik w rzeczonym wystąpieniu wskazał także na konieczność podjęcia działań
mających na celu stworzenie specjalnego programu wsparcia dla branży turystycznej.
W odpowiedzi z 5 października 2020 r., znak: RPW 56851/2020, Ministerstwo
Rozwoju wskazało, że przedsiębiorcy turystyczni w ciągu ostatnich miesięcy mogli
skorzystać z wielu form pomocy dedykowanej ogółowi przedsiębiorców (świadczenie
postojowe/zwolnienia ze składek/instrumenty wsparcia realizowane w ramach tarczy PFR
i ARP, gwarancje de minimis z BGK, które zabezpieczają spłatę kredytu obrotowego lub
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inwestycyjnego. Ponadto poinformowano o szeregu innych mechanizmów pomocowych
skierowanych bezpośrednio do branży turystycznej, jak np. utworzenie Turystycznego
Funduszu Zwrotów czy Turystycznego Funduszu Pomocowego.

50.

Pismem z 17 czerwca 2020 r., znak WPL.353.2020.PD, Rzecznik zwrócił się do

Ministra Zdrowia wskazując na możliwość istnienia utrudnienia w wykonywaniu działalności
gospodarczej, związanego z odliczaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku
dochodowego.
Pismem z 22 czerwca 2020 r. Ministerstwo Zdrowia przekazało sprawę do Ministerstwa
Finansów, które pismem z 23 lipca 2020 r. wskazało na determinanty ekonomiczne obecnego
systemu składki na ubezpieczenie zdrowotne i zasady jej rozliczania.

51.

Pismem z 19 czerwca 2020 r., znak: WPL.356.2020.ŁP, skierowanym do Ministra

Funduszy i Polityki Regionalnej, Rzecznik poinformował o docierających sygnałach
o barierach i utrudnieniach przy prowadzeniu działalności gospodarczej związanych
z niejasną przesłanką „ważnego interesu przedsiębiorcy”, ze spełnieniem której wiąże się
możliwość uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia w postaci pożyczki udzielanej na
podstawie rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2020 r. Ministra Funduszy i Polityki
Regionalnej w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach
programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki
w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 670).
W związku z powyższym, Rzecznik zwrócił się z prośbą o udzielenie wiążącej
informacji i wyjaśnień w przedmiocie definicji i właściwego rozumienia ww. przesłanki.
W odpowiedzi z 30 czerwca 2020 r., znak: DKF-VII.752.13.2020.KS, Minister
Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że instytucja ,,ważnego interesu
przedsiębiorcy” jest klauzulą generalną, podobną do klauzul powszechnie występujących
w krajowym prawodawstwie – choćby ,,ważny interes podatnika” w Ordynacji podatkowej.
Istotą tego typu klauzul jest możliwość ich elastycznego wykorzystania, która w sposób
naturalny niesie za sobą konieczność dokonania oceny każdego jednostkowego przypadku.
Minister ponadto podkreślił, że zakres pojęciowy klauzul nie jest definiowany w aktach
prawnych, gdyż byłoby to sprzeczne z celem ich wprowadzania, a samo wykazanie istnienia
przesłanki ,,ważnego interesu przedsiębiorcy” nie jest konieczne dla uzyskania pomocy
publicznej.
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52.

Pismem z 23 czerwca 2020 r., znak: WPL.359.2020.DL, Rzecznik wystąpił do Ministra

Zdrowia z informacją o istnieniu bariery w wykonywaniu działalności gospodarczej,
spowodowanej zakazem prowadzenia przez przedsiębiorców działalności polegającej na
prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych. Rzecznik w rzeczonym wystąpieniu wskazał,
że konieczny jest dialog pomiędzy przedstawicielami branży a rządem w celu wypracowania
zasad ponownego uruchomienia wspomnianych przedsiębiorstw z zachowaniem szeroko
rozumianego bezpieczeństwa zdrowia publicznego.
Pomimo kilkukrotnych pism ponaglających, do dnia sporządzania niniejszego
sprawozdania do Biura Rzecznika nie wpłynęła odpowiedź w tej sprawie.

53.

Pismem z 25 czerwca 2020 r., znak: WPL.377.2020.DL, w związku z głosami

przedsiębiorców z branży budownictwa elektroenergetycznego, Rzecznik zwrócił się do
Ministra Aktywów Państwowych z informacją o istnieniu barier w wykonywaniu działalności
gospodarczej, polegających na wstrzymaniu inwestycji związanych z budową infrastruktury
elektroenergetycznej przez dystrybutorów energii elektrycznej.
W odpowiedzi z 28 lipca 2020 r., znak: DN I.III.4631.148.2020, Ministerstwo
Aktywów Państwowych wskazało, że podmioty sektora elektroenergetycznego, których
przedmiotem działalności jest dystrybucja energii elektrycznej, corocznie przeznaczają
wielomilionowe nakłady na inwestycje związane z rozwojem infrastruktury energetycznej.

54.

Pismem z 26 czerwca 2020 r., znak: KRK-WPL.700.2020.MP.ŁP, skierowanym do

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rzecznik poinformował o niepokojących
sygnałach od przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Uzdrowiska
Ciechocinek S.A. Zgłosili oni problemy z opłatami czynszowymi w trakcie trwającego
jeszcze niedawno okresu przymusowego postoju oraz brakiem woli po stronie władz
Uzdrowiska Ciechocinek S.A. ugodowego załatwienia tego problemu.
W związku z powyższym, mając na uwadze, że Województwo Kujawsko-Pomorskie
jest jedynym akcjonariuszem Uzdrowiska Ciechocinek S.A., Rzecznik zwrócił się do
Marszałka Województwa z prośbą o podjęcie działań mających na celu umorzenie czynszów
dla przedsiębiorców działających na terenie Uzdrowiska Ciechocinek S.A., którzy z uwagi na
obowiązujące w okresie od marca do maja 2020 r. zakazy, nakazy i ograniczenia w związku
z wystąpieniem stanu epidemii, nie prowadzili w tych lokalach działalności gospodarczej.
W odpowiedzi z 8 lipca 2020 r., znak: OR-II-P.1610.51.2020, Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego poinformował, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

55.

Pismem z 26 czerwca 2020 r., znak: WPL.378.2020.ŁP, skierowanym do Ministra

Aktywów Państwowych, Rzecznik wskazał na problem barier i utrudnień w prowadzeniu
działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, związanych z problemem
z renegocjacją niekorzystnych umów zawartych pomiędzy spółkami z sektora MŚP
a koncernami energetycznymi.
Do Biura Rzecznika wpłynęła skarga w tej sprawie, wskazująca na nadużywanie swojej
pozycji rynkowej przez państwowe spółki energetyczne. W związku z powyższym, Rzecznik
zwrócił się do Ministra Aktywów Państwowych, jako sprawującego nadzór nad spółkami
skarbu państwa z sektora energetycznego, o ustosunkowanie się do podnoszonych zarzutów.
W odpowiedzi z 24 lipca 2020 r., znak: DN I.III.4631.141.2020, Ministerstwo
Aktywów Państwowych wskazało, że spółki sektora elektroenergetycznego oraz gazowego
wychodzą naprzeciw przedsiębiorcom, którzy w związku z epidemią koronawirusa znaleźli
się w trudnej sytuacji finansowej. Niemniej Minister Aktywów Państwowych nie ma
prawnych ani innych możliwości ingerowania w decyzje podejmowane przez poszczególne
organy spółek.

56.

Pismem z 6 lipca 2020 r., znak: WPL.400.2020.ŁP, Rzecznik zwrócił się do Ministra

Finansów z informacją o barierach i utrudnieniach w wykonywaniu działalności gospodarczej
na terytorium RP, związanych z wątpliwościami odnośnie tego, jak prawidłowo należy
fakturować i rozliczać należność wraz z podatkiem VAT w sytuacji istnienia sporu co do
wysokości tej należności (problem tzw. ulgi na złe długi).
W odpowiedzi z 6 października 2020 r., znak: PT8.812.13.2020, Minister Finansów
przedstawił obszerne wyjaśnienia w zakresie wątpliwości odnośnie prawidłowego
fakturowania i rozliczania należności w podatku dochodowym i podatku od towarów i usług
w kontekście ulgi na złe długi.

57.

Pismem z 29 lipca 2020 r., znak: WPL.457.2020.ŁP, Rzecznik zwrócił się do Ministra

Infrastruktury, w związku z wiadomością przedsiębiorcy o barierach i utrudnieniach
w wykonywaniu działalności gospodarczej na terytorium RP związanych z przepisem art. 78a
ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r.
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poz. 110, ze zm.), ograniczającym możliwość dokonania czasowego wycofania pojazdu
z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy.
W odpowiedzi z 7 września 2020 r., znak: DTD-3.4400.715.2020, Ministerstwo
Infrastruktury wskazało, że przedmiotowa regulacja jest powiązana z szeregiem innych
przepisów, m.in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o obowiązkowym ubezpieczeniu
posiadaczy pojazdów mechanicznych, jak również z rozwiązaniami technicznymi
zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie systemu teleinformatycznego obsługującego
centralną ewidencję pojazdów. Te zaś uwarunkowania brane były pod uwagę m.in. przy
określaniu minimalnego ustawowego okresu, na jaki możliwe jest wycofanie pojazdów
użytkowych, o których mowa w art. 78a przedmiotowej ustawy.

58.

Pismem z 31 lipca 2020 r., znak: WPL.464.2020.ŁP, Rzecznik zwrócił się do Ministra

Rozwoju (na wniosek przedsiębiorcy) w sprawie barier i utrudnień w zakresie wykonywania
działalności gospodarczej na terytorium RP, związanych z niespójnymi i niekorzystnymi
rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi instytucji zarządu sukcesyjnego.
W odpowiedzi z 18 września 2020 r., znak: DDR-III.055.30.2020, Minister Rozwoju
wskazał, że rozwiązania przyjęte w ustawie o zarządzie sukcesyjnym mają stanowić wsparcie
następców prawnych, chcących kontynuować działalność przedsiębiorstwa, w przypadku
śmierci przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG. Dodatkowo w wystąpieniu przedstawiono
obszerne wyjaśnienia w zakresie spójności ustawy o zarządzie sukcesyjnym z przepisami
prawa podatkowego oraz przepisami prawa pracy.
W podsumowaniu Minister Rozwoju podkreślił, że przejęcie zakładu pracy nie jest
jedynym sposobem utrzymania zatrudnienia w przedsiębiorstwie po zmarłym przedsiębiorcy.
Strony stosunku pracy mogą nawiązać go na nowo, w przypadku wygaśnięcia umowy o pracę
w związku z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego.

59.

Pismem z 14 sierpnia 2020 r., znak: WPL.537.2020.JJ, Rzecznik zwrócił się do Ministra

Klimatu, przekazując pisma przedstawicieli przedsiębiorców, będących członkami Zespołu
Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku,
dotyczące funkcjonowania BDO, z prośbą o zajęcie stanowiska wobec przedstawionych
problemów.
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wprowadzanie do niego dokumentów ewidencji odpadów sporządzonych w formie
papierowej.
Odpowiedź Ministerstwa Klimatu została udzielona pismem z 7 września 2020 r., znak:
DGO-III.023.5.2020.SS 1297563.4002250.3145547, w którym stwierdzono, że 7 września
2020 r. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy przekazał drogą
mailową komunikat skierowany do podmiotów posiadających wpis w Rejestrze-BDO
dotyczący m.in. przypomnienia o konieczności udzielania kluczy do oprogramowania API,
dających dostęp do indywidualnych kont w BDO organizacjom odzysku, z którymi podmioty
mają podpisane umowy.
Dodatkowo Ministerstwo zwróciło się również z uprzejmą prośbą o publikację
komunikatu, przypominającego o zbliżających się terminach składania sprawozdań w BDO,
na stronie internetowej Biura Rzecznika.

60.

Pismem z 21 sierpnia 2020 r., znak: WPL.565.2020.JJ, Rzecznik zwrócił się do Ministra

Klimatu, przekazując pismo przedstawiciela przedsiębiorców, wskazującego na rozbieżną
praktykę organów administracji publicznej (Urzędów Marszałkowskich), dotyczącą
klasyfikacji oleju posmażalniczego, pochodzącego z restauracji, piekarni lub cukierni, jako
odpadu komunalnego, z prośbą o odniesienie się do tego problemu.
Odpowiedź Ministerstwa Klimatu została udzielona pismem z 6 listopada 2020 r., znak:
DGO-III.021.470.2020.MK Warszawa, 1284222.3910119.3363919, w którym stwierdzono,
że zużyte oleje jadalne powstające w gospodarstwach domowych, ale również w wyniku
np. świadczenia usług gastronomicznych, należy uznać za odpady komunalne, co oznacza,
że odpady te mogą zostać przekazane do zagospodarowania w ramach gminnego systemu
odbioru odpadów komunalnych. Zarazem w odpowiedzi zastrzeżono, że za ostateczną
klasyfikację odpadów odpowiada zawsze wytwórca odpadów.

61.

Pismem z 21 sierpnia 2020 r., znak: RMSP-766/2019/WPL, Rzecznik zwrócił się do

Ministra Klimatu, przekazując pisma przedstawicieli przedsiębiorców, będących członkami
Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami Rady Przedsiębiorców przy
Rzeczniku, którzy zwrócili się do Rzecznika z wątpliwościami dotyczącymi obowiązku
ustanowienia zabezpieczenia roszczeń przez posiadacza odpadów, o którym mowa w art. 48a
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm., dalej: „ustawa
o odpadach”), w szczególności wskazując rozbieżności w rozstrzygnięciach wydawanych
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przez właściwe organy administracji publicznej (Urzędy Marszałkowskie), w zakresie
akceptowania polis ubezpieczeniowych jako formy zabezpieczenia roszczeń.
W roku 2020 na pismo to nie udzielono odpowiedzi.

62.

Pismem z 24 sierpnia 2020 r., znak: WPL.561.2020.JJ, Rzecznik zwrócił się do Ministra

Klimatu, przekazując dwa postulaty przedstawicieli przedsiębiorców, będących członkami
Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami Rady Przedsiębiorców przy
Rzeczniku, dotyczące systemu gospodarowania odpadami, które zostały przedstawione
podczas posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami Rady
Przedsiębiorców przy Rzeczniku, które miało miejsce 1 czerwca 2020 r. Pierwszy postulat
dotyczył tego, by zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
zwane potocznie decyzjami sektorowymi, nie były wydawane, jak to jest obecnie, zgodnie
z art. 44 ust. 1 ustawy o odpadach, na czas oznaczony, lecz na czas nieoznaczony, tak jak
pozwolenia zintegrowane, zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.). Drugi postulat dotyczył tego, by
okresy magazynowania odpadów, określone w art. 25 ust. 4, 5 i 6 ustawy o odpadach,
przynajmniej dla niektórych odpadów, były liczone oddzielnie dla każdego kolejnego
posiadacza.
W roku 2020 odpowiedź na to pismo nie została udzielona.

63.

Pismem z 7 września 2020 r., znak: WPL.598.2020.ŁP, Rzecznik skierował wystąpienie

do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w związku z głosami
przedsiębiorców wskazującymi na problemy przy prowadzeniu działalności gospodarczej,
dotyczącymi zasad wsparcia udzielanego ze środków pomocowych na przeciwdziałanie
skutkom COVID-19, w szczególności zagadnienia łączenia i ograniczania udzielonej pomocy
tzw. podmiotom powiązanym do wysokości 800 tys. euro.
Analogiczne pismo, wskazujące na bariery i utrudnienia w tym zakresie zostało także
skierowane do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
W odpowiedzi z 13 października 2020 r., znak: DMP-2.52.300.2020, Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów poinformował, że władze państw członkowskich, w tym władze
polskie, zgłaszały niejednokrotnie - w toku konsultacji projektu Komunikatu Komisji z dnia
19 marca 2020 r. – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki
w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz.Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r., ze zm.)
i jego późniejszych zmian - propozycję zawężenia pojęcia przedsiębiorstwa, choćby
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analogiczne jak w przypadku pomocy de minimis, jednak wniosek nie został uwzględniony
przez Komisję.
Natomiast
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podejmowane próby dyskusji z przedstawicielami Komisji Europejskiej w zakresie
możliwości zastosowania ,,łagodniejszej” definicji przedsiębiorstwa dla potrzeb udzielania
pomocy antycovidowej, jednak nie wydaje się, by było możliwe przeforsowanie zmiany
podejścia KE w tym zakresie.

64.

Pismem z 11 września 2020 r., znak WPL.604.2020.GG, Rzecznik zwrócił się do

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze wskazaniem, że na małych i średnich
przedsiębiorców z branży telewizji kablowej i telekomunikacyjnej mogły zostać nałożone
dodatkowe i nadmierne obciążenia na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
W roku 2020 odpowiedź na to pismo nie została udzielona.

65.

Pismem z 25 września 2020 r., znak: WPL.576.2020.DL, Rzecznik zwrócił się do

Ministra Zdrowia, w związku z narastającymi wątpliwościami oraz głosami kwestionującymi
podstawy prawne, na których opiera się obowiązek zakrywania ust i nosa (§ 24
rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - Dz.U. z 2020 r.
poz. 1356.), z prośbą o udzielenie informacji i wyjaśnień, czy planowane są zmiany
legislacyjne w zakresie unormowania ww. obowiązku w akcie rangi ustawowej.
W odpowiedzi z 15 października 2020 r., znak: DSW.07.78.2020.MS, Ministerstwo
Zdrowia wskazało, że nie są prowadzone prace legislacyjne w tym zakresie.

66.

Pismem z 27 października 2020 r., znak: WPL.648.2020.DL, skierowanym do

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, Rzecznik wskazał na bariery
i utrudnienia w przebiegu odpraw celnych na przejściach granicznych w Koroszczynie
i Dorohusku, polegające na wielogodzinnych kolejkach do urządzeń rentgenowskich, które
uniemożliwiają przestrzeganie przepisów o czasie jazdy i pracy kierowcy, oraz na
długotrwałej procedurze uzyskiwania certyfikatu celnego – świadectwa uznania, czy też
arogancji funkcjonariuszy przeprowadzających czynności związane z odprawą celną.
W odpowiedzi z 17 listopada 2020 r., znak: 0601-IGG.5063.24.2020.4, Izba
Administracji Skarbowej w Lublinie poinformowała, że z dniem 6 listopada 2020 r.
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w Oddziale Celnym w Koroszczynie wdrożona została aplikacja kolejkowania pojazdów
oczekujących do kontroli RTG. Aplikacja ta zapewnia kierowcom możliwość oczekiwania na
kontrolę RTG na płycie postojowej bez konieczności podjeżdżania.
W odniesieniu do kwestii aroganckiego zachowania funkcjonariuszy Służby CelnoSkarbowej w stosunku do przekraczających granicę kierowców, każdy taki przypadek należy
przekazywać do kierownika danego oddziału celnego lub kierownika zmiany, którzy na
bieżąco wyjaśniają zaistniałe zdarzenie.

67.

Pismem z 6 listopada 2020 r., znak: WPL.730.2020.DL, Rzecznik zwrócił się do

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, w związku z licznymi głosami przedsiębiorców
prowadzących sklepiki szkolne, z informacją o istnieniu barier i utrudnień w wykonywaniu
działalności gospodarczej na skutek wprowadzenia nauki zdalnej dla dzieci i młodzieży.
W odpowiedzi z 18 listopada 2020 r., znak: DMP-II.421.120.2020, Ministerstwo
Rozwoju, Pracy i Technologii poinformowało, że stara się wsłuchiwać w głos
przedsiębiorców, a przekazane uwagi i spostrzeżenia zostaną przeanalizowane w trakcie prac
legislacyjnych.

68.

Pismem z 12 listopada 2020 r., znak: WPL.772.2020.JJ, Rzecznik zwrócił się do

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej, informując o przekazaniu do Biura Rzecznika przez przedstawicieli
przedsiębiorców informacji o praktyce polegającej na powierzeniu cudzoziemcom udziałów
lub akcji w spółce, z czym wiąże się obowiązek spełniania powtarzających się świadczeń
niepieniężnych, na podstawie art. 176 lub 356 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.), dalej „ksh”. Rzecznik zwrócił się
z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy praktyka taka znana jest w Ministerstwach oraz
podległych im organach kontroli, jak również o ustosunkowanie się co do możliwości jej
stosowania przez przedsiębiorców chcących uzyskać świadczenia niepieniężne ze strony
cudzoziemców.
Na wystąpienie Rzecznika odpowiedź została udzielona pismem z 18 grudnia 2020 r.,
znak: DRP-XI.0212.1.2020, w której stwierdzono, że praktyka polegająca na wykorzystaniu
rozwiązań przewidzianych w art. 176 lub 356 ksh w przypadkach, w których co do zasady
wymagane jest zezwolenie na pracę cudzoziemca, stanowi obchodzenie przepisów
dotyczących dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy i powinna być traktowana jako
nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi. Jednocześnie podkreślono, że oceny, czy
192

doszło do popełnienia wykroczenia, dokonują uprawnione organy biorąc pod uwagę
okoliczności danego przypadku.

69.

Pismem z 19 listopada 2020 r., znak: WPL.537.2020.JJ, Rzecznik zwrócił się do

Ministra Klimatu, przekazując kolejne pisma przedstawicieli przedsiębiorców, będących
członkami Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami Rady Przedsiębiorców
przy Rzeczniku, dotyczące funkcjonowania BDO, zgłoszone podczas posiedzenia Zespołu
Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku,
które miało miejsce 28 października 2020 r., a w którym udział wzięła Pani Marzena
Berezowska,

Dyrektor

Departamentu

Gospodarki

Odpadami

Ministerstwa

Klimatu

i Środowiska.
Problemy zgłoszone przez Członków Zespołu dotyczyły między innymi: braku
możliwości

korygowania

potwierdzonych

dokumentów

ewidencji

odpadów;

braku

możliwości wprowadzenia faktycznej daty przetworzenia lub przekazania odpadów; braku
możliwości niepodania terminu końca obowiązywania odpowiedniej umowy w niektórych
działach

formularza

zgłoszeniowego

i

aktualizacyjnego;

braku

modułu

API

dla

sprawozdawczości w zakresie odpadów komunalnych; wątpliwości co do dokładnego
znaczenia obowiązku prowadzenia „bieżącej” ewidencji odpadów, o którym mowa w art. 66
ust. 1 ustawy o odpadach; wątpliwości co do sposobu rozliczenia odpadów podlegających
odzyskowi, które zostały fizycznie przekazane do zakładu przetwarzania pod koniec
obecnego roku ale na przykład, w związku z koniecznością dokonania korekty poprzez
wystawienie nowej Karty Przekazania Odpadów, zostaną zarejestrowane w BDO pod datą
przyszłoroczną. Rzecznik zwrócił się z uprzejmą prośbą o odniesienie do powyższych
problemów, zgodnie z deklaracją Pani Dyrektor Marzeny Berezowskiej, złożoną na
posiedzeniu Zespołu.
W roku 2020 odpowiedź na przedmiotowe pismo Rzecznika nie została udzielona.

70.

Pismem z 23 listopada 2020 r., znak: WPL.805.2020.ŁP, Rzecznik zwrócił się do

Prezesa Rady Ministrów, w związku z licznymi głosami przedsiębiorców, wskazującymi na
bariery

i

utrudnienia

przy

prowadzeniu

działalności

gospodarczej,

dotyczące

dotychczasowych zasad funkcjonowania programów pomocowych na przeciwdziałanie
skutkom COVID-19, w szczególności kwestii obowiązku zwrotu subwencji z Polskiego
Funduszu Rozwoju S.A.
Do końca 2020 roku w przedmiotowej sprawie nie została udzielona odpowiedź.
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71.

Pismem z 4 grudnia 2020 r., znak: WPL.681.2020.ŁP, Rzecznik zwrócił się do Prezesa

Rady Ministrów - w związku z barierami i utrudnieniami związanymi z wejściem w życie
art. 23 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z przeciwdziałaniem

sytuacjom

kryzysom

związanym

z

wystąpieniem

COVID-19

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2112, ze zm.), przewidującego sankcje dla przedsiębiorców za budzące
wątpliwości pojęcie ,,naruszenia ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a
i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112)” - z prośbą o zajęcie
jednoznacznego stanowiska w sprawie.
Do końca 2020 roku Rzecznik nie otrzymał odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.

72.

Bariery i utrudnienia w zakresie naboru wniosków na dotacje (granty) na kapitał

obrotowy, organizowanych w poszczególnych województwach, w ramach programów
finansowanych ze środków europejskich, w celu wsparcia mikro- i małych przedsiębiorców,
których sytuacja uległa pogorszeniu w związku z pandemią COVID-19
Do Rzecznika w 2020 roku wpływały wnioski i skargi przedsiębiorców dotyczące
naborów na granty na kapitał obrotowy w 10 województwach:
a) województwo dolnośląskie
Do Biura Rzecznika w dniu 4 sierpnia 2020 r. wpłynął wniosek przedsiębiorcy,
w którym wskazano, że jedno z kryteriów naboru wniosków na granty na kapitał obrotowy
w województwie dolnośląskim, w postaci posiadania odpowiedniego przeważającego kodu
PKD, jest krzywdzące i niesprawiedliwe. Przedsiębiorca podkreślił także, że co prawda
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jego działalność
gospodarcza ma wpisany kod PKD wymieniony w regulaminie konkursu, jednak na dzień
1 grudnia 2019 r. nie figurował on jako główny.
Mając na uwadze powyższe, pismem z 7 września 2020 r., znak: WPL.586.2020.DL,
Rzecznik zwrócił się do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o zajęcie stanowiska
względem zagadnień podniesionych w ww. wystąpieniu wnioskodawcy.
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Pismem z 21 września 2020 r., znak: RPDS.01.05.01.-IP.01-02-402/20, odpowiedzi
udzieliła Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, wskazując, że decyzję o zawężeniu kręgu
podmiotów tylko do określonych branż podjęto świadomie, mając na celu pomoc
przedsiębiorcom, którzy ponieśli najdotkliwsze konsekwencje pandemii. W regulaminie
naboru jednoznacznie określono, jaki kod prowadzonej działalności powinien być kodem
głównym i na jaki dzień. Ponadto na prawie 2900 wniosków, 2100 firm zostało ocenionych
pozytywnie.
b) województwo kujawsko-pomorskie
Do Biura Rzecznika w dniu 29 lipca 2020 r. wpłynął wniosek przedsiębiorcy, w którym
wskazał on, że regulamin naboru wniosków na granty na kapitał obrotowy w województwie
kujawsko-pomorskim wyklucza ze wsparcia wspólników spółek cywilnych.
W związku z powyższym wystąpieniem, Rzecznik, pismem z 13 sierpnia 2020 r., znak:
KRK-WPL.1828.2020.DM.DL, zwrócił się do Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz podanie powodów
rozróżnienia sytuacji osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób
prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
W odpowiedzi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 1 września 2020 r. wyjaśniono, że w dokumentacji konkursowej omyłkowo podano,
że jeżeli przedsiębiorstwo (spółka cywilna) nie zatrudnia pracownika, to nie uzyska wsparcia.
Grantodawca dokonał zmiany początkowej interpretacji i na dzień przed rozpoczęciem
naboru na stronie internetowej konkursu pojawił się stosowny komunikat. Tym samym
w naborze zapewniono równy dostęp do wsparcia zarówno osobom prowadzącym
jednoosobową działalność gospodarczą, jak i osobom prowadzącym działalność gospodarczą
w formie spółki cywilnej, poprzez wliczanie zarówno właścicieli, jak i współwłaścicieli do
przelicznika dotyczącego liczby osób zatrudnionych.
Ponadto do wiadomości Rzecznika w sierpniu i we wrześniu 2020 r. zostało
przesłanych szereg protestów przedsiębiorców, adresowanych do Kujawsko-Pomorskiego
Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o., w zakresie warunków przeprowadzenia naboru oraz listy
rankingowej wniosków o powierzenie grantu, złożonych w ramach projektu ,,Granty na
kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorców”.
Przedsiębiorcy w swoich wystąpieniach podnosili problemy związane z generatorem
wniosków, za pomocą którego można było składać wnioski. Zdaniem wnioskodawców został
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naruszony regulamin naboru w zakresie równości dostępu do złożenia wniosku.
Przedsiębiorcy wnieśli o anulowanie naboru.
W związku z powyższym Rzecznik wystosował do Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego pisma: z 19 sierpnia 2020 r., znak: WPL. 553.2020.DL,
z 7 i 25 września: znak: WPL.583.2020.DL, w których wniósł o zajęcie stanowiska względem
zagadnień podnoszonych w wystąpieniach przedsiębiorców oraz poinformowanie Rzecznika
o sposobie rozpatrzenia skarg.
W odpowiedzi z 25 września oraz 26 października 2020 r., znak: FE-I.432.1.14.2020,
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego poinformował, że do każdego
z przedsiębiorców, który złożył skargę dotyczącą warunków przeprowadzenia naboru
w ramach projektu grantowego pn. ,,Granty na kapitał obrotowy dla mikro- i małych
przedsiębiorstw”

została

wysłana

odpowiedź

przez

Kujawsko-Pomorski

Fundusz

Pożyczkowy Sp. z o. o. w Toruniu, będący operatorem wybranym do realizacji grantów.
W wystąpieniu załączono również kopie odpowiedzi udzielonych wnioskodawcom.
Wskazano w nich, że przyczyny opóźnień w otrzymywaniu wiadomości e-mail,
potwierdzających rejestrację wnioskodawcy w generatorze wniosków, miały charakter
zewnętrzny, niezależny od funkcjonowania generatora wniosków oraz systemu wysyłającego
linki aktywacyjne do wnioskodawców w ramach hostingu generatora wniosków. Po stronie
organizatora naboru grantów obciążenie serwerów w chwili największego zainteresowania
wnioskodawców wyniosło 70% dostępnej mocy, zaś opóźnienia w otrzymywaniu wiadomości
przez wnioskodawców wynikały z błędów po stronie zewnętrznych serwerów odbierających
pocztę (np. wewnętrzne polityki przejmowania poczty przez serwer klienta – onet.pl
i gazeta.pl zabraniały przejmowania poprawnej wiadomości e-mail).
c) województwo lubelskie
Do Biura Rzecznika w lipcu 2020 r. spływało szereg informacji od przedsiębiorców,
dotyczących problemów z przyjmowaniem wniosków o dofinansowanie w ramach naboru na
wsparcie kapitału obrotowego mikro- i małych przedsiębiorców w związku z pogorszeniem
sytuacji w wyniku pandemii COVID-19.
Mając na uwadze głosy przedsiębiorców, Rzecznik skierował do Marszałka
Województwa Lubelskiego pismo z 16 lipca 2020 r., znak: GR.52.2020.BB, w którym
zaapelował o jak najszybsze całościowe poprawienie procedury przyjmowania wniosków oraz
należyte przygotowanie serwerów do obsługi wzmożonego ruchu sieciowego przy ich
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składaniu, aby zapewnić przedsiębiorcom transparentność i uczciwe warunki ubiegania się
o wsparcie finansowe.
Wystąpienie Rzecznika zostało przekazane do Lubelskiej Agencji Wspierania
Przedsiębiorczości (LAWP), która w odpowiedzi z 17 sierpnia 2020 r., znak:
RPO.IV.4016.1/2020, poinformowała, że nabór wniosków na granty został anulowany na
skutek awarii Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014). Podczas trwania
naboru do LAWP wpłynęło blisko 1000 wniosków e-mailowych zgłaszających awarie
systemu.
Zarząd Województwa Lubelskiego, uchwałą z 23 lipca 2020 r., ogłosił nowy nabór,
z terminem składania wniosków na dzień 29 lipca 2020 r. od godziny 10:00 do godziny 22:00.
Zasady naboru nie zostały zmienione, natomiast wprowadzono rozwiązania techniczne
zapewniające odpowiednie przygotowanie systemu na spodziewane obciążenie, w tym
w szczególności usprawniono proces składania wniosków o dofinansowanie.
d) województwo małopolskie
W wiadomości z 13 sierpnia 2020 r. do Biura Rzecznika zwrócił się przedsiębiorca
zaniepokojony kryteriami organizowanego w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej
naboru na bony dla samozatrudnionych (m.in. spadek obrotów o co najmniej 75%).
Mając na uwadze powyższe, Rzecznik skierował wystąpienie do Marszałka
Województwa Małopolskiego z 7 września 2020 r., znak: WPL.584.2020.DL, z prośbą
o zajęcie stanowiska względem uwag przedsiębiorcy.
W odpowiedzi z 24 września 2020 r., znak: ZPO-XI.431.3.28.2020, Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego wyjaśnił, że założeniem wsparcia udzielanego
w ramach projektu grantowego jest szybka pomoc finansowa dla dużej liczby
przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniających
pracowników w oparciu o umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, którzy odnotowali
znaczny spadek obrotów (o co najmniej 75%) w związku z pandemią. Próg spadku obrotów
określono na wskazanym poziomie z uwagi na ograniczone środki finansowe, dlatego też
zdecydowano się skierować pomoc do najbardziej poszkodowanych przedsiębiorców.
Kolejnym wnioskiem, jaki spłynął do Biura Rzecznika w zakresie przedmiotowego
naboru, był wniosek przedsiębiorcy z 16 października 2020 r., w którym wniósł on o podjęcie
interwencji w sprawie procedury udzielania bonów dla samozatrudnionych w województwie
małopolskim. Przedsiębiorca wskazał, że problemy z działaniem generatora wniosków
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uniemożliwiły mu złożenie aplikacji. Ponadto, zdaniem przedsiębiorcy, Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego nie odniósł się do jego zarzutów.
Mając na uwadze powyższe, Rzecznik, pismem z 2 listopada 2020 r., znak:
WPL.723.2020.DL,

zwrócił

się

do

Marszałka

Województwa

Małopolskiego

o ustosunkowanie się do zagadnień sygnalizowanych przez przedsiębiorcę.
W odpowiedzi z 24 listopada 2020 r., znak: ZPO-XI.431.3.30.2020, Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego odniósł się merytorycznie do wszystkich
zarzutów przedsiębiorcy, wyjaśniając wątpliwości co do poszczególnych paragrafów
regulaminu. Dodatkowo wskazano, że system informatyczny spełnił swoją funkcję i przyjął
wnioski do 130 % alokacji. Natomiast w przypadku przedsiębiorców, którzy natrafili na
chwilowe problemy związane z przepustowością i brakiem odpowiedzi ze strony serwera
i zgłosili ten fakt zgodnie z regulaminem na adres helpdesk@tarcza.malopolska.pl do
1 września 2020 r., zgodnie z decyzją Zarządu przedsiębiorcy ci otrzymali możliwość
złożenia wniosku i w przypadku pozytywnej oceny - wsparcia w postaci bonu
rekompensacyjnego.
e) województwo mazowieckie
W dniu 27 lipca 2020 r. do Biura Rzecznika wpłynęła wiadomość Polskiego
Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego w sprawie problematycznych kryteriów
naboru wniosków w ramach konkursu na dotacje na kapitał obrotowy w województwie
mazowieckim. Wnioskodawca zwrócił się o wsparcie działań w zakresie zmiany jednego
z kryteriów naboru wniosków, polegającego na porównaniu spadków obrotów z czerwca
2020 r. w stosunku do czerwca 2019 r., na możliwość porównania spadku obrotów za okres
jednego wybranego miesiąca od marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub
w porównaniu do analogicznego miesiąca w 2019 r.
Z uwagi na powyższe, Rzecznik, pismem z 28 lipca 2020 r., znak: WPL.440.2020.DL,
wystąpił do Marszałka Województwa Mazowieckiego o zajęcie stanowiska względem pisma
wnioskodawcy oraz podanie powodów, dla których w regulaminie konkursu przyjęto wymóg
spadku przychodów ze sprzedaży o co najmniej 50% w czerwcu 2020 r. względem czerwca
2019 r.
W odpowiedzi z 20 sierpnia 2020 r., znak: RF-II-EFRR.432.3.6.2020.AS, Marszałek
Województwa Mazowieckiego poinformował, że Zarząd Województwa Mazowieckiego,
ustalając kryteria naboru, kierował się przede wszystkim chęcią niesienia pomocy firmom,
które mimo luzowania obostrzeń sanitarnych wciąż znajdują się w bardzo trudnej sytuacji,
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stojąc na skraju bankructwa. Ponadto przeznaczona na wsparcie kwota 67 mln zł pozwala na
objęcie wsparcie tylko firm, które nadal, tj. w czerwca 2020 r., znajdowały się
w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej.
Ponadto w lipcu i w sierpniu 2020 r. do Biura Rzecznika wpłynęło jeszcze kilka innych
wniosków dotyczących kryteriów wsparcia przedsiębiorców w ramach naboru na granty
w województwie mazowieckim, w których przedsiębiorcy podnosili m.in. kwestię
adresowania pomocy wyłącznie do przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r.
prowadzili jako przeważającą działalność w zakresie działów i podklas PKD, wskazanych
w regulaminie, krytycznie odnosząc się do faktu uniemożliwienia ubiegania się o pomoc
przez przedsiębiorców, którzy założyli działalność po lipcu 2019 r.
Mając na uwadze powyższe Rzecznik, pismami z 5 i 13 sierpnia 2020 r., znak:
WPL.494.2020.DL,

zwrócił

się

do

Marszałka

Województwa

Mazowieckiego

o ustosunkowanie się do uwag i wątpliwości przedsiębiorców oraz podanie powodów
nieuwzględnienia wsparcia działalności określonych innymi kodami PKD.
W odpowiedzi z 1 października 2020 r., WSP-0643-2-6/20, Marszałek Województwa
Mazowieckiego podtrzymał argumentację wskazaną w piśmie z 20 sierpnia 2020 r.,
wskazując dodatkowo, że dostępną formą wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych
COVID-19 jest również Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa.

f)

województwo pomorskie
Do Biura Rzecznika wpłynęła wiadomość przedsiębiorcy z 14 czerwca 2020 r.,

prowadzącego działalność w branży zajęć językowych w szkołach publicznych, w sprawie
ogłoszonego przez Instytucję Pośredniczącą – Agencję Rozwoju Pomorza S.A. naboru
wniosków o dotacje wyłącznie dla mikro- i małych przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą w tzw. branżach przemysłu czasu wolnego.
Mając na uwadze powyższe, Rzecznik skierował pismo do Ministra Funduszy i Polityki
Regionalnej oraz do Marszałka Województwa Pomorskiego z 8 lipca 2020 r., znak:
WPL.409.2020.DL, z prośbą o zajęcie stanowiska wobec zagadnień podniesionych przez
przedsiębiorcę.
W odpowiedzi z 10 sierpnia 2020 r., znak: DRP-IIa.7610.75.2020.MP, Ministerstwo
Funduszy i Polityki Społecznej wyjaśniło, że wspólnie z regionami, przygotowało założenia
instrumentu dotacyjnego dla przedsiębiorców na finansowanie kapitału obrotowego.
Ostateczną decyzję o uruchomieniu wsparcia dla mikro- i małych przedsiębiorstw oraz
warunkach i terminach jego udzielania w każdym województwie podejmuje Instytucja
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Zarządzająca

Regionalnym

Programem

(funkcję

tę

pełnią

poszczególne

urzędy

marszałkowskie). Kryteria wyboru projektów podlegały zatwierdzeniu przez komitet
monitorujący, który jest gremium skupiającym także przedstawicieli przedsiębiorców.
W przypadku RPO Województwa Pomorskiego, Zarząd Województwa podjął decyzję
o ograniczeniu wsparcia dotacyjnego do przedsiębiorców z tzw. branż przemysłu czasu
wolnego, do których należy przede wszystkim branża turystyczna, a samo ograniczenie
wynikało ze stosunkowo niewielkiej puli środków możliwych do przeznaczenia na ten
instrument oraz z odgrywania przez te branże szczególnej roli w gospodarce województwa
pomorskiego.
W piśmie z 17 sierpnia 2020 r., znak: DAK-A.1720.225.2020, Marszałek Województwa
Pomorskiego poinformował, że w ocenie Samorządu Województwa Pomorskiego rozwiązania
wprowadzone przez władze centralne tzw. tarczą antykryzysową są niewystarczające i nie
odpowiadają na wiele problemów dotykających przedsiębiorców.
Pula środków z RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 została
rozdysponowana w ponad 90%, w związku z czym nie było możliwości zaoferowania dotacji
na kapitał obrotowy w takim wymiarze, aby mogły z nich efektywnie skorzystać firmy
z wszystkich występujących w województwie branż. Z uwagi na to, Zarząd Województwa
Pomorskiego zadecydował o skierowaniu wsparcia do tzw. branż przemysłu czasu wolnego,
które to branże szczególnie ucierpiały w wyniku epidemii COVID-19, a odgrywają bardzo
ważną rolę w gospodarce województwa pomorskiego.
g) województwo świętokrzyskie
Do wiadomości Rzecznika wpłynęło wystąpienie przedsiębiorcy z 24 lipca 2020 r.,
skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, w sprawie zasad przyznawania
dotacji na kapitał obrotowy w województwie świętokrzyskim.
Mając na uwadze powyższe, Rzecznik, pismem z 10 sierpnia 2020 r., znak:
WPL.517.2020.DL, zwrócił się do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o przekazanie
kopii odpowiedzi na powyżej przywołaną korespondencję.
Pismem z 31 sierpnia 2020 r., znak: IR-V.432.2.38.2020, Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego przekazał odpowiedź udzieloną przedsiębiorcy, w której zawarto
informację, że z uwagi na ograniczone środki finansowe nie jest możliwe wsparcie
wszystkich firm dotkniętych skutkami epidemii. Jednak Instytucja Zarządzająca RPOWŚ
przeanalizowała wszystkie uwagi przedsiębiorców przed ogłoszeniem drugiego naboru
wniosków. Podjęte zostały kroki umożliwiające objęcie wsparciem przedsiębiorców, którzy
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odnotowali spadki w dłuższym niż miesiąc okresie. Zdecydowano także o poszerzeniu
kryterium weryfikującego spadek przychodów poprzez badanie dwóch kolejnych miesięcy
wybranych z okresu marzec-czerwiec 2020 r. Jednocześnie została zachowana możliwość
porównania spadku przychodów w stosunku do roku poprzedniego, tj. na długo przed
wystąpieniem epidemii.
Ponadto do Biura Rzecznika wpłynął wniosek innego przedsiębiorcy z 29 września
2020 r., w sprawie zasadności żądania niektórych dokumentów do umowy podpisywanej
w ramach dotacji na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorców w województwie
świętokrzyskim, np. weksla własnego in blanco z deklaracją wekslową.
Rzecznik, pismem z 13 października 2020 r., znak: WPL.678.2020.DL, wystąpił do
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o zajęcie stanowiska wobec przywołanego
wystąpienia przedsiębiorcy oraz udzielenie wyjaśnień w zakresie celowości żądania
informacji dotyczących majątku i dochodów współmałżonka oraz tytułów własności
nieruchomości.
W odpowiedzi z 3 listopada 2020 r., znak: IR-V.432.2.74.2020, Marszałek
Województwa

Świętokrzyskiego

wskazał,

że

obowiązek

przedłożenia

wskazanych

dokumentów wynika z Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji
Certyfikującej RPOWŚ na lata 2014-2020. Na podstawie zapisów przywołanych dokumentów
Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014-2020 wzywa wszystkich beneficjentów spoza
sektora finansów publicznych do złożenia zabezpieczenia w postaci weksla własnego in
blanco

wraz

z

deklaracją

wekslową

oraz

przedłożenia

deklaracji

majątkowej

beneficjenta/poręczyciela. Deklaracje majątkowe są deponowane w Kancelarii Tajnej. Dane
małżonka zostają ujęte w deklaracji jedynie w przypadku posiadania majątku wspólnego.
Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową jest obligatoryjny, a jego wystawienie
nanosi konieczność przedłożenia deklaracji majątkowej.

h) województwo warmińsko-mazurskie
Na przełomie września i października 2020 r. do Biura Rzecznika wpłynęło szereg
wniosków zawierających zastrzeżenia do zasad, trybu i warunków naboru wniosków o granty
na kapitał obrotowy, organizowanego przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju
Regionalnego.
Mając na uwadze powyższe, Rzecznik, pismem z 13 października 2020 r., znak:
WPL.669.2020.DL, wystąpił do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o zajęcie
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stanowiska względem zagadnień podniesionych przez przedsiębiorców oraz poinformowanie
Rzecznika o sposobie rozpatrzenia skarg przedsiębiorców.
W odpowiedzi z 3 listopada 2020 r., znak: EFRR-III.432.1.2.N.2020, Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego wskazał, że decyzją Zarządu Warmińsko-Mazurskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z 5 października 2020 r. przedmiotowy
nabór wniosków został anulowany. Powodem decyzji było zablokowanie strony internetowej
www.wmarr.olsztyn.pl, za pomocą której przedsiębiorcy mogli uzyskać dostęp do generatora
wniosków jeszcze przed rozpoczęciem naboru, a tym samym niemożność zapewnienia
przedsiębiorcom równego dostępu do ubiegania się o wsparcie finansowe.
i) województwo wielkopolskie
W sierpniu i wrześniu 2020 r. do Biura Rzecznika wpłynęło wiele wniosków
przedsiębiorców dotyczących okoliczności naboru wniosków na granty, organizowanego
przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W kierowanych do Rzecznika
wystąpieniach przedsiębiorcy wskazywali na prawdopodobne wykorzystanie aplikacji
automatyzujących proces składania wniosków, powodujących niemożność złożenia
wniosków poprzez generator wniosków już w godzinie startu naboru i zablokowanie samego
naboru w nieco ponad 1 min od jego rozpoczęcia z uwagi na wyczerpanie dostępnej alokacji.
Ponadto część przedsiębiorców zwracało uwagę na, niesprawiedliwe, ich zdaniem, kryterium,
zgodnie z którym z wnioskiem o grant może wystąpić przedsiębiorca niezalegający
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r.
Mając na uwadze powyższe kwestie, Rzecznik, pismem z 31 sierpnia 2020 r., znak:
WPL.571.2020.DL,

wystąpił

do

Prezesa

Wielkopolskiej

Agencji

Rozwoju

Przedsiębiorczości4 o zajęcie stanowiska względem zagadnień podnoszonych przez
przedsiębiorców oraz wyjaśnienie, dlaczego nie podjęto wystarczających działań w celu
zapewnienia transparentności naboru.
Ponadto, mając na uwadze liczne sygnały o możliwych nieprawidłowościach przy
naborze wniosków w ramach ww. projektu grantowego, Rzecznik skierował do Marszałka
Województwa Wielkopolskiego wystąpienie z 31 sierpnia 2020 r. znak: POZWPL.571.2020.IH.DL, w którym wniósł o:
1) wyjaśnienia dotyczące przeprowadzonego naboru i jego transparentności, a także
sprawdzenie przebiegu procesu zgłaszania i przyjmowania wniosków przez system

4

Dalej: ,,WARP”.
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informatyczny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potencjalny udział narzędzi
wspomagających, tzw. botów i ich faktycznej roli w ułożeniu listy potencjalnych
beneficjentów, a także procesu startu przyjmowania zgłoszeń naboru wniosków po
granty dla przedsiębiorców z Wielkopolski;
2) wskazanie, jakie czynności zostały dotąd podjęte w celu zbadania przebiegu
procesu zgłaszania i przyjmowania wniosków przez system informatyczny;
3) wskazanie, czy w okolicznościach dotąd podjętych czynności sprawdzających
zachodzą przesłanki uzasadniające unieważnienie przedmiotowego postępowania
oraz ponownego przeprowadzenia postępowania konkursowego w ramach naboru
środków w projekcie ,,Wielkopolska Tracza Antykryzysowa” z uwzględnieniem
udzielenia wsparcia dla mikro- i małych przedsiębiorców, którzy faktycznie
znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu COVID-19.
Dodatkowo Rzecznik przekazał ww. pismo do Wojewody Wielkopolskiego, zwracając
się o zajęcie stanowiska względem przedmiotowego naboru na granty.
W odpowiedzi z 23 listopada 2020 r. Prezes WARP poinformował, że Marszałek
Województwa Wielkopolskiego zlecił przeprowadzenie zewnętrznego audytu systemu
informatycznego, przygotowanego na potrzeby przyjmowania i kwalifikacji wniosków
o grant składanych w ramach ww. projektu. Jednocześnie, równolegle do audytu zleconego
Poznańskiemu Centrum Superkomputerowo-Sieciowemu5, WARP, w oparciu o regulamin
projektu, przeprowadził szczegółową procedurę kontrolną poprawności wniosków oraz
funkcjonowania systemu informatycznego udostępnionego przez wykonawcę systemu. PCSS
stwierdziło, że system informatyczny umożliwił wnioskodawcom skuteczne złożenie wniosku
za pomocą aplikacji do przyjmowania wniosków. Audytorzy nie stwierdzili w systemie
jakiejkolwiek ingerencji czy manipulacji osób trzecich. PCSS potwierdziło także, że mimo
dużego zainteresowania projektem, system był dostępny przez cały czas trwania naboru.
Po przeprowadzeniu ww. czynności sprawdzających stwierdzono, że konkurs został
przeprowadzony zgodnie z regulaminem, a zatem nie było przesłanek do unieważnienia
konkursu grantowego z 24 sierpnia 2020 r.
Ponadto Prezes WARP skonstatował, że przeprowadzony audyt wykazał tylko
7 zakwalifikowanych wstępnie wniosków, posiadających znamiona wysłania ich w sposób
zautomatyzowany. Dwa z nich zostały złożone z tego samego adresu IP. W przypadku
pozostałych pięciu, każdy ma inny adres IP.

5

Dalej: ,,PCSS”.
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Dodatkowo podkreślono, że kryteria, a także sposób przeprowadzenia naboru w ramach
,,Wielkopolskiej

Tarczy

oparto

Antykryzysowej”

na

formie,

jaką

zaproponowało

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Uznano, że taka unifikacja zapewni jednakowe
szanse dla wszystkich wnioskodawców w całym kraju.
Jednocześnie Prezes WARP wyraził ubolewanie, że nie udało się pomóc wszystkim,
którzy na taką pomoc zasługiwali oraz żal, że pula środków dostępna w tym projekcie była
dramatycznie niska w porównaniu do potrzeb przedsiębiorców, jak również podzielił pogląd
o konieczności modyfikacji w przyszłości reguł rozdziału środków, zaproponowanych przez
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Do

końca

2020

roku

nie

wpłynęły

odpowiedzi

Marszałka

Województwa

Wielkopolskiego oraz Wojewody Wielkopolskiego na przywołane powyżej pisma
z 31 sierpnia 2020 r.
j) województwo zachodniopomorskie
Pismem z 19 sierpnia 2020 r. do Rzecznika wystąpił Zachodniopomorski Związek
Przedsiębiorców

i

Pracodawców

w

sprawie

naboru

wniosków

w

ramach

Zachodniopomorskiego Pakietu Grantowego organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie. Organizacja przedsiębiorców w swoim wystąpieniu wskazała, że proces
przygotowania zasad, jak i sposobu przeprowadzenia naboru budził wątpliwości co do kwestii
transparentności oraz równych szans dla wszystkich przedsiębiorców. Przedsiębiorcy
podkreślili, że Zarząd Województwa nie konsultował reguł naboru, a ustalony próg spadku
przychodu na poziomie 50% jest za niski. Ponadto podniesiono, że wielu z wnioskodawców
napotkało problemy techniczne przy aplikowaniu o granty (np. zawieszanie się systemu, brak
możliwości wysłania wniosku). Zachodniopomorski ZPP stwierdził też, że nabór powinien
zostać powtórzony i poprzedzony szerokimi konsultacjami w celu wypracowania
zmienionych reguł, według których zainteresowani przedsiębiorcy mogliby składać wnioski.
Mając na uwadze powyższe, Rzecznik skierował wystąpienie z 20 sierpnia 2020 r.,
znak: WPL.551.2020.DL, do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z prośbą
o zajęcie

stanowiska

względem

argumentów

podniesionych

przez

organizację

przedsiębiorców oraz wyjaśnienie, dlaczego nie podjęto wystarczających działań w celu
zapewnienia równego dostępu do wsparcia wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom.
W odpowiedzi z 8 września 2020 r., znak: WWRPO-I.4325.2020.MSB.02, Urząd
Marszałkowski
i

merytoryka

Województwa
naboru

została

Zachodniopomorskiego
opracowana

na

poinformował,

podstawie

koncepcji

że
i

formuła
kryteriów
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zaproponowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, wypracowanych
w toku konsultacji z innymi województwami. Założenia konkursu były zaś konsultowane ze
środowiskiem przedsiębiorców na spotkaniach w dniach 4 czerwca oraz 20 lipca 2020 r.,
a próg spadku przychód obniżono właśnie na skutek tych konsultacji, aby więcej firm mogło
wystąpić z wnioskiem o grant. Regulamin konkursu był zaś jednakowy dla wszystkich
przedsiębiorców, a dokumenty związane z naborem były udostępnione odpowiednio
wcześniej. Nie zidentyfikowano również problemów natury technicznej.

VII. Informacje o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów
administracji publicznej w zakresie działań Wydziału Prawno-Legislacyjnego
1.

Pismem z 7 lutego 2020 r., znak WPL.74.2020.GG, Rzecznik zwrócił się do Ministra

Finansów z prośbą o informację, czy są prowadzone prace nad przepisami nakładającymi
nowe obowiązki na przedsiębiorców w zakresie przekazywania danych w celu wystawiania
dla nich przez organy podatkowe projektów deklaracji podatkowych odnośnie podatku
dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.
W odpowiedzi z 2 marca 2020 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o tym, że nie
prowadzi przedmiotowych prac.

2.

Pismem z 19 maja 2020 r., znak: WPL.300.2020.ŁP, Rzecznik wniósł odwołanie od

decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, którą organ ten
nałożył na mikroprzedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 10 000 zł za rzekome naruszenie
ograniczenia prowadzenia działalności w zakresie usług kosmetycznych na podstawie
wówczas obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697, ze zm.).
Co istotne, organ oparł się w swym rozstrzygnięciu wyłącznie na podstawie notatki
policyjnej, z której w dodatku wynikało, że przedsiębiorca kwestionował fakt wykonywania
działalności podlegającej ograniczeniom. Pomimo tego, organ całkowicie pominął udział
przedsiębiorcy w tym postępowaniu, uniemożliwiając wyjaśnienie wątpliwości i nadając
karze rygor natychmiastowej wykonalności.
W

następstwie

przedmiotowej

interwencji,

decyzją

z

9

czerwca

2020

r.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie podzielił
argumenty Rzecznika i uchylił w całości decyzję organu I instancji.
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3.

Pismem z 26 czerwca 2020 r., znak: RMSP-559/2019/WPL, Rzecznik wystąpił do

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z prośbą o ustosunkowanie się do stanowiska
Wojewody Podkarpackiego, zgodnie z którym przy udzielaniu niekonkurencyjnych zamówień
typu „in-house” zamawiający nie ma obowiązku analizy czy nie narusza zasad konkurencji.
W ocenie Rzecznika, powyższe stanowisko jest nieprawidłowe, naruszające najnowsze
orzecznictwo TSUE oraz ogranicza konkurencję i słuszne interesy przedsiębiorców.
Przedmiotowa sprawa zaczęła się od pisma z 16 października 2019 r., którym Rzecznik
zwrócił się do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o wszczęcie postępowania
nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XVII/172/2019 Rady Miasta
Tarnobrzega, podjętej w dniu 25 września 2019 r. w sprawie powierzenia Rejonowi Dróg
Miejskich spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Miasta Tarnobrzega
z zakresu utrzymania czystości i porządku, w tym gospodarowania odpadami komunalnymi.
Powodem wystąpienia Rzecznika była skarga przedsiębiorcy na naruszenie jego słusznych
interesów tą uchwałą.
W uzasadnieniu Rzecznik wskazał w szczególności, że motywy, jakimi kierowała się
Rada Miasta Tarnobrzega, podejmując kwestionowaną uchwałę, nie stanowią przesłanek
dopuszczających możliwość udzielenia zamówienia publicznego w niekonkurencyjnym trybie
„in-house”, w szczególności zaś, uzasadnienie kwestionowanej uchwały całkowicie
abstrahuje od analizy spełnienia prawnych przesłanek warunkujących zastosowanie tego
niekonkurencyjnego trybu. Istnieje więc prawdopodobieństwo, że podjęta Uchwała narusza
prawo.
W odpowiedzi, Wojewoda Podkarpacki w piśmie z 20 listopada 2019 r., znak:
P.II.40.238.2019, poinformował, że po przeanalizowaniu zakwestionowanej uchwały nie
dopatrzył się naruszenia prawa przez organ samorządu terytorialnego. W ocenie Wojewody
Podkarpackiego, w rozpoznawanej sprawie przepisy prawa zamówień publicznych nie mają
zastosowania.
Z uwagi na wątpliwości związane z ww. stanowiskiem, w tym między innymi
negowanie konieczności stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, pomimo iż
w podstawie prawnej kwestionowanej uchwały powołane zostały przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej: „pzp”,
Rzecznik pismem z 6 grudnia 2019 r. skierował do skarżącego przedsiębiorcy kopię
stanowiska Wojewody Podkarpackiego z prośbą o ustosunkowanie się do podniesionych
argumentów i stwierdzeń.
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W odpowiedzi przedsiębiorca podtrzymał swoje stanowisko, wytykając błędy
w stanowisku Wojewody Podkarpackiego. Po ponownym wystąpieniu do Wojewody
Podkarpackiego z prośbą o reasumpcję stanowiska, organ ten w piśmie z 27 marca 2020 r.,
znak: P.II.40.238.2019, stwierdził wprost, że przy udzielaniu niekonkurencyjnych zamówień
typu „in-house” zamawiający nie ma „obowiązku analizy, czy nie narusza zasad konkurencji,
lecz jedynie obowiązek wykazania przesłanek wymaganych art. 67 ust. 1 pkt 12 pzp”.
W ocenie Rzecznika, powyższe stanowisko świadczy o nieprawidłowościach
w funkcjonowaniu organów administracji publicznej, dlatego postanowił zwrócić uwagę na
ten problem organowi właściwemu w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych
i skierował pismo z 26 czerwca 2020 r., znak: RMSP-559/2019/WPL, do Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych o zajęcie stanowiska w sprawie, w szczególności odniesienie się do
tezy, że przy udzielaniu niekonkurencyjnych zamówień typu ,,in-house” zamawiający nie ma
obowiązku analizy, czy nie narusza zasad konkurencji, lecz jedynie obowiązek wykazania
przesłanek wymaganych art. 67 ust. 1 pkt 12 pzp.
W piśmie z 21 września 2020 r., znak: DP.022.103.2020.KN, Prezes UZP postawił tezę,
że przy udzielaniu niekonkurencyjnych zamówień typu ,,in-house” zamawiający nie ma
obowiązku analizy, czy nie narusza zasad konkurencji.
W świetle powyższego Rzecznik skierował wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. W odpowiedzi z 17 listopada 2020 r., znak: DOK-4.071.1.2020,
Prezes UOKiK wskazał, że brak jest podstaw do wydania wiążącej opinii w odniesieniu do
przedmiotowej problematyki, jak i ustosunkowania się do zaprezentowanego w piśmie
z 21 września 2020 r. stanowiska Prezesa UZP.

4.

Sprawa ze skargi na bezczynność Rzecznika.
Jeden z przedsiębiorców wniósł do WSA w Warszawie skargę na bezczynność

Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w przedmiocie rozpoznania wniosku
z 17 kwietnia 2019 r. (sygn. akt VII SAB/Wa 244/19).
Odpowiadając pismem z 6 grudnia 2019 r. na skargę, Rzecznik wniósł o odrzucenie
skargi jako nienależącej do właściwości sądów administracyjnych (znak: RMSP731/2019/WPL).
WSA w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2020 r. skargi, postanowił odrzucić
skargę stwierdzając, że Rzecznik jest samodzielnym organem ochrony prawa, który nie
podlega orzecznictwu sądownictwa administracyjnego. W wykonaniu zarządzenia z dnia
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8 lipca 2020 r. WSA w Warszawie przesłał odpis postanowienia z 5 marca 2020 r. ze
stwierdzeniem daty jego prawomocności, zwracając akta administracyjne.

VIII. Informacje o wnioskach o wydanie objaśnień prawnych, o które Rzecznik występował
do właściwych organów (w zakresie działań Wydziału Prawno-Legislacyjnego)
1.

Rzecznik, pismem z 13 stycznia 2020 r., znak: WPL.26.2020.JJ, wystąpił do Ministra

Rozwoju o wydanie objaśnienia prawnego dotyczącego art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916), w zakresie tego,
czy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele
mieszkalne w prawo własności podlega pod przepisy dotyczące pomocy publicznej,
w wypadku, gdy jego przedmiotem jest nieruchomość mieszkalna wykorzystywana również
częściowo w celu prowadzenia działalności gospodarczej, a jeśli tak, to na jakich zasadach.
W odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju z 7 lutego 2020 r., znak: DN-I.750.12.2020DNI.750.12.2020.FS, stwierdzono między innymi, że w przypadku, gdy jedynie cześć budynku
lub lokalu jest wykorzystywana przez przedsiębiorcę do prowadzenia działalności
gospodarczej, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności będzie stanowiło
pomoc publiczną jedynie w takim zakresie, w jakim ta część jest faktycznie wykorzystywana
do prowadzenia działalności gospodarczej.

2.

Rzecznik, wnioskiem z 24 stycznia 2020 r., znak: WPL.48.2020.DL, wystąpił do

Ministra Finansów o wydanie objaśnienia prawnego dotyczącego prawidłowego rozumienia
i stosowania przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej w sprawach dotyczących zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP typ
A, B, C, D i E, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482).
Do powyższego wystąpienia skłoniła Rzecznika odmienna praktyka wojewodów, którzy
w zależności od województwa, wymagali lub nie – od przedsiębiorców, kierujących przez
pełnomocników wnioski o wydanie przedmiotowych zezwoleń – przedstawienia dowodu
uiszczenia opłaty od pełnomocnictwa, co zdaniem Rzecznik narusza zasadę pewności prawa
i przewidywalności działań administracji, gwarantowanych Konstytucją Biznesu.
W przedmiotowym piśmie do Ministra Finansów, Rzecznik wskazał, że: Chociaż
wysokość opłaty skarbowej od pełnomocnictwa wynosząca 17 złotych może wydawać się
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symboliczna, to jednak niejednokrotnie przedsiębiorcy składają rocznie nawet kilkaset
wniosków o zezwolenia na pracę na rzecz jednego podmiotu, ustanawiając w każdej z tych
spraw niekiedy więcej niż jednego pełnomocnika, a zatem sumaryczna kwota kosztów opłaty
skarbowej w skali roku może wynieść nawet kilka tysięcy złotych.
W odpowiedzi z 12 marca 2020 r., znak: PS1.846.7.2020, Ministerstwo Finansów
poinformowało, że złożenie przez pełnomocnika przedsiębiorcy wniosku o wydanie
zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP typ A, B, C, D i E nie wymaga
przedstawienia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej, bez względu na formę zatrudnienia
(pracowniczą lub niepracowniczą).

3.

Rzecznik, pismem z dnia 20 lutego 2020 r., znak: WPL.83.2020.JJ., skierowanym do

Przewodniczącego Konwentu Marszałków, Pana Władysława Ortyla, zaapelował, by
w ramach rozpatrywania wniosków o zmianę posiadanej decyzji dotyczącej zezwolenia na
zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie
i przetwarzanie odpadów albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które, na podstawie
art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1592, ze zm.), przedsiębiorcy musieli złożyć w terminie
do dnia 5 marca 2020 r. - w wypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości
w przedmiotowych postępowaniach marszałkowie województw nie odrzucali złożonych
wniosków w całości, lecz wzywali przedsiębiorców do usunięcia braków lub do osobistego
złożenia

wyjaśnień,

co

czyniłoby

zadość

zasadom

pogłębiania

zaufania

oraz

proporcjonalności. Rzecznik zwrócił się również tego samego dnia do Ministerstwa Klimatu,
z prośbą o poparcie powyższego wniosku.
W odpowiedzi na powyższe działania, 24 lutego 2020 r. Minister Klimatu wydał
objaśnienia prawne dotyczące stosowania art. 14 ust. 4 i art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi za złożenie
wniosku o zmianę decyzji w przedmiotowej sprawie należy uznać również złożenie wniosku,
zawierającego braki formalne, które po wezwaniu przez organ właściwy zostaną uzupełnione
w wyznaczonym przez ten organ, realnym do dotrzymania terminie. Zgodnie z objaśnieniami,
gdy wniosek zawierający braki formalne został złożony przed 5 marca 2020 r., a uzupełnienie
braków formalnych nastąpi już po tym terminie, to w takim przypadku decyzja w zakresie
gospodarowania odpadami nie wygasa.
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4.

Pismem z 28 lutego 2020 r., znak: WPL.108.2020.JJ, Rzecznik zwrócił się do Ministra

Klimatu o wydanie objaśnienia prawnego dotyczącego interpretacji przepisów art. 52 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1895), w tym w szczególności o odpowiedź na pytanie, czy w zaświadczeniu
o zużytym sprzęcie, o którym mowa w art. 53 ustawy o zużytym sprzęcie, należy wykazać
masę odpadów przekazanych do procesu R12, a jeśli tak, to w jaki sposób oraz czy, a jeśli tak,
to w jaki sposób, należy uwzględnić frakcje odpadów przekazanych do procesu R12
w rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 74a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, ze zm.).
Pismem z 30 marca 2020 r., znak: DGO-II.021.42.2020.AŁ 1163482.3426749.2713889,
Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu udzielił
odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika, wskazując, że nie jest możliwe uwzględnienie masy
odpadów przekazanych do procesu R12 jako masy poddanej odzyskowi, zarazem deklarując
rozważenie

przez

Ministerstwo

ewentualnej

modyfikacji

przepisów

dotyczących

potwierdzania odzysku i recyklingu.

5.

Rzecznik, wnioskiem z 20 marca 2020 r., znak: WPL.174.2020.DL, wystąpił do

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej o wydanie
objaśnienia prawnego dotyczącego prawidłowego rozumienia i stosowania art. 130 ust. 4
ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1214), dalej
„ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r.”
Rzecznik wskazał, że zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.,
przedsiębiorca

wykonujący

oczyszczanie

terenu

z

materiałów

wybuchowych

i niebezpiecznych jest obowiązany do zwrotu kosztów oczyszczania tego terenu z materiałów
wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, poniesionych przez jednostkę Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu specjalistycznych usług wojskowych
w rozumieniu art. 11a ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji
technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz.
1453).
W ustawie brak jest definicji oczyszczania terenu, a także odwołania do innego aktu
prawnego, który by ją zawierał, co rodzi problemy interpretacyjne w sytuacji niszczenia
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przedmiotów wybuchowych przez wojskowe patrole saperskie, dlatego też Rzecznik zwrócił
się z prośbą o wskazanie prawidłowego rozumienia terminu oczyszczania.
W odpowiedzi z 11 maja 2020 r., znak: MON.DP-WUPiPR.0212.467.2020/WT,
Ministerstwo Obrony Narodowej wskazało, że ministrem właściwym do wydania objaśnienia
jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ponadto podkreśliło, że jednostki
wojskowe oczyszczające teren wykonują wojskowe usługi specjalistyczne na podstawie
umowy i odpłatnie, przy czym odpłatność może być ustalana jedynie w relacji do kosztów
rzeczywiście poniesionych za określony w umowie zakres specjalistycznej usługi wojskowej,
a nie do wszystkich kosztów oczyszczania, w tym tych, które nie były przedmiotem strony
wojskowej.
Natomiast Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w piśmie z 18 maja 2020 r., znak:
DZiK-I-0748-5-2/2020/MF, wskazało, że oczyszczanie terenów z materiałów wybuchowych
i niebezpiecznych

pochodzenia

wojskowego

wykonują,

oprócz

przedsiębiorców

prowadzących działalność w tym zakresie, również Siły Zbrojne RP. Na mocy art. 130 ust. 4
ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r., przedsiębiorca wykonujący oczyszczanie terenu
z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych jest obowiązany do zwrotu kosztów
oczyszczania tego terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia
wojskowego, poniesionych przez jednostkę Sił Zbrojnych RP.
Dodatkowo podkreśliło, że definicja oczyszczania została zawarta w art. 3 pkt 14
ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 204), według której przez oczyszczenie terenu należy
rozumieć działalność gospodarczą obejmującą poszukiwanie materiałów wybuchowych,
wydobycie, zabezpieczenie, zniszczenie albo unieszkodliwianie znalezionych materiałów
wybuchowych na lądzie lub wodach śródlądowych, lub obszarach morskich. Definicja ta
zawiera spójnik ,,albo”, co wskazuje, że każda z powyższych form działania wypełnia
definicję oczyszczania terenu.

6.

Pismem z 30 marca 2020 r., znak:WPL.193.2020.JJ, Rzecznik zwrócił się do Ministra

Aktywów Państwowych z wnioskiem o wydanie objaśnienia prawnego dotyczącego
przepisów art. 7 ust. 4a i 4b ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2538, ze zm.), w zakresie
tego, czy przedsiębiorca posiadający w umowie spółki jeden z kodów PKWiU, wymienionych
w art. 7 ust. 4b ustawy oraz posiadający tytuł prawny do instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 6
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799,
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ze zm.), ale niewytwarzający żadnego z produktów objętych którymkolwiek z tych kodów,
może skorzystać z dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej, za okres od dnia
1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
W odpowiedzi z dnia 3 czerwca 2020 r., znak: IK: 1212294, Ministerstwo Klimatu
poinformowało, że w związku z wydaniem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U.
z 2020 r. poz. 495), sprawa została przekazana według właściwości Ministrowi Klimatu,
który 3 czerwca 2020 r. wydał objaśnienie prawne na wniosek Rzecznika, na podstawie
art. 33 P.P., dotyczące stosowania przepisów art. 7 ust. 4a i 4b ustawy z dnia 28 grudnia
2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, znak:
1212294.3725273.2908547.
Minister Klimatu objaśnił, że przepis art. 7 ust. 4b ustawy o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw należy interpretować w ten sposób, że przesłanką
niezbędną do zakwalifikowania określonego w tym przepisie odbiorcy końcowego jako
wyłączonego od ubiegania się o dofinansowanie jest wytwarzanie przez niego co najmniej
jednego z produktów sektora lub podsektora, które zostały w art. 7 ust. 4b ustawy, oznaczone
za pomocą kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 lub Polskiej Klasyfikacji
Wyrobów i Usług (PKWiU) 2015., w związku z czym odbiorca końcowy wykonujący
działalność gospodarczą, który posiada w umowie spółki jeden z wymienionych w art. 7
ust. 4b ustawy kodów, ale niewytwarzający żadnego z produktów objętych którymkolwiek
z tych kodów oraz posiadający tytuł prawny do instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy Prawo ochrony środowiska i eksploatujący ją, może ubiegać się o dofinansowanie z tytułu
wzrostu cen energii elektrycznej w oparciu o przepis art. 7 ust. 4a ustawy.

7.

Pismem z 10 kwietnia 2020 r., znak: WPL.214.2020.JJ, Rzecznik zwrócił się do

Ministra Klimatu z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych odnośnie do przepisów
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U.
z 2013 r. poz. 122).
W odpowiedzi, Minister Klimatu wydał, pismem z 23 lipca 2020 r., znak:
DGO.VI.021.26.2020.MD

1204624.3867369.3035827,

objaśnienia

prawne

dotyczące

istnienia obowiązku zbierania odbieranych odpadów komunalnych i posiadania zezwolenia na
zbieranie tych odpadów w bazie magazynowo-transportowej przez podmiot odbierający
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. W treści przedmiotowych objaśnień
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podniesiono, że z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie wynika
ani obowiązek samodzielnego zbierania odbieranych odpadów komunalnych przez podmiot
odbierający te odpady, ani w ogóle obowiązek prowadzenia zbierania odebranych odpadów
komunalnych przed ich przekazaniem do przetwarzania, a w stosunku do niektórych odpadów
obowiązuje wręcz zakaz ich zbierania poza miejscem wytwarzania i stacją przeładunkową.
Minister Klimatu jednoznacznie stwierdził, że prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie wiąże się z obowiązkiem
zbierania tych odpadów, w tym obligatoryjnego zbierania tych odpadów na terenie bazy
magazynowo-transportowej, a tym samym nie wiąże się z koniecznością posiadania
zezwolenia na zbieranie odpadów. Posiadanie takiej decyzji nie jest zatem warunkiem
uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej ani nie decyduje o możliwości
prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
W konkluzji objaśnień powołano się również na zasadę swobody podejmowania
działalności gospodarczej, która została wyrażona wprost w art. 2 P.P.: zgodnie z tym
przepisem podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne
dla każdego na równych prawach. W myśl tej zasady to do przedsiębiorcy powinna należeć
decyzja co do zakresu podejmowanej działalności gospodarczej, co odnosić również należy do
wyboru zakresu działalności dotyczącej gospodarki odpadami. Zatem to do przedsiębiorcy
należy decyzja, czy chce prowadzić działalność tylko w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, czy również działalność w zakresie zbierania tych
odpadów.

8.

Pismem z 22 maja 2020 r., znak WPL.307.2020.PD, Rzecznik wystąpił do Ministra

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych
dotyczących udzielenia informacji, czy od 25 maja 2020 r. w przypadku zamknięcia żłobka,
klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, albo
niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19,
ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 870), będzie przysługiwał dodatkowy
zasiłek opiekuńczy.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udzieliło odpowiedzi 10 czerwca
2020 r. w piśmie, znak DUS-III.501.40.2020.JŻ.
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9.

Pismem z 24 sierpnia 2020 r., znak: WPL.350.8.2020.JJ, Rzecznik zwrócił się do

Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych odnośnie do
stosowania przepisów art. 122 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) w zakresie tego, czy przepis ten należy
stosować w treści sprzed nowelizacji dokonanej z dniem 1 września 2019 r. na mocy art. 1 pkt
55 lit. a ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.), czy też
w znowelizowanej treści – w odniesieniu do młodocianych pracowników, z którymi
pracodawca zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przed wejściem
w życie rzeczonej nowelizacji, a zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie kosztów
kształcenia po jej wejściu w życie.
Do wniosku dołączone zostały pisma Rzecznika, skierowane do władz gmin, w których,
zgodnie z informacjami przekazanymi przez przedstawicieli przedsiębiorców, dochodziło do
rozbieżności w zakresie wydawania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz odpowiedzi
tychże gmin.
Ministerstwo Edukacji Narodowej udzieliło odpowiedzi pismem z 27 sierpnia 2020 r.,
znak:

DSKKZ-WKPE.4212.136.2020.AP,

w

której

stwierdzono,

że

nowelizacja

wprowadzona ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe,
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw nie przyczyniła się do zmiany stanu
prawnego co do istoty, lecz jedynie polegała na przeniesieniu do aktu rangi ustawowej
regulacji zawartych uprzednio w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2010 ze zm.).

10.

Pismem z 14 października 2020 r. Rzecznik skierował do Ministra Pracy, Rozwoju

i Technologii wniosek o wydanie objaśnień prawnych w zakresie art. 15zs Tarczy
Antykryzysowej poprzez wyjaśnienie jak należy rozumieć kryterium braku poprawy sytuacji
materialnej użyte w tym przepisie.
Pismem z 27 listopada 2020 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz pismem
z 23 listopada 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udzieliły przedmiotowych wyjaśnień,
wskazując na bardzo otwarte podejście do tej kwestii.
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11.

Pismem z 30 października 2020 r., znak: WPL.716.2020.JJ, Rzecznik zwrócił się do

Ministra Klimatu i Środowiska o wydanie objaśnień prawnych do ustawy z dnia 13 czerwca
2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2020 r. poz.
1114.), dalej „ustawa” w zakresie tego, czy opakowania wielokrotnego użytku, o których
mowa w art. 8 pkt 9 ustawy, które nie stały się jeszcze odpadami, wliczają się do masy
wprowadzonych do obrotu opakowań w obecnym lub poprzednim roku kalendarzowym, która
służy do obliczania docelowego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
a o której mowa w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy, oraz czy przeznaczenie opakowania
wielokrotnego użytku do ponownego użytku zalicza się do procesów odzysku i recyklingu,
uwzględnianych przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy.
W roku 2020 na przedmiotowe pismo nie została udzielona odpowiedź.
12.

Pismem z 30 listopada 2020 r., znak: WPL.681.2020.ŁP, Rzecznik wystąpił do

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych
dotyczących art. 23 ust. 1 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2112, ze zm.) poprzez wyjaśnienie, jaki jest zakres ograniczeń,
nakazów i zakazów, o których mowa w przywołanym przepisie, których naruszenie przez
przedsiębiorców stanowi podstawę odmowy udzielania pomocy publicznej.
W piśmie z 17 grudnia 2020 r., znak: DDR-III.052.6.2020, Ministerstwo Rozwoju,
Pracy i Technologii poinformowało, że przekazało wniosek do Ministerstwa Zdrowia,
ponieważ ww. uregulowań nie konsultowano z MRPiT
Do końca 2020 r. Rzecznik nie otrzymał wnioskowanych objaśnień prawnych.
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IX. Statystyka dotycząca liczby spraw prowadzonych przez Wydział Prawno-Legislacyjny
Biura Rzecznika
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Rozdział VIII Rada Przedsiębiorców
Rada Przedsiębiorców jest organem pomocniczym Rzecznika o charakterze
opiniodawczo-doradczym. Została powołana zarządzeniem nr 4 Rzecznika Małych i Średnich
Przedsiębiorców z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania Rady Przedsiębiorców przy
Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Działa na podstawie regulaminu nadanego
zarządzeniem nr 7 Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z dnia 23 października
2018 r. Zgodnie z rzeczonym regulaminem, jej celem jest wydawanie opinii w sprawach
przedstawionych Radzie przez Rzecznika, w szczególności:
1) projektów aktów normatywnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad
podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) wystąpienia z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę
innych aktów prawnych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej;
3) stanu przestrzegania praw przedsiębiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
zasady wolności działalności gospodarczej;
4) prowadzenia działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym
z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego. Członkami Rady
Przedsiębiorców mogą być organizacje pracodawców i przedsiębiorców, organizacje
pozarządowe, społeczne i zawodowe, których jednym z celów statutowych jest ochrona praw
przedsiębiorców. Organizacja wchodzi w skład Rady po zaakceptowaniu wniosku
o członkostwo lub na podstawie zaproszenia do członkostwa przesłanego przez Rzecznika.
Na dzień 1 stycznia 2020 r. w skład Rady Przedsiębiorców wchodziły 163 organizacje
pracodawców i przedsiębiorców, które reprezentowane były przez 328 członków.
Z kolei na dzień 31 grudnia 2020 r. w skład Rady Przedsiębiorców wchodziły 274
organizacje pracodawców i przedsiębiorców, które reprezentowane były przez 531 członków.
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I. Posiedzenia Rady Przedsiębiorców
W 2020 roku odbyło się 13 posiedzeń Rady Przedsiębiorców, w tym 11 w formie
wideokonferencji:
• VIII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców - Koronawirus a gospodarka - propozycje
rozwiązań (wideokonferencja)
• IX Posiedzenie Rady Przedsiębiorców - Tarcza antykryzysowa - dyskusja i propozycje
zmian do projektu legislacyjnego (wideokonferencja)
• X Posiedzenie Rady Przedsiębiorców - Projekt Tarczy antykryzysowej po zmianach
i uzupełnieniach (wideokonferencja)
• XI Posiedzenie Rady Przedsiębiorców - Tarcza Antykryzysowa w działaniu –
wideokonferencja informacyjna Rzecznika MŚP z udziałem zaproszonych gości:
Agaty Wiśniewskiej – Półtorak - Dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych
Anny Ulewskiej – Marciniak - Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Rolanda Budnika – Dyrektora Gdańskiego Urzędu Pracy
Bernadety Skóbel - Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku
Powiatów Polskich
dr Ewy Flaszyńskiej - Dyrektor Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Sylwii Rogozińskiej – Trochimiak - Departament Funduszy Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Aliny Nowak - Podsekretarz Stanu i Piotra Trybka - Dyrektora Gabinetu Ministra
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Jakuba Banaszka - Prezydenta Chełma
Kariny Bednik - Dyrektor i Artura Grajewskiego - Zastępcy Dyrektora Departamentu
Legislacyjnego Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości
218

Wojciecha Palucha - Dyrektora Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
w Ministerstwie Rozwoju
• XII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców: Pomoc Państwa dla MŚP - ZUS, urzędy
pracy, PFR (wideokonferencja) z udziałem:
Olgi Semeniuk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Agaty Wiśniewskiej – Półtorak - Dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych
Sylwii Rogozińskiej - Trochimiak - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszy
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
• XIII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców: Zasady pomocy dla MŚP w ramach Tarczy
Finansowej – Wideokonferencja Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku z udziałem
Wiceprezesa PFR, Bartosza Marczuka
• XIV Posiedzenie Rady Przedsiębiorców: Wideokonferencja: Branżowe standardy
sanitarne
• XV Posiedzenie Rady Przedsiębiorców: Zmiany w systemie gospodarczym po
pandemii koronawirusa (Częstochowa) z udziałem Jadwigi Emilewicz, Wicepremier,
Minister Rozwoju
• XVI Posiedzenie Rady Przedsiębiorców: Polubowne rozwiązywanie sporów pomiędzy
przedsiębiorcami a organami administracji (wideokonferencja) z udziałem:
Mariusza Haładyja – Prezesa Prokuratorii Generalnej RP
Marka Wójcika - Pełnomocnika Zarządu ds. Legislacyjnych, Związek Miast Polskich
Moniki Stachury - Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów, Wydział Prawa
i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Aleksandry Rusin – Batko - Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy
Europejskich, Ministerstwo Sprawiedliwości
Agnieszki Markockiej - Naczelnik Wydziału ds. Mediacji, Departament Strategii i Funduszy
Europejskich, Ministerstwo Sprawiedliwości
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W konferencji udział wzięli również:
Joanna Sauter-Kunach - Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Rozwoju
Arkadiusz Jedynak - Dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów
Anna Ulewska – Marciniak - Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
dr Artur Krukowski - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie
Dominik Wojtasiak - Dyrektor Departamentu Legislacyjno- Prawnego w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych
Eryk Cegiełka - Wicedyrektor Departamentu Legislacyjno- Prawnego w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych
Agata Wiśniewska-Półtorak - Dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych
Anna Staszyńska - Wicedyrektor Departamentu Realizacji Dochodów w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych
Janusz Gwiazdowski - Koordynator ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki
prof. dr hab. Andrzej Torbus - Prezes Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji Fundacji
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ,,Facultas Iuridica”
• XVII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców: Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec
polityki klimatycznej (Gdańsk) z udziałem:
Waldemara Budy - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Leszka Bonny - Wicemarszałka Województwa Pomorskiego
Alana Aleksandrowicza - Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańsk
Jacka Wasika - Dyrektora Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej
we Wrocławiu
Arkadiusza Lewickiego - Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów
Finansowych Programów UE
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Krzysztofa Pietraszkiewicza - Prezesa Związku Banków Polskich, Prezesa Polskiego Forum
Akademicko – Gospodarczego
Zbigniewa Szpaka - p.o. Prezesa Zarządu, Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA
Marcina Osowskiego - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Bartosza Sokolińskiego - Dyrektora Zarządzającego ds. Innowacji i Technologii, Agencja
Rozwoju Przemysłu
Marty Babicz - Departament Funduszy Zewnętrznych, Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Karoliny Lipińskiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. Rozwoju Przedsiębiorczości
i Innowacji, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Aleksandry Dubielli-Jackowskiej - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych
Unii Europejskiej przy Politechnice Gdańskiej
Magdaleny Zmitrowicz - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii
Europejskiej przy Politechnice Gdańskiej
• XVIII

Posiedzenie

Rady

Przedsiębiorców

–

Dziesiątka

Rzecznika

MŚP

(wideokonferencja)
• XIX Posiedzenie Rady Przedsiębiorców - Rola Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku
MŚP w ochronie praw Małych i Średnich Przedsiębiorców z udziałem Wiceprezesa
Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina
(wideokonferencja)
• XX Posiedzenie Rady Przedsiębiorców - Zastosowanie wyników badań naukowych
w działalności MŚP (wideokonferencja) z udziałem:
Wojciecha Murdzka - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dr hab. Roberta Tomanka - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy
i Technologii
Andrzeja Kurkowskiego - Zastępcy Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

221

dr Marcina Liany - Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
Agnieszki Marciniak - Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju
Bartosza Sokolińskiego - Dyrektora Zarządzającego ds. Innowacji i Technologii, Agencja
Rozwoju Przemysłu
prof. Leszka Pacholskiego - Uniwersytet Wrocławski
dr. hab. Tomasza Czecha - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Lidii Tomaszewskiej - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Piotra Dardzińskiego - Prezesa Centrum Łukasiewicz

Wnioski z posiedzeń zostały przekazane do Wydziału Prawno - Legislacyjnego i są
podstawą działań podejmowanych przez Biuro Rzecznika w zakresie obszarów tematycznych
będących przedmiotem obrad Rady.
Materiały z posiedzeń, w tym prezentacje oraz nagrania video z przebiegu posiedzeń,
zamieszczone są na stronie internetowej Rzecznika.
II. Organizacje w Radzie Przedsiębiorców
1.

AKME Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych

2.

APPLiA Polska

3.

Automobil Klub Polski

4.

Bialskopodlaska Izba Gospodarcza

5.

Business Centre Club

6.

Business Centre Club - Loża Dolnośląska

7.

Cech Metalowy

8.

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych

9.

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowej Soli

10.

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku

11.

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu

12.

Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie

13.

Centrum im. Adama Smitha

14.

Czesko-Polska Izba Handlowa
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15.

Europejski Klub Biznesu Polska Stowarzyszenie

16.

Federacja Gospodarki Żywnościowej RP

17.

Federacja Przedsiębiorców Polskich

18.

Forum Kolejowe Railway Business Forum

19.

Forum Polskiego Handlu

20.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza

21.

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”

22.

Fundacja ,,Instytut Leszczyński”

23.

Fundacja Akcelerator Innowacji

24.

Fundacja Aureus Link

25.

Fundacja eBiznes Club

26.

Fundacja Eno Carpathian

27.

Fundacja Firmy Rodzinne

28.

Fundacja FOH

29.

Fundacja Instytut ad rem

30.

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich i Forum Ekonomiczne

31.

Fundacja Komunalna

32.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

33.

Fundacja ,,Odpowiedzialny Rozwój”

34.

Fundacja Polska Przyszłości - Instytut Libertatis

35.

Fundacja Pomyśl o Przyszłości

36.

Fundacja Praw Dłużnika "Dłużnik też Człowiek"

37.

Fundacja Praw Podatnika

38.

Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet

39.

Fundacja Republikańska

40.

Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości

41.

Geodezyjna Izba Gospodarcza

42.

Górnicza Izba Przemysłowo - Handlowa

43.

Inicjatywa Firm Rodzinnych

44.

Instytut Wolności Gospodarczej im. Ronalda Reagana

45.

Izba Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski

46.

Izba Gospodarcza "FARMACJA POLSKA"

47.

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

48.

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej
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49.

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu

50.

Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich

51.

Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim

52.

Izba Gospodarki Elektronicznej

53.

Izba Kosmetologów

54.

Izba Polskich Przedsiębiorców Poznań

55.

Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej

56.

Izba Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski

57.

Izba Przemysłowo - Handlowa Gospodarki Złomem

58.

Izba Przemysłowo - Handlowa w Krakowie

59.

Izba Przemysłowo - Handlowa Południowej Wielkopolski

60.

Izba Przemysłowo - Handlowa w Białymstoku

61.

Izba Przemysłowo - Handlowa w Tarnowskich Górach

62.

Izba Wydawców Prasy

63

Kaszubski Związek Pracodawców

64.

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

65.

Klaster Logistyczno Transportowy "Północ-Południe"

66.

Konfederacja Lewiatan

67.

Kongregacja Kupiecka w Nowym Sączu

68.

Kongregacja Polskiego Handlu

69.

Kongregacja Przemysłowo - Handlowa, Ogólnopolska Izba Gospodarcza

70.

Kongregacja Przemysłowo - Handlowa, Ogólnopolska Izba Gospodarcza oddział
w Gdańsku

71.

Kongres Polskiego Biznesu

72.

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

73.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

74.

Krajowa Izba Gospodarcza

75.

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej

76.

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej

77.

Krajowa Izba Targowa

78.

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

79.

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa

80.

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny

81.

Krakowska Izba Turystyki
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82.

Kraśnicka Izba Gospodarcza

83.

KZRSS Społem

84.

Lady Business Club

85.

Legnicki Klub Biznesu

86.

Lubelska Inicjatywa Społeczna

87.

Lubelska Izba Rzemieślnicza

88.

Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców

89.

Łódzka Federacja Kupiecka

90.

Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa

91.

Łódzka Organizacja Turystyczna

92.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

93.

Mazowieckie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców

94.

Międzynarodowe Forum Przedsiębiorczości i Biznesu Rodzinnego

95.

Naczelna Izba Aptekarska

96.

Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług

97.

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl

98.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

99.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ochrony Środowiska

100.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED

101.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego

102.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów

103.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego

104.

Ogólnopolskie

Stowarzyszenie

Przetwórców

i

Producentów

Produktów

Ekologicznych „Polska Ekologia”
105.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników

106.

Okręgowa Izba Mediatorów w Bydgoszczy

107.

Olsztyńska Loża Business Centre Club

108.

Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed

109.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

110.

Podlaski Związek Pracodawców

111.

Poland Business Center World

112.

POLBISCO Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych
i Cukierniczych

113.

Polska Federacja Fitness
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114.

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

115.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

116.

Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm GeodezyjnoKartograficznych

117.

Polska Grupa Supermarketów

118.

Polska Izba Artykułów Promocyjnych

119.

Polska Izba Biegłych Rewidentów

120.

Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

121.

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych

122.

Polska Izba Firm Szkoleniowych

123.

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

124.

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

125.

Polska Izba Gospodarki Odpadami

126.

Polska Izba Handlu

127.

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej

128.

Polska Izba Książki

129.

Polska Izba Motoryzacji

130.

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych

131.

Polska Izba Paliw Płynnych

132.

Polska Izba Przemysłu Targowego

133.

Polska Izba Przemysłu Skórzanego

134.

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

135.

Polska Izba Rzeczników Patentowych

136.

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów

137.

Polska Izba Turystyki

138.

Polska Organizacja Franczyzodawców

139.

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

140.

Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet

141.

Polska Sieć Handlowa "Unia"

142.

Polska Unia Dystrybutorów Stali

143.

Polski Instytut Transportu Drogowego

144.

Polski Związek Firm Deweloperskich

145.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych

146.

Polski Związek Handlu i Usług Branży Pokryć Podłogowych
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147.

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych

148.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa

149.

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

150.

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych

151.

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami

152.

Polskie Okna i Drzwi Związek Producentów Dostawców i Dystrybutorów

153.

Polskie Stowarzyszenie Branży Ślubnej

154.

Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych

155.

Polskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców

156.

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

157.

Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców

158.

Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych

159.

Polskie Stowarzyszenie Serwisów Urządzeń Domowych

160.

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO

161.

Polskie Stowarzyszenie Wynajmu Krótkoterminowego

162.

Polskie Towarzystwo Geodezyjne

163.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze

164.

Polsko-Arabska Izba KIG

165.

Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo Przemysłowa

166.

Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza

167.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

168.

Polsko-Włoska Izba Gospodarcza

169.

Pomoc Poszkodowanym - Ogólnopolska Izba Pośredników i Przedstawicieli Firm
Odszkodowawczych

170.

Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne

171.

Porozumienie Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym
Przez Organy RP

172.

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie

173.

Pracodawcy Pomorza

174.

Pracodawcy RP

175.

Pracodawcy Ziemi Lubelskiej

176.

Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa

177.

Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

178.

Rada Sektorowa ds. Kompetencji Komunikacji Marketingowej
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179.

Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu

180.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

181.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie

182.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku

183.

Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej

184.

Regionalny Związek Pracodawców w Łodzi

185.

Samorządny Związek Zawodowy Taksówkarzy RP

186.

Siemiatyckie Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych

187.

SITE Poland - Society for Incentive Travel Excellence, chapter Poland

188.

Startup Poland

189.

Starogardzki Klub Biznesu - Związek Pracodawców

190.

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

191.

Stowarzyszenie Ajentów i Franczyzobiorców

192.

Stowarzyszenie Aptekarzy Tradycyjnych

193.

Stowarzyszenie Branży Eventowej

194.

Stowarzyszenie Dolnośląska Rada Społem

195.

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

196.

Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego

197.

Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

198.

Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Piotrkowskiej

199.

Stowarzyszenie Hotele Historyczne w Polsce

200.

Stowarzyszenie Komisów.pl

201.

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

202.

Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”

203.

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

204.

Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich ,,Razem"

205.

Stowarzyszenie Kupców Ziemi Łukowskiej

206.

Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorców ,,Krak-Business”

207.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego ,,Business Club
Szczecin”

208.

Stowarzyszenie Niepokonani 2012

209.

Stowarzyszenie Obrony Praw Przedsiębiorców

210.

Stowarzyszenie Ochrony Praw Poszkodowanych Przedsiębiorców

211.

Stowarzyszenie ODPADY-HELP
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212.

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel

213.

Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna

214.

Stowarzyszenie Polska Rada Centrów Handlowych

215.

Stowarzyszenie "Polski Recykling"

216.

Stowarzyszenie Poszkodowani Przez Grupę Eurocash

217.

Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców RP

218.

Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych i Pojazdów

219.

Stowarzyszenie Producentów Pieczywa

220.

Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych

221.

Stowarzyszenie Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym AntiFraud

222.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Branży Saperskiej

223.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Malczyce

224.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Pracodawców Nadbużańskich

225.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Poszkodowanych przez Ubezpieczycieli VICTIMA

226.

Stowarzyszenie Rady Na Odpady

227.

Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich

228.

Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej

229.

Stowarzyszenie Turystyczna Organizacja Otwarta

230.

Stowarzyszenie Vaping Association Polska

231.

Stowarzyszenie Warszawska Organizacja Turystyczna

232.

Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego

233.

Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych

234.

Stowarzyszenie Wykonawców i Dostawców Budownictwa

235.

Śląski Związek Pracodawców Lewiatan

236.

Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

237.

Unia Szefów Firm Zamojszczyzny

238.

Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów

239.

Wielkopolska Izba Przemysłowo - Handlowa Izba Gospodarcza

240.

Wielkopolska Izba Turystyczna

241.

Wielkopolski Klub Kapitału

242.

Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

243.

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan

244.

Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy

245.

Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
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246.

ZIPSEE ,,Cyfrowa Polska”

247.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

248.

Związek Aptek Franczyzowych

249.

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek

250.

Związek Dealerów Samochodów

251.

Związek Firm Ochrony Danych Osobowych

252.

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych

253.

Związek Polskiego Leasingu

254.

Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNet

255.

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

256.

Związek Pracodawców Branży Motoryzacyjnej

257.

Związek Pracodawców Elektro - Odzysk

258.

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

259.

Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu

260.

Związek Pracodawców Izba Recyklingu i Odzysku Odpadów

261.

Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji "MEDIAKOM"

262.

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy

263.

Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa

264.

Związek Pracodawców Przemysłu Tekstylnego

265.

Związek Pracodawców "Pracodawcy Pomorza i Kujaw"

266.

Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego "Pol-lighting"

267.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców - Częstochowa

268.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie

269.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie

270.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Rolnych

271.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska

272.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

273.

Związek Rzemiosła Polskiego

274.

Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza

III. Zespoły Robocze w Radzie Przedsiębiorców
W Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku funkcjonują Zespoły Robocze, które mają
charakter branżowy albo powołane są do spraw rozwiązania określonego problemu lub
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wypracowania wspólnego stanowiska środowiska przedsiębiorców. Na dzień 1 stycznia
2020 r. w Radzie Przedsiębiorców działało 21 Zespołów Roboczych, w których łącznie
pracowało 392 przedstawicieli organizacji przedsiębiorców. Na dzień 31 grudnia 2020 r. były
33 takie Zespoły Robocze, a pracowało w nich 816 osób. W roku 2020 łącznie odbyły się 122
posiedzenia Zespołów Roboczych.
1. Zespół Roboczy ds. Kształcenia zawodowego
Liczba posiedzeń: 3
Daty posiedzeń:
• 15 maja 2020 r. - Podsumowanie propozycji zmian w przepisach o szkolnictwie
zawodowym
• 27 sierpnia 2020 r.- Propozycje zmian w przepisach o szkolnictwie zawodowym
wprowadzających obowiązek powoływania rad szkół
• 11 września 2020 r.- Propozycje zmian w przepisach o szkolnictwie zawodowym
wprowadzających obowiązek powoływania rad szkół
Liczba osób w Zespole: 49
Liczba organizacji w Zespole: 30
Organizacje członkowskie:
1.

Związek Rzemiosła Polskiego

2.

Business Center Club Loża Siedlce

3.

Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług

4.

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

5.

Pracodawcy RP

6.

Konfederacja Lewiatan

7.

Porozumienie

na

Rzecz

Przedsiębiorców

Poszkodowanych

w

Outsourcingu

Pracowniczym Przez Organy Administracji Państwowej RP
8.

Business Center Club

9.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze

10.

Warsaw Enterprise Institute

11.

Kongregacja Przemysłowo-Handlowa

12.

Izba Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski

13.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego

14.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów
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15.

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu

16.

Mazowiecka Izba Inżynierów Budowlanych

17.

Krajowa Izba Gospodarcza

18.

Polska Izba Motoryzacji

19.

Polski Instytut Transportu Drogowego

20.

Polskie Stowarzyszenie Serwisów Urządzeń Domowych

21.

Centrum im. A. Smitha

22.

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan

23.

Lubelska Izba Rzemieślnicza

24.

Krakowska Izba Turystyki

25.

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu

26.

Pracodawcy Pomorza

27.

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej

28.

Pracodawcy Ziemi Lubelskiej

29.

Fundacja FOH

30.

Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej

Przewodniczący: Ireneusz Jabłoński (Centrum im. Adama Smitha)
Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Rady szkół średnich zawodowych oraz rady rynku pracy
• Subwencje oświatowe dla klas wielozawodowych
• Brak uprawnień zawodowych absolwentów szkół zawodowych
• Niska jakość kształcenia zawodowego w Polsce
• Absorpcja absolwentów bezpośrednio do zakładów pracy
• Definicja prawna pojęcia rzemieślnika w ustawie o Rzemiośle
• Konieczność absorpcji pracowników zza granicy i trudność w zawieraniu umów
z obywatelami Ukrainy
• Niski stopień współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a dyrektorami szkół
zawodowych
• Zmiana nazw w klasyfikacji zawodów na bardziej atrakcyjne dla uczniów
• Brak zawodu diagnosty samochodowego w klasyfikacji zawodów
• Problem z kartami pobytu dla absolwentów zza granicy
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• Problem ze zdawaniem egzaminów geodezyjnych
• Kształcenie w zawodach rzadkich
• Próby wyeliminowania usług w radzie ds. kompetencji

2. Zespół Roboczy ds. Abolicji ZUS
Liczba posiedzeń: 2
Daty spotkań:
• 31 stycznia 2020 r. - Potrzeba abolicji dla małych i średnich przedsiębiorców
w zakresie nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
• 3 grudnia 2020 r.- Zadłużenie małych i średnich przedsiębiorców w ZUS powstałe na
skutek kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa
Liczba osób w Zespole: 17
Liczba organizacji w Zespole: 9
Organizacje członkowskie:
1.

Business Center Club

2.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

3.

Krajowa Izba Gospodarcza

4.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze

5.

Stowarzyszenie Ochrony Praw Poszkodowanych Przedsiębiorców

6.

Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców RP

7.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

8.

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu

9.

Instytut Wolności Gospodarczej im. Ronalda Reagana

Przewodniczący: Grzegorz Blak (Stowarzyszenie Ochrony Praw Poszkodowanych
Przedsiębiorców)
Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Projekt ustawy o Abolicji ZUS
• Zadłużenie małych i średnich przedsiębiorców w ZUS powstałe na skutek kryzysu
wywołanego pandemią koronawirusa
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3. Zespół Roboczy ds. Handlu
Liczba posiedzeń: 2
Daty spotkań:
• 28 kwietnia 2020 r. - 1. Przesunięcie terminów na wejście w życie kas online;
2. Obniżenie opłaty interchange; 3. VAT od darowizn; 4. Godziny dla seniora;
5. Dostępność płynów do dezynfekcji i rękawiczek; 6. Przedłużenie obowiązywania
koncesji alkoholowych ; 7. Wstępne badania lekarskie; 8. Problematyka uprawnień na
wózki widłowe
• 3 czerwca 2020 r. - Kontynuacja posiedzenia z dnia 28 kwietnia 2020 r.
Liczba osób w Zespole: 42
Liczba organizacji w Zespole: 28
Organizacje członkowskie:
1.

KZRSS Społem

2.

Forum Polskiego Handlu

3.

Kongregacja Przemysłowo- Handlowa

4.

Kongregacja Polskiego Handlu

5.

Polska Izba Handlu

6.

Stowarzyszenie Polska Sieć Handlowa Unia

7.

Stowarzyszenie Niepokonani 2012

8.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze

9.

Business Center Club

10.

Stowarzyszenie Kupców Ziemii Łukowskiej

11.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców - Częstochowa

12.

Ogólnopolskie

Stowarzyszenie

Przetwórców

i

Producentów

Produktów

Ekologicznych ,,Polska Ekologia”
13.

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO

14.

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy

15.

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami

16.

Stowarzyszenie Producentów Pieczywa

17.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

18.

Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców

19.

Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna

20.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze (PTG)

21.

Stowarzyszenie Komisów.pl
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22.

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu

23.

Polska Grupa Motoryzacyjna

24.

Wielkopolski Klub Kapitału

25.

Instytut Wolności Gospodarczej im. Ronalda Reagana

26.

Pracodawcy Pomorza

27.

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny

28.

POLBISCO Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych
i Cukierniczych

Przewodniczący

Zespołu:

Jan

Rakowski

(Kongregacja

Przemysłowo-Handlowa

Ogólnopolska Izba Gospodarcza)
Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Potrzeba sporządzenia ustawy o handlu
• Zmiana ustawodawstwa antymonopolowego w kwestii ścigania nieuczciwych praktyk
rynkowych i działań dumpingowych
• Zróżnicowanie stawek opłaty targowej
• Przesunięcie terminów na wejście w życie kas online
• Obniżenie opłaty interchange
• VAT od darowizn
• Godziny dla seniora
• Dostępność płynów do dezynfekcji i rękawiczek
• Przedłużenie obowiązywania koncesji alkoholowych
• Wstępne badania lekarskie
• Problematyka uprawnień na wózki widłowe
• Zbyt duża kontrola działalności przez fiskusa, przepisy fasadowe, wyznaczenie
osobnych terminów dla każdej instytucji, nieefektywny system
• Handel w niedziele
• Potrzeba nowelizacji ustawy o zarządzie sukcesyjnym
• Podwyżki cen energii dla przedsiębiorców
4. Zespół Roboczy ds. Transportu
Liczba posiedzeń: 9
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Daty spotkań:
• 23 stycznia 2020 r. - Postulat ograniczenia wwozu paliwa spoza UE do 200 litrów
• 18 maja 2020 r. - Patologiczne praktyki organów podatkowych i celno- skarbowych
w sprawach SENT
• 29 maja 2020 r. - Kontynuacja posiedzenia z dnia 18 maja 2020 r.
• 27 lipca 2020 r. - Skuteczność tarczy antykryzysowej dla małych i średnich
przedsiębiorców branży transportu drogowego
• 28 sierpnia 2020 r. - 1. Trudności w korzystaniu z przyśpieszonego zwrotu VAT
w związku z wpływem środków na subkonto (MPP).; 2. Trudności w uzyskaniu ulg
w podatku od środków transportowych w związku ze zmniejszeniem subwencji dla
gmin w przypadku udzielenia takich ulg.; 3. Postulat umożliwienia częściowej
realizacji szkoleń okresowych kierowców w formule zdalne.
• 19 października 2020 r. - Mechanizm kalkulacji wynagrodzeń kierowców
w transporcie drogowym
• 4 listopada 2020 r. - Projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk
UC48)
• 12 listopada 2020 r. - Regulacje dotyczące Stacji Kontroli Pojazdów w projekcie
nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk UC48)
• 9 grudnia 2020 r. - Raport nt. kar w systemie SENT
Liczba osób w Zespole: 37
Liczba organizacji w Zespole: 25
Organizacje członkowskie:
1.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego

2.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych Galicja

3.

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów

4.

Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów

5.

Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska"

6.

Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych Wybrzeże

7.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników w Białej Podlaskiej

8.

Stowarzyszenie Przewoźników Podlasia

9.

Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Ostrołęce

10.

Business Centre Club
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11.

Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

12.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

13.

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

14.

Fundacja Pomyśl o Przyszłości

15.

Polska Izba Motoryzacji

16.

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO

17.

Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych

18.

Polski Instytut Transportu Drogowego

19.

Krakowska Izba Turystyki

20.

Stowarzyszenie Komisów.pl

21.

Pracodawcy Pomorza

22.

Wielkopolski Klub Kapitału

23.

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej

24.

Kongres Polskiego Biznesu

25.

Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej

Przewodniczący: Andrzej Bogdanowicz (Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu
Drogowego)
Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Patologiczne praktyki organów podatkowych i celno- skarbowych w sprawach SENT
• Zmiana ustawy o odpadach oraz brak rozporządzeń wykonawczych
• Działania prowadzone w kwestii ograniczenia emisji CO2 w transporcie w Unii
Europejskiej
• Problem zwrotu akcyzy od paliwa do samochodów ciężarowych
• Nielegalnie działające warsztaty samochodowe
• Problem dopłat do zakupów ciągników
• Stacje Kontroli Pojazdów – nadzór
• Stacje Kontroli Pojazdów – opłaty
• Problemy z wydawaniem zaświadczeń A1 kierowcom zza granicy:
a) czas oczekiwania
b) kierowcy z kartą Polaka
• Problem z wwożeniem paliwa zza wschodniej granicy – limit 200 litrów paliwa
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• Wymiana taboru ciężarowego - brak możliwości korzystania z dotacji z Unii
Europejskiej
• Konieczność powrotu taboru do kraju - emisja CO2 i pakiet mobilności
• Ulgi ekologiczne w opłatach za autostrady uzależnione od norm emisji spalin
• Skuteczność tarczy antykryzysowej dla małych i średnich przedsiębiorców branży
transportu drogowego
• Trudności w korzystaniu z przyśpieszonego zwrotu VAT w związku z wpływem
środków na subkonto (MPP)
• Trudności w uzyskaniu ulg w podatku od środków transportowych w związku ze
zmniejszeniem subwencji dla gmin w przypadku udzielenia takich ulg
• Postulat umożliwienia częściowej realizacji szkoleń okresowych kierowców
w formule zdalnej
•

Mechanizm kalkulacji wynagrodzeń kierowców w transporcie drogowym

5. Zespół Roboczy ds. Odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary
Liczba posiedzeń: 1
Daty spotkań:
• 9 września 2020 r. - Nowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione
Liczba osób w Zespole: 19
Liczba organizacji w Zespole: 15
Organizacje członkowskie:
1.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

2.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

3.

Polska Izba Paliw Płynnych

4.

Izba Polskich Przedsiębiorców

5.

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych

6.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze

7.

Centrum im. Adama Smitha

8.

Business Center Club

9.

Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa

10.

Polska Izba Motoryzacji
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11.

Unia Szefów Firm Zamojszczyzny

12.

Fundacja Odpowiedzialny Rozwój

13.

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami

14.

Wielkopolski Klub Kapitału

15.

Pracodawcy Pomorza

Przewodniczący: Izabella Żyglicka (Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach)
Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Problemy

dla

małych

i

średnich

przedsiębiorców

wynikające

z

ustawy

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
• Nowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione

6. Zespół Roboczy ds. Outsourcingu pracowniczego
Liczba posiedzeń: 0
Daty spotkań: brak
Liczba osób w Zespole: 8
Liczba organizacji w Zespole: 5
Organizacje członkowskie:
1.

Porozumienie Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym przez
Organy RP

2.

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami

3.

Stowarzyszenie Producentów Pieczywa

4.

Wielkopolski Klub Kapitału

5.

Legal HR sp. z o. o. (Rada Konsultacyjna)

Przewodniczący: Wiesław Wójcik (Porozumienie Przedsiębiorców Poszkodowanych
w Outsourcingu Pracowniczym przez Organy RP)
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Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Abolicja składek naliczonych przez ZUS przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku
sprawy

nieuczciwego

przedsiębiorcy

prowadzącego

działalność

w

zakresie

outsourcingu pracowniczego
• Dyskryminacja niektórych przedsiębiorców w zakresie wszczynania spraw przez ZUS
• Przerywanie terminu przedawnienia poprzez wszczynanie postępowania karnego
skarbowego
7. Zespół Roboczy ds. Recyklingu i gospodarki odpadami
Liczba posiedzeń: 13
Daty spotkań:
•

22 stycznia 2020 r. - Obowiązki małych i średnich przedsiębiorców w zakresie
systemu BDO

•

20 lutego 2020 r. - Problemy małych i średnich przedsiębiorców prowadzących stacje
demontażu pojazdów

•

2 marca 2020 r. - Posiedzenie Prezydium Zespołu

•

2 marca 2020 r. - 1. BDO - problemy w działaniu systemu.; 2. Wnioski składane przez
przedsiębiorców w terminie do 5 marca 2020 r. w trybie art. 14 ustawy z dnia 20 lipca
2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.; 3. Eksport
odpadów komunalnych.; 4. Deficyt instalacji do przetwarzania odpadów na rynku
krajowym

•

4 maja 2020 r. - Warunki funkcjonowania branży odpadowej w obliczu pandemii
koronawirusa

•

1 czerwca 2020 r. - Postulaty likwidacji barier w działalności branży gospodarowania
odpadami

•

1 lipca 2020 r. - Rozszerzona odpowiedzialność producenta

•

20 lipca 2020 r. - Problemy w praktyce funkcjonowania systemu BDO

•

10 sierpnia 2020 r. - Integracja API w zakresie sprawozdawczości

•

26 sierpnia 2020 r. - Składowanie tzw. frakcji kalorycznej odpadów

•

5 października 2020 r. - Projekt nowelizacji ustawy o odpadach (druk UD33)

•

28 października 2020 r.- 1. Podsumowanie funkcjonowania BDO w 2020 roku
i postulowane zmiany.; 2. Projekt nowelizacji ustawy o odpadach (druk UD33) wnioski
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•

30 listopada 2020 r.- Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw - druk UC43

Liczba osób w Zespole: 48
Liczba organizacji w Zespole: 33
Organizacje członkowskie:
1.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ochrony Środowiska

2.

Związek Pracodawców Branży Elektroodpadów i Opakowań ELEKTRO-ODZYSK

3.

Business Centre Club

4.

RIG Katowice

5.

Bialskopodlaska Izba Gospodarcza

6.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu

7.

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

8.

Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

9.

Związek Pracodawców Gospodarowania Odpadami

10.

Stowarzyszenie Eksporterów i Menedżerów Transportu Szynowego

11.

Mazowiecka Izba Inżynierów Budowlanych

12.

Stowarzyszenie Komisów.pl

13.

Związek Rzemiosła Polskiego

14.

Polska Izba Motoryzacji

15.

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO

16.

Polskie Stowarzyszenie Serwisów Urządzeń Domowych

17.

Polska Izba Paliw Płynnych

18.

Polska Izba Handlu

19.

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

20.

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

21.

Stowarzyszenie Producentów Pieczywa

22.

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku

23.

Polska Izba Gospodarki Odpadami

24.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

25.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze (PTG)

26.

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu

27.

Wielkopolski Klub Kapitału

28.

Stowarzyszenie "Rady na Odpady"
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29.

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny

30.

POLBISCO Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych
i Cukierniczych

31.

Stowarzyszenie Odpady-Help

32.

Stowarzyszenie "Polski Recykling"

33.

Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Przewodniczący: Karol Wójcik (Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami)
Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Brakujące rozporządzenia do ustawy o odpadach
• Problem recyklingu i rozszerzonej odpowiedzialności producenta
• art. 67 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tzw. zamówienia typu in house)
• Problem z nieuzasadnionym wygaszaniem zezwoleń sektorowych
• Obowiązek wpisywania do rejestru BDO
• BDO - problemy w działaniu systemu
• Wnioski składane przez przedsiębiorców w terminie do 5 marca 2020 r. w trybie
art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw
• Eksport odpadów komunalnych
• Deficyt instalacji do przetwarzania odpadów na rynku krajowym
• Obowiązek sporządzania operatów przeciwpożarowych
• Podwójne opłaty opakowaniowe związane z nowelizacją ustawy o odpadach – czy
franczyzobiorca wprowadza na rynek?
• Problemy dla MŚP wynikające z projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach
• Problemy dla MŚP wynikające z projektu ustawy Prawo o ruchu drogowym
• Przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w procesie R-12
• Problemy związane z nowelizacją ustawy o odpadach
• Problemy małych i średnich przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu
pojazdów
• Integracja API w zakresie sprawozdawczości
• Składowanie tzw. frakcji kalorycznej odpadów
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8. Zespół Roboczy ds. Konkurencji
Liczba posiedzeń: 6
Daty spotkań:
• 30 stycznia 2020 r. – Kontynuacja posiedzenia z dnia 5 grudnia 2019 r.
• 8 lipca 2020 r. - Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów
• 14 września 2020 r. - Kontynuacja posiedzenia z dnia 8 lipca 2020 r.
• 15 października 2020 r. - Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów
• 18 listopada 2020 r. - Kontynuacja posiedzenia z dnia 15 października 2020 r.
• 16 grudnia 2020 r. - Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów - ciąg dalszy
Liczba osób w Zespole: 51
Liczba organizacji w Zespole: 41
Organizacje członkowskie:
1.

Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa

2.

Związek Rzemiosła Polskiego

3.

Fundacja Pomyśl o Przyszłości

4.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Poniatowej

5.

Business Centre Club

6.

Związek Telewizji Kablowych W Polsce Izba Gospodarcza

7.

Kraśnicka Izba Gospodarcza

8.

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej

9.

Związek Pracodawców Gospodarowania Odpadami

10.

Polska Sieć Handlowa Unia

11.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów

12.

Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

13.

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

14.

Polska Izba Handlu

15.

Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego

16.

Kongregacja Przemysłowo - Handlowa, Ogólnopolska Izba Gospodarcza

17.

Fundacja Akcelerator Innowacji
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18.

Fundacja Komunalna

19.

Przedsiębiorcy.pl

20.

Inicjatywa Firm Rodzinnych

21.

Fundacja eBiznes Club

22.

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców, Krajowa Izba Targowa, Łódzka Federacja
Kupiecka

23.

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej

24.

Polska Izba Motoryzacji

25.

Ogólnopolskie

Stowarzyszenie

Przetwórców

i

Producentów

Produktów

Ekologicznych ,,Polska Ekologia”
26.

Legnicki Klub Biznesu

27.

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO

28.

Unia Szefów Firm Zamojszczyzny

29.

Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców

30.

Polska Izba Paliw Płynnych

31.

Fundacja Odpowiedzialny Rozwój

32.

Kongregacja Polskiego Handlu

33.

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy

34.

Konfederacja Lewiatan

35.

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami

36.

Polska Izba Gospodarki Odpadami

37.

Stowarzyszenie Komisów.pl

38.

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu

39.

Pracodawcy Pomorza

40.

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny

41.

POLBISCO Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych
i Cukierniczych

Przewodniczący: wakat
Problemy zgłoszone przez Zespół:
•

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - łamanie artykułu 15 pkt 3
„sprzedaż w obiektach handlowych powyżej 400m2 po cenie niezawierającej
marży handlowej”
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•

Brak ustawy o handlu

•

Problemy z ustawą o przewadze kontraktowej

•

Problemy z udowodnieniem pozycji dominującej

•

Problemy dla MŚP wynikające z projektu nowelizacji ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów

•

Problemy z działaniem UOKiK

9. Zespół Roboczy ds. Zamówień publicznych
Liczba posiedzeń: 7
Daty spotkań:
• 13 stycznia 2020 r. - Konstruowanie umów dotyczących zamówień publicznych dobre praktyki
• 23 września 2020 r. - Żądania zamawiających dotyczące rabatów w zamówieniach
publicznych
• 26 października 2020 r. - Kontynuacja posiedzenia z dnia 23 września 2020 r.
• 2 listopada 2020 r. - Terminowość realizacji zamówień publicznych w kontekście
narastającego problemu pandemii koronawirusa
• 23 listopada 2020 r. - Propozycje branżowe dot. dobrych praktyk w zakresie procedur
zamówień publicznych w branży paliwowej
• 26 listopada 2020 r. - Kontynuacja posiedzenia z dnia 2 listopada 2020 r.
• 10 grudnia 2020 r. – Kontynuacja posiedzenia z dnia 23 listopada 2020 r.
Liczba osób w Zespole: 38
Liczba organizacji w Zespole: 28
Organizacje członkowskie:
1.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Leczniczych POLMED

2.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów

3.

Związek Polskiego Leasingu

4.

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

5.

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

6.

Pracodawcy RP

7.

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

8.

Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług
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9.

Polsko-Arabska Izba KIG

10.

Związek Cyfrowa Polska

11.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

12.

Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa

13.

Business Centre Club

14.

Związek Rzemiosła Polskiego

15.

Fundacja Akcelerator Innowacji

16.

Legnicki Klub Biznesu

17.

Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego TECHNOMED

18.

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami

19.

Polska Izba Gospodarki Odpadami

20.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

21.

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu

22.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa

23.

Pracodawcy Pomorza

24.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców PODLASIE

25.

Pracodawcy Ziemi Lubelskiej

26.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku

27.

Legal HR sp. z o. o. (Rada Konsultacyjna)

28.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych

Przewodniczący: dr Jakub Pawelec (Pracodawcy RP)
Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Problemy dla MŚP wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych
• Udzielanie zamówień publicznych w trybie in house
• Potrzeba skonstruowania kodeksu dobrych praktyk w zakresie postanowień
w umowach o zamówienia publiczne
• Brak kontroli nad rzeczywistą konkurencyjnością ofert w sprawie zamówień
publicznych
• Żądania zamawiających dotyczące rabatów w zamówieniach publicznych
• Terminowość realizacji zamówień publicznych w kontekście narastającego problemu
pandemii koronawirusa
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10. Zespół Roboczy ds. Podatków i danin quasi-podatkowych
Liczba posiedzeń: 2
Daty spotkań:
• 20 stycznia 2020 r. - Mikrorachunek podatkowy
• 9 marca 2020 r. - 1. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług przedsiębiorców
branży turystycznej.; 2. Problemy z poborem i rozliczaniem opłaty miejscowej
Liczba osób w Zespole: 40
Liczba organizacji w Zespole: 23
Organizacje członkowskie:
1.

Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa

2.

Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług

3.

Business Centre Club

4.

Koszalińska Izba Przemysłowo - Handlowa

5.

Polska Izba Paliw Płynnych

6.

Fundacja Praw Podatnika

7.

Polsko-Arabska Izba KIG

8.

ZIPSEE ,,Cyfrowa Polska"

9.

Stowarzyszenie Niepokonani 2012

10.

Polska Organizacja Franczyzodawców

11.

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

12.

Inicjatywa Firm Rodzinnych

13.

Związek Rzemiosła Polskiego

14.

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy

15.

Stowarzyszenie Producentów Pieczywa

16.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze (PTG)

17.

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu

18.

Wielkopolski Klub Kapitału

19.

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny

20.

Loża Dolnośląska BCC

21.

POLBISCO Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych
i Cukierniczych
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22.

Fundacja FOH

23.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Przewodniczący: dr Radosław Bulejak (Business Centre Club)
Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Odwołania od decyzji organów Krajowej Administracji Skarbowej
• Wpis grzywien do rejestru karnego
• Kontrole

podatkowe

oraz

kontrole

celno-skarbowe

u

małych

i

średnich

przedsiębiorców
• Praktyka stosowania Prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji
Skarbowej
• Karuzele podatkowe w postępowaniach skarbowych
• Kwestia naruszania zasad postępowania podatkowego
• Zmiany linii orzeczniczej z pozytywnej na negatywną
• Mikrorachunek podatkowy
• Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług przedsiębiorców branży turystycznej
• Problemy z poborem i rozliczaniem opłaty miejscowej

11. Zespół Roboczy ds. Telekomunikacji
Liczba posiedzeń: 2
Daty spotkań:
• 27 stycznia 2020 r. - Dostęp operatorów telekomunikacyjnych do budynków
użyteczności komercyjnej
• 7 lutego 2020 r. – 1. Obowiązki sprawozdawcze małych i średnich przedsiębiorców
branży telekomunikacyjnej; 2. Decyzje Prezesa UKE odnośnie operatorów
telekomunikacyjnych z sektora MŚP
Liczba osób w Zespole: 16
Liczba organizacji w Zespole: 10
Organizacje członkowskie:
1.

Business Centre Club

2.

Polska Izba Radiofuzji Cyfrowej
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3

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej

4.

Konfederacja Lewiatan

5.

Izba Polskich Przedsiębiorców Poznań

6.

Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza

7.

Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji "MEDIAKOM"

8.

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej

9.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców-Częstochowa

10.

Polska Rada Centrów Handlowych

Przewodniczący: Karol Skupień (Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej)
Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Konsultacje społeczne w sprawie 5G – potrzeba włączenia przedsiębiorców z sektora
MŚP
• Nierówne opłaty za umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie
drogowym.
• Potrzeba uproszczeń proceduralnych przy serwisowaniu sieci
• Nadmierna sprawozdawczość w branży telekomunikacyjnej
• Potrzeba wypracowania kodeksu dobrych praktyk w zakresie współpracy zarządców
budynków użyteczności publicznej z przedsiębiorcami branży telekomunikacyjnej
• Żądania GUS dotyczące przekazywania danych stanowiących tajemnicę
telekomunikacyjną
• Stosowanie prawa przedsiębiorców przez Prezesa UKE

12. Zespół Roboczy ds. Upadłości i restrukturyzacji
Liczba posiedzeń: 6
Daty spotkań:
• 10 stycznia 2020 r. - Założenia do projektowanego zintegrowanego systemu pomocy
przedsiębiorcom w upadłości.
• 28 lutego 2020 r. - Zasady finansowania projektowanego zintegrowanego systemu
pomocy przedsiębiorcom w upadłości
• 11 maja 2020 r. - Przygotowanie dokumentu programowego zintegrowanego systemu
pomocy przedsiębiorcom w upadłości.
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• 8 czerwca 2020 r. - 1. Podsumowanie projektu zintegrowanego systemu pomocy
przedsiębiorcom

w

upadłości.;

2.

Problem

wykluczenia

przedsiębiorców

w restrukturyzacji z pomocy w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej
• 3 lipca 2020 r. - Projekcja finansowa zintegrowanego systemu pomocy
przedsiębiorcom w upadłości – strona przychodowa
• 12 sierpnia 2020 r. - Zintegrowany system pomocy przedsiębiorcom w upadłości
Liczba osób w Zespole: 20
Liczba organizacji w Zespole: 16
Organizacje członkowskie:
1.

Związek Polskiego Leasingu

2.

Business Centre Club

3.

Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa

4

Fundacja Firmy Rodzinne

5.

Fundacja Praw Dłużnika "Dłużnik też Człowiek"

6.

Legnicki Klub Biznesu

7.

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO

8.

Unia Szefów Firm Zamojszczyzny

9.

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami

10.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

11.

Pracodawcy Pomorza

12 .

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych

13.

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu

14.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

15.

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej

Przewodniczący: Piotr Zimmermann (Business Centre Club)
Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Potrzeba

wprowadzenia

zintegrowanego

systemu

pomocy

przedsiębiorcom

w upadłości
• Potrzeba uregulowania zawodu profesjonalnego doradcy upadłościowego
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• Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie – klauzule
abuzywne nie chronią przedsiębiorców
• Potrzeba skonkretyzowania limitu majątku, według którego dana osoba jest
traktowana jako osoba fizyczna lub przedsiębiorca
• Problemy wynikające z ustawy Prawo upadłościowe
• Problemy wynikające z ustawy Prawo restrukturyzacyjne
• Problem wykluczenia przedsiębiorców w restrukturyzacji z pomocy w ramach Tarczy
Antykryzysowej

13. Zespół Roboczy ds. Geodezji i Budownictwa
Liczba posiedzeń: 2
Daty spotkań:
• 6 lutego 2020 r. - 1. Problemy MŚP w relacji z organami administracji geodezyjnej.;
2. Postulaty dotyczące nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
• 23 października 2020 r. - Definicja zawodu geodety
Liczba osób w Zespole: 20
Liczba organizacji w Zespole: 14
Organizacje członkowskie:
1.

Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa

2.

Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza

3.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów

4.

Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne

5.

Polski Związek Firm Deweloperskich

6.

Geodezyjna Izba Gospodarcza - region mazowiecki

7.

Geodezyjna Izba Gospodarcza

8.

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej

9.

Podlaski Związek Pracodawców

10.

Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Piotrkowskiej

11.

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej

12.

Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno Kartograficznych

13.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze (PTG)
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14.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Inwestycyjnych Piotr Flens (Rada
Konsultacyjna)

Przewodniczący: Jacek Panchyrz (Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów)
Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Problemy związane z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
• Potrzeba uchwalenia ustawy o zawodzie geodety
• Problemy związane z ewidencją gruntów i przebiegiem granic działek
• Niewiarygodne rejestry publiczne (szczególnie księgi wieczyste)
• Różnice interpretacyjne Prawa geodezyjnego w powiatach
• Potrzeba dokonania poprawek na Geoportalu
• Opłaty przy pobieraniu własnych operatów z urzędu
• Brak definicji zawodu geodety
• Ograniczenie czasu pracy nad projektem geodezyjnym do jednego roku
• Problem zbyt rozbudowanej sprawozdawczości w urzędach
• Problemy MŚP w relacji z organami administracji geodezyjnej
14. Zespół Roboczy ds. Paliw
Liczba posiedzeń: 10
Daty spotkań:
• 27 lutego 2020 r. - 1. Nowelizacja przepisów dotyczących Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie ujawniania w tym rejestrze mandatów karnych i grzywien.;
2. Zmiany koncepcyjne znaków drogowych w zakresie informacji o stacjach paliw.;
3. Nakładanie przez Prezesa URE opłat koncesyjnych od koncesji na obrót paliwami
ciekłymi w podwójnej wysokości
• 3 sierpnia 2020 r. - 1. Podwójne opłaty koncesyjne.; 2. Stacje miejskie., 3. Świadectwa
ADR
• 28 sierpnia 2020 r. - Limit pomocy publicznej w ramach pomocy antykryzysowej
• 16 września 2020 r. - Kontynuacja posiedzenia z 3 sierpnia 2020 r. oraz z 28 sierpnia
2020 r.
• 23 września 2020 r. - Żądania zamawiających dotyczące rabatów w zamówieniach
publicznych
252

• 26 października 2020 r.- Kontynuacja posiedzenia z 23 września 2020 r.
• 16 listopada 2020 r. - 1. Opakowania i opłaty opakowaniowe.; 2. Subwencje PFR.;
3. Stacje miejskie
• 23 listopada 2020 r. - Propozycje branżowe dotyczące dobrych praktyk w zakresie
procedur zamówień publicznych w branży paliwowej
• 4 grudnia 2020 r. - Kontynuacja posiedzenia z dnia 16 listopada 2020 r.
• 10 grudnia 2020 r. – Kontynuacja posiedzenia z 23 listopada 2020 r.
Liczba osób w Zespole: 10
Liczba organizacji w Zespole: 5
Organizacje członkowskie:
1.

Business Centre Club

2.

Polska Izba Paliw Płynnych

3.

Bialskopodlaska Izba Gospodarcza

4.

Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna

5.

AKME Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych

Przewodniczący: Adam Toczyski (Polska Izba Paliw Płynnych)
Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Problem podwójnej opłaty koncesyjnej za ten sam rok, kiedy przedsiębiorca dostaje
nową koncesję
• Odpowiedzialność dostawców za zbiorniki paliwa i infrastrukturę odbiorców
• Potrzeba uproszczeń zgłoszeń SENT
• Wysokie kary w umowach z dużymi koncernami paliwowymi
• Uciążliwość działań organów kontrolnych
• Nowelizacja przepisów dotyczących Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
ujawniania w tym rejestrze mandatów karnych i grzywien
• Zmiany koncepcyjne znaków drogowych w zakresie informacji o stacjach paliw
• Wpływ stacji paliw prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na
konkurencję na rynkach lokalnych
• Opakowania i opłaty opakowaniowe
• Świadectwa ADR
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• Limit pomocy publicznej w ramach pomocy antykryzysowej
• Żądania zamawiających dotyczące rabatów w zamówieniach publicznych
15. Zespół Roboczy ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców
Liczba posiedzeń: 5
Daty spotkań:
• 26 lutego 2020 r. - Spotkanie z przedstawicielami Ministerstw: Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, Spraw Zagranicznych, Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych
i Administracji, a także Urzędu ds. Cudzoziemców w sprawie Memorandum po
Okrągłym Stole dotyczącym zatrudniania cudzoziemców, który odbył się 6 września
2019 r. w Krakowie
• 23 lipca 2020 r. - 1. Wpływ pandemii koronawirusa na polski rynek pracy
w kontekście pracy cudzoziemców; 2. Ograniczenia w przekraczaniu przez
cudzoziemców zewnętrznych granic UE; 3. Praca i pobyt w Polsce cudzoziemców
a tarcze antykryzysowe; 4. Działalność powiatowych urzędów pracy i urzędów
wojewódzkich w sprawach legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców w związku
z ograniczeniami

w obsłudze

interesantów;

5.

Potrzeba

rozwoju

systemów

teleinformatycznych pozwalających na obsługę pracodawców i cudzoziemców online;
6. Praktyki urzędów wojewódzkich w sprawach pobytowych cudzoziemców
• 2 września 2020 r. - Kontynuacja posiedzenia z 23 lipca 2020 r.
• 12 października 2020 r. - Aktualna kondycja rynku pracy w zakresie zatrudniania
cudzoziemców
• 27 listopada 2020 r. - Problemy przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców
wynikające z ograniczeń pracy urzędów w czasie pandemii koronawirusa
Liczba osób w Zespole: 23
Liczba organizacji w Zespole: 16
Organizacje członkowskie:
1.

Business Centre Club

2.

Europejski Klub Biznesu Polska

3.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego

4.

Polska Sieć Handlowa "Unia"

5.

Izba Polskich Przedsiębiorców Poznań
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6.

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

7.

Izba Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski

8.

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych

9.

Legnicki Klub Biznesu

10.

Kongregacja Polskiego Handlu

11.

Stowarzyszenie Producentów Pieczywa

12.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

13.

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu

14.

Konfederacja Lewiatan

15.

Pracodawcy Pomorza

16.

Legal HR Spółka z o.o. (Rada Konsultacyjna)

Przewodniczący: Joanna Torbé (Business Centre Club)
Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Wydłużenie okresu zatrudnienia na podstawie oświadczenia o powierzeniu
wykonywania pracy
• Zwolnienie pracodawców i cudzoziemców z obowiązku dołączania informacji starosty
o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w odniesieniu do
zezwoleń na pracę typu A oraz zezwoleń na pobyt w przypadku, gdy cudzoziemiec
przepracował co najmniej 3 miesiące u jednego pracodawcy
• Odstąpienie od obowiązku uzyskania nowego zezwolenia na pracę, na pobyt czasowy
i pracę, w przypadku zmiany stanowiska pracy cudzoziemca na podstawie zezwolenia
na pracę na rzecz tego samego podmiotu powierzającego, jeśli cudzoziemiec nadal
będzie wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę i na pełny etat za
wynagrodzeniem nie gorszym niż określone w posiadanym zezwoleniu na pracę, pod
warunkiem powiadomienia o tym właściwego wojewody w określonym terminie,
połączone z uiszczeniem opłaty za nowy okres
• Rozszerzenie przypadków zwolnienia od obowiązku wydania nowego zezwolenia na
pracę, o których mowa w art. 88f ust. 1a ustawy o promocji zatrudnienia, o zmianę
siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej pracodawcy
użytkownika (agencji pracy)
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• Utworzenie listy zawodów lub rozszerzenie listy państw, których obywatele mogą
pracować w Polsce na podstawie oświadczenia m.in. o państwa azjatyckie np. Indie,
Bangladesz
• Wydłużenie okresu, na jaki rejestrowane jest oświadczenie o powierzeniu wykonania
pracy z 6 do 18 miesięcy
• Wprowadzenie terminu 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na
pobyt i pracę, na umieszczenie w dokumencie podróży odcisku stempla
legalizacyjnego
• Skrócenie terminów ustawowych określających czas wydania informacji starosty
o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy do 7 dni, wobec
faktu, iż system rejestracji bezrobotnych jest w pełni zinformatyzowany
• Zwiększenie możliwości zatrudniania cudzoziemców w oparciu o oświadczenia,
o których mowa w art. 87 ust. 3 oraz art. 88z ustawy o promocji zatrudnienia, poprzez
rozszerzenie wykazu państw wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli
stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy
dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
• Wprowadzenie jednolitych wytycznych we wszystkich urzędach w zakresie listy
dokumentów, które należy dołączyć do wniosków o zezwolenie na pracę oraz
zezwolenie na pobyt i pracę
• Wdrożenie szkoleń dla pracodawców z legalnego zatrudniania cudzoziemców oraz
nowelizacji przepisów, organizowanych przez urzędy wojewódzkie we współpracy
z powiatowymi urzędami pracy (na wzór Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego)
• Wpływ pandemii koronawirusa na polski rynek pracy w kontekście pracy
cudzoziemców
• Ograniczenia w przekraczaniu przez cudzoziemców zewnętrznych granic UE
• Praca i pobyt w Polsce cudzoziemców a tarcze antykryzysowe
• Działalność powiatowych urzędów pracy i urzędów wojewódzkich w sprawach
legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców w związku z ograniczeniami w obsłudze
interesantów
• Potrzeba rozwoju systemów teleinformatycznych pozwalających na obsługę
pracodawców i cudzoziemców on-line
• Praktyki urzędów wojewódzkich w sprawach pobytowych cudzoziemców
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16. Zespół Roboczy ds. Taxi
Liczba posiedzeń: 0
Daty spotkań: brak
Liczba osób w Zespole: 4
Liczba organizacji w Zespole: 3
Organizacje członkowskie:
1 Federacja Przedsiębiorców Polskich
2 Konfederacja Lewiatan
3 Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przewodniczący: wakat
Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Potrzeba stworzenia projektu ustawy dotyczącej usług taksówkarskich
• Nierówne traktowanie taksówkarzy i kierowców sieci Uber

17. Zespół Roboczy ds. Rzemiosła
Liczba posiedzeń: 2
Daty spotkań:
• 24 stycznia 2020 r. - Raport NIK w sprawie rozliczeń kosztów likwidacji szkód
komunikacyjnych
• 21 lutego 2020 r. - Spotkanie z Olgą Semeniuk, Wiceminister Rozwoju,
odpowiedzialną za sektor rzemiosła, ws. rozliczeń kosztów likwidacji szkód
komunikacyjnych
Liczba osób w Zespole: 42
Liczba organizacji w Zespole: 33
Organizacje członkowskie:
1.

Regionalny Związek Pracodawców w Łodzi

2.

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

3.

Polska Izba Motoryzacji

4.

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych
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5.

Bialskopodlaska Izba Gospodarcza

6.

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych

7.

Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie

8.

Automobil Klub Polski

9.

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu

10.

Izba Rzemieślnicza w Łodzi

11.

Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Bielsko-Biała

12.

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Bydgoszcz

13.

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Częstochowa

14.

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw Gdańsk

15.

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców Gorzów Wlkp.

16.

Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców Kielce

17.

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Kraków

18.

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Lublin

19.

Izba Rzemieślnicza Łódź

20.

Izba Rzemieślnicza Opole

21.

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza Poznań

22.

Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości Radom

23.

Izba Rzemieślnicza Rzeszów

24.

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości Szczecin

25.

Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie

26.

Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna Warszawa

27.

Związek Rzemiosła Polskiego

28.

Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych

29.

Lubelska Izba Rzemieślnicza

30.

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku

31.

Stowarzyszenie Producentów Pieczywa

32.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze (PTG)

33.

Stowarzyszenie Komisów.pl

Przewodniczący: wakat
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Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Kwestia likwidacji szkód komunikacyjnych – brak stosowania się do wytycznych
Komisji Nadzoru Finansowego przez towarzystwa ubezpieczeniowe
• Potrzeba rezygnacji z rozliczania szkód komunikacyjnych metodą kosztorysową na
rzecz serwisowej
• Potrzeba zapisu każdej szkody komunikacyjnej w Centralnej Ewidencji Pojazdów
i Kierowców
• Kwestia cesji wierzytelności odszkodowawczych
• Problem z ustawą o dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
• Potrzeba ochrony rynku europejskiego przed niekontrolowanym importem z rynków
wschodnich
• Przekształcenia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym we własność Skarbu
Państwa
• Brak definicji świeżego pieczywa
• Dumping związany z dotacjami na rozpoczęcie działalności z Powiatowych Urzędów
Pracy
• Zakres uprawnień budowlanych mistrzów rzemiosła

18. Zespół Roboczy ds. Opłat za korzystanie z praw autorskich oraz wynagrodzeń
nadawców programów audiowizualnych
Liczba posiedzeń: 2
Daty spotkań:
• 16 stycznia 2020 r. - Wielość organizacji pobierających opłaty z tytułu praw
autorskich i pokrewnych (postulat jednego okienka)
• 4 marca 2020 r. - Problemy dla małych i średnich przedsiębiorców wynikające
z przepisu art. 211 ust. 11 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Liczba osób w Zespole: 7
Liczba organizacji w Zespole: 7
Organizacje członkowskie:
1.

Związek Telewizji Kablowych w Polsce

2.

Fundacja Komunalna

3.

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej
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4.

Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług

5.

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej

6.

Polska Izba Przemysłu Skórzanego

7.

ZIPSEE Cyfrowa Polska

Przewodniczący: Paweł Wołoch (Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba
Gospodarcza)
Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Zbyt duża liczba organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (postulat
jednego okienka)
• Brak tabeli opłat dla przedmiotów praw pokrewnych
• Postępowania z zakresu prawa autorskiego - utrudniony dostęp organizacji
reprezentujących na prawach strony
• Powstanie niezależnych podmiotów zarządzających prawami autorskimi w formie
sp. z o.o.
• Potrzeba określenia ustawowo maksymalnego łącznego wynagrodzenia i ponownego
przeliczenia stawek dla poszczególnych OZZ
• Brak definicji utworu audiowizualnego
• Problem nieuczciwej konkurencji na rynku nadawców programów audiowizualnych
• Problem w badaniu pozycji rynkowej przez UOKiK (bez zawężania terytorium,
problem z miarodajnością)
• Problemy dla małych i średnich przedsiębiorców wynikające z przepisu art. 21 ust. 1
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
19. Zespół Roboczy ds. Ochrony Danych Osobowych
Liczba posiedzeń: 0
Daty spotkań: brak
Liczba osób w Zespole: 20
Liczba organizacji w Zespole: 13
Organizacje członkowskie:
1.

Krajowa Izba Gospodarcza
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2.

Konfederacja Lewiatan

3.

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl

4.

Związek Polskiego Leasingu

5.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

6.

Legnicki Klub Biznesu

7.

Fundacja Odpowiedzialny Rozwój

8.

Pracodawcy RP

9.

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami

10.

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

11.

Pracodawcy Pomorza

12.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych

13.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Przewodniczący: Andrzej Lewiński (Krajowa Izba Gospodarcza)
Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Obowiązek informacyjny - kara za niewypełnienie od 100 tys. do 20 mln euro –
postulat ograniczenia obowiązku informacyjnego przy korzystaniu z danych CEIDG
w celach związanych z prowadzeniem działalności
• Brak obowiązku wykreślania informacji archiwalnych np. z ksiąg wieczystych
• Potrzeba zróżnicowania wysokości kar dla różnej wielkości przedsiębiorców
• Zjawisko nadinterpretacji związane z nieprecyzyjnymi zapisami w ustawie o ochronie
danych osobowych
• Kolizja ustawy wdrażającej RODO z prawem telekomunikacyjnym i ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną
• Potrzebne wyłączenie przetwarzania danych z jawnych rejestrów
• Potrzeba wprowadzenia ulg w stosowaniu wymogów RODO dla MŚP (z wyłączeniem
przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu handlowego danymi)
20. Zespół Roboczy ds. Ubezpieczeń Społecznych
Liczba posiedzeń: 6
Daty spotkań:
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• 15 stycznia 2020 r. - Wyrejestrowanie z ubezpieczenia chorobowego wskutek złożenia
korekty deklaracji bądź opłacenia składki po terminie lub w niepełnej wysokości
• 17 czerwca 2020 r. - Problemy przedsiębiorców w relacji z organami ZUS w okresie
pandemii koronawirusa
• 15 lipca 2020 r. - 1. Problemy matek prowadzących działalność gospodarczą
w zakresie ubezpieczeń społecznych; 2. Przedłużenie ułatwień dla przedsiębiorców
w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne w związku z pandemią koronawirusa
• 3 września 2020 r. - 1. Problemy przedsiębiorców ubiegających się o 50% zwolnienia
ze składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej; 2. Problemy małych i średnich
przedsiębiorców w zakresie odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne od
podatku dochodowego; 3. Problemy przedsiębiorców w związku ze wspólnym kontem
do wpłat składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne; 4. Problemy
przedsiębiorców z uzyskiwaniem świadczeń zdrowotnych finansowanych z NFZ poza
granicami polski
• 17 września 2020 r. - 1. Problemy małych i średnich przedsiębiorców w zakresie
odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego;
2. Problemy przedsiębiorców w związku ze wspólnym kontem do wpłat składek na
ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne; 3. Problemy przedsiębiorców
z uzyskiwaniem świadczeń zdrowotnych finansowanych z NFZ poza granicami polski
• 16 października 2020 r. - Problemy przedsiębiorców w związku ze wspólnym kontem
do wpłat składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
Liczba osób w Zespole: 34
Liczba organizacji w Zespole: 15
Organizacje członkowskie:
1.

Kongregacja Kupiecka Zrzeszenie Handlu i Usług w Nowym Sączu

2.

Izba Przemysłowo Handlowa w Białymstoku

3.

Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych

4.

Business Centre Club

5.

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

6.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

7.

Stowarzyszenie Ochrony Praw Poszkodowanych Przedsiębiorców

8.

Związek Rzemiosła Polskiego
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9.

Polska Izba Artykułów Promocyjnych

10.

Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów

11.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze (PTG)

12.

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu

13.

Instytut Wolności Gospodarczej im. Ronalda Reagana

14.

Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców RP

Przewodniczący: Wiesław Kozanecki (Polska Izba Artykułów Promocyjnych)
Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Ubezpieczenie chorobowe kobiet prowadzących działalność gospodarczą – kontrole
prowadzone wstecz pomimo bieżącego kontrolowania działalności. Nagłe zmiany
wydawanych decyzji na negatywne
• Potrzeba nowelizacji ustawy o tzw. małym ZUS-ie
• Problem z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych: uzyskanie dofinansowania
z PFRON nie powinno zależeć od terminowości składek ZUS
• Kwestie orzecznictwa rentowego ZUS: różne na różnych szczeblach, brak jednolitego
stanowiska
• Opóźnienia przy wypłacie zasiłków chorobowych
• Brak dostępu do składania zwolnień lekarskich przez rodziców samotnie
wychowujących dzieci za pomocą systemu e-PUAP
• Problemy przy opóźnieniach w opłatach składek - nawet opóźnienia o jeden dzień
blokują możliwość korzystania z NFZ na kilka miesięcy
• Postulat dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców
• Postulat proporcjonalnego ZUS dla przedsiębiorców
• Praktyka stosowania Prawa przedsiębiorców przez organy Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
• Wyrejestrowanie z ubezpieczenia chorobowego wskutek złożenia korekty deklaracji
bądź opłacenia składki po terminie lub w niepełnej wysokości
• Problemy przedsiębiorców w relacji z organami ZUS w okresie pandemii
koronawirusa
• Problemy matek prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń
społecznych
263

• Problemy przedsiębiorców ubiegających się o 50% zwolnienia ze składek ZUS
w ramach tarczy antykryzysowej
• Problemy małych i średnich przedsiębiorców w zakresie odliczania składek
na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego
• Problemy przedsiębiorców w związku ze wspólnym kontem do wpłat składek
na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
• Problemy przedsiębiorców z uzyskiwaniem świadczeń zdrowotnych finansowanych
z NFZ poza granicami polski
21. Zespół Roboczy ds. e-dokumentów składanych przez przedsiębiorców
Liczba posiedzeń: 1
Daty spotkań:
• 29 stycznia 2020 r. - Deklaracje podatkowe i pliki JPK
Liczba osób w Zespole: 23
Liczba organizacji w Zespole: 12
Organizacje członkowskie:
1.

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych

2.

Śląski Związek Pracodawców

3.

Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza

4.

Związek Rzemiosła Polskiego

5.

Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

6.

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy

7.

Loża Dolnośląska Business Centre Club

8.

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami

9.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

10.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze (PTG)

11.

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny

12.

Legal HR Spółka z o.o. (Rada Konsultacyjna)

Przewodniczący: wakat
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Problemy zgłoszone przez Zespół:
• e-sprawozdania finansowe: potrzeba takiego wyłączenia dla mikroprzedsiębiorców,
aby mogli decydować, kiedy wybiorą formę elektroniczną
• Wszystkie dokumenty powinny być możliwe do podpisu profilem zaufanym
• Problemy zarządów wieloosobowych – podpis powinni móc składać samodzielnie
osoba sporządzająca wraz z kierownikiem jednostki
• Problem z karaniem – nie wiadomo, jakie będą sankcje i jak ma przebiegać ten proces
• Brak

potwierdzenia

złożenia

dokumentów

–

w

związku

z

obowiązkiem

sprawozdawczości
• Elektronizacja utrudnia wejście na rynek osobom 50+
• Problemy z realizacją obowiązku składania JPK VAT - potrzeba zwolnienia
mikroprzedsiębiorców z tego obowiązku.
• Postulat możliwości wyboru przez mikroprzedsiębiorców formy składania deklaracji
podatkowej
• Postulat formułowania deklaracji i formularzy podatkowych przystępnym językiem,
zrozumiałym dla osób bez wykształcenia prawniczego i informatycznego
• Postulat oparcia e-dokumentów podatkowych na oprogramowaniu powszechnie
dostępnym
22. Zespół Roboczy ds. Branży saperskiej
Liczba posiedzeń: 1
Daty spotkań:
• 5 lutego 2020 r. – Posiedzenie organizacyjne
Liczba osób w Zespole: 5
Liczba organizacji w Zespole: 2
Organizacje członkowskie:
1

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Branży Saperskiej

2

Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa

Przewodniczący: Piotr Bik (Stowarzyszenie Przedsiębiorców Branży Saperskiej)
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Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Problem udostępnienia terenu do celów niszczenia materiałów wybuchowych
• Kwestia odpłatności – przedsiębiorcy muszą płacić wojsku, a inwestor może sam
zgłosić i nie płaci
• Problemy legislacyjne, brak rozporządzeń kluczowych dla branży
• Transport materiałów wybuchowych do użytku cywilnego
• Poligony oczyszczane przez służby cywilne

23. Zespół Roboczy ds. Turystyki, Przemysłu Spotkań i Czasu Wolnego
Liczba posiedzeń: 11
Daty spotkań:
• 13 lutego 2020 r. - Posiedzenie organizacyjne
• 9 marca 2020 r. - 1. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
przedsiębiorców branży turystycznej; 2. Problemy z poborem i rozliczaniem opłaty
miejscowej
• 12 marca 2020 r. - 1. Problemy z rezerwacjami grup turystycznych w Muzeum
Auschwitz-Birkenau;

2.

Problemy

MŚP

branży

turystycznej

spowodowane

koronawirusem
• 8 maja 2020 r. - Perspektywy odmrożenia branży turystycznej po kryzysie
spowodowanym pandemią koronawirusa
• 5 czerwca 2020 r. - 1. Kredytowanie sektora turystyki; 2. Terminy zwrotów dla
klientów z tytułu niewykorzystania usług turystycznych z powodu pandemii
koronawirusa
• 10 lipca 2020 r. - Kontynuacja posiedzenia z dnia 5 czerwca 2020 r.
• 29 lipca 2020 r. - 1. Problemy branży turystycznej po kryzysie koronawirusowym;
2. Podatek od towarów i usług w sektorze turystyki
• 10 września 2020 r. - Koordynacja procedur i kryteriów przyznawania dotacji ze
środków UE dla MŚP branży artystycznej
• 19 listopada 2020 r. - Bieżące problemy związane z pomocą sektorową dla agencji
eventowych
• 23 listopada 2020 r. - Bieżące problemy związane z pomocą sektorową dla pływalni,
aquaparków i saun
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• 11 grudnia 2020 r. - Aktualna sytuacja małych i średnich przedsiębiorców branży
turystyki, przemysłu spotkań i czasu wolnego
Liczba osób w Zespole: 42
Liczba organizacji w Zespole: 20
Organizacje członkowskie:
1.

Stowarzyszenie Niepokonani 2012

2.

Polska Izba Artykułów Promocyjnych

3.

Kongregacja Polskiego Handlu

4.

Izba Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski (IPPCP)

5.

Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu

6.

Krakowska Izba Turystyki

7.

Polska Izba Turystyki

8.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze

9.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze (PTG)

10.

Hotele Historyczne Polska

11.

Polskie Stowarzyszenie Wynajmu Krótkoterminowego

12.

Instytut Wolności Gospodarczej im. Ronalda Reagana

13.

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel

14.

Oddolna Inicjatywa Ratowania Turystyki

15.

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

16.

SITE Poland - Society for Incentive Travel Excellence, chapter Poland

17.

Fundacja FOH

18.

Stowarzyszenie Branzy Eventowej

19.

Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

20.

Stowarzyszenie Warszawska Organizacja Turystyczna

Przewodniczący: Sebastian Nasiłowski (Polska Izba Turystyki)
Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Kwestia opodatkowania VAT- marża - problemy z interpretacją
• Kwestia wypoczynku dzieci i młodzieży - umowy z samorządami
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• Nierówność konkurencyjna podmiotów polskich z dużymi światowymi systemami
rezerwacyjnymi (nierówność w kwestii marżowej i opodatkowania)
• Problem z opłatą miejscową - ściągalność opłaty, ujęcie w kosztach
• Turystyka współdzielenia
• Problemy z rezerwacją w Muzeum Auschwitz-Birkenau
• Zamówienia publiczne – kwestia wymogu ekologicznego
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• Regulacja zawodu przewoźnika
• Przejścia graniczne – Ukraina, Białoruś, Rosja
• Zbyt skomplikowana procedura wizowa
• Kraków - problem poruszania się autokarów z turystami po mieście
• Brak spójnej koncepcji promocji Polski i polskiej turystyki
• Problemy MŚP branży turystycznej spowodowane koronawirusem
• Terminy zwrotów dla klientów z tytułu niewykorzystania usług turystycznych
z powodu pandemii koronawirusa
• Problemy związane z pomocą sektorową dla agencji eventowych
• Problemy związane z pomocą sektorową dla pływalni, aquaparków i saun
• Kredytowanie sektora turystyki
• Podatek od towarów i usług w sektorze turystyki
• Koordynacja procedur i kryteriów przyznawania dotacji ze środków UE dla MŚP
branży artystycznej

24. Zespół Roboczy ds. Branży Motoryzacyjnej
Liczba posiedzeń: 5
Daty spotkań:
• 4 czerwca 2020 r. – Posiedzenie organizacyjne
• 21 września 2020 r. - Projekt ustawy UD125 przewidujący likwidację urzędu
Rzecznika Finansowego
• 30 października 2020 r. - Projektowane zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym
(druki 690 oraz UC48)
• 12 listopada 2020 r. - Regulacje dotyczące Stacji Kontroli Pojazdów w projekcie
nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk UC48)
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• 7 grudnia 2020 r. - Definicja technicznej szkody całkowitej
Liczba osób w Zespole: 42
Liczba organizacji w Zespole: 22
Organizacje członkowskie:
1.

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

2.

Związek Rzemiosła Polskiego

3.

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych

4.

Polska Izba Motoryzacji

5.

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych

6.

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

7.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego

8.

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów

9.

Stowarzyszenie Komisów.pl

10.

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO

11.

Związek Dilerów Samochodów

12.

Związek Polskiego Leasingu

13.

Fundacja Polska Przyszłości - Instytut Libertatis

14.

Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów FORS

15.

Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna

16.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze (PTG)

17.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

18.

Cech Rzemiosł Różnych w Nowej Soli

19.

Wielkopolski Klub Kapitału

20.

Automobil Klub Polski

21.

Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów

22.

Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej

Przewodniczący: wakat
Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Likwidacja szkód komunikacyjnych
• Nowelizacja prawa o ruchu drogowym
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• Problemy z rejestracją pojazdów
• Sankcje za niezarejestrowanie lub niezgłoszenie faktu zbycia/ nabycia pojazdu
• Szara strefa w motoryzacji
• Sprzedaż internetowa części niewiadomego pochodzenia bez podatku VAT
• Podwójne umowy
• Nielegalny demontaż pojazdów sprowadzonych z zagranicy
• OC pojazdów niebędących w ruchu- pojazdów handlowych stojących w komisach
• Projektowana likwidacja urzędu Rzecznika Finansowego
• Definicja technicznej szkody całkowitej

25. Zespół Roboczy ds. Branży Farmaceutycznej
Liczba posiedzeń: 1
Daty spotkań:
• 11 marca 2020 r. - Posiedzenie organizacyjne
Liczba osób w Zespole: 17
Liczba organizacji w Zespole: 9
Organizacje członkowskie:
1.

Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNet

2.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED

3.

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

4.

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek

5.

Konfederacja Lewiatan

6.

Izba Gospodarki Elektronicznej

7.

Naczelna Izba Aptekarska

8.

Business Centre Club

9.

Pracodawcy RP

Przewodniczący: wakat
Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Problem dystrybucji produktów leczniczych
• Problemy wynikające z zasady „apteka dla aptekarza”
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• Nadregulacja rynku aptecznego
• Projekt Refundacyjnego Trybu Rozwojowego
• Wysyłkowa sprzedaż produktów leczniczych
• Problem dyżurów aptek

26. Zespół Roboczy ds. Klimatu i energii
Liczba posiedzeń: 4
Daty spotkań:
• 5 maja 2020 r. - Posiedzenie organizacyjne
• 25 maja 2020 r. - 1. Białe certyfikaty w zakresie efektywności energetycznej;
2. Etykiety energetyczne naklejane na urządzenia AGD; 3. Finansowanie fotowoltaiki
w ramach projektów ,,Czyste Powietrze"
• 8 czerwca 2020 r. - Europejski Plan Zielonej Naprawy
• 6 lipca 2020 r.- Kontynuacja posiedzenia z dnia 8 czerwca 2020 r.
Liczba osób w Zespole: 20
Liczba organizacji w Zespole: 18
Organizacje członkowskie:
1.

ZIPSEE Cyfrowa Polska

2.

Związek Rzemiosła Polskiego

3.

"Kongregacja Przemysłowo-Handlowa

4.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza"

5.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Rolnych

6.

APPLiA Polska

7.

Podlaski Związek Pracodawców

8.

Polska Izba Paliw Płynnych

9.

Polsko-Arabska Izba KIG

10.

Business Centre Club

11.

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

12.

Fundacja Firmy Rodzinne

13.

Loża Dolnośląska BCC

14.

Polska Izba Gospodarki Odpadami

15.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze (PTG)
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16.

Wielkopolski Klub Kapitału

17.

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny

18.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

19.

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

Przewodniczący: Ryszard Pazdan (Business Centre Club)
Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Wdrażanie Europejskiego Planu Zielonej Naprawy
• Europejski Zielony Ład - szanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorców
• Finansowanie fotowoltaiki w ramach projektów ,,Czyste Powietrze”
• Białe certyfikaty w zakresie efektywności energetycznej
• Etykiety energetyczne naklejane na urządzenia AGD

27. Zespół Roboczy ds. Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego
Liczba posiedzeń: 2
Daty spotkań:
• 24 czerwca 2020 r. - Posiedzenie organizacyjne
• 9 lipca 2020 r. - 1. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii;
2. Współpraca małych i średnich przedsiębiorców z Państwowym Gospodarstwem
Leśnym Lasy Państwowe
Liczba osób w Zespole: 4
Liczba organizacji w Zespole: 3
Organizacje członkowskie:
1.

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

2.

Business Centre Club

3.

Lady Business Club

Przewodniczący: wakat
Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii – problem spalania drewna
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• Współpraca przedsiębiorców z Lasami Państwowymi
• Zmiana zasad sprzedaży drewna (eksport do Chin)
• Trudność w pozyskaniu wysokojakościowego drewna od Lasów Państwowych
• Brak laboratoriów w Parkach Technologicznych
28. Zespół Roboczy ds. Branży Alkoholowej
Liczba posiedzeń: 4
Daty spotkań:
• 26 czerwca 2020 r. - Posiedzenie organizacyjne
• 16 lipca 2020 r. - 1. Sprzedaż napojów alkoholowych z dostawą do domu klienta;
2. Napisy o szkodliwości alkoholu na opakowaniach produktów alkoholowych;
3. Banderole akcyzowe
• 26 sierpnia 2020 r. - Projekt ustawy wprowadzający możliwość sprzedaży napojów
alkoholowych z dostawą do domu klienta
• 24 września 2020 r. - Propozycje zmian do projektu ustawy wprowadzającej
możliwość sprzedaży napojów alkoholowych z dostawą do domu klienta
Liczba osób w Zespole: 13
Liczba organizacji w Zespole: 10
Organizacje członkowskie:
1.

Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych

2.

Polska Izba Handlu

3.

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy

4.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach

5.

Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich

6.

Fundacja Republikańska

7.

Fundacja Polska Przyszłości - Instytut Libertatis

8.

Stowarzyszenie Hotele Historyczne w Polsce

9.

Business Centre Club

10.

Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa

Przewodniczący: wakat
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Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Brak przepisów umożliwiających sprzedaż zdalną (z dostawą na odległość) napojów
alkoholowych
• Potrzeba zmiany przepisów dotyczących konieczności dokonywania zapisów
o szkodliwości spożywania alkoholu na etykietach i puszkach
• Likwidacja lub co najmniej wprowadzenie samoprzylepnych banderol akcyzowych
29. Zespół Roboczy ds. Franczyzy
Liczba posiedzeń: 6
Daty spotkań:
• 2 lipca 2020 r. - Posiedzenie organizacyjne
• 31 sierpnia 2020 r. - Kodeks dobrych praktyk w zakresie współpracy
franczyzodawców z franczyzobiorcami
• 18 września 2020 r. - Propozycje zagadnień do kodeksu dobrych praktyk w zakresie
współpracy franczyzodawców z franczyzobiorcami (spotkanie Prezydium Zespołu)
• 7 października 2020 r. - Kodeks dobrych praktyk w zakresie franczyzy - lista
zagadnień
• 5 listopada 2020 r. - Założenia do kodeksu dobrych praktyk w zakresie franczyzy
• 2 grudnia 2020 r. - Kontynuacja posiedzenia z 5 listopada 2020 r.
Liczba osób w Zespole: 52
Liczba organizacji w Zespole: 18
Organizacje członkowskie:
1.

Polska Izba Handlu

2.

Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa

3.

Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu

4.

Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET

5.

KZRSS Społem

6.

Kongregacja Polskiego Handlu

7.

Polska Izba Paliw Płynnych

8.

Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców

9.

Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”

10.

Business Centre Club
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11.

Polska Organizacja Franczyzodawców

12.

Stowarzyszenie Polska Sieć Handlowa Unia

13.

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu

14.

Konfederacja Lewiatan

15.

Stowarzyszenie Ajentów i Franczyzobiorców

16.

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

17.

Związek Aptek Franczyzowych

18.

Polska Grupa Supermarketów

Przewodniczący:

Paweł

Tracz

(Polskie

Stowarzyszenie

Mikroprzedsiębiorców

i Franczyzobiorców)
Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Opracowanie kodeksu dobrych praktyk dla rynku franczyzy

30. Zespół Roboczy ds. Kontroli trzeźwości w miejscu pracy
Liczba posiedzeń: 1
Daty spotkań:
• 13 lipca 2020 r. - Posiedzenie organizacyjne
Liczba osób w Zespole: 12
Liczba organizacji w Zespole: 9
Organizacje członkowskie:
1.

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy

2.

Federacja Przedsiębiorców Polskich

3.

Pracodawcy RP

4.

Konfederacja Lewiatan

5.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

6.

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej

7.

Business Centre Club

8.

Polska Izba Paliw Płynnych

9.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa
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Przewodniczący: wakat
Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Potrzeba wypracowania rozwiązań legislacyjnych umożliwiających pracodawcom
wyrywkową kontrolę trzeźwości pracowników w branżach szczególnie narażonych na
problem nietrzeźwości w miejscu pracy

31. Zespół Roboczy ds. Współpracy nauki z biznesem
Liczba posiedzeń: 3
Daty spotkań:
• 30 lipca 2020 r. - Posiedzenie organizacyjne
• 7 września 2020 r. - Postulaty MŚP w zakresie zmian w przepisach dotyczących
współpracy nauki z biznesem
• 14 października 2020 r. - Kontynuacja posiedzenia z 7 września 2020 r.
Liczba osób w Zespole: 30
Liczba organizacji w Zespole: 21
Organizacje członkowskie:
1.

Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług

2.

Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

3.

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

4.

Poland Business Center World

5.

Siemiatyckie Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych

6.

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

7.

Pracodawcy Ziemi Lubelskiej

8.

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

9.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

10.

Loża Dolnośląska BCC

11.

Izba Przemysłowo - Handlowa w Białymstoku

12.

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO

13.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie

14.

Business Centre Club

15.

Izba Polskich Przedsiębiorców Poznań
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16.

Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

17.

Fundacja Pomyśl o Przyszłości

18.

Rada Konsultacyjna przy Rzeczniku MŚP

19.

ZTK w Polsce Izba Gospodarcza

20.

Legnicki Klub Biznesu

21.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Przewodniczący: Ireneusz Ługowski (Siemiatyckie Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych)
Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Brak systemu praktyk zawodowych
• Dostosowanie kierunków i programów kształcenia do kompetencji kadry naukowodydaktycznej na danej uczelni zamiast do potrzeb rynku pracy
• Potrzeba większego ukierunkowania prac dyplomowych na zastosowanie w praktyce
gospodarczej
• Brak jednej, kompletnej, na bieżąco aktualizowanej bazy potencjałów B+R polskich
uczelni
• Wysokie koszty oraz długi czas realizacji projektów po stronie uczelni
• Niejasna sytuacja zasad rozliczenia fiskalnego projektu i ewentualnych zwrotów VAT,
co powoduje niechęć przedstawicieli nauki do podejmowania wspólnych projektów
z powodu zbyt dużego ryzyka
• Trudności administracyjne; struktura hierarchiczna na uczelniach, wydłużająca proces
poszukiwania ekspertów z danej dziedziny, skomplikowany i długi proces
podpisywania umów, obwarowania prawne - rozbudowane konsultacje z radcami
prawnymi

32. Zespół Roboczy ds. Branży Fitness
Liczba posiedzeń: 3
Daty spotkań:
• 29 października 2020 r. - Posiedzenie organizacyjne
• 4 listopada 2020 r. - Aktualne problemy branży fitness
• 5 listopada 2020 r. - Możliwości wsparcia branży fitness oraz wznowienia jej
działalności w zaostrzonym reżimie sanitarnym
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Liczba osób w Zespole: 12
Liczba organizacji w Zespole: 2
Organizacje członkowskie:
1.

Business Centre Club

2.

Polska Federacja Fitness

Przewodniczący: wakat
Problemy zgłoszone przez Zespół:
• Zamknięcie klubów fitness z powodu pandemii koronawirusa
• Problemy związane z pomocą sektorową dla klubów fitness

IV. Upublicznianie informacji o efektach pracy Rady Przedsiębiorców oraz jej Zespołów
Roboczych w Internecie
Biuro Rzecznika prowadzi witrynę podmiotową pod adresem: ww.rzecznikmsp.gov.pl.
Na stronie tej funkcjonuje zakładka „Rada Przedsiębiorców”, w której wszyscy
zainteresowani mogą znaleźć:
1. Podstawowe informacje o celach i zasadach działania Rady Przedsiębiorców przy
Rzeczniku;
2. Listę organizacji wchodzących w skład Rady Przedsiębiorców;
3. Regulamin Rady Przedsiębiorców oraz informacje o ochronie danych osobowych;
4. Wniosek o członkostwo w Radzie Przedsiębiorców;
5. Informacje kontaktowe do Zespołu ds. Obsługi Rady Przedsiębiorców;
6. Informacje o datach, tematyce i agendzie posiedzeń Rady Przedsiębiorców wraz
z prezentacjami, materiałami dodatkowymi oraz nagraniami video z tych posiedzeń;
7. Listę Zespołów Roboczych Rady Przedsiębiorców;
8. Informacje o datach i tematyce posiedzeń Zespołów Roboczych wraz z nagraniami
video z tych posiedzeń;
9. Listy organizacji przedsiębiorców wchodzących w skład poszczególnych Zespołów
Roboczych;
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10. Pisma kierowane przez Rzecznika do właściwych organów w sprawach będących
przedmiotem prac Rady i Zespołów Roboczych oraz odpowiedzi na te pisma

V. Biuletyn Biura Rzecznika
Zespół ds. Obsługi Rady Przedsiębiorców współpracuje przy opracowywaniu biuletynu
„Aktualności Biura Rzecznika MŚP”. Biuletyn jest rozsyłany drogą elektroniczną do
zarejestrowanych osób, w tym wszystkich członków Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku,
Zespołów Roboczych Rady, dziennikarzy i wszystkich zainteresowanych.
Biuletyn zawiera aktualne informacje o wszystkich bieżących wydarzeniach
z działalności Biura Rzecznika, w tym o działaniach podejmowanych przez Rzecznika,
a także o odbytych w ostatnim czasie i planowanych na najbliższy czas posiedzeniach Rady
Przedsiębiorców oraz jej Zespołów Roboczych. W biuletynie można też zapoznać się
z wystąpieniami Rzecznika do właściwych organów oraz otrzymanymi odpowiedziami na te
wystąpienia. W 2020 r. opracowano i wysłano 17 numerów biuletynu.
VI. Konsultacje merytoryczne z przedsiębiorcami
Biuro Rzecznika prowadzi wśród członków Rady Przedsiębiorców oraz jej Zespołów
Roboczych konsultacje merytoryczne w sprawach istotnych dla małych i średnich
przedsiębiorców, w szczególności związanych z projektami nowych bądź nowelizowanych
przepisów prawa, dotyczących małych i średnich przedsiębiorców. W 2020 roku
przeprowadzono 74 takie konsultacje, na które otrzymano łącznie 147 odpowiedzi.

Zapytania rozesłane przez Zespół ds. Obsługi Rady Przedsiębiorców
Temat sprawy

Termin

Data

odpowiedzi

rozesłania

Odbiorca

Odpowiedzi

Projekt ustawy
o Państwowej
Inspekcji Ochrony

21.01.2020

07.01.2020

Rada
Przedsiębiorców

0

Roślin i Nasiennictwa
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Poselski projekt
nowelizacji ustawy
Kodeks pracy (9-020-

15.01.2020

08.01.2020

15.01.2020

09.01.2020

16.01.2020

09.01.2020

16.01.2020

09.01.2020

31.01.2020

14.01.2020

Rada
Przedsiębiorców

6

27-2019)
Powołanie Zespołu
Roboczego ds.
Branży

Rada
Przedsiębiorców

8

Farmaceutycznej
Powołanie Zespołu
Roboczego ds.
Branży

Rada
Przedsiębiorców

12

Samochodowej
Powołanie Zespołu
Roboczego ds.
Turystyki i Rekreacji
e-sprawozdania
finansowe

Rada
Przedsiębiorców
Rada
Przedsiębiorców

6

4

Projekt
rozporządzenia
Ministra Cyfryzacji
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie wymagań

Zespół Roboczy
16.01.2020

14.01.2020

ds.

0

Telekomunikacji

technicznych i
eksploatacyjnych dla
odbiorników
cyfrowych (148)
Wniosek o włączenie
kwalifikacji do
Zintegrowanego

31.01.2020

15.01.2020

Rada
Przedsiębiorców

0

Systemu Kwalifikacji

280

(MRPiPS)

Projekt ustawy
o zmianie niektórych
ustaw w związku
z promocją
prozdrowotnych

22.01.2020

17.01.2020

Rada
Przedsiębiorców

5

wyborów
konsumentów
(UD32)
Interwencje w
sprawie kas

horeca
05.02.2020

30.01.2020

3

ogólne

fiskalnych online
RODO 2020

hotelarstwo i

21.02.2020

31.01.2020

07.02.2020

31.01.2020

07.02.2020

31.01.2020

Rada
Przedsiębiorców

5

Rządowy projekt
ustawy o zmianie
ustawy o zawodach
lekarza i lekarza
dentysty oraz

Rada
Przedsiębiorców

0

niektórych innych
ustaw (druk sejmowy
nr 172).
Projekt ustawy o
wyrobach
medycznych (UC124)

Rada
Przedsiębiorców

1
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Rządowy projekt
ustawy o zmianie
niektórych ustaw w
związku z
przeniesieniem
środków z otwartych

07.02.2020

31.01.2020

06.02.2020

04.02.2020

04.03.2020

26.02.2020

13.03.2020

10.03.2020

20.03.2020

11.03.2020

funduszy

Rada
Przedsiębiorców

1

emerytalnych na
indywidualne konta
emerytalne (druk
sejmowy nr 114)
Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
,,Premie na

Rada
Przedsiębiorców

0

rozpoczęcie
działalności
pozarolniczej"
Projekt badawczy
,,Wdrażanie sieci 5G
w gospodarce polskiej

Rada
Przedsiębiorców

2

5G@PL”
Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
przyjęcia „Strategii
produktywności

Rada
Przedsiębiorców

1

2030”.
Propozycje w
zakresie kwot
wolnych od potrąceń

Rada
Przedsiębiorców

0
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25.03.2020,
zmiana do 27.03.
2020 - uwagi
w szczególności
do: definicji,
analizy rynku
i obowiązków
regulacyjnych,
Projekt ustawy –

numeracji oraz

Prawo komunikacji

usługi

elektronicznej

powszechnej,

Zespół Roboczy
16.03.2020

ds.

6

Telekomunikacji

wraz z kosztem
netto (Dział I
Rozdział 1, 3, 4,
Dział IV
Rozdział 1, 2, 3,
5, Dział VII
Rozdział 2, 3
Projektu ustawy).
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30.03.2020 uwagi do: wpisu
do rejestru PT
i JST, kontroli,
postępowania
przed Prezesem
UKE, kar,
tajemnicy
komunikacji
elektronicznej
oraz
bezpieczeństwa

16.03.2020

sieci i usług oraz
obowiązków na
rzecz
bezpieczeństwa
państwa (Dział I
Rozdział 2, 5,
Dział VII
Rozdział 4, Dział
VIII, Dział IX
Projektu ustawy).
5.04.2020 uwagi do
gospodarowania
częstotliwościami 16.03.2020

1

(Dział II, Dział V
Dział VI Projektu
ustawy).
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15.04.2020 uwagi do dostępu
(Dział III, Dział
IV Rozdział 4,
Dział VII
Rozdział 5
Projektu ustawy)
oraz uwagi do

16.03.2020

1

praw
użytkowników
końcowych
(Dział VII
Rozdział 1
Projektu ustawy).
Praca więźniów
w czasie epidemii

20.04.2020

17.04.2020

03.05.2020

29.04.2020

Rada
Przedsiębiorców

1

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rozwoju
w sprawie
maksymalnych marż
hurtowych

Rada
Przedsiębiorców

2

i detalicznych
stosowanych w
sprzedaży niektórych
maseczek
Projekt

Rada

rozporządzenia

Przedsiębiorców

Ministra Rozwoju

25.05.2020

19.05.2020

(organizacji

w sprawie uprawnień

zrzeszających

zawodowych

przedsiębiorców

w dziedzinie geodezji

z branży

2
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i kartografii (nr

geodezyjnej)

wykazu 48).

Europejski Plan
Klimatyczny 2030

-

15.06.2020

Przedsiębiorców

2

Zespół Roboczy

Prezydencki projekt
ustawy o bonie

Rada

19.06.2020

18.06.2020

turystycznym

ds. Turystyki

3

i Rekreacji
26.06.2020 Dokumenty
rejestracji
samochodów
oraz kwalifikacji
dopuszczenia do
ruchu

Grupy eksperckie
Komisji Europejskiej

16.07.2020 -

23.06.2020

Zrównoważone

Rada
Przedsiębiorców

finansowanie
07.08.2020 Walka
z wyłudzeniami
VAT (załącznik
03)
Projekt nowelizacji
Prawa wodnego

Rada
17.07.2020

10.07.2020

Przedsiębiorców

3

Projekt ustawy
nowelizującej ustawę

Zespół Roboczy

o wychowaniu

ds. Branży

w trzeźwości

17.07.2020

13.07.2020

2+1

Alkoholowej
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Projekt
rozporządzenia
Ministra Rozwoju
w sprawie warunków

0

technicznych dozoru
technicznego dla
niektórych urządzeń
ciśnieniowych

Rada
17.07.2020

14.07.2020

Przedsiębiorców

Zaproszenie do
współpracy przy
opracowywaniu
projektu ustawy o

2

rzemiośle i
kształceniu dualnym materiały

Rada
10.08.2020

03.08.2020

Przedsiębiorców

Projekt ustawy o
organizacji hodowli i
rozrodzie zwierząt

0

gospodarskich (druk
sejmowy nr 512)

Rada
07.08.2020

04.08.2020

Przedsiębiorców

Projekt ustawy
wprowadzającej
ustawę - Prawo
komunikacji

Zespół Roboczy

elektronicznej

ds.

(UC46)

21.08.2020

04.08.2020

2

Telekomunikacji

Projekt ustawy Prawo komunikacji

Zespół Roboczy

elektronicznej

ds.

(UC45)

21.08.2020

05.08.2020

2

Telekomunikacji
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Projekt
rozporządzenia
Ministra Rozwoju w
sprawie ogłoszeń

1

zamieszczanych w
Biuletynie Zamówień
Publicznych (67)

Rada
10.08.2020

05.08.2020

Przedsiębiorców

Projekt
Zintegrowanej
Strategii

Zespół Roboczy

Umiejętności 2030

ds. Kształcenia

(część szczegółowa)

10.08.2020

05.08.2020

1

Zawodowego

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rozwoju
zmieniającego
rozporządzenie w

0

sprawie warunków
technicznych, jakim
powinny odpowiadać

Zespół Roboczy

budynki i ich

ds. Geodezji

usytuowanie (17)

12.08.2020

06.08.2020

i Budownictwa

UE - Subsydia
zagraniczne na
jednolitym rynku

Rada
04.09.2020

14.08.2020

0

Przedsiębiorców

Europejski Bank
Inwestycyjny finansowanie OZE na
terenach wiejskich

Rada
25.08.2020

20.08.2020

0

Przedsiębiorców

288

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o podatku od
towarów i usług oraz

0

ustawy – Prawo
bankowe do 31
sierpnia 2020r

Rada
31.08.2020

24.08.2020

Przedsiębiorców

Projekt ustawy
o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz

0

finansowaniu
terroryzmu oraz
niektórych innych
ustaw (UC24)

Rada
01.09.2020

24.08.2020

Przedsiębiorców

Europejski Zielony
Ład - publikowanie
informacji
niefinansowych

Rada
07.09.2020

25.08.2020

0

Przedsiębiorców

Ustawa o zmianie
ustawy
o szczególnych
rozwiązaniach
związanych
z zapobieganiem,
2

przeciwdziałaniem
i zwalczaniem
COVID-19, innych
chorób zakaźnych
oraz wywołanych
Rada

nimi sytuacji
kryzysowych oraz

01.09.2020

25.08.2020

Przedsiębiorców
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niektórych innych
ustaw

Projekt nowelizacji
Prawa
energetycznego

Rada
11.09.2020

26.08.2020

Przedsiębiorców

Projekt ustawy o

Zespół Roboczy

zmianie ustawy o

ds.

krajowym systemie

Telekomunikacji

cyberbezpieczeństwa

i Zespół

oraz ustawy - Prawo

Roboczy ds.

zamówień

Zamówień

publicznych (UD68)
Projekt
rozporządzenia
MRRiRW
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie
szczegółowych
warunków i trybu
przyznawania oraz
wypłaty pomocy
finansowej na
operacje typu
"Rozwój
przedsiębiorczości rozwój usług
rolniczych" ... (117)

28.09.2020

17.09.2020

2

10.09.2020

Publicznych

1

15.09.2020

Rada
Przedsiębiorców

0
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Projekt
rozporządzenia Rady
Ministrów
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie programu
badań statystycznych
statystyki publicznej
na rok 2020 (RD206)

Rada
23.09.2020

16.09.2020

Przedsiębiorców

0

Projekt
rozporządzenia
Ministra Cyfryzacji
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie wymagań
technicznych i
eksploatacyjnych dla
urządzeń
konsumenckich
służących do odbioru
cyfrowych transmisji

Zespół Roboczy

radiofonicznych

ds.

(MC163)
Projekt
rozporządzenia
Ministra Cyfryzacji w
sprawie
szczegółowych
warunków i trybu
udzielania wsparcia
ze środków Funduszu
Szerokopasmowego
(MC158)

23.09.2020

16.09.2020

Telekomunikacji

0

Zespół Roboczy
ds.
23.09.2020

16.09.2020

Telekomunikacji

0
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Projekt
rozporządzenia
Prezesa Rady
Ministrów w sprawie
sposobu sporządzania
i przekazywania
informacji oraz
wymagań
technicznych dla
dokumentów
elektronicznych oraz
środków komunikacji
elektronicznej w
postępowaniu o
udzielenie
zamówienia
publicznego lub
konkursie (84).

Rada
25.09.2020

21.09.2020

Przedsiębiorców

0

Zespół Roboczy
Projekt ustawy o

ds. Recyclingu i

zmianie ustawy o

Gospodarki

odpadach (UD33).

25.09.2020

21.09.2020

Odpadami

2

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w
sprawie maksymalnej
wysokości
rekompensat z tytułu
Organizacje z

nieprzeznaczania do

sektora rolno-

sprzedaży niektórych
gatunków owoców i

05.10.2020

28.09.2020

spożywczego

0
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warzyw, dla których
rekompensaty te nie
zostały określone
(122)

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
ochronie konkurencji
i konsumentów
(UC15)

Rada
08.10.2020

05.10.2020

Przedsiębiorców

2

Projekt
rozporządzenia
Ministra Klimatu w
sprawie określenia
szczegółowych
kryteriów utraty
statusu odpadów dla
odpadów destruktu
asfaltowego (57)

Rada
15.10.2020

13.10.2020

Przedsiębiorców

2

Rada
Projekt nowelizacji

Przedsiębiorców/

Kodeksu cywilnego

Zespół Roboczy

(UD111)

21.10.2020

19.10.2020

ds. Franczyzy

2

Projekt
rozporządzenia
Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki
Rada

Regionalnej w
sprawie nabywania

03.11.2020

29.10.2020

Przedsiębiorców

1
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akcji Spółki
Publicznej w drodze
przymusowego
wykupu (220)

Nowelizacja ustawy o
odpadach oraz

Zespół Roboczy

niektórych innych

ds. Recyklingu i

ustaw (numer z

gospodarki

wykazu UC43)

06.11.2020

29.10.2020

odpadami

5

Rządowy projekt
ustawy o zmianie
ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku

Zespół Roboczy

w gminach oraz

ds. Recyklingu i

niektórych innych

gospodarki

ustaw - druk nr 723

06.11.2020

30.10.2020

odpadami

2

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
obrocie
instrumentami
finansowymi oraz
niektórych innych
ustaw (UC56)

Rada
12.11.2020

09.11.2020

Przedsiębiorców

1

Komunikat Komisji
do Parlamentu
Europejskiego, Rady,
Europejskiego
Komitetu
EkonomicznoRada

Społecznego i
Komitetu Regionów -

16.11.2020

12.11.2020

Przedsiębiorców

1
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Unia rynków
kapitałowych dla
obywateli i
przedsiębiorstw –
nowy plan działania
(COM/2020/590
final)
Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
jakości handlowej
artykułów rolnospożywczych oraz
niektórych innych
ustaw (UD142)

Rada
19.11.2020

13.11.2020

Przedsiębiorców

0

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
podatku od towarów i
usług oraz niektórych
innych ustaw (UC60)

Rada
20.11.2020

17.11.2020

Przedsiębiorców

1

Projekt
rozporządzenia
Prezesa Rady
Ministrów w sprawie
regulaminu
postępowania przy
rozpoznawaniu
odwołań do Krajowej
Izby Odwoławczej
(96)

Etapy znoszenia
restrykcji

Rada
23.11.2020

23.11.2020/
26.11.2020

17.11.2020

Przedsiębiorców

21.11.2020

Rada
Przedsiębiorców
/ Rada
Konsultacyjna

0

17+8
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Rada
Przedsiębiorców,
Zespół Roboczy
Projekt nowelizacji

ds. Motoryzacji;

Prawa o ruchu

Zespół Roboczy

drogowym (UD94)

07.12.2020

27.11.2020

ds. Transportu

Projekt nowelizacji

Rada

ustawy o

Przedsiębiorców,

elektromobilności i

Zespół Roboczy

paliwach

ds Klimatu i

alternatywnych

07.12.2020

27.11.2020

Energii

4

0

Projekt ustawy o
transporcie
materiałów
niebezpiecznych
drogą powietrzną

Rada
11.12.2020

07.12.2020

Przedsiębiorców

0

Wspieranie
podnoszenia jakości
edukacji włączającej
w Polsce

Rada
15.12.2020

10.12.2020

Przedsiębiorców

0

Projekt ustawy o
promowaniu
wytwarzania
energii elektrycznej
w morskich
farmach wiatrowych

Rada
21.12.2020

15.12.2020

Przedsiębiorców

0

Projekt nowelizacji
prawa
energetycznego

Rada
21.12.2020

15.12.2020

Przedsiębiorców

3

296

Projekt nowelizacji
rozporządzenia
Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki
Regionalnej w
sprawie
przekazywania NBP
danych niezbędnych
do sporządzania
bilansu płatniczego
oraz
międzynarodowej
pozycji inwestycyjnej
(255)

Rada
21.12.2020

16.12.2020

Przedsiębiorców

0

Założenia projektu
nowelizacji

Zespół Roboczy

ustawy o utrzymaniu

ds.

czystości i

Recyklingu i

porządku w gminach

Gospodarki

(UD 163)

28.12.2020

18.12.2020

Odpadami

1

Projekt
ustawy o statusie
artysty
zawodowego

Rada
29.12.2020

22.12.2020

Przedsiębiorców

1

Projekt nowelizacji
ustawy - prawo celne
oraz niektórych
innych ustaw (druk
sejmowy 833)

Rada
31.12.2020

28.12.2020

Przedsiębiorców

0
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Projekt nowelizacji
ustawy
- Prawo ochrony
środowiska
(druk senacki 286)

Rada
31.12.2020

28.12.2020

Przedsiębiorców

0

Projekt nowelizacji
ustawy o
rachunkowości
(UD154)

VII.

Rada
12.01.2021

31.12.2020

Przedsiębiorców

Akcje specjalne
Zespół ds. Obsługi Rady Przedsiębiorców przeprowadził w roku 2020 kampanie

masowe skierowane do organizacji członkowskich Rady:
1. Zwolnienie z ZUS-u dla przedsiębiorców, jak dla rolników
Prezydent RP wyszedł z inicjatywą objęcia zwolnieniem ze składek na ubezpieczenia
społeczne rolników. Składki do KRUS za wszystkich rolników zapłaci przez 3 miesiące
budżet państwa, na podstawie ulgi nieobwarowanej żadnymi wymogami biurokratycznymi.
Wprowadzenie podobnego systemu dla przedsiębiorców byłoby wyrazem troski o wszystkich
Polaków utrzymujących się z działalności gospodarczej, a jednocześnie uprościłoby
i przyspieszyło udzielanie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej. Taki postulat
sformułował Rzecznik.
Zespół ds. Obsługi Rady Przedsiębiorców przeprowadził w dniach 25-26 marca 2020 r.
akcję zbierania deklaracji poparcia tego postulatu, wskutek której postulat poparło 113
organizacji i 438 przedsiębiorców.
2. Postulat wyznaczenia terminu odmrożenia gospodarki
Rzecznik skierował apel do Prezesa Rady Ministrów o wyznaczenie i ogłoszenie daty
zakończenia ograniczeń w działaniu przedsiębiorstw najpóźniej na dzień 1 lipca 2020 r.
W wyniku przeprowadzonej przez Zespół ds. Obsługi Rady Przedsiębiorców w dniach 28
kwietnia – 8 maja 2020 r. akcji apel poparło 117 organizacji zrzeszonych w Radzie
Przedsiębiorców.
298

3. Dziesiątka Rzecznika
W wyniku przeprowadzonej w dniach 21 listopada – 4 grudnia 2019 r. akcji, zebrano
157 postulatów systemowych zmian w obszarze prawa gospodarczego i otoczenia biznesu,
które ułatwiłyby funkcjonowanie wszystkim przedsiębiorcom w Polsce.
Następnie, po wyłonieniu przez Biuro Rzecznika dziesięciu najważniejszych spośród
nich, przeprowadzono kolejną akcję, tym razem polegającą na zebraniu deklaracji poparcia
dla tak sformułowanej „Dziesiątki Rzecznika MŚP”. W ramach przeprowadzonych w dniach
15 lipca – 8 listopada 2020 r. działań trzykrotnie wykonano telefony do przedstawicieli
organizacji członkowskich Rady Przedsiębiorców. Ostatecznie „Dziesiątkę” poparło 205
organizacji przedsiębiorców.
Wynikiem tych działań było wystąpienie Rzecznika do Prezesa Rady Ministrów
z postulatem wprowadzenia zaproponowanych zmian w celu ułatwienia wyjścia gospodarki
z kryzysu wywołanego skutkami pandemii koronawirusa.
4. Publiczne konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych
i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz
ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (UD49).
Ministerstwo Rozwoju rozesłało projekt w ramach konsultacji do 416 organizacji
o różnym charakterze.
W związku z powyższym koordynator Zespołu ds. Obsługi Rady Przedsiębiorców
w dniach 12 – 14 października 2020 r. zwrócił się do:
• 70 spośród tych organizacji, będących jednocześnie członkami Rady
Przedsiębiorców, z prośbą o poparcie projektu,
• 227 spośród tych organizacji, będących organizacjami przedsiębiorców
niezrzeszonymi dotychczas w Radzie Przedsiębiorców, z prośbą o poparcie
projektu oraz z zaproszeniem do członkostwa w Radzie Przedsiębiorców.
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Rozdział IX Efekty działań medialnych dotyczących Rzecznika
Analizą

objęto

11

578

materiałów

dotyczących

Rzecznika

Małych

i

Średnich

Przedsiębiorców, opublikowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.: 724 w tytułach prasowych o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, 9 808 - w portalach
internetowych, 454 - w TV i 592 - w radio.

W porównaniu z wynikiem z roku 2019 (5 428 publikacji) – oznacza to wzrost r/r o 113%.
Wartość ekwiwalentu reklamowego (AVE) w tym okresie wyniosła 98 148 087 PLN.
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wartość

radio

tv

prasa

portale

8 661 603

21 054 445

27 924 720

40 507 319

ekwiwalentu

reklamowego (AVE)

W porównaniu z wynikiem z roku 2019 (wartość AVE 46 235 574 PLN) – oznacza to wzrost
r/r o 112%.
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Szacunkowa wartość dotarcia wyniosła 277 769 085 impresji.

wartość dotarcia

prasa

portale

tv

radio

30 029 045

54 312 973

91 472 997

101 954 070

W porównaniu z wynikiem z roku 2019 (170 742 196 impresji) – oznacza to wzrost r/r
o 62%.
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I. Prasa
W prasie zamieszczono łącznie 724 materiały, najwięcej z nich opublikowano w czerwcu,
październiku i listopadzie.

W prasie ogólnopolskiej

najwięcej

artykułów o Rzeczniku

Małych i

Średnich

Przedsiębiorców zamieszczono w Dzienniku Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Pulsie
Biznesu, Gazecie Wyborczej i Gazecie Polskiej Codziennie.
Najaktywniejsze

źródła

publikacji

Gazeta
Biuro

Dziennik Gazeta

Rzecznika

Prawna B

Rzeczpospolita Biznesu Wyborcza Codziennie

70

62

Puls

Gazeta

Polska

MŚP
48

17

16

II. Portale internetowe
Na portalach internetowych zamieszczono w sumie 9808 materiałów. W lipcu 2020 roku
odnotowano największą liczbę informacji.
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Najczęściej były one publikowane na portalach: msn.com, wnp.pl, rp.pl, radiomaryja.pl,
portalsamorzadowy.pl.
Najaktywniejsze
źródła publikacji

Biuro

msn.com wnp.pl rp.pl radiomaryja.pl portalsamorzadowy.pl

Rzecznika
MŚP

224

166

153 141

124

III. RTV
Nazwa Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców pojawiała się podczas audycji
radiowych i telewizyjnych łącznie w 1046 audycjach. Najwięcej audycji nadawano w maju
2020 roku.

Najczęściej audycje pojawiały się w stacjach TV Trwam, Radio Maryja, Radio TOK FM,
TVN24, Polsat News.
Najaktywniejsze źródła
publikacji

Biuro

TV

Radio

Radio TOK

Polsat

Rzecznika

Trwam

Maryja

FM

TVN24 News

MŚP

117

100

61

50

45
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IV. Social media i strona www
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców posiada trzy kanały społecznościowe:
Facebook, Twitter oraz YouTube.
- Facebook: https://www.facebook.com/BiuroRzecznikaMSP/
- Twitter: https://twitter.com/RzecznikMSP
-YouTube: https://www.youtube.com/rzecznikmsp
Głównym kanałem komunikacyjnym jest Facebook, który notuje dalsze dynamiczne wzrosty:
od 3 307 polubień w styczniu do 11 498 na koniec grudnia 2020 roku.
Liczba obserwujących na Twitterze wzrosła z 697 w styczniu 2020 roku do 1455 na koniec
grudnia 2020 roku.

Na stronie www Rzecznika opublikowano 242 Aktualności. Dane dotyczące ruchu na stronie
kształtują się następująco:

V. Kluczowe tematy dotyczące Biura Rzecznika
Ratuj Biznes
Pod koniec marca 2020 r. Rzecznik zainicjował akcję Ratuj Biznes - akcję informacyjnoorganizacyjną, w której Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców informuje
przedsiębiorców o przysługujących im możliwościach w zakresie zwrócenia się o pomoc,

305

wsparcie, ulgę lub zwolnienie w sytuacji różnorakich należności publicznoprawnych. Na ten
temat ukazało się 408 publikacji – 330 w Internecie, 40 w prasie, 23 w TV i 15 w radio.
Bon turystyczny
Na temat uwag Rzecznika, dotyczących bonu turystycznego i jego dostępności, ukazało się
790 publikacji – 679 w Internecie, 37 w prasie, 9 w TV i 65 w radio.
Sprawozdanie roczne za 2019 rok i priorytety na 2020 rok
Po konferencji, zorganizowanej 19 lutego 2020 r., media pisały na temat wyników
osiągniętych przez Biuro Rzecznika oraz o priorytetach na 2020 rok. Na ten temat ukazało się
139 publikacji – 110 w Internecie, 7 w prasie, 1 w TV i 21 w radio.
Dziesiątka Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
W 2020 roku Rzecznik ogłosił listę priorytetów, których realizacja wpłynęłaby pozytywnie na
prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Na ten temat ukazało się 468 publikacji –
381 w Internecie, 49 w prasie, 23 w TV i 15 w radio.
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Rozdział X Wybrana aktywność Rzecznika wypełniająca przesłanki art. 8 pkt 4 ustawy
o Rzeczniku, czyli inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej
w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa
gospodarczego

Data
8 stycznia 2020

25 stycznia 2020

Miasto
Warszawa

Warszawa

Wydarzenie

Uwagi

Posiedzenie

Spotkanie

Parlamentarnego

z Rzecznikiem

Zespołu ds. Rozwoju

Małych

i Wsparcia

i Średnich

Przedsiębiorstw

Przedsiębiorców

Wielka Gala Liderów
Polskiego Biznesu
(BCC)

28 stycznia 2020

Katowice

Regionalne
Gospodarcze
Otwarcie Roku
(Regionalna Izba
Gospodarcza
w Katowicach)

28 stycznia 2020

Katowice

Spotkanie
konsultacyjne
z przedsiębiorcami

29 stycznia 2020

Kraków

Spotkanie
konsultacyjne
z przedsiębiorcami

29 stycznia 2020

Kraków

30 stycznia 2020

Łódź

Uroczyste podpisanie
porozumienia
o współpracy
z OIRP Kraków
Posiedzenie plenarne
Wojewódzkiej Rady
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Dialogu Społecznego
Województwa
Łódzkiego
31 stycznia 2020

Warszawa

Gala FrancuskoPolskiej Izby
Gospodarczej 2020
"Carnaval de Nice"

1 lutego 2020

Warszawa

Gala wręczenia
nagród
Europejskiego Klubu
Biznesu Polska

4-5 lutego 2020

Rzeszów

Forum Polska-

Udział w panelu pt.

Ukraina

„Jak usuwać
bariery
międzynarodowej
współpracy
gospodarczej?”

4 lutego 2020

Rzeszów

Spotkanie
konsultacyjne
z przedsiębiorcami

6 lutego 2020

Łomża

Śniadanie biznesowe
Urzędu Miasta
Łomży - Łomża

8 lutego 2020

Radzyń Podlaski

Spotkanie

Wręczenie

z przedsiębiorcami

statuetki
przedsiębiorcom

12 lutego 2020

Warszawa

Konwent Business
Centre Club

14 lutego 2020

Gdańsk

Gala Pracodawców

Wręczenie nagrody

Pomorza

Pomorski
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Pracodawca Roku
2019
14 lutego 2020

Gdańsk

Spotkanie
konsultacyjne
z przedsiębiorcami

19 lutego 2020

Warszawa

Konferencja prasowa
dot. działalności
Rzecznika w roku
2019

21 lutego 2020

Białystok

Spotkanie
konsultacyjne
z przedsiębiorcami

22 lutego 2020

Białystok

Wielka Gala Biznesu

Wręczenie nagrody
przedsiębiorcom

27 lutego 2020

Biała Podlaska

Spotkanie „Piątka na

Wystąpienie pt.

100 dni Rządu”

„Praktyka
funkcjonowania
Konstytucji
Biznesu w
kontekście
problemów
i wyzwań MSP”

3 marca 2020

Warszawa

Posiedzenie Rady
Dialogu Społecznego

6 marca 2020

Kalisz

Spotkanie
z przedsiębiorcami

10 marca 2020

Chełm

Spotkanie
z przedsiębiorcami

12 marca 2020

Warszawa

Spotkanie
Prezydenta RP
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z sektorem
finansowym
29 kwietnia 2020

Warszawa

Webinar z udziałem
Rzecznika (Instytut
Ad Rem - BielskoBiała)

11 maja 2020

Warszawa

Wideokonferencja
z branżą
gastronomiczną

11 maja 2020

Warszawa

Wideokonferencja
z branżą fryzjerską

11 maja 2020

Warszawa

Wideokonferencja
z branżą fitness

11 maja 2020

Warszawa

Wideokonferencja
z branżą kulturalną

19 maja 2020

Warszawa

Wideokonferencja
z Ministerstwem
Rozwoju i branżą
tatuażową

19 maja 2020

Warszawa

Wideokonferencja
z Ministerstwem
Rozwoju i branżą
weselną

20 maja 2020

Warszawa

Wideokonferencja
z Ministerstwem
Rozwoju i branżą
solariów

20 maja 2020

Warszawa

Okrągły Stół
Gospodarczy
w ramach
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Europejskiego
Kongresu
Gospodarczego
(online)
26 maja 2020

Warszawa

Webinarium

Temat webinarium:

w ramach Dni

Rola Rzecznika

Przedsiębiorczości

w realizacji

Społecznej

Konstytucji

Akademii Nauk 2020
26 maja 2020

Warszawa

Biznesu

Webinarium z Polską
Grupą
Motoryzacyjną

26 maja 2020

Warszawa

Webinarium
z Rotary Club Łódź

3 czerwca 2020

Warszawa

Wideokonferencja
z branżą eventową

18 czerwca 2020

Łódź

Posiedzenie
Wojewódzkiej Rady
Dialogu Społecznego

24 czerwca 2020

Warszawa

Szczyt Klimatyczny

Udział w panelu pt.

TOGETAIR 2020

„Świat po
pandemii, ale przed
kryzysem
klimatycznym czy wejdziemy
w nową epokę czy
ugrzęźniemy
w starych
schematach?”

25 czerwca 2020

Pszczyna

Konferencja Think

311

Eco! Forum
30 czerwca 2020

Warszawa

Debata w Agencji
Rozwoju Przemysłu

8 lipca 2020

Warszawa

Wideokonferencja
z Ministerstwem
Rozwoju ws.
rozmrożenia branży
tanecznej

6 sierpnia 2020

Warszawa

Zgromadzenie
Narodowe
(zaprzysiężenie
Prezydenta RP)

7 sierpnia 2020

Terespol

Spotkanie
z przedsiębiorcami

1 września 2020

Warszawa

Spotkanie ze
Związkiem
Organizatorów
Sportu Masowego

4 września 2020

Katowice

Europejski Kongres
Gospodarczy

8-9 września 2020

Karpacz

Forum Ekonomiczne

Udział w panelu pt.
„"MŚP kołem
zamachowym
polskiej
gospodarki" oraz
w debacie
„Wyzwania
podatkowe
w gospodarce po
pandemii”
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25 września 2020

Biała Podlaska

Obchody 30.
rocznicy powstania
samorządu
terytorialnego

1 października 2020

Gdańsk

Posiedzenie Rady
Przedsiębiorców przy
Rzeczniku

1 października 2020

Gdańsk

Posiedzenie
Pomorskiego
Zespołu
Konsultacyjnego

5 października 2020

Białystok

Spotkanie ws.
zniesienia
kwarantanny dla
pracowników
z Białorusi

7 października 2020

Warszawa

Spotkanie
z przedsiębiorcami
z branży strzeleckiej

8 października 2020

Katowice

Samorządowe Forum

Udział w panelu pt.

Kapitału i Finansów

„Odpowiedzialność
dyscyplinarna
urzędników”

19 października

Warszawa

z branżą ślubną

2020
19 października

Warszawa

2020

Wideokonferencja
z branżą fitness

2020
19 października

Wideokonferencja

Warszawa

Wideokonferencja
z branżą handlową
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26 października

Warszawa

Debata
„W poszukiwaniu

2020

trwałych
mechanizmów
rozwoju polskiej
gospodarki” (Forum
Polskiej Gospodarki)
3 listopada 2020

Warszawa

Wideokonferencja
z branżą eventową

4 listopada 2020

Warszawa

Forum Rynku

Udział w panelu

Spożywczego

pt. „Handel w roli

i Handlu

bohatera – nowy
wizerunek, nowe
wymagania”

6 listopada 2020

Warszawa

Rada
Przedsiębiorczości
przy Prezydencie RP

6 listopada 2020

Warszawa

Wideokonferencja
z branżą eventową,
hotelową,
gastronomiczną oraz
fitness

9 listopada 2020

Warszawa

Konferencja ws.
Dziesiątki Rzecznika

12 listopada 2020

Warszawa

II Podkarpacki
Kongres
Gospodarczy

17 listopada 2020

Warszawa

Posiedzenie
sejmowej Komisji
Kultury Fizycznej,
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Sportu i Turystyki
ws. branży fitness
18 listopada 2020

Warszawa

Posiedzenie
senackiej komisji
Budżetu i Finansów
Publicznych ws.
estońskiego CIT
i ryczałtu

18 listopada 2020

Warszawa

Webinarium nt.
wsparcia
finansowania
przedsiębiorców
poprzez zachęcenie
ich do emisji
obligacji
korporacyjnych
(Społeczna
Akademia Nauk)

19 listopada 2020

Warszawa

Debata nt. wyzwań
dla MŚP w ramach
tzw. Czwartkowego
Forum SGH

20 listopada 2020

Warszawa

Wodzisławski Dzień
Przedsiębiorczości

20 listopada 2020

Warszawa

Posiedzenie Rady
Przedsiębiorców przy
Rzeczniku
(z udziałem
Wicepremiera
Jarosława Gowina)

23 listopada 2020

Warszawa

Europejski Kongres

Udział w panelu pt.

Małych i Średnich

„Fundusze
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Przedsiębiorstw

międzynarodowe
jako jedna z sił
napędowych
pomagających
finansować
inwestycje w MŚP
w realiach COVID19”

24 listopada 2020

Warszawa

Posiedzenie
senackiej Komisji
Rodziny, Polityki
Senioralnej
i Społecznej,
Gospodarki
Narodowej
i Innowacyjności

25 listopada 2020

Warszawa

Wideokonferencja
z branżą fitness
i basenową

27 listopada 2020

Warszawa

Ogólnopolski Zjazd

Udział w debacie

Firm Rodzinnych

pt. „Co po

U-RODZINY

kryzysie? Jak
uleczyć
gospodarkę,
biznes, miasta
i rodziny?”

3 grudnia 2020

Warszawa

Posiedzenie Komisji
Polityki Społecznej
i Rodziny

8 grudnia 2020

Warszawa

Posiedzenie Rady
Naukowej przy
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Rzeczniku
9 grudnia 2020

Warszawa

Prezentacja raportu
nt. SENT

14 grudnia 2020

Warszawa

Posiedzenie Rady
Przedsiębiorców przy
Rzeczniku

16 grudnia 2020

Warszawa

Posiedzenie
Dolnośląskiego
Zespołu
Konsultacyjnego

16 grudnia 2020

Warszawa

Posiedzenie
Wielkopolskiego
Zespołu
Konsultacyjnego

17 grudnia 2020

Warszawa

Posiedzenie Sztabu
Pomorskich
Przedsiębiorców

17 grudnia 2020

Warszawa

Posiedzenie Rady
Dialogu Społecznego

22 grudnia 2020

Warszawa

Gospodarcze

Podsumowanie

Zamknięcie Roku

spotkania oraz

Regionalnej Izby

omówienie działań

Gospodarczej

Rzecznika

w Katowicach

w roku 2020
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Rozdział XI Wybrana aktywność Zastępcy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
wypełniająca przesłanki art. 8 pkt 4 ustawy o Rzeczniku, czyli inicjowanie i organizowanie
działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem
działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności
w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego
Data
11 stycznia 2020

Miasto
Warszawa

Wydarzenie

Uwagi

Wektory 2019 i Bal
Pracodawców RP

25 stycznia 2020

Warszawa

Wielka Gala
Liderów Polskiego
Biznesu (BCC)

4-5 lutego 2020

Rzeszów

Forum Polska-

Moderacja panelu pt.

Ukraina

„Transgraniczna
współpraca i
znoszenie barier dla
polsko-ukraińskich
przedsiębiorstw”

19 lutego 2020

Warszawa

Konferencja prasowa
dot. działalności
Rzecznika w roku
2019

11 marca 2020

Kraków

Uroczyste
podpisanie
porozumienia
z WPiA UJ

8 kwietnia 2020

Warszawa

Wideokonferencja
z Łódzką Izbą
PrzemysłowoHandlową

26 maja 2020

Warszawa

Webinarium nt. akcji
Ratuj Biznes
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(Wałbrzyska
Specjalna Strefa
Ekonomiczna)
5 czerwca 2020

Warszawa

Wideokonferencja
z Ministerstwem
Infrastruktury
i branżą
przewoźników
autobusowych

24 czerwca 2020

Warszawa

Szczyt Klimatyczny

Udział w panelu pt.

TOGETAIR 2020

„Razem dla klimatu jak wspólnie
budować zieloną
przyszłość?
O synergii działań od jednostek, po
międzynarodowe
instytucje i biznes”

31 lipca 2020

Warszawa

Spotkanie z branżą
skórzaną i
obuwniczą

24-25 sierpnia 2020

Gdynia

Forum Wizja

Udział w panelu pt.

Rozwoju

„Znaczenie
utrzymania ryczałtu
składek do ZUS oraz
podwyższenie do 2
mln. euro przychodu
progu zastosowania
ryczałtu dla
przedsiębiorców”

8-9 września 2020

Karpacz

Forum Ekonomiczne Udział w panelu pt.
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„Polskie MŚP
dostawcami dla
globalnych graczy”
9 grudnia 2020

Warszawa

Europejski Kongres

Udział w panelu pt.

Samorządów

„Patriotyzm lokalny
w gospodarce. Czy
biznes regionalny
może być alternatywą
względem wielkich
przedsiębiorstw?”

9 grudnia 2020

Warszawa

Podpisanie
porozumienia
z OIRP Warszawa
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Rozdział XII Rada Konsultacyjna
Rada Konsultacyjna jest organem pomocniczym Rzecznika Małych i Średnich
Przedsiębiorców o charakterze opiniodawczo-doradczym. Została powołana Zarządzeniem
Nr 5 Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie
powołania i nadania regulaminu Radzie Konsultacyjnej Rzecznika Małych i Średnich
Przedsiębiorców. Działa na podstawie Regulaminu nadanego Zarządzeniem Nr 5 Rzecznika
Małych i Średnich Przedsiębiorców z dnia 29 maja 2020 r. i zmienionego Zarządzeniem Nr 7
Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z dnia 14 października 2020 r. w sprawie
zmiany regulaminu Rady Konsultacyjnej Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz
ogłoszenia tekstu jednolitego. Zgodnie z rzeczonym Regulaminem, do zadań Rady należy
w szczególności:
1) wspieranie Rzecznika wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu dialogu i konsultacji ze
środowiskami przedsiębiorców;
2) wymiana wiedzy i informacji o otoczeniu gospodarczym i działalności przedsiębiorstw,
w szczególności z perspektywy lokalnej;
3) wspieranie Rzecznika w opiniowaniu projektów aktów normatywnych dotyczących
interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia
działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w zakresie
występowania z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę
innych aktów prawnych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej;
4) opracowywanie i przyjmowanie stanowisk w zakresie spraw związanych z interesami
przedsiębiorców oraz polityką gospodarczą państwa;
5) inicjowanie współpracy między Rzecznikiem, środowiskami przedsiębiorców, organami
władzy publicznej, organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi, samorządami
prawniczymi, instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi oraz innymi podmiotami
działającymi na rzecz przedsiębiorców przedsiębiorczości;
6) wspieranie Rzecznika w prowadzonej działalności edukacyjnej i informacyjnej, w zakresie
dotyczącym podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej;
7) inicjowanie współpracy i rozwój relacji między przedsiębiorcami w celu rozwoju
przedsiębiorczości;
8)

inicjowanie

i

krzewienie

działań

mających

na

celu

kształtowanie

postaw

pro-przedsiębiorczych w społeczeństwie.

321

W skład Rady Konsultacyjnej wchodzą wojewódzkie zespoły konsultacyjne złożone
z lokalnych przedsiębiorstw (spółki cywilne oraz spółki jawne, spółki partnerskie, spółki
komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
i spółki akcyjne) na podstawie zaakceptowanego przez Rzecznika wniosku o członkostwo
albo na podstawie akceptacji zaproszenia do przystąpienia do Rady wystosowanego przez
Rzecznika.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. w skład Rady Konsultacyjnej wchodzi pięć zespołów
konsultacyjnych w następujących województwach: pomorskim, zachodniopomorskim,
małopolskim, dolnośląskim i wielkopolskim.

I. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Radzie Konsultacyjnej w wojewódzkich zespołach
konsultacyjnych
A. Województwo pomorskie:
1. Bosch Centrum Agares Barbara, Jerzy Schmidt Spółka Jawna
2. Eurotel S.A.
3. SAM 34 Marek Theus Spółka Jawna
4. GROSZ M. Zieńkowicz, S. Zieńkowicz Spółka Jawna
5. Alma s.c.
6. ADA Kowalski Perska sp.j.
7. Grupa Zdunek Sp.k.
8. Zakład PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "Jawor" Zbigniew Świadek
9. Eskulap Kisiel Łukaszewska sp.j.
10. "STENCEL STOLARSTWO" SPÓŁKA CYWILNA ZBIGNIEW STENCEL & TERESA
STENCEL & TOMASZ STENCEL
Przewodniczącym

zespołu

pomorskiego

został

Pan

Marek

Theus

reprezentujący

przedsiębiorstwo SAM 34 Marek Theus Spółka Jawna
B. Województwo zachodniopomorskie:
1. PRO-WAM Sp. z o. o.
2. TSL Nordic Sp. z o. o.
3. Hotel Medical SPA Unitral Sp. z o. o. Spółka komandytowa
4. Seamor International Ltd. Sp. z o. o.
5. Browar Połczyn - Zdrój Sp. z o. o.
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6. Dekret Biuro Rachunkowe
7. TERMOPROJEKT HIRNY, SULIMA SP. J
8. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Inwestycyjnych Piotr Flens
9. Hotel Lidia Sp. z o. o. Spółka komandytowa
10. Hotel Senator Sp. z o. o. Spółka komandytowa
11. Zakład Produkcji Betonu DURABET
12. MIKROSERWIS Spółka Cywilna
13. Mojsiuk Sp z o. o. Spółka komandytowa
14. Legal HR
Przewodniczącym zespołu zachodniopomorskiego został Pan Mariusz Tomiak, Prezes
Zarządu Hotel Medical SPA Unitral Sp. z o. o. Spółka komandytowa
C. Województwo małopolskie:
1. XF Franchise Sp. z o. o.
2. Intermag Sp. z o. o.
3. Nycz Intertrade Sp. z o. o.
4. Lajkonik House of Bakery Sp. z o. o.
5. Mo-Bruk S.A.
6. TLC Sp z o. o.
7. PKM Olkusz Sp. z o. o.
8. Ziko Apteka Sp. z. o. o.
9. Wojas S.A
10. Sądecki Bartnik Sp. z o. o.
11. CONHPOL HENRYK KONOPKA
12. Newag S.A.
13. Chemobudowa - Kraków S.A.
Przewodniczącym zespołu małopolskiego został Pan Jan Zając, Przewodniczący Rady
Nadzorczej Ziko Apteka Sp. z o. o.
D. Województwo dolnośląskie:
1. Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.
2. METALERG Sp. z o. o.
3. HASCO LEK S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ
4. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
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5. Kaczmarski Inkasso Sp. z o. o. Spółka komandytowa
6. TradeBridge Sp. z o. o.
7. CountMe Sp. z o. o.
8. ARRA Group Sp. z o. o. Spółka komandytowa
9. Selena FM S.A.
10. Loss Prevention Experts Sp. z o. o. Spółka komandytowa
Przewodniczącym zespołu dolnośląskiego został Pan Adam Łącki, Prezes Zarządu Krajowego
rejestru Długów, Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
E. Województwo wielkopolskie:
1. ZPCZ Zakład Produkcji Części zamiennych do maszyn rolniczych
2. Zephyr Polska Sp. z o. o.
3. GB Frąckowiak Spółka jawna
4. Hydrowodkan Sp. z o. o.
5. Pikralidia Sp. z o.o.
6. Firma Handlowo Usługowa Woga Spółka jawna
7. MDW S.A.
8. SWGK
9. ORDO POZNAŃ Sp. z o. o. Spółka komandytowa
10. Konto Aleksandra, Mateusz Miękwicz I Wspólnik Sp. k.
Przewodniczącą zespołu wielkopolskiego została Pani Jagoda Gołębiewska, Partner SWGK.

II. Rada Konsultacyjna - odbyte spotkania
1.

Gdańsk - 1 października 2020 r. - spotkanie inaugurujące powstanie pomorskiego zespołu
Rady Konsultacyjnej z udziałem Rzecznika Adama Abramowicza

2.

Mielno

-

16

października

2020

r.

-

spotkanie

inaugurujące

powstanie

zachodniopomorskiego zespołu Rady Konsultacyjnej z udziałem Rzecznika Adama
Abramowicza
3.

Warszawa - 27 listopada 2020 r. - konferencja online inaugurująca powstanie
małopolskiego zespołu Rady Konsultacyjnej z udziałem Rzecznika Adama Abramowicza
oraz Zastępcy Rzecznika Jacka Cieplaka
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4.

Warszawa – 16 grudnia 2020 r. - konferencja online inaugurująca powstanie
dolnośląskiego zespołu Rady Konsultacyjnej z udziałem Rzecznika Adama Abramowicza

5.

Warszawa - 16 grudnia 2020 r. - konferencja online inaugurująca powstanie
wielkopolskiego

zespołu

Rady

Konsultacyjnej

z

udziałem

Rzecznika

Adama

Abramowicza
Podczas ww. spotkań omawiano cel i zasady funkcjonowania wojewódzkich zespołów
Rady Konsultacyjnej. Rzecznik zaprezentował także założenia ,,Dziesiątki Rzecznika MŚP”.
Dokonano również wyboru przewodniczących poszczególnych zespołów.

III. Rada Konsultacyjna na stronie internetowej Biura Rzecznika
Biuro

prowadzi

Rzecznika

www.rzecznikmsp.gov.pl.

Na

stronie

witrynę
tej

będzie

podmiotową

pod

funkcjonować

zakładka

adresem:
„Rada

Konsultacyjna”, której projekt jest aktualnie w przygotowaniu. Zakładka zawierać będzie:
1.

Podstawowe informacje o celach i zasadach działania Rady Konsultacyjnej przy
Rzeczniku;

2.

Interaktywną mapę Polski z listą przedsiębiorców wchodzących w skład zespołu Rady
Konsultacyjnej w danym województwie;

3.

Regulamin Rady Konsultacyjnej oraz informacje o ochronie danych osobowych;

4.

Informacje kontaktowe;

5.

Informacje o datach, tematyce, agendzie posiedzeń i spotkań zespołów Rady
Konsultacyjnej wraz z prezentacjami, materiałami dodatkowymi;

6.

Pisma kierowane przez Rzecznika do właściwych organów w sprawach będących
przedmiotem prac Zespołów Konsultacyjnych Rady.

IV. Biuletyn Biura Rzecznika
Rada Konsultacyjna współpracuje przy opracowywaniu biuletynu „Aktualności Biura
Rzecznika”. Biuletyn jest rozsyłany drogą elektroniczną do zarejestrowanych osób, w tym
wszystkich członków Rady Konsultacyjnej i osób zainteresowanych działalnością Biura
Rzecznika.
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Rozdział XIII Działania podjęte w ramach podróży służbowej do Brukseli pracownika Biura
Rzecznika, dotyczące zainicjowania współpracy z Instytucjami Unii Europejskiej

1.

Rozpoznanie podmiotów oraz osób biorących udział w procesach stanowienia

2.

prawa unijnego dotyczącego sektora MŚP.

3.

Konsultacje z Europosłami oraz ich asystentami.

4.

Udział w trilogach dotyczących zielonego finansowania oraz Mobility Package.

5.

Udział w procesie proponowanej nowelizacji dyrektywy usługowej.

6.

Nawiązanie współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE.

7.

Nawiązanie współpracy z Ambasadą RP i środowiskiem MŚP w Belgii.

8.

Rozpoznanie organizacji pozarządowych aktywnych w procesach prawodawczych.

9.

Udział w konferencjach i spotkaniach branżowych dotyczących sektora MŚP.

10. Nawiązanie współpracy z przedstawicielstwami regionów.
11. Przekazanie

Radzie

Przedsiębiorców

bieżących

problemów

wskazanych

przez

środowiska unijne.
12. Analiza legislacji dotyczącej Dyrektywy Mobilności.
13. Współpraca z Radą Przedsiębiorców w zakresie proponowanych zmian Dyrektywy.
14. Analiza projektów dotyczących rekompensat CO2 w sektorach: cementowym, nawozów
sztucznych oraz miedziowym.
15. Analiza niewykorzystywanych w 2019 r. przez polski sektor MŚP mechanizmów
finansowania w ramach Horyzontu 2020.
16. Współpraca z przedstawicielami polskiego sektora MŚP dotycząca legislacyjnych
i organizacyjnych aspektów funkcjonowania sektora.
17. Analiza działań zmierzających do zamknięcia rynków poszczególnych krajów
członkowskich – jako sprzecznych z zasadami UE.
18. Udział w konferencjach i spotkaniach branżowych dotyczących sektora MŚP.
19. Analiza projektów dotyczących rekompensat CO2 w sektorach: cementowym, nawozów
sztucznych oraz miedziowym.
20. Przekazanie stanowiska Rzecznika w sprawie rekompensat CO2.
21. Analiza oraz zoperacjonalizowanie wykorzystania funduszy europejskich w ramach
Horyzontu 2020 oraz innych mechanizmów dostępnych dla MŚP.
22. Wskazanie działań eksperckich na poziomie Polskim oraz operacjonalizacja zgłoszeń
do puli ekspertów KE.
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23. Analiza strategii Komisji Europejskiej dla MŚP oraz bieżącego procesu modyfikującego
strategię w związku z epidemią koronawirusa.
24. Analiza oraz przekazanie stanowiska Rzecznika w sprawie europejskiej pensji
minimalnej.
25. Analiza możliwości wykorzystania mechanizmów Green Deal pod kątem transferów
finansowych dla MŚP.
26. Analiza filaru cyfryzacji UE.
27. Przygotowania do Rady Przedsiębiorców dotyczącej Green Deal.
28. Przygotowanie webinaru dotyczącego cyfryzacji UE.
29. Przygotowanie webinaru dotyczącego europejskich działań osłonowych w związku
z epidemią COVID.
30. Przygotowanie i przekazanie stanowiska Rzecznika w sprawie 2030 Climate Target Plan.
31. Przygotowanie informacji o bieżących naborach do ciał eksperckich UE.

327

Rozdział XIV Oddział Terenowy w Krakowie

I. Wnioski rozpatrzone w 2020 r.
1.

Ogółem: 1178

2.

Wnioski przyjęte przez Oddział do dalszego procedowania (art. 10 ust 3 pkt 1-3
ustawy o Rzeczniku): 657

3.

Wnioski wobec których nastąpiła odmowa podjęcia działań (art. 10 ust 3 pkt 4 ustawy
o Rzeczniku): 486

4.

Wnioski przekazane do innych oddziałów / wydziałów Biura Rzecznika / innych
organów 94

5.

Wnioski cofnięte przez wnioskodawców: 23

Przyczyny odrzucenia wniosków:
−

cywilny charakter sprawy: 232 (47.7%)

−

brak kompetencji Rzecznika: 118 (24.3%)

−

brak przesłanek merytorycznych do podjęcia interwencji: 98 (20.2%)

−

brak legitymacji do wniesienia wniosku: 25 (5.1%)

−

brak możliwości wniesienia skargi nadzwyczajnej z przyczyn formalnych: 13
(2.7%)

328

II. Wnioski przyjęte do dalszego procedowania – problematyka spraw zgłaszanych do
Rzecznika
W Oddziale Terenowym w Krakowie rozpoznane zostały 1178 wnioski od
przedsiębiorców, z czego do dalszego procedowania, w tym do interwencji procesowej,
zakwalifikowano 657 spraw.
W pozostałych sprawach wnioski zostały odrzucone z uwagi na brak ustawowych
kompetencji Rzecznika do podjęcia czynności interwencyjnych.
Sprawy

odrzucone

dotyczyły

głównie

postępowań

zawisłych

przed

sądami

powszechnymi lub sporów między przedsiębiorcami.
W przypadku 207 spraw Rzecznik wezwał do uzupełnienia braków formalnych wniosku
i nadal oczekuje na przesłanie wymaganych dokumentów.
W ramach prowadzonej działalności Oddział Terenowy w Krakowie współpracował
z pozostałymi Oddziałami Terenowymi oraz z Wydziałem Interwencji Procesowej
i Wydziałem Legislacyjno-Prawnym w Warszawie.

1.

Sprawy z zakresu prawa podatkowego: 129
Łącznie rozpatrzono 129 wniosków dotyczących problematyki podatkowej. Wśród

zagadnień rozpatrywanych w 2020 roku występowały kwestie dotyczące:
− rozliczenia PIT w związku z wniesieniem wkładu do Spółki Akcyjnej;
− pomocy, z jakiej można skorzystać, jeżeli na początku marca złożyło się wniosek do
ZUS i US o raty, ale nie otrzymało się jeszcze decyzji w sprawie rat;
− cła wspólnotowego na elementy metalowe sprowadzane z Indonezji;
− odmowy wznowienia postępowania podatkowego w sprawie importu elementów
metalowych z Indonezji;
− zwrotu VAT w związku z brakiem dochodów w kwietniu 2020 r., z powodu pandemii
COVID-19;
− postulatów branży turystycznej reprezentowanej przez Krakowską Izbę Turystyki,
Małopolską Izbę Hotelarstwa Gremium oraz Krakowską Kongregację Kupiecką ws.
zwolnienia z podatków i opłat należnych gminie;
− uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa do wniosków składanych w Biurze
Rzecznika;
− rozliczania VAT od paliwa od samochodów ciężarowych;
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− sporu z Urzędem Skarbowym ws. egzekucji przedawnionych roszczeń;
− skargi kasacyjnej od wyroku w sprawie cła należnego z tytułu importu towarów
z Rosji;
− kontroli u wspólnika spółki jawnej niebędącego przedsiębiorcą;
− instrumentalnego wykorzystania k.k.s. w sprawie zobowiązania w podatku
dochodowym od osób prawnych CIT za 2014 rok.
− kontroli podatkowej prowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu
w podatku od towarów i usług za lata 2013-2015;
− kontroli

podatkowej

prowadzonej

przez

Naczelnika

Urzędu

Skarbowego

w Kołobrzegu w VAT za okres marzec 2018 r. – marzec 2019 r.;
− ustanowienia zastawu skarbowego tytułem zabezpieczenia zaległości podatkowej
w podatku od towarów i usług za okres maj-grudzień 2004 r., styczeń-sierpień 2005 r.
oraz październik 2011 r.;
− zajęcia rachunku bankowego z tytułu zaległości w podatku od towarów i usług,
pomimo iż zdaniem wnioskodawcy zaległość ta została uregulowana;
− postępowania podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług
transakcji dokonania wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki z tytułu objęcia
akcji;
− karuzeli podatkowej w VAT i związanych z tym kontroli podatkowych i postępowań
podatkowych w VAT za 2014 i 2015 r. oraz podatku PIT za 2015 r.;
− odmowy zwrotu VAT oraz zakwestionowania prawa do odliczenia VAT w związku
z transakcją zbycia całości przedsiębiorstwa, gdyż transakcja zmierzała do nadużycia
prawa i jej celem było uzyskanie korzyści podatkowej;
− kontroli podatkowych oraz postępowań podatkowych w VAT za sierpień, wrzesień,
październik, listopad, grudzień 2016 r oraz styczeń 2017 r. prowadzonych przez
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu w kontekście obrotu karuzelowego.
Postępowania podatkowe i kontrole trwają wiele miesięcy. Ponadto w sprawie pojawia
się kwestia przedłużania terminu zwrotu podatku od towarów i usług;
− postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Zawierciu do majątku przedsiębiorcy w związku z zaległością podatkową w VAT;
− postępowania podatkowego w podatku od towarów i usług za lata 2013-2015;
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− postępowania podatkowego w VAT oraz instrumentalnego wszczęcia postępowania
karnego skarbowego w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania
podatkowego;
− ustalenia stawki VAT przy usługach kompleksowych;
− zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług - 2x;
− postępowania podatkowego w podatku od towarów i usług za 2007 r.;
− sporu prawnego z Urzędem Skarbowym Warszawa-Bemowo;
− sporu prawnego z Urzędem Celno-Skarbowym w Przemyślu;
− postępowania podatkowego w podatku od towarów i usług za 2013 r. z tytułu nabycia
paliwa;
− postępowania podatkowego w VAT za 2011 r.;
− długotrwałej kontroli podatkowej w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu
VAT;
− postępowania podatkowego w VAT listopad 2015 r. – styczeń 2016 r.;
− błędnego rozliczenia podatku od towarów i usług przez agenta celnego;
− postępowania podatkowego w VAT za sierpień i wrzesień 2015 r.
− postępowania podatkowego w podatku od towarów i usług oraz przywrócenia terminu
do wniesienia odwołania;
− postępowania podatkowego w VAT z tytułu sprzedaży kodów do gier na rzecz spółki
z siedzibą na terytorium Niemiec oraz w Hongkongu;
− zbyt uporczywego postępowania egzekucyjne w przedmiocie zaległości z tytułu VAT;
− postępowania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy od
października 2013 r. do – listopada 2016 r. i odmowy odliczenia tego podatku z uwagi
na rzekomy udział w obrocie karuzelowym;
− postępowania w przedmiocie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz
prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za poszczególne
okresy 2015 r.;
− instrumentalnego wszczęcia postępowania karnego skarbowego wobec przedsiębiorcy
przez Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu
w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2015 r.;
− kontroli rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości
obliczania podatku od towarów i usług za poszczególne okresy od 1 lutego 2019 r. do
30 kwietnia 2019 r.;
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− naruszenia przepisów prawa podatkowego przez podmioty rynku farmaceutycznego;
− zaległości podatkowej w podatku PIT za 2016 r. i 2018 r. oraz rozłożenia tejże
zaległości na raty przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie;
− postępowania podatkowego w przedmiocie PIT za 2011 r.;
− podatku PIT 4 za okres styczeń-grudzień 2014 r. oraz orzeczenie o odpowiedzialności
płatnika z tytułu pobranego i niewypłaconego w ustawowym terminie podatku
dochodowego od osób fizycznych należnego od wypłaconych wynagrodzeń w okresie
od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.;
− nieprawidłowości

w

zakresie

postępowania

podatkowego

prowadzonego

w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r.
− postępowania w sprawie nałożenia kary z powodu niewpisania numeru licencji do
zgłoszenia przewozu;
− postępowania w sprawie nałożenia kary w wysokości 20 000 zł z tytułu niezgłoszenia
przewozu towaru podlegającego zgłoszeniu SENT;
− kary pieniężnej w związku z transportem wyrobów wrażliwych (SENT);
− podatku akcyzowego - uzgodnienie możliwości samodzielnego odnotowywania
obciążenia zabezpieczenia generalnego na podstawie ustawy o podatku akcyzowym;
− ustawy

o

rachunkowości

–

interpretacja

zapisów

zawartych

w

ustawie

o rachunkowości w kontekście zapisów Konstytucji Biznesu;
− kontroli dokumentów finansowych prowadzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego
Warszawa-Bemowo w związku z wypowiedzeniem umowy z PARP;
− podatku od nieruchomości;
− standardu należytej staranności w rozliczaniach z kontrahentami, jako warunku prawa
do odliczenia podatku naliczonego VAT;
− zarzutów udziału w tzw. karuzeli VAT;
− instrumentalnego wszczęcia postępowania karnego skarbowego w celu zawieszenia
biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
− nadużywania instytucji decyzji zabezpieczającej, pomimo braku spełnienia przesłanek
do jej wykorzystania;
− odmowy zwrotu kwoty nadwyżki VAT, pomimo utraty ciągłości przez łańcuch
postanowień w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu kwoty nadwyżki podatku od
towarów i usług;
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− roszczenia zapłaty podatku VAT wraz z odsetkami za okres 5 lat po wydaniu decyzji
unieważniającej zgłoszenie wywozowe;
− sporów na tle wykonywania umowy z organem skarbowym o podziale zobowiązania
podatkowego na raty;
− umorzenia podatku od nieruchomości w związku z pandemią COVID-19;
− tzw. karuzel podatkowych;
− wystawiania tzw. pustych faktur;
− umorzenia zaległości w podatku od towarów i usług;
− rozliczenia podatkowe pomiędzy uczestnikami konsorcjum;
− określania elementów kalkulacyjnych dla towarów objętych zgłoszeniami celnymi;
− przedawnienia roszczenia o zwrot różnicy VAT;
− kontroli podatkowej w zakresie podatku dochodowego;
− zasadności księgowania przez organ skarbowy dokonywanych przez podatnika wpłat
tytułem VAT jako kosztów postępowania egzekucyjnego;
− zwrotu VAT z tytułu tzw. ulgi na złe długi;
− blokady rachunków bankowych przedsiębiorcy przez organ skarbowy;
− przedłużania przez organ skarbowy terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego
nad należnym;
− instrumentalnego wszczynania postępowań karno-skarbowych celem zawieszenia
biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
− zasady prowadzenia kontroli celno-skarbowej;
− umorzenia lub rozłożenia na raty zobowiązania podatkowego w VAT;
− wznowienia postępowania podatkowego w podatku od towarów i usług;
− zasadności postępowania podatkowego w podatku od towarów i usług;
− praktyk stosowanych przez Dyrektora KIS w postępowaniach dotyczących
indywidualnych interpretacji podatkowych;
− działań organu w zakresie braku zniesienia zajęcia na rachunku bankowym oraz braku
zniesienia innego zabezpieczenia;
− nakładania na przedsiębiorców kar pieniężnych w związku z normami ustawy SENT;
− podatku od towarów i usług (zwrot nadpłaconego podatku, stawki podatku na artykuły
spożywcze);
− podatku dochodowego od osób prawnych - koszty uzyskania przychodu;
− ordynacji podatkowej - odpowiedzialności zarządu za zobowiązania spółki;
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2.

Sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych: 35
W

zakresie

spaw

związanych

z

ubezpieczeniami

społecznymi

rozpatrzono

35 wniosków, pozostałe przekazano do Oddziału Terenowego w Gdańsku jako jednostki
wyznaczonej do rozpatrywania spraw dot. ZUS. Wśród zagadnień rozpatrywanych w 2020
roku występowały kwestie dotyczące:
− postępowania egzekucyjnego w sprawie świadczeń socjalnych wypłaconych
w Holandii;
− postępowania egzekucyjnego w sprawie zaległości składkowych oraz zajęcia
wierzytelności u kontrahentów;
− zasadności odmowy udzielenia tzw. świadczenia postojowego, przewidzianego
w ramach tzw. tarczy antykryzysowej;
− odmowy świadczenia postojowego dla wspólnika spółki jawnej;
− opieszałości Oddziału ZUS w Krakowie w sprawie o umorzenie zaległości
składkowych;
− prawa do świadczenia postojowego w ramach tzw. tarczy antykryzysowej;
− prawa do zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne w ramach tzw. tarczy
antykryzysowej;
− możliwości wniesienia skargi nadzwyczajnej w sprawie dot. opłacania składek na
ubezpieczenia społeczne;
− składki za ubezpieczenia społeczne (wniosek o zwolnienie z obowiązku składkowego
za marzec-maj 2020);

3.

Sprawy z zakresu wsparcia przedsiębiorców w związku z kryzysem wywołanym

pandemią koronawirusa SARS-CoV-2: 145
W zakresie spaw związanych z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa SARSCoV-2 rozpatrzono 195 wniosków (w sprawach tych wnioskodawcy byli informowani o akcji
Rzecznika #RatujBiznes i odsyłani do profesjonalnych kancelarii prawnych bądź
informowani o przysługujących im prawach/środkach działania). Wśród zagadnień
rozpatrywanych w 2020 roku występowały kwestie dotyczące:
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− opieszałości organów w rozpatrywaniu wniosków przedsiębiorców o wsparcie
(opieszałość w wypłacie mikropożyczki, warunków organizacji naboru do konkursu
dotacji na kapitał obrotowy, warunków działania branży eventowej w warunkach
pandemii);
− prośby o udzielenie porad prawnych bądź informacji o dostępnych instrumentach
wsparcia;
− przysługiwania wsparcia w postaci postojowego wypłacanego przez ZUS na rzecz
wspólników spółek jawnych;
− prawa do zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne w ramach tzw. tarczy
antykryzysowej;
− dofinansowania części kosztów działalności gospodarczej w ramach tzw. tarczy
antykryzysowej – spadek obrotów gospodarczych w aspekcie ilościowym;
− egzekucji z mikropożyczki;
− uzyskania wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa niezatrudniającego pracownika
w ramach tzw. tarczy antykryzysowej;
− uzyskania wsparcia finansowego w ramach tzw. tarczy antykryzysowej w tym
świadczenie postojowe;
− odmowy przekazania wsparcia finansowego w ramach tarczy antykryzysowej
uzasadniana prowadzeniem działalności gospodarczej.

4.

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego materialnego: 168
Oddział Terenowy w Krakowie otrzymał również znaczną liczbę wniosków z zakresu

ogólnie rozumianego prawa administracyjnego. Z natury rzeczy były to sprawy różnorodne,
jednakże można wyodrębnić kilka grup spraw, które koncentrowały się wokół określonych
grup przepisów. Wśród zagadnień rozpatrywanych w 2020 roku występowały kwestie
dotyczące:
− opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w sprawach zezwoleń na pracę;
− przebiegu postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewódzkiego
Inspektora Farmaceutycznego;
− dostępu do drogi publicznej, jako przesłanki prowadzenia inwestycji budowlanej;
− odmowy przez urząd zmiany przeznaczenia budynku gospodarczego na budynek pod
działalność gospodarczą;
335

− wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 objętego PROW na lata
2010-2020 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Terenów
Wiejskich, a następnie odrzucenie wniosku przez Urząd;
− anulowania korekty finansowej dotyczącej dotacji na utworzenie CBR w celu
prowadzenia prac badawczo rozwojowych;
− prawnej definicji „mikroprzedsiębiorcy”;
− pisma w sprawie uzyskania wsparcia finansowego w ramach tzw. tarczy
antykryzysowej - brak uzyskania decyzji z ZUS w sprawie złożonego wniosku
o świadczenie postojowe;
− dyskryminującego charakteru reguł konkursu o dotację;
− wymierzenia solidarnie kary pieniężnej za zbieranie odpadów bez wymaganego
zezwolenia;
− koncesji na alkohol, z której nie można korzystać w sytuacji zamkniętej restauracji
w związku z wprowadzonymi obostrzeniami;
− nałożenia kary pieniężnej w wysokości 12 tys. złotych w zw. z wykonywaniem
przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym w wymagany tachograf oraz
pojazdem posiadającym usterki zakwalifikowane jako niebezpieczne;
− rozbiórki budynków położonych na nieruchomości wnioskodawczyni;
− zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie
i przeprowadzenie szkoleń dla kadry dydaktycznej;
− złożenia sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych
i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu;
− opłat za użytkowanie wieczyste (sprawa przeciwko Prezydentowi Miasta Gdańska);
− tragicznej sytuacji branży gastronomicznej i hotelarskiej;
− sporu ze Starostą Powiatu Jędrzejów w zakresie skradzionego dowodu rejestracyjnego;
− braku

możliwości

zarejestrowania

samochodów

używanych

z

zagranicy

sprowadzających do kraju na tzw. dowód profesjonalny;
− zmiany organizacji ruchu drogowego na jednej z ulic w Nowym Sączu ograniczającej
maksymalny tonaż pojazdów i tym samym dojazd ciężkich samochodów do
przedsiębiorstw;
− zmiany organizacji ruchu drogowego uniemożliwiająca zjazd z drogi publicznej (linia
P-4) na teren nieruchomości przedsiębiorcy, co utrudnia prowadzenie mu działalności
gospodarczej;
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− postępowania prowadzonego przez PINB i WINB w Krakowie w przedmiocie
przebudowy zabudowań i wykorzystywania ich na cele organizacji imprez
okolicznościowych;
− ustalenia

lokalizacji

inwestycji

mieszkaniowej

-

budynku

mieszkalnego

wielorodzinnego;
− wstrzymania prac budowlanych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 2 marca
2020

r.

o

szczególnych

rozwiązaniach

związanych

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych;
− dofinansowania do założenia i prowadzenia żłobka w ramach programu Maluch +
2018 oraz konieczności zwrotu tego dofinansowania;
− przeniesienie pozwolenia na prowadzenie apteki;
− ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych;
− nakazu zaprzestania działalności w zakresie odzysku odpadów wydany przez
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach na
podstawie przepisów ustanawiających tarczę antykryzysową;
− odmowy przekazania wsparcia finansowego w ramach tarczy antykryzysowej
uzasadniana prowadzeniem działalności gospodarczej od 29 kwietnia 2020 r.;
− działań pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, którzy w toku
postępowania w sprawie wypłaty świadczenia postojowego w sposób nieuzasadniony
wezwali przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku i tym samym wydłużali całe
postępowanie;
− wydłużonego oczekiwania na wypłatę świadczenia postojowego pomimo złożenia
wniosku;
− negatywnego rozpatrzenia wniosku o świadczenie postojowe;
− możliwości uzyskania pomocy finansowej osobie będącej na emeryturze;
− trudności finansowych uniemożliwiających regulowanie zobowiązań składkowych;
− możliwości uzyskania wsparcia finansowego przez różne grupy przedsiębiorców;
− opóźnienia w wypłacie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy;
− komorniczego zajęcia mikropożyczki;
− zwrotu przedpłaty za nocleg w hotelu;
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− zwrotu nienależnie uzyskanej mikropożyczki przez wspólników spółki cywilnej;
− nieodstępowania przez organ celno-skarbowy od wymierzenia kar finansowych
z uwagi na brak dopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających z ustawy
SENT, pomimo istnienia w stanie faktycznym okoliczności, które przemawiałyby za
odstąpieniem od jej wymierzenia;
− odmowy udzielenia tzw. mikropożyczki, udzielanej w ramach tarczy antykryzysowej;
− odmowy przywrócenia pojazdu do ruchu, pomimo złożenia wniosku o skrócenie
okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu;
− odmowy wydania zaświadczenia o zgodności planowanej inwestycji z miejskim
planem zagospodarowania przestrzennego;
− cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ze względu na sprzedaż
produktów farmaceutycznych w kierunku innym niż do pacjenta;
− sporów na tle zasadności zwrotu pomocy publicznej przyznanej ze środków unijnych
w ramach konkursów;
− wywłaszczenia nieruchomości w zw. z realizacją inwestycji drogowej w trybie ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych;
− odmowy przyjęcia przez miejski urząd pracy oświadczenia o dobrowolnym poddaniu
się egzekucji jako formy zabezpieczenia wniosku o dofinansowanie na utworzenie
miejsca pracy;
− odmowy udzielenia pożyczki płynnościowej przez urząd wojewódzki;
− zakresu dokumentacji niezbędnej do rozliczenia przez wojewódzki urząd pracy
dofinansowania do wynagrodzeń za przestój ekonomiczny;
− spadku obrotów gospodarczych w świetle tzw. tarczy antykryzysowej;
− odmowy przyznania przez powiatowy urząd pracy świadczeń z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
− przesłanek uzyskania przez przedsiębiorcę pozwolenia wodno-prawnego;
− przesłanek

wydania

pozwolenia

zintegrowanego

uwzględniającego

zbieranie

i przetwarzanie odpadów oraz odmowy wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu
takiego pozwolenia;
− dopuszczalności krzyżowania się kontroli w świetle P.P.;
− przesłanek

utraty

tzw.

dobrej

wiary

przez

przewoźnika

w

transporcie

międzynarodowym;
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− przesłanek zaistnienia samowoli budowlanej przez organ nadzoru budowlanego;
− zasady udzielania dofinansowań na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez
urzędy pracy;
− dofinansowania części kosztów działalności gospodarczej w ramach tzw. tarczy
antykryzysowej – spadek obrotów gospodarczych w aspekcie ilościowym;
− egzekucji z mikropożyczki;
− roszczenia o wykup tzw. nieruchomości resztującej;
− zagadnienia dopuszczalności stosowania przepisów działu IVa k.p.a. do kar
określonych w art. 9x ust. 1 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach;
− zastrzeżeń do organu nadzoru budowlanego odnośnie do sposobu przeprowadzenia
rozbiórki;
− przesłanek wykluczenia przedsiębiorcy z naboru do otrzymania dotacji przez
jednostkę wdrażania programów unijnych;
− analizy zgłaszanych przez przedsiębiorców utrudnień związanych ze skorzystaniem
z dotacji na kapitał obrotowy;
− przesłanek odmowy przez organ zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia
pozwolenia na budowę obiektu;
− przesłanek odmowy wyrażenia zgody przez Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska na transgraniczne przemieszczanie odpadów;
− wewnętrznych regulacji wdrożonych przez instytucje publiczne w związku
z COVID-19;
− kontroli organów administracji publicznej nad procesami znajdującymi się
w granicach ich właściwości;
− zasadności wznowienia zawieszonego postępowania przed Prezesem Zarządu PFRON;
− realizacji norm prawnych określonych w ustawie o COVID-19;
− prawa farmaceutyczne go – cofnięcia pozwolenia na prowadzenie apteki;
− prawa energetycznego – kary z URE za brak sprawozdania w zakresie wytworzonej
energii;
− odmowy wypłaty grantu dofinansowującego;
− przewlekłości postępowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
− nierealizowania przez organ pierwszej instancji wytycznych decyzji kasatoryjnej
Prezesa Wód Polskich;
− cofnięcia koncesji na wydobycie kruszywa z nieruchomości;
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− wyłączenia operatu geodezyjnego z zasobów geodezyjnych;
− odmowy pozwolenia na budowę obiektu magazynowego;
− wadliwego formularza BDO;
− opłaty za bezprawne zajęcie pasa drogowego.

5.

Sprawy nieobjęte powyższymi zakresami przedmiotowymi: 9
− realizacja umowy leasingu;
− informacja o możliwościach uzyskania pomocy prawnej w związku z ustawą z dnia
8 marca 2013 r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych;
− wniesienie skargi nadzwyczajnej z uwagi na nieprawidłowe doręczenie wyroku;
− sprawa stosowania czynów nieuczciwej konkurencji naruszających zbiorowe interesy
konsumentów;
− zajęcie egzekucyjne wierzytelności;
− nałożenie grzywny z uwagi na brak sprawozdania finansowego osoby prawnej;
− odmowa pomocy finansowej przez samorząd w postaci rozłożenia na raty zaległości
czynszowych;
− obniżenie czynszu z uwagi na pandemię COVID-19;
− nieuzasadnione odwołanie egzaminu ADR;

6.

Sprawy przekazane w ramach akcji Ratuj Biznes: 3
− interpretacja definicji przedsiębiorcy sezonowego;
− uzyskanie wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa niezatrudniającego pracownika
w ramach tzw. tarczy antykryzysowej;
− uzyskanie wsparcia finansowego w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, w tym
świadczenie postojowe;

III. Sprawy rozpoznane w ramach, których Oddział Terenowy w Krakowie
prowadzi/prowadził interwencję procesową wraz z krótkim opisem ich problematyki
W 2020 roku Oddział Terenowy Biura Rzecznika w Krakowie prowadził 22 sprawy
interwencyjne z uwagi na swoją właściwość miejscową.
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Sprawa 1.
Sprawa przedsiębiorcy ze Śląska w związku z postępowaniem Wojewody Śląskiego –
dotyczy dostępu do drogi publicznej przedsiębiorcy z Dąbrowy Górniczej, który na działce
doń przylegającej chciał wznieść hostel. Odmówiono mu pozwolenia na budowę z uwagi na
spór w kwestii dostępu działki do drogi publicznej (droga ekspresowa).
a.

Stan faktyczny
W dniu 2 stycznia 2019 r. Skarżący złożył wniosek do Prezydenta Miasta Dąbrowy

Górniczej o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. „Budowa hostelu”,
zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej. Pismem z dnia 8 stycznia 2019 r. wszczęto
postępowanie administracyjne w powyższej sprawie. Postępowanie zawieszono 1 kwietnia
2019 r. na wniosek pełnomocnika Skarżącego, a dnia 23 maja 2019 r. na wniosek
pełnomocnika Skarżącego postępowanie podjęto.
Postanowieniem z dnia 1 lutego 2019 r. Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
zobowiązał Skarżącego (na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j., dalej: „p.b.”) do uzupełnienia braków materialnych wniosku
m.in. o „dokument potwierdzający dostęp działek objętych wnioskiem do drogi publicznej”.
Pismem z dnia 8 maja 2019 r. pełnomocnik Skarżącego odniósł się do zawartego w ww.
postanowieniu wezwania dotyczącego przedłożenia dokumentu potwierdzającego dostęp
działek objętych wnioskiem do drogi publicznej i wyjaśnił, że działki te posiadają dostęp do
drogi publicznej wskazany na mapie do celów projektowych. Wskazał także, iż obowiązek
dołączenia oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą
publiczną (art. 34 ust. 3 pkt 3 lit. b p.b.) ciąży na inwestorze, który występuje do organu
z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego
pozbawionego dostępu do drogi publicznej. Natomiast w przypadku, gdy zamierzona
inwestycja ma dostęp do drogi publicznej, takie oświadczenie nie jest wymagane.
Pełnomocnik wskazał, iż zjazd stanowiący dostęp do drogi publicznej DK15 (obecnie S-1)
istnieje od około 40 lat, tj. od czasu budowy odcinka drogi krajowej DK15 i niczym
nieuzasadnione jest twierdzenie, jakoby był to zjazd nielegalny.
Ponadto Skarżący w ww. piśmie wskazał, iż organ administracji rozpatrujący wniosek
o wydanie pozwolenia na budowę nie ma kompetencji w zakresie stwierdzania legalności lub
nielegalności istniejącego zjazdu stanowiącego dostęp do drogi publicznej. W konkluzji
Skarżący zwrócił się do organu pierwszej instancji z prośbą o uznanie, iż działki objęte
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wnioskiem mają dostęp do drogi publicznej, względnie o sprecyzowanie, jaki dokument
potwierdzający ten fakt miałby przedłożyć.
Decyzją z dnia 24 maja 2019 r. Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza odmówił
Skarżącemu zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla
zamierzenia pn. „Budowa hostelu” zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej. Organ pierwszej
instancji wskazał jako podstawę prawną swojej decyzji art. 35 ust. 3 p.b. , zgodnie z którym
„w razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, organ administracji
architektoniczno-budowlanej nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych
nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje
decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.”.
Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie organ pierwszej instancji wyjaśnił, iż przyczyną
wydania negatywnej decyzji było to, że „postanowienie z dnia 1 lutego 2019 r. nie zostało
uzupełnione w części dotyczącej dostępu działek objętych wnioskiem do drogi publicznej”.
Skarżący – w opinii organu pierwszej instancji – nie wykonał obowiązku usunięcia
nieprawidłowości wskazanych w ww. postanowieniu, tj. nie dostarczył dokumentu
potwierdzającego dostęp działek objętych wnioskiem do drogi publicznej.
Od decyzji organu pierwszej instancji Skarżący wniósł odwołanie do Wojewody.
W dniu 12 marca 2020 r. do Biura Rzecznika wpłynął wniosek o przyłączenie się przez
Uczestnika do toczącego się z udziałem Skarżącego postępowania przed WSA w Gliwicach

b.

Stanowisko Rzecznika
W ocenie Rzecznika żądane przez organ oświadczenie nie było potrzebne, gdyż

nieruchomość inwestora ma istniejący zjazd na drogę publiczną zrealizowany zgodnie
z prawem.
c.

Rozstrzygnięcie lub stan sprawy na dzień 31 grudnia 2020 r.
Skarga Rzecznika w I instancji (przed WSA) została odrzucona, wystąpiono

o uzasadnienie, a po otrzymaniu wyroku wraz z uzasadnieniem, który został doręczony
Rzecznikowi w dniu 6 sierpnia 2020 r., złożona została w dniu 7 września 2020 r. – skarga
kasacyjna do NSA.
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Sprawa 2.
Sprawa przedsiębiorcy z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej –
dotyczy postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w wyniku kontroli
przedsiębiorcy.
a.

Stan faktyczny
Sprawa dotyczy stwierdzenia w toku kontroli przeprowadzonej w sklepie spożywczo-

przemysłowym, prowadzonym przez przedsiębiorcę, braków w oznakowaniu 11 rodzajów
ciast sprzedawanych luzem, polegających na nieumieszczeniu na wywieszce wykazu
składników tychże produktów.

b.

Stanowisko Rzecznika
Rzecznik nie kwestionuje faktu, że doszło do naruszenia prawa żywnościowego,

jednakże w jego ocenie w niniejszej sprawie wystarczające byłoby zastosowanie przepisu
art. 21a ust. 3 pkt 1 P.P., stanowiącego, że jeżeli przedsiębiorca usunie stwierdzone
naruszenia przepisów prawa oraz skutki tych naruszeń, właściwy organ, w drodze decyzji,
odstępuje od wymierzenia mu administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu.
Rzecznik wskazuje również na przepis art. 40a ust. 5c ujhars, stanowiący,
że w przypadku niskiego stopnia szkodliwości czynu, niewielkiego zakresu naruszenia lub
braku stwierdzenia istotnych uchybień w dotychczasowej działalności podmiotu można
odstąpić od wymierzenia kar pieniężnych.
Zastosowanie w niniejszej sprawie ww. instrumentów prawnych w ocenie Rzecznika
jest zasadne, zwłaszcza biorąc pod uwagę nadzwyczajne okoliczności, jakie pojawiły się
w związku z epidemią wirusa SARS-Cov-2. Organy państwa winny zdaniem Rzecznika
wykazać w takim stanie rzeczy daleko idącą wyrozumiałość i otwartość, mając na względzie
fakt, że nieugięta postawa na rzecz zachowania krótkotrwałych korzyści fiskalnobudżetowych wiązać się może w dłuższej perspektywie ze stratami, spowodowanymi
nakładanymi na przedsiębiorców obowiązkami utrudniającymi działalność gospodarczą, które
w skrajnych przypadkach mogą nawet doprowadzić do zakończenia przez nich działalności.
Rzecznik dostrzega także w niniejszej sprawie potencjalne naruszenie przez Organ
zasady proporcjonalności w wyrażonej bezpośrednio w P.P. W myśl art. 12 P.P. organ
prowadzi postępowanie w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej,
kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.
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c.

Rozstrzygnięcie lub stan sprawy na dzień 31 grudnia 2020 r.
Sprawa trafiła do WIJHAR-S w Krakowie w związku ze zmianą przepisów i brakiem

właściwości po stronie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej –
rozstrzygnięcie zapadło w drodze decyzji z dnia 16 października 2020 r. nakazującej
przedsiębiorcy karę w kwocie 700 zł. Przedsiębiorca zdecydował się nie wnosić odwołania od
tej decyzji, w związku z czym w uzgodnieniu z wnioskodawcą Rzecznik odstąpił od dalszego
prowadzenia sprawy.

Sprawa 3.
Sprawa przedsiębiorcy z Wojewodą Śląskim – dotyczy postępowania w umorzenia lub
rozłożenia na raty opłaty legalizacyjnej za zmianę przeznaczenia części lokali w centrum spa.
a.

Stan faktyczny
W dniu 4 czerwca 2020 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Będzinie

wydał postanowienie w przedmiocie ustalenia opłaty legalizacyjnej w kwocie 75 000 zł
w związku ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń biurowych na noclegowe w budynku
biurowym z częścią usługowo-mieszkalną. Postanowienia tego Wnioskodawca nie zaskarżył,
w związku z czym kwota powyższa stała się wymagalna.
Pismem z dnia 16 czerwca 2020 r. Wnioskodawca zwrócił się do Wojewody
z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie ww. opłaty legalizacyjnej w postaci umorzenia jej
w całości, względnie o rozłożenie jej na co najmniej 75 rat, motywując swój wniosek trudną
sytuacją ekonomiczną wywołaną obiektywnymi trudnościami i ograniczeniami finansowymi,
ściśle związanymi z ogłoszeniem stanu epidemii na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.), co spotkało się z odmową ze strony organu.
W dniu 2 lipca 2020 r. Wojewoda Śląski wydał postanowienie odmawiające wszczęcia
postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o umorzenie lub rozłożenie na co
najmniej 75 rat spłaty opłaty legalizacyjnej, ustalonej postanowieniem Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.
W związku z tym zarówno Wnioskodawca, zastępowany przez kancelarię prawną, jak
i Rzecznik zaskarżyli to rozstrzygnięcie, w drodze zażalenia, do Ministra Finansów.
Z powodu jednak wprowadzenia w błąd przez Wnioskodawcą - zarówno kancelarii jak
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i Rzecznika – co do daty doręczenia ww. postanowienia z dnia 2 lipca 2020 r. – Minister
odrzucił oba zażalenia, jako złożone z przekroczeniem 7-dniowego terminu.
b.

Stanowisko Rzecznika
Zgodnie z art. 67a § 1 o.p. organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach

uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
− odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
− odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
− umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę
prolongacyjną.
Zgodnie z art. 49c p.b. - do opłat legalizacyjnych, o których mowa w art. 49 ust. 1
i art. 49b ust. 4, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy
działu III Ordynacji podatkowej, z tym, że uprawnienia organu podatkowego przysługują
wojewodzie. Złożenie wniosku, o którym mowa w art. 67a § 1 o.p., powoduje zawieszenie
postępowania administracyjnego do dnia rozstrzygnięcia wniosku.
Umorzenie zaległości podatkowych i innych opłat o podobnym charakterze to ulga,
polegająca na zwolnieniu z obowiązku zapłaty istniejących zaległości płatniczych podatnika
lub zobowiązanego. Każda sprawa rozpatrywana jest przez organ indywidualnie, organ zaś
musi przeanalizować wniosek przez pryzmat ważnego interesu podatnika lub interesu
publicznego.
Zgodnie z art. 71a przytoczonej wyżej ustawy p.b., w razie zmiany sposobu
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, organ
nadzoru budowlanego, w drodze postanowienia, na które nie służy zażalenie wstrzyma
użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części – z nałożeniem na inwestora obowiązku
dostarczenia dokumentów. W razie wykonania tego obowiązku ustalana jest tzw. opłata
legalizacyjna. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy p.b.
dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega
dziesięciokrotnemu podwyższeniu. Powyższy rygoryzm ustawodawcy łagodzi nieco
orzecznictwo sądów administracyjnych, bowiem ratio legis wprowadzenia ww. przepisów
ustawy p.b. był wzgląd na bezpieczeństwo publiczne, rozumiane jako ochrona przed
zmianami przeznaczenia obiektów budowlanych, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo
ich użytkowników.
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Jednakże nie można, jak się wydaje, rozciągać zakresu zastosowania tego przepisu na
przypadki, gdy wprawdzie dany obiekt/lokal/budynek użytkowany jest w nieco inny sposób
niż poprzednio – przy zachowaniu zasadniczej jego funkcji. Takie nieuzasadnione
rozciągnięcie zakresu zastosowania omawianego przepisu, zamiast pełnić funkcję ochronną –
przy realnym braku zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, może stanowić naruszenie
zasad wynikających z innych przepisów prawa. W szczególności chodzić tu może o wyrażoną
w art. 20 Konstytucji RP zasadę swobody działalności gospodarczej.
Jak zatem widać z powyższego przepisy prawa będące źródłem nałożenia na
Wnioskodawcę opłaty legalizacyjnej są niejasne i nieprecyzyjne i mogą budzić wątpliwości,
które niejednokrotnie rozwiewać musi dopiero sąd administracyjny w wydawanych
orzeczeniach.
c.

Rozstrzygnięcie lub stan sprawy na dzień 31 grudnia 2020 r.
Sprawa zakończona. Już w czasie trwania procedury odwoławczej od postanowienia

Wojewody z dnia 2 lipca 2020 r., Wnioskodawca w całości zapłacił całość kwoty opłaty
legalizacyjnej.

Sprawa 4.
Sprawa karuzeli podatkowej w obrocie panelami fotowoltaicznymi oraz granulatem
chemicznym, barwnikami, koncentratami do produkcji tworzyw sztucznych w okresie
wrzesień-grudzień 2013 r.
a.

Stan faktyczny
Wedle ustaleń organu Spółka w okresie od września 2013 r. rozpoczęła handel panelami

fotowoltaicznymi oraz granulatami, barwnikami, koncentratami do produkcji tworzyw
sztucznych. Towar ten był nabywany od polskich spółek, a następnie był zbywany do firm na
Słowacji i na Węgrzech. Handel tymi towarami został przejęty od innej spółki, z którą
Podatnik był powiązany kapitałowo i osobowo. Ponadto w związku z transakcjami Spółka
nabywała usługi transportowe. Zdaniem organu w/w transakcje były częścią karuzeli
podatkowej, a Spółka wiedziała lub co najmniej powinna była wiedzieć, że transakcje z jej
udziałem były częścią karuzeli podatkowej.
b.

Stanowisko Rzecznika
W ocenie Rzecznika organ w toku postępowania nie ustalił wszystkich istotnych dla

sprawy okoliczności faktycznych. Ponadto organ nie przeprowadził, licznie wnioskowanych
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przez przedsiębiorcę dowodów. Organ pominął korzystne dla Spółki okoliczności faktyczne,
takie jak np. uprzednio przeprowadzona kontrola podatkowa, która nie wykryła żadnych
nieprawidłowości w ramach kwestionowanych transakcji. Handel powyższymi towarami
prowadzony był uprzednio przez spółkę Skarbu Państwa, co stanowiło dla przedsiębiorcy
wskazanie co do legalności transakcji. Jak wynika z zeznań części świadków, organizatorzy
karuzeli podatkowej mogli świadomie i intencjonalnie wprowadzać w błąd przedsiębiorcę
i pozyskać go na potrzebę karuzeli. Działalność przedsiębiorcy odbiegała od działań innych
uczestników karuzeli pod względem terminów płatności oraz wystawiania faktur VAT.
Podmioty będące organizatorami karuzeli podatkowej widniały w rejestrach podatkowych
przez wiele lat (pomimo prowadzonego postępowania), a także uczestniczyły w przetargach
publicznych, co również wskazuje na głębokie zakonspirowanie działalności tych podmiotów.
Spółka przeprowadziła wizję lokalną w miejscu produkcji paneli. Organ nie ustalił
jednoznacznie, czy przedsiębiorca wiedział, czy też jedynie powinien był wiedzieć o karuzeli
podatkowej. Postępowanie podatkowe prowadzone jest jednostronnie niekorzystnie przy
pominięciu wielu korzystnych dla przedsiębiorcy okoliczności faktycznych.
c.

Rozstrzygnięcie lub stan sprawy na dzień 31 grudnia 2020 r.
Sprawa na etapie organu II instancji.

Sprawa 5.
Karuzela podatkowa w podatku od towarów i usług w okresie styczeń-grudzień 2014 r.
a.

Stan faktyczny
Organ prowadzi postępowanie kontrolne na podstawie przepisów nieobowiązującej

ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej. Postępowanie kontrolne prowadzone
jest pod kątem udziału przedsiębiorcy w karuzeli podatkowej w VAT. Organ wyznaczył nowy
termin zakończenia postępowania na dzień 7 września 2020 r.
b.

Stanowisko Rzecznika
Rzecznik wstąpił do niniejszego postępowania na etapie postępowania przed organem

kontroli I instancji. Rzecznik monitoruje przebieg postępowania kontrolnego oraz bierze
w nim czynny udział. W związku z tym, że sprawa ta jest zbliżona do sprawy prowadzonej
pod sygn. akt RMSP/KRK/2019/607/13, merytoryczne stanowisko Rzecznika jest zbliżone do
podnoszonego w ramach tamtego postępowania.
c.

Rozstrzygnięcie lub stan sprawy na dzień 31 grudnia 2020 r.
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Sprawa na etapie organu II instancji

Sprawa 6.
Karuzela podatkowa w podatku od towarów i usług w okresie styczeń-marzec 2015 r.
a.

Stan faktyczny
Organ prowadzi postępowanie kontrolne na podstawie przepisów nieobowiązującej

ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej. Postępowanie kontrolne prowadzone
jest pod kątem udziału przedsiębiorcy w karuzeli podatkowej w VAT. Organ wyznaczył nowy
termin zakończenia postępowania na dzień 7 września 2020 r.
b.

Stanowisko Rzecznika
Rzecznik wstąpił do niniejszego postępowania na etapie postępowania przed organem

kontroli I instancji. Rzecznik monitoruje przebieg postępowania kontrolnego oraz bierze w
nim czynny udział. W związku z tym, że sprawa ta jest zbliżona do innej prowadzonej sprawy
merytoryczne stanowisko Rzecznika jest zbliżone do podnoszonego w ramach tamtego
postępowania.
c.

Rozstrzygnięcie lub stan sprawy na dzień 31 grudnia 2020 r.
Sprawa na etapie organu II instancji.

Sprawa 7.
Sprawa dotyczy niezgłoszenia przewozu towaru podlegającego zgłoszeniu SENT.
W postępowaniu nałożono na przedsiębiorcę karę w wysokości 20.000 zł.
a.

Stan faktyczny
W dniu 28 maja 2018 r. funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego

w Krakowie dokonali kontroli przewozu świadczonego przez przedsiębiorcę. W trakcie
kontroli stwierdzili brak zgłoszenia SENT dla przewożonego towaru, pomimo iż jego
właściwości (skład chemiczny) nakazywały dokonanie zgłoszenia. Przewoźnik argumentuje,
że został wprowadzony w błąd przez podmiot zlecający transport (spedytor) co do
właściwości towaru. W związku z tym pomimo zachowania należytej staranności nie mógł
stwierdzić, że przewożony towar jest kwalifikowany do obowiązkowego zgłoszenia SENT.
Ponadto w sprawie istnieją wątpliwości co do rzeczywistego zakwalifikowania przewożonego
towaru.
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b.

Stanowisko Rzecznika
W przedmiotowej sprawie Rzecznik zarzuca przede wszystkim naruszenie art. 22 ust. 3

ustawy SENT, poprzez jego błędną wykładnię, a to pojęć „interesu publicznego” i „ważnego
interesu przewoźnika” w nim zawartych. W niniejszej sprawie organy prowadzące
postępowanie w obu instancjach dokonały błędnej wykładni powyższych pojęć i doszły
do wniosku, że w niniejszej sprawie przesłanki te nie występują i tym samym nie zachodzą
podstawy do odstąpienia od wymierzenia kary. Rzecznik zwraca uwagę, że przepis ten ma
bardzo istotne znaczenie dla przestrzegania zasady proporcjonalności i zaufania obywateli do
organów administracji. Zdaniem Rzecznika przesłanka „interesu publicznego”, prowadząca
do odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej, została zrealizowana. Zważając na ustalony
stan faktyczny, a przede wszystkim na podstawową dla sprawy okoliczność, iż Przedsiębiorca
został wprowadzony w błąd co do zawartości przesyłki przez inny podmiot i nie można
ustalić winy po stronie Skarżącego w niewykonaniu obowiązków wynikających z ustawy
SENT, doszło do realizacji przesłanki „interesu publicznego”. Ponadto Rzecznik zwraca
uwagę, że w sprawie zrealizowana była również przesłanka „ważnego interesu przewoźnika”,
która uzasadniałaby odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej na Skarżącego. „Ważny interes
przewoźnika” przejawia się przede wszystkim w pogarszającej się sytuacji majątkowej
Przedsiębiorcy oraz w złym stanie zdrowia, utrudniającym prowadzenie działalności
gospodarczej.

Rzecznik

zwraca

również

uwagę,

że

nałożenie

kary

pieniężnej

w przedmiotowej sprawie pozostaje w sprzeczności z ratio legis ustawy SENT. Rzecznik
zwrócił uwagę, że organ przeprowadzający kontrolę przewoźnika zatrzymał środek transportu
aż na ponad 2,5 miesiąca. Jak informuje Skarżący, w tym czasie doszło do uszkodzenia jego
mienia. Ponadto Przedsiębiorca nie mógł korzystać z tego środka transportu, a jednocześnie
ponosił koszty jego utrzymania. Zatem z samego tytułu poniósł znaczne szkody. Zdaniem
Rzecznika w sprawie organ dopuścił się również naruszenia art. 188 o.p., gdyż nie
przeprowadził wnioskowanych przez Przedsiębiorcę dowodów, pomimo iż były istotne dla
sprawy.
c.

Rozstrzygnięcie lub stan sprawy na dzień 31 grudnia 2020 r.
Sprawa przed NSA.

Sprawa 8.
Sprawa dotyczy karuzeli podatkowej w podatku od towarów i usług, związanych z tym
kontroli podatkowych i postępowań podatkowych w przedmiocie VAT za 2014 r. i 2015 r.
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oraz podatku PIT za 2015 r. Jednak Rzecznik wstąpił do sprawy jedynie w przedmiocie
jednego wątku dot. podatku od towarów i usług za okresy: kwiecień, lipiec i wrzesień,
grudzień 2014 r. w zakresie ustalenia rzetelności transakcji z jednym z kontrahentów.
a.

Stan faktyczny
Przedsiębiorca zwrócił się o pomoc w sprawie kontroli podatkowych i postępowań

podatkowych w przedmiocie podatku od towarów i usługo za 2014 r. i 2015 r. oraz podatku
PIT za 2015 r. Sprawy te dotyczyły licznych wątków i transakcji z różnymi kontrahentami,
jednak wszystkie sprowadzają się do tezy organu, iż zakwestionowane faktury VAT
stwierdzały zdarzenia, które nie miały miejsca.
b.

Stanowisko Rzecznika
Organ prowadzący postępowanie uniemożliwił stronie czynny udział w przesłuchaniu

strony (zadawania pytań reprezentowanej stronie). Przy wydawaniu decyzji nie wzięto pod
uwagę korzystnych dla przedsiębiorcy zeznań świadków. Wątpliwości w ustaleniach
faktycznych zostały zinterpretowane na niekorzyść podatnika. Organ błędnie ustalił stan
faktyczny sprawy, wnioskując z wszelkich okoliczności na niekorzyść przedsiębiorcy.
c.

Rozstrzygnięcie lub stan sprawy na dzień 31 grudnia 2020 r.
Sprawa przed WSA w Gdańsku.

Sprawa 9.
Sprawa dotyczy zmiany organizacji ruchu uniemożliwiającej zjazd z drogi publicznej (linia P4) na teren nieruchomości przedsiębiorcy, co utrudnia prowadzenie mu działalności
gospodarczej.
a.

Stan faktyczny
Pod koniec 2016 r. doszło do zmiany organizacji ruchu na drodze przy nieruchomości.

Przedsiębiorca prowadzi tam działalność gospodarczą. Na skutek zmiany organizacji ruchu na
drodze pojawiła się linia P-4, podwójna ciągła i zdaniem przedsiębiorcy jego klienci mają
utrudniony dostęp do jego działalności, gdyż muszą nadrabiać kilkaset metrów, żeby zawrócić
na najbliższym rondzie. Zmiany w organizacji ruchu nastąpiły z uwagi na budowę w pobliżu
marketu budowlanego. Znajduje to potwierdzenie w piśmie Urzędu Miasta Bełchatowa
z 21 sierpnia 2017 r. Ponadto, jak podkreśla przedsiębiorca, inne nieruchomości przy tej
samej drodze nie zostały ograniczone linią p-4. Jak podkreśla Wnioskodawca, po jego
interwencji na kilka miesięcy przywrócono linię przerywaną, po czym znowu namalowano
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linię ciągłą. Dotychczas w sprawie interweniował nieskutecznie RPO oraz Kancelaria
Prezydenta RP.
b.

Stanowisko Rzecznika
W sprawie można mówić o uprzywilejowaniu dużego przedsiębiorcy (sieci handlowej)

oraz innych przedsiębiorców mieszczących się przy tej samej ulicy względem
Wnioskodawcy. Jednocześnie pominięto możliwość zastosowani linii P-1e. Jak wynika
z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze
zm.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
W związku z tym można na wysokości nieruchomości w Bełchatowie zastosować znak P-1e,
w celu umożliwienia wjazdu i wyjazdu z tej posesji. Inwestor projektujący organizację ruchu
oraz Starosta Bełchatowski jako organ zatwierdzający organizację ruchu całkowicie pominęli
możliwość stosowania tego znaku. W innych miejscach tego samego miasta przerwano linię
p-4, pomimo iż jej długość nie przekraczała 20 m. Taki stan godzi bezpośrednio w zasadę
bezstronności, równego traktowania oraz uczciwej konkurencji. Uniemożliwienie zmiany
organizacji ruchu w sytuacji, kiedy w innej części miasta dopuszczono możliwość
przekroczenia linii P-4 w celu dojazdu do nieruchomości stanowi istotne naruszenie zasady
praworządności.
c.

Rozstrzygnięcie lub stan sprawy na dzień 31 grudnia 2020 r.
Sprawa w toku, prowadzona korespondencja z zarządcą drogi.

Sprawa 10.
Sprawa dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji dokonania
wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki.
a.

Stan faktyczny
Sprawa dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wniesienia

aportu w postaci znaku towarowego w kwietniu 2014 r. oraz rozliczenia korekty. Zdaniem
organu podstawa opodatkowania powinna zostać ustalona wedle cen nominalnych
obejmowanych akcji, a nie wartości emisyjnej akcji. Postępowanie podatkowe prowadzone
jest obecnie przed Naczelnikiem Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach
(II instancja). Na mocy decyzji organu I instancji Spółce zostało określone zobowiązanie
podatkowe za kwiecień 2014 r. W sprawie zastosowano również postępowanie karne
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skarbowe jako przesłankę zawieszającą bieg terminu przedawnienia. Wszczęcie postępowania
karnego nastąpiło w dniu 8 listopada 2019 r. Odwołanie zostało wniesione w dniu 7 stycznia
2020 r.
b.

Stanowisko Rzecznika
W niniejszej sprawie instrumentalnie wykorzystano przesłankę zawieszającą bieg

terminu przedawnienia. Ponadto zdaniem Rzecznika spółka mogła w kwietniu 2014 r.,
opierając

się

na

obowiązujących

wówczas

interpretacjach

podatkowych,

działać

w przeświadczeniu, że postępuje prawidłowo. Również korekta deklaracji podatkowej została
rozliczona prawidłowo. Wskazuje na to również inna, zbliżona stanem faktycznym
i prawnym, sprawa prowadzona w tut. Oddziale, która została zakończona sukcesem.
c.

Rozstrzygnięcie lub stan sprawy na dzień 31 grudnia 2020 r.
Sprawa przed WSA w Gliwicach.

Sprawa 11.
Sprawa dotyczy ustalenia stawki podatku od towarów i usług przy świadczeniu
kompleksowym składającym się z usługi transportu i wylania betonu oraz dostawy towaru.
a.

Stan faktyczny
Sprawa dotyczy ustalenia stawki podatku od towarów i usług świadczenia

kompleksowego. Zdaniem Rzecznika dominujące znaczenie ma w tym wypadku dostawa
towaru i z tego względu całe świadczenie kompleksowe powinno zostać objęte stawką
podstawową. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach utrzymał w mocy szereg
decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pszczynie.
b.

Stanowisko Rzecznika
Zdaniem Rzecznika w przypadku takiego świadczenia kompleksowego dominujące

znaczenie ma transport i usługa wylania masy betonowej, a nie sama dostawa towaru. Wobec
tego przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań (wykonanie usług budowlanych
w obiektach budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem
mieszkaniowym) powinna zostać zastosowana uprzywilejowana stawka VAT. Ponadto
zgodnie z prawem przedsiębiorców wątpliwości powinny zostać rozstrzygane na korzyść
przedsiębiorcy. W tego rodzaju sprawach wydawane są również korzystne dla podatników
interpretacje podatkowe. Podmioty konkurencyjne na rynku również stosują uprzywilejowaną
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stawkę VAT, a stosowanie stawki podstawowej skutkowałoby wykluczeniem przedsiębiorcy
z rynku.
c.

Rozstrzygnięcie lub stan sprawy na dzień 31 grudnia 2020 r.
Wydana decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, planowane

wniesienie skargi do WSA w Gliwicach.

Sprawa 12.
Sprawa w przedmiocie ustalenie PIT za 2014 r. oraz orzeczenia odpowiedzialności płatnika.
W sprawie instrumentalnie wszczęto postępowanie karne skarbowe.
a.

Stan faktyczny
Sprawa dotyczy ustalenia wysokości należności z tytułu pobranego i niewpłaconego

przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za poszczególne okresy
rozliczeniowe 2014 r. oraz orzeczenia o odpowiedzialności płatnika z tytułu pobranego
i niewpłaconego PIT-u od wynagrodzeń. Zdaniem organów Spółka niewłaściwie rozliczała
zaliczki na PIT, gdyż utraciła status zakładu pracy chronionej (wobec tego Spółka
zobowiązana była rozliczać zaliczki na zasadach ogólnych). Natomiast Spółka legitymuje się
decyzją o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej. Ponadto w sprawie zostało
instrumentalnie wszczęte postępowania karne skarbowe. Do wszczęcia doszło na przełomie
września i października 2019 r. (przed przedawnieniem) i do dnia dzisiejszego (jak wynika
z informacji pełnomocnika) nie przeprowadzono dowodów w sprawie. Dopiero niedawno
Spółka uzyskała pośrednio informację o planowanym przesłuchaniu byłego prezesa Spółki.
b.

Stanowisko Rzecznika
Zdaniem Rzecznika w sprawie instrumentalnie wszczęto postępowanie karne skarbowe

i tym samym doszło do przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku PIT za 2014 r.
Wobec tego całe postępowanie podatkowe powinno zostać umorzone.
c.

Rozstrzygnięcie lub stan sprawy na dzień 31 grudnia 2020 r.
WSA w Krakowie oddalił skargę. Obecnie sporządzane jest uzasadnienie wyroku.

Sprawa 13.
Sprawa miała związek z profiskalnym ujęciem interesu publicznego przez organy nakładające
kary pieniężne za niewypełnienie obowiązków wynikających z ustawy SENT.
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a.

Stan faktyczny
Wnioskodawca wykonywał przewóz towaru, który z uwagi na jego przedmiot był

objęty obowiązkiem rejestracji w systemie SENT, zgodnie z ustawą SENT. Przedsiębiorca
nie zgłosił do systemu numeru licencji przewoźnika, co stwierdzono w toku kontroli.
W związku z powyższym właściwy organ wydał dwie decyzje o nałożeniu kary pieniężnej,
które utrzymał w mocy organ drugiej instancji, co z kolei zostało zaskarżone do sądu
administracyjnego. Głównym zarzutem wobec decyzji organów obu instancji było pominięcie
faktu niewpisywania się przewoźnika w kategorię podmiotów, z którymi walka jest ratio legis
przepisów nakładających obowiązki w przedmiocie rejestracji przewozów niektórych
towarów wrażliwych. Ponadto, organy obu instancji w sposób błędny przyjęły, że w zakresie
pojęcia „interes publiczny” mieści się wyłącznie tzw. efektu pozornego przysporzenia do
budżetu państwa.
b.

Stanowisko Rzecznika
W ocenie Rzecznika fakt niewykonania obowiązków ustawowych jest bezsporny, co

przyznaje sam przedsiębiorca, niemniej jednak – z uwagi na to, że uchybienie miało niewielki
rozmiar, a ponadto miało ono charakter stricte formalny i nie zagrażało interesom fiskalnym
państwa – trudno było odmówić racji wnioskodawcy, że w takiej sytuacji zasada budowania
zaufania przedsiębiorców do organów publicznych wymaga wręcz odstąpienia od
wymierzenia kary.
c.

Rozstrzygnięcie lub stan sprawy na dzień 31 grudnia 2020 r.
Rozpatrujący sprawę sąd administracyjny przyznał rację wnioskodawcy oraz

popierającemu go Rzecznikowi.
Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 lipca
2020 r. (sygn. akt III SA/Gl 116/20) uchylono zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby
Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie kary pieniężnej dla przedsiębiorcy
wraz z poprzedzającą ją decyzją organu celno-skarbowego.
Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 sierpnia
2020 r. (sygn. akt III SA/Gl 114/20) uchylono zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby
Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie kary pieniężnej dla przedsiębiorcy
wraz z poprzedzającą ją decyzją organu celno-skarbowego.
Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 sierpnia
2020 r. (sygn. akt III SA/Gl 115/20) uchylono zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby
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Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie kary pieniężnej dla przedsiębiorcy
wraz z poprzedzającą ją decyzją organu celno-skarbowego.

Sprawa 14.
Sprawa dotyczyła oceny prawidłowości odmowy wydania przez organ administracji
publicznej

zaświadczenia

o

zgodności

z

miejscowym

planem

zagospodarowania

przestrzennego planowanej przez przedsiębiorcę zmiany sposobu użytkowania obiektu
budowlanego.
a.

Stan faktyczny
Postanowieniem Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 11 maja 2020 r. odmówiono

wnioskodawcy wydania zaświadczenia o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego zlokalizowanego na
działce w gminie Wielka Wieś, użytkowanego dotychczas jako punkt zbierania pojazdów
wycofanych z eksploatacji na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Wnioskodawca zakwestionował stanowisko organu.
b.

Stanowisko Rzecznika
Przystępując do postępowania w dniu 23 lipca 2020 r. Rzecznik zarzucił Wójtowi

Gminy Wielka Wieś dokonanie błędnych ustaleń faktycznych, poprzez przyjęcie, że
planowana zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego będzie uciążliwa dla
mieszkańców nieruchomości sąsiednich, co stoi w oczywistej sprzeczności z postanowieniami
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Rzecznik nie podzielił również stanowiska
organu I instancji co do braku możliwości funkcjonowania w obszarze zabudowy
jednorodzinnej i usługowej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w sytuacji
gdy jedynym kryterium wyłączającym świadczenie usług komercyjnych na ww. obszarze
powinien być wpływ tej działalności na środowisko.
c.

Rozstrzygnięcie lub stan sprawy na dzień 31 grudnia 2020 r.
Rozpatrujące sprawę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie przyznało

rację wnioskodawcy oraz popierającemu go Rzecznikowi. Postanowieniem z dnia
12 października 2020 r. SKO w Krakowie uchyliło zaskarżone postanowienie i przekazało
sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji.
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Sprawa 15.
Sprawa dotyczy karuzeli podatkowej w obrocie stalą. W kręgu zainteresowania Rzecznika
była jedynie kwestia instrumentalnego wszczynania postępowań karnoskarbowych celem
zawieszenia biegu terminu przedawnienia (w analizowanym przypadku chodziło o kwestię
prawidłowości doręczenia zawiadomień o wszczęciu postępowania karnego skarbowego).
a.

Stan faktyczny
Wnioskodawca wniósł o wstąpienie Rzecznika do postępowania przed WSA

w Gliwicach w związku ze skargami na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Katowicach określające wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów
i usług oraz określające kwotę podatku do zapłaty za październik, listopad i grudzień 2010 r.
oraz styczeń, luty i marzec 2011 r.
b.

Stanowisko Rzecznika
W ocenie Rzecznika sprawa stanowi karuzelę VAT w obrocie stalą. Rzecznik podjął

jednak decyzję o przystąpieniu do sprawy ze względów formalnych, tj. z uwagi na
przedawnienie zobowiązania w VAT za październik, listopad, grudzień 2010 r. oraz styczeń,
luty i marzec 2011 r.
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach skierował do podatnika
zawiadomienie informujące, że uległ zawieszeniu bieg terminu przedawnienia zobowiązania
podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług za IV kw. 2010 r. i I kw. 2011 r.
Zawiadomienie to zostało skierowane wprost do podatnika (z uwagi na niepodjęcie
korespondencji przez podatnika, organ podatkowy przyjął koncepcję tzw. fikcyjnego
doręczenia) pomimo ustanowienia fachowego pełnomocnika. Ze względu na treść uchwały
7 sędziów NSA z dnia 18 marca 2019 r. (sygn. akt I FPS 3/18) uznano, że z uwagi na wadliwe
doręczenie zawiadomienia, doszło do przedawnienia zobowiązania podatkowego, a zatem
zaskarżona decyzja powinna zostać uchylona.
c.

Rozstrzygnięcie lub stan sprawy na dzień 31 grudnia 2020 r.
Odnośnie do zobowiązania w VAT za IV kwartał 2010 r. na podstawie wyroku WSA

w Gliwicach z dnia 4 lutego 2020 r. uchylono decyzję organu podatkowego. Orzeczenie to
jest jednak w dalszym ciągu nieprawomocne z uwagi na wniesienie w dniu 30 marca 2020 r.
przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach skargi kasacyjnej do
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawa oczekuje w NSA na wyznaczenie terminu
rozprawy.
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Odnośnie do zobowiązania w podatku od towarów i usług za I kwartał 2011 r. na
podstawie wyroku WSA w Gliwicach z dnia 31 sierpnia 2019 r. (sygn. akt I SA/Gl 545/19)
uchylono decyzję organu podatkowego. W związku z wniesieniem skargi kasacyjnej przez
organ podatkowy sprawa zarejestrowana pod sygnaturą I FSK 364/20 oczekuje w NSA na
wyznaczenie terminu rozprawy.

Sprawa 16.
Rzecznik wstąpił do postępowania przed WSA w Gliwicach (sygnatura akt I SA/Gl 17/20)
wszczętego ze skargi wnioskodawcy z dnia 4 grudnia 2019 r. na decyzję Dyrektora Izby
Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 25 października 2019 r. w przedmiocie
podatku od towarów i usług za grudzień 2010 r. oraz za poszczególne miesiące 2011 r.
i 2012 r.
a.

Stan faktyczny
We wrześniu 2016 r. zostało przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu wszczęte

postępowanie karne skarbowe (wtedy też podatnik został przesłuchany w charakterze
podejrzanego). Organ podniósł zarzut popełnienia przez przedsiębiorcę przestępstwa
określonego w art. 56 § 1 k.k.s. w zbiegu z art. 62 § 2 k.k.s. przy zastosowaniu art. 7 § 1 k.k.s.
i art. 6 § 2 k.k.s. Czynności te były jedynymi czynnościami faktycznymi w przedmiotowym
postępowaniu. Wskazać należy, iż podstawą tychże zarzutów były nieostateczne decyzje
organu skarbowego. Pod koniec września 2016 r. na podstawie art. 114a k.k.s. organ zawiesił
postępowanie

karno-skarbowe,

wskazując

na

potrzebę

zakończenia

postępowania

odwoławczego. Od tego momentu nie zostało ono podjęte. W realiach niniejszej sprawy
zobowiązanie winno ulec przedawnieniu z dniem 31 grudnia 2016 r. Oznacza to,
że postępowanie karne skarbowe zostało wszczęte 4 miesiące przed upływem terminu
przedawnienia i zawieszone po 23 dniach, a stan zawieszenia postępowania trwa do dnia
dzisiejszego. W dniu 31 stycznia 2020 r. skarżący złożył do Prokuratury Rejonowej w Zabrzu
zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 k.k. przez Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Zabrzu.
b.

Stanowisko Rzecznika
Rzecznik przyłączył się do argumentacji skarżącego, a w szczególności do twierdzeń

odnośnie do zarzutu instrumentalnego wszczęcia postępowania karnego skarbowego jedynie
w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Rzecznik powołał się w tym zakresie m.in.
na wyrok wydany przez WSA we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2019 r. (I SA/Wr 365/19) oraz
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wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 grudnia 2017 r. (III SA/Wa 3823/160.). Rzecznik
w ramach swojej aktywności podejmuje wszelkie działania mające na celu przeciwdziałanie
instrumentalnemu wykorzystywaniu narzędzi służących do przerwania lub zawieszenia biegu
terminu przedawnienia przez organy skarbowe. Z uwagi na naruszenie art. 70 § 6 pkt 1
i art. 70c o.p., Rzecznik wniósł o uchylenie w całości decyzji Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Katowicach z dnia 25 października 2019 r. i umorzenie postępowania wobec
przedawnienia zobowiązania podatkowego.
c.

Rozstrzygnięcie lub stan sprawy na dzień 31 grudnia 2020 r.
W dniu 27 lipca 2020 r. WSA w Gliwicach w sprawie o sygnaturze akt I SA/Gl 17/20

oddalił skargę wnioskodawcy. Po analizie uzasadnienia Rzecznik podjął decyzję
o zaniechaniu wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (podatnik
również nie zaskarżył przedmiotowego orzeczenia, decydując się na uregulowanie
zobowiązania podatkowego).
W kontekście zaniechania wniesienia nadzwyczajnego środka odwoławczego
w niniejszej sprawie kluczowe znaczenie miało to, że orzeczenie WSA w Gliwicach z dnia
27 lipca 2020 r. zostało wydane w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 6 czerwca 2019 r. (sygn. akt I FSK 483/19), na mocy którego doszło do uchylenia
wyroku sądu pierwszej instancji oraz decyzji organu skarbowego z uwagi na dokonanie
nieprawidłowej wykładni pojęcia pierwszego zasiedlenia w kontekście opodatkowania
podatkiem od towarów i usług transakcji sprzedaży nieruchomości. Co istotne, sąd
administracyjny pierwszej instancji oraz NSA analizowały kwestię przedawnienia
zobowiązania

podatkowego,

stwierdzając,

że

poprzez

wszczęcie

postępowania

karnoskarbowego doszło do skutecznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia.
W kontekście zaniechania wniesienia skargi kasacyjnej istotne było to, że WSA
w Gliwicach, wydając wyrok z dnia 27 lipca 2020 r., związany był oceną prawną
i wskazaniami

co do dalszego postępowania wyrażonymi przez

Naczelny Sąd

Administracyjny w ramach orzeczenia z dnia 6 czerwca 2019 r. (art. 153 w zw. z art. 193
p.p.s.a.). Przede wszystkim jednak Rzecznik miał na uwadze stanowisko wyrażone w uchwale
siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2018 r. (sygn. akt
I FPS 1/18), w której wskazano, że „dopuszczenie kontroli sądów administracyjnych nad
rozstrzygnięciami procesowymi podjętymi na gruncie postępowań karnych i karnoskarbowych
wykraczałoby poza zakres kognicji sądów administracyjnych.” W konsekwencji w kontekście
tej i innych spraw prowadzonych w Biurze Rzecznika, w dniu 18 grudnia 2020 r. Rzecznik
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wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o podjęcie uchwały mającej
na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, w przedmiocie dopuszczalności kontroli przez sądy
administracyjne zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
pod kątem instrumentalności wszczęcia postępowania karnoskarbowego.

Sprawa 17.
Rzecznik wstąpił do postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym
w Kielcach (SKO.OŚ-60/5242/300/2020) w związku z odwołaniem wnioskodawcy od decyzji
Starosty Kieleckiego w przedmiocie odmowy udzielenia przedsiębiorcy pozwolenia
zintegrowanego uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów.
a.

Stan faktyczny
W 2016 roku wnioskodawca wystąpił o udzielenie pozwolenia zintegrowanego

uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów. Dotychczas m.in. z uwagi na
nieprawidłowości proceduralne i konieczność ponownej analizy sprawy przez organ, sprawa
nie została zakończona ostateczną decyzją. W październiku 2020 r. Starosta Kielecki
ponownie odmówił udzielenia przedsiębiorcy pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego
zbieranie i przetwarzanie odpadów. Jedyną przesłanką zaskarżonej decyzji była negatywna
opinia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach.
b.

Stanowisko Rzecznika
Rzecznik, na wniosek przedsiębiorcy, przyłączył się do sprawy przede wszystkim

z uwagi na potrzebę przeciwdziałania przewlekłości postępowania (jaka w analizowanym
przypadku z pewnością miała miejsce) oraz zapewnieniu faktycznego stosowania przepisów
prawa, w tym m.in. art. 7a § 1 k.p.a. oraz art. 10 ust. 2 P.P.
Niezależnie od powyższego, zważywszy na ustawowy zakres kompetencji Rzecznika
oraz cel jego powołania w systemie organów ochrony prawnej, szczególne znaczenie
w przedmiotowej sprawie ma kwestia legislacyjnej jakości wdrożenia w dniu 17 sierpnia
2018 r. do polskiego porządku prawnego decyzji Wykonawczej Komisji UE 2018/1147
ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do
przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE
(Dz. Urz. UE L208). W ocenie Rzecznika interpretacja konkluzji BAT, w tym w zakresie
praktycznego zastosowania zawartych tam regulacji do konkretnego stanu faktycznego, może
nastręczać istotnych trudności. Zdaniem Rzecznika w przedmiotowej sprawie nie zostało
w sposób przekonujący i jednoznaczny wywiedzione, że wnioskodawca już na obecnym
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etapie ma obowiązek spełniać wymogi określone w konkluzjach BAT z 2018 r.,
w szczególności

w kontekście

konkretnego

stanu

faktycznego

i

opinii

biegłego

przedstawionej przez stronę.
c.

Rozstrzygnięcie lub stan sprawy na dzień 31 grudnia 2020 r.
Sprawa toczy się obecnie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kielcach

pod sygnaturą SKO.OŚ-60/5242/300/2020. Dotychczas odwołanie strony nie zostało
merytorycznie rozpoznane.

Sprawa 18.
Sprawa dotyczy zasadności zwrotu VAT.
a.

Stan faktyczny
W przedmiotowej sprawie kontrola zasadności zwrotu VAT za styczeń 2019 r. trwała

ponad 16 miesięcy, pomimo faktu, że wobec spółki toczyło się do tej pory ponad 120 kontroli
podatkowych, gdzie w żadnym z ww. postępowań nie wykazano nieprawidłowości w zakresie
modelu biznesowego spółki, który został wstępnie zakwestionowany przez organ podatkowy.
b.

Stanowisko Rzecznika
Rzecznik wskazał organowi podatkowemu, że w przedmiotowej sprawie winien

zwrócić szczególną uwagę na zasadę przyjaznej wykładni przepisów, która wynika z art. 2a
o.p. oraz z art. 11 ust. 1 P.P. Zasada ta nakazuje organom rozstrzygać wątpliwości co do treści
przepisów na korzyść podatnika (przedsiębiorcy).
Rzecznik stwierdził również, że kolejną zasadą, która winna zostać uwzględniona
w toku prowadzonego postępowania jest zasada proporcjonalności wyrażona w art. 12 P.P.
Zasada proporcjonalności nakazuje takie stosowanie przepisów, aby jednocześnie brać pod
uwagę czy efekty korzystne dla fiskusa będą pozostawać w odpowiedniej proporcji do
ciężarów nakładanych na przedsiębiorcę. Ponadto zasada proporcjonalności nakazuje takie
stosowanie przepisów prawa, aby korzyści krótkoterminowe nie skutkowały w dalszej
perspektywie czasowej stratami.
Rzecznik wskazał także organowi podatkowe, iż zasadne jest uwzględnienie w sprawie
określonej w art. 125 o.p. zasady szybkości postępowania, tj. podejmowania działań w sposób
wnikliwy oraz możliwie szybki.
c.

Rozstrzygnięcie lub stan sprawy na dzień 31 grudnia 2020 r.
Sprawa w toku, postępowanie podatkowe prowadzone przez organ I instancji.
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Sprawa 19.
Sprawa dotyczy zasadności zwrotu VAT.
a.

Stan faktyczny
W przedmiotowej sprawie kontrola zasadności zwrotu VAT za luty 2019 r. trwała

ponad 15 miesięcy, pomimo faktu, że wobec spółki toczyło się do tej pory ponad 120 kontroli
podatkowych, gdzie w żadnym z ww. postępowań nie wykazano nieprawidłowości w zakresie
modelu biznesowego spółki, który został wstępnie zakwestionowany przez organ podatkowy.
W sprawie zapadł nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który
zakwestionował zgodność z prawem postanowienia organu podatkowego w zakresie
przedłużenia terminu na zwrot podatku od towarów i usług za luty 2019 r.
b.

Stanowisko Rzecznika
W opinii Rzecznika, organ podatkowy w przedmiotowej sprawie winien zwrócić

szczególną uwagę na zasadę przyjaznej wykładni przepisów, która wynika z art. 2a o.p. oraz
z art. 11 ust. 1 P.P. Zasada ta nakazuje organom rozstrzygać wątpliwości co do treści
przepisów na korzyść podatnika (przedsiębiorcy).
Rzecznik stwierdził również, że kolejną zasadą, która winna zostać uwzględniona
w toku prowadzonego postępowania, jest zasada proporcjonalności wyrażona w art. 12 P.P.
Zasada proporcjonalności nakazuje takie stosowanie przepisów, aby jednocześnie brać pod
uwagę czy efekty korzystne dla fiskusa będą pozostawać w odpowiedniej proporcji do
ciężarów nakładanych na przedsiębiorcę. Ponadto zasada proporcjonalności nakazuje takie
stosowanie przepisów prawa, aby korzyści krótkoterminowe nie skutkowały w dalszej
perspektywie czasowej stratami.
Rzecznik wskazał także organowi podatkowemu, iż zasadne jest uwzględnienie
w sprawie określonej w art. 125 o.p. zasady szybkości postępowania, tj. podejmowania
działań w sposób wnikliwy oraz możliwie szybki.
c.

Rozstrzygnięcie lub stan sprawy na dzień 31 grudnia 2020 r.
Sprawa w toku, postępowanie podatkowe prowadzone przez organ I instancji.
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Sprawa 20.
Sprawa dotycząca opłaty za korzystanie z pasa drogowego celem zainstalowania kabla
optotelekomunikacyjnego.
a.

Stan faktyczny
Wnioskodawca jest spółką dostarczającą usługi telekomunikacyjne, w związku z czym

z wykorzystaniem pasa drogowego rozprowadza kable światłowodowe. W tym celu
Wnioskodawca uzyskał od Starosty Powiatu Pszczyńskiego decyzję o pozwoleniu na zajęcie
pasa drogowego. Decyzja nakładała na Wnioskodawcę obowiązek uiszczania rocznej opłaty
za korzystanie z pasa drogowego.
Rada Powiatu przyjęła nową uchwałę określającą stawki ww. opłaty. Zdaniem Starosty
sam akt prawa miejscowego normuje sytuację Wnioskodawcy, pozwalając na podwyższenie
opłaty bez zmiany decyzji. Wnioskodawca nie zgodził się z tym stanowiskiem, w związku
z czym uiszcza opłatę zgodną z wydaną decyzją. W efekcie Starosta wszczął postępowanie
egzekucyjne w administracji. Wnioskodawca złożył zarzuty, które nie zostały przez Starostę
uwzględnione w efekcie czego obecnie toczy się postępowanie zażaleniowe z udziałem
Rzecznika.
b.

Stanowisko Rzecznika
Stosownie do art. 40 ust. 8 udp Rada Powiatu posiada kompetencje do określenia

wysokości opłat rocznych, jednakże nie posiada kompetencji do określania sposobu zmian
ostatecznych decyzji administracyjnych lub też sposobu egzekucji należności, dlatego też
Ustawa nie może stanowić samoistnej podstawy do prowadzenia egzekucji. Zatem
Zobowiązany nie był i nie jest adresatem wyżej przytoczonej uchwały, zatem nie posiadał
interesu prawnego w zaskarżaniu aktu prawa miejscowego, który został zastosowany w jego
sprawie wyłącznie wskutek błędnej wykładni art. 40 ust. 11 udp, polegającej na założeniu
przez organ, że może zmienić treść decyzji administracyjnej w oparciu o uchwałę.
Rzecznik stoi na stanowisku, że taka zmiana sytuacji prawnej Wnioskodawcy możliwa
byłaby poprzez zmianę decyzji przy zastosowaniu ogólnych norm k.p.a.
c.

Rozstrzygnięcie lub stan sprawy na dzień 31 grudnia 2020 r.
Sprawa zawisła przed WSA w Gliwicach pod sygn. akt I SA/Gl 1253/20.
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Sprawa 21.
Sprawa dotyczy postępowania podatkowego – rzetelności deklarowanych podstaw
opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za IV
kwartał 2013 roku w zakresie działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę.
a.

Stan faktyczny
Spółka, której następcą prawnym jest Wnioskodawca, podwyższyła kapitał zakładowy

spółki poprzez emisję określonej liczby akcji. Akcje te zostały następnie objęte przez podmiot
trzeci w zamian za wkład niepieniężny, wyceniony na kwotę kilkudziesięciu milionów zł.
W opinii organu podatkowego, strony transakcji błędnie ustaliły podstawę opodatkowania
z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego, tj. aportu. W wydanej decyzji organ stwierdził
również, że podstawą opodatkowania powinna być suma wartości nominalnej akcji,
stanowiąca kwotę należną pomniejszoną o kwotę VAT, a nie wartość rynkowa aportu
będącego znakiem towarowym. W związku z tym odmówiono Wnioskodawcy prawa do
odliczenia podatku naliczonego w określonej wysokości.
b.

Stanowisko Rzecznika
Rzecznik przyłączył się do argumentacji Wnioskodawcy, iż w świetle przepisów

obowiązujących w momencie dokonania aportu, była ona uprawniona do określenia podstawy
opodatkowania w VAT według wartości rynkowej. Przed 1 stycznia 2014 r. w polskim
porządku prawnym obowiązywał art. 29 ust. 9 VATU. Według treści ww. przepisu
w przypadku wykonania czynności, o których mowa w art. 5, dla których nie została
określona cena, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów lub usług
pomniejszona o kwotę podatku, z zastrzeżeniem ust. 10 i 12.
W wyniku przeprowadzonej nowelizacji, ustawodawca uchylił ww. przepis w dniu
1 stycznia 2014 r., co jednak nastąpiło po dokonaniu aportu w przedmiotowej sprawie.
Rzecznik również wskazał, iż w przed 1 stycznia 2014 r. w orzecznictwie dopuszczano
stanowisko, iż w przypadku wniesienia aportu, podstawą opodatkowania jest rynkowa
wartość udziałów objętych w zamian za wniesiony wkład. Potwierdzenie takiego stanowiska
można znaleźć chociażby w wyroku NSA w Warszawie z dnia 19 grudnia2012 r., sygn. akt I
FSK 212/12, w wyroku NSA z dnia 26 czerwca 2013 r., sygn. akt I FSK 1022/12, w wyroku
WSA w Szczecinie z dnia 3 listopada 2010 r., sygn. akt I SA/Sz 697/10, w wyroku WSA
w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2824/12 czy chociażby
w wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 18 listopada 2013 r., sygn. akt I SA/Bd 665/13.
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W ocenie Rzecznika zatem, co zostało stwierdzone na podstawie powyżej
przytoczonych przepisów prawa oraz orzecznictwa sądów administracyjnych, w świetle
regulacji obowiązujących w momencie dokonania aportu przez Spółkę była ona uprawniona
do określenia podstawy opodatkowania w VAT według wartości rynkowej zgodnie z art. 29
ust. 9 VATU.
c.

Rozstrzygnięcie lub stan sprawy na dzień 31 grudnia 2020 r.
Sprawa zakończona wydaniem wyroku z dnia 14 stycznia 2021 r. przez WSA

w Rzeszowie, sygn. akt I SA/Rz 640/20, utrzymującym w mocy decyzję Organu. Obecnie Sąd
sporządza uzasadnienie wyroku.

Sprawa 22.
Sprawa dotyczy wysokości zadeklarowanej straty w podatku dochodowym od osób prawnych
oraz instrumentalnego wszczęcia postępowania karnego skarbowego.
a.

Stan faktyczny
W dniu 19 czerwca 2015 r. Naczelnik MUCS wszczął wobec Spółki postępowanie,

którego przedmiotem jest kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz
prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r.
W tym samym dniu doszło również do wszczęcia postępowania dotyczącego rozliczeń Spółki
w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2012 r.
W związku ze zbliżającym się upływem terminu przedawnienia wszczęto na 27 dni
przed jego upływem postępowanie karnoskarbowe. W trakcie tego postępowania nie
wykonano żadnych czynności poza postawieniem prezesowi zarządu spółki zarzutów oraz
zawieszeniem postępowania. Treść zarzutów była w zasadzie skopiowana z uzasadnienia
dotychczasowych decyzji.
b.

Stanowisko Rzecznika
Dla ustalenia czy nie doszło do przedawnienia zobowiązań podatkowych nie jest

wystarczające ustalenie, że doszło do wszczęcia postępowania karnego skarbowego
w sprawie, ale należy również zbadać, czy postępowanie nie zostało wszczęte wyłącznie
w celu wygenerowania przesłanki określonej w art. 70 § 6 pkt 1 w związku z art. 70c o.p.
Mimo że celem działania organu podatkowego nie jest weryfikacja postępowania
przygotowawczego, prowadzonego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, powinna zostać
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dokonana analiza, czy postępowanie karne miało inny cel niż tylko i wyłącznie zawieszenie
biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co w tej sprawie nie zostało zrealizowane.
c.

Rozstrzygnięcie lub stan sprawy na dzień 31 grudnia 2020 r.
Sprawa zakończona wydaniem wyroku z dnia 24 listopada 2021 r. przez WSA

w Krakowie, sygn. akt I SA/Kr 152/20, utrzymującym w mocy decyzję Organu.

IV. Sprawy legislacyjne (np. o zmianę w prawie) wraz z krótkim opisem ich problematyki
Do Wydziału Prawno-Legislacyjnego skierowano jedną sprawę dotyczącą wsparcia
przedsiębiorców w sytuacji kryzysu - wniosek o zmianę regulacji w zakresie dopuszczenia do
świadczeń postojowych także przedsiębiorców posiadających inny tytuł do ubezpieczenia
społecznego niż tylko „działalność gospodarcza” (chodziło w tym przypadku o zmianę treści
przepisu art. 15 zq ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy z 31 marca 2020 r.
o

szczególnych

rozwiązaniach

związanych

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.), poprzez
usunięcie wyrażenia „jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu”).

V. Wnioski opracowane w ramach Oddziału Terenowego w Krakowie i złożone do
organów administracji publicznej o zajęcia stanowiska lub udzielenie wyjaśnień (na
podstawie art. 11 ustawy o Rzeczniku)
Na podstawie art. 11 ust. 1-6 ustawy o Rzeczniku, Rzecznik może zwracać się do
właściwych organów, organizacji lub instytucji publicznych z ocenami i wnioskami
o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw przedsiębiorców
oraz usprawnienia trybu załatwiania spraw w tym zakresie. Organy, organizacje i instytucje
publiczne, o których mowa wyżej, są zobowiązane do rozpatrzenia spraw skierowanych przez
Rzecznika oraz są obowiązane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni,
poinformować Rzecznika o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku.
W przypadku gdy organy, organizacje lub instytucje publiczne, o których mowa wyżej,
nie poinformują Rzecznika o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku albo gdy
Rzecznik nie podziela ich stanowiska, może zwrócić się do właściwej jednostki nadrzędnej
o podjęcie odpowiednich działań. Rzecznik publikuje na swojej stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej dane dotyczące liczby nieudzielonych odpowiedzi.
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Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o Rzeczniku organy, organizacje lub instytucje
publiczne, o których mowa wyżej, do których zwróci się Rzecznik, są obowiązane z nim
współdziałać i udzielać mu pomocy.
W 2020 roku Oddział Terenowy w Krakowie wystąpił z 43 pismami do organów,
organizacji lub instytucji publicznych z ocenami i wnioskami o podjęcie działań
zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw przedsiębiorców oraz usprawnienia
trybu załatwiania spraw w tym zakresie.
Szczegóły wystąpień Oddziału Terenowego w Krakowie przedstawia poniższa tabela.

Odpowiedź
Lp.

Przedmiot i adresat pisma (alfabetycznie)

udzielona
(TAK/NIE)

1

Pismo do Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w sprawie uchwały
o ekranach dźwiękochłonnych

TAK

Pismo w sprawie umorzenia należności publicznoprawnych z tytułu kar
2

pieniężnych i podatków lokalnych na rzecz przedsiębiorcy wobec TAK
Gminy Kraków
Pismo do Departamentu Wsparcia i Innowacji i Rozwoju przy
Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie anulowania

3

korekty finansowej dotyczącej dotacji na utworzenie CBR w celu NIE
prowadzenia prac badawczo rozwojowych, która została nałożona wg
wnioskodawcy bezpodstawnie.
Pismo w sprawie nieudzielenia mikropożyczki dla przedsiębiorcy z

4

tytułu tzw. tarczy antykryzysowej - problem z wypłaceniem środków TAK
pieniężnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku - Białej
Pismo

5

z

wnioskiem

interwencyjnym

dotyczącym

negatywnego

rozpatrzenia wniosku o przyznanie mikropożyczki (do Dyrektora PUP

TAK

w Krakowie)
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Pismo

z

wnioskiem

interwencyjnym

dotyczącym

negatywnego

rozpatrzenia wniosku o udzielenie dofinansowania części kosztów
6

prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego
osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników w przypadku spadku

TAK

obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 (do Powiatowego
Urzędu Pracy w Opolu)
Prośba o udzielenie wyjaśnień i reakcji od organu właścicielskiego,
7

którym

jest

Zarząd

Województwa

Małopolskiego

w

związku

z doniesieniami o nieobniżeniu czynszu przedsiębiorcom z sektora MŚP

TAK

przez jednostki wojewódzkie (MDA S.A. w Krakowie)
Pismo
8

do

Marszałka

Województwa

Małopolskiego

dotyczące

dyskryminującego charakteru reguł konkursu o dotacje na rzecz TAK
poszkodowanych pandemią COVID-19
Pismo z prośbą o zajęcie się rzekomo niewłaściwymi praktykami ze

9

strony ZBK w Krakowie w zakresie polityki czynszowej

TAK

10

Pismo interwencyjne skierowane do Starosty Bełchatowskiego

TAK

11

12

13

Pismo interwencyjne do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

Pismo interwencyjne do Starosty Bełchatowskiego

Pismo

interwencyjne

do

Budowlanego w Krakowie

Wojewódzkiego

TAK

TAK

Inspektora

Nadzoru

NIE
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14

Pismo interwencyjne do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu

NIE

15

Pismo interwencyjne do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przeworsku

NIE

Wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących przebiegu postępowania TAK
16

wobec przedsiębiorcy w jego indywidualnej sprawie – Naczelnik
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie
Wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących przebiegu postępowania TAK

17

wobec przedsiębiorcy w jego indywidualnej sprawie – Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach
Wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących przebiegu postępowania TAK

18

wobec przedsiębiorcy w jego indywidualnej sprawie – Ministerstwo
Finansów
Wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących przebiegu postępowania TAK

19

wobec przedsiębiorcy w jego indywidualnej sprawie – Naczelnik
Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu
Wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących przebiegu postępowania TAK

20

wobec przedsiębiorcy w jego indywidualnej sprawie – Starosta Brzeski

Pismo z prośbą o wyjaśnienie w związku z postępowaniem w TAK
21

przedmiocie

zakazu

prowadzenia

działalności

gospodarczej

na

podstawie ustawy prawo upadłościowe – Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Polkowicach
Pismo z prośbą o wyjaśnienie przyczyn odmowy przedłużenia TAK

22

z przedsiębiorcą umowy najmu pali cumowniczych – Zarząd Zieleni
Miejskiej w Krakowie
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Pismo do Naczelnika Pomorskiego Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni
23

w trybie art. 11 urmsp z prośbą o udzielenie wyjaśnień odnośnie do
prowadzonego wobec wnioskodawcy przez ponad 4 lata postępowania

TAK

kontrolnego.
Pismo do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
24

Oddział w Bydgoszczy w trybie art. 11 ustawy o Rzeczniku z prośbą
o udzielenie

wyjaśnień

w

związku

z

pismem

wnioskodawcy

TAK

w przedmiocie wykupu tzw. nieruchomości resztującej.
Pismo do Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu z prośbą
25

o wyjaśnienie sprawy w związku ze skargą wnioskodawcy na
opieszałość urzędu w kontekście jego wniosku o pożyczkę na bieżące

TAK

koszty prowadzonej działalności gospodarczej.
Pismo do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Warszawie
26

w przedmiocie przyczyn przedłużania terminu zwrotu nadwyżki podatku TAK
naliczonego nad należnym.
Pismo do Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego

27

w przedmiocie prowadzonych wobec wnioskodawcy kontroli celno- TAK
skarbowych za 2019 r. i 2020 r.
Pismo do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Warszawie

28

w przedmiocie przyczyn przedłużania terminu zwrotu nadwyżki podatku TAK
naliczonego nad należnym.

29

Pismo do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu w przedmiocie
kontroli podatkowej w zakresie CIT i VAT za okres 2016 – 2018 r.

Pismo do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska odnośnie do
30

przebiegu

postępowania

w

przedmiocie

transgraniczne przemieszenie odpadów.

wyrażenia

zgody

na

TAK

NIE

(nie

upłynął
jeszcze
termin)
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Pismo do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
31

w przedmiocie kryteriów otrzymania dotacji w ramach resortowego
programu „Maluch+” 2021 moduł 3.

NIE

(nie

upłynął
jeszcze
termin)

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, wskazanie
przesłanek na podstawie których odmówiono umorzenia zaległości
32

33

TAK

podatkowej.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego w Poznaniu,
wskazanie podstaw prawnych wydanego zarządzenia.

TAK

Przewodniczący Rady Miasta Oświęcim, wyjaśnienie powodów
34

i podstaw prawnych podjętych uchwał dot. kwestii odbioru odpadów TAK
komunalnych.
Marszałek Województwa Małopolskiego, wyjaśnienie kwestii zakresu

35

przyznanej pomocy finansowej dla samozatrudnionych przedsiębiorców TAK
poszkodowanych wskutek epidemii COVID-19.
Dyrektor

36

Krajowej
w

stosowanych

Informacji

Skarbowej,

postępowaniach

wyjaśnienie

dotyczących

praktyk

indywidualnych TAK

interpretacji podatkowych oraz wiążących informacji o stawkach.
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny: Wyjaśnienia
37

w sprawie
pozwolenia

wszczęcia
na

postępowania

prowadzenie

w

apteki

przedmiocie

odebrania

ogólnodostępnej

przez

TAK

Wnioskodawcę.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: pismo o wyjaśnienia w
38

przedmiocie wstrzymania wypłaty dofinansowania z umowy zawartej TAK
z Beneficjentem.
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Powiatowa
39

Stacja

Mazowieckim:

pismo

Sanitarno-Epidemiologiczna
z

wnioskiem

o

w

wyjaśnienia

Grodzisku
dotyczące TAK

przewlekłości postępowania prowadzonego względem przedsiębiorcy.
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: pismo
40

z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące przewlekłości postępowania TAK
prowadzonego względem przedsiębiorcy.

41

42

Prezydent Miasta Katowice: pismo z wnioskiem o wyjaśnienia
dotyczące zatrzymania ciągnika należącego do przedsiębiorcy

Starostwo Powiatowe w Piasecznie: pismo z wnioskiem o wyjaśnienia
dotyczące wyłączenia operatu geodezyjnego z powiatowego zasobu.

TAK

NIE

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu: pismo z wnioskiem o
43

wyjaśnienia dotyczące sposobu realizacji wytycznych zawartych w
decyzji wojewody uchylającej decyzję o odmowie wydania pozwolenia

TAK

na budowę.

VI. Wnioski o złożenie przez Rzecznika skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego
Do Oddziału Terenowego Biura Rzecznika w Krakowie, Wydziału Wstępnej Analizy
wniosków trafiło w 2020 r. 29 wniosków o złożenie skargi nadzwyczajnej.
Jeden z wniosków dotyczył wywiedzenia skargi nadzwyczajnej od wyroku Sądu
Okręgowego w Bydgoszczy – wraz z wnioskiem o priorytetowe rozpoznanie wniosku –
z uwagi na realną obawę nieodwracalności skutków nadawania klauzuli wykonalności
w związku z wystosowaniem przez wnioskodawczynię ,,zawiadomienia o wadzie fizycznej
rzeczy sprzedanej” z dnia 19 sierpnia 2015 r. – wniosek został odrzucony z uwagi na cywilny
charakter sprawy oraz fakt, że sprawa sprowadzała się do sporu pomiędzy dwoma
przedsiębiorcami.
Wprawdzie Rzecznik podejmuje działania w celu ochrony praw przedsiębiorców
w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o Rzeczniku jednak, jak wynika z treści tejże ustawy, nie
oznacza to uprawnienia do działania przeciwko innym przedsiębiorcom, nawet jeżeli nie
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należą do sektora małych i średnich przedsiębiorców. Wystąpienie przez Rzecznika ze skargą
nadzwyczajną w omawianej sprawie skutkowałoby bowiem wystąpieniem przeciwko
interesom innego przedsiębiorcy. Tym samym instytucja publiczna musiałaby stanąć po
jednej ze stron sporu cywilnego prowadzonego pomiędzy przedsiębiorcami.
Inny z wniosków dotyczył wystąpienia przez Rzecznika ze skargą nadzwyczajną wobec
całości wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach, z powództwa wspólników spółki cywilnej
przeciwko Ubezpieczycielowi Funduszu Gwarancyjnemu w Warszawie o zapłatę.
Zasadniczo właściwość Rzecznika sprowadza się do spraw prowadzonych w ramach
relacji przedsiębiorca - organ administracji publicznej. Wskazuje na to wykładnia
funkcjonalna (celowościowa) art. 9 ust. 1 pkt 6 ustawy o Rzeczniku w kontekście pozostałych
przepisów tej ustawy. Przepisy te regulują uprawnienia Rzecznika do działania wobec
organów administracji publicznej i tak też należy odczytywać art. 9 ust. 1 pkt 6 ustawy
o Rzeczniku. Ubezpieczycielowi Fundusz Gwarancyjny nie jest organem administracji
publicznej. Ponadto stan faktyczny sprawy przedstawiony przez Wnioskodawców budził
zastrzeżenia Rzecznika.
W 15 przypadkach przyczyną odrzucenia wniosku był fakt, iż kwestionowane
orzeczenie dotyczyło sporu przedsiębiorcy, będącego wnioskodawcą, z innym podmiotem
prywatnym, a tym samym interwencja była poza kompetencją Rzecznika (art. 89 § 2 ustawy
o SNU).
W 3 przypadkach przyczyną było uprawomocnienie się zakwestionowanego przez
przedsiębiorcę orzeczenia przed wejściem w życie ustawy o SNU (3 kwietnia 2018 r.)
W 3 przypadkach wniosek został odrzucony w związku z brakiem przesłanek
merytorycznych do złożenia stosownej skargi.
W 2 przypadkach przyczyną odrzucenia wniosku był brak statusu przedsiębiorcy po
stronie wnioskodawcy.
W 1 przypadku wniosek został odrzucony z powodu braku legitymacji do wniesienia
wniosku.
W 1 przypadku orzeczenie zostało wydane przed dniem wejścia w życia nowelizacji
ustawy o Sądzie Najwyższym z 2018 r.
Z kolei do 31 grudnia 2020 r. dokumentacja części wniosków nie została uzupełniona.
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VII. Działania informacyjno-edukacyjne podejmowane przez Oddział Terenowy
w Krakowie
Odział Terenowy w Krakowie uczestniczył w cotygodniowych konferencjach „Razem
dla Turystyki”, poświęconych sytuacji kryzysowej w branży turystycznej (organizowanych
w każdą środę o 14.00 przez Krakowską Izbę Turystyki - członka Rady Przedsiębiorców przy
Rzeczniku).
W lutym 2020 r. w Biurze Oddziału odbyło się spotkanie Rzecznika z przedsiębiorcami
w ramach tzw. „Ósemki Rzecznika” (obecnie „Dziesiątka Rzecznika”).

VIII. Inne działania
Staraniem Oddziału Terenowego w Krakowie doprowadzono do zawarcia dwóch
porozumień o współpracy:
- pomiędzy Biurem Rzecznika a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie;
- pomiędzy Biurem Rzecznika a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Rozpoczęto

procedurę

zawarcia

porozumienia

pomiędzy

Biurem

Rzecznika

a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.
Oddział opracował również projekt procedury przyjmowania studentów na praktyki
(procedura została wdrożona w całym Biurze Rzecznika). Oddział zamieścił ogłoszenie
w sprawie naboru na praktyki i w tej sprawie współpracował z Wydziałem Prawa
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W październiku 2020 roku praktykę studencką w Biurze Oddziału odbywała studentka
V roku na kierunku prawo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

IX. Mediacje
Oddział Terenowy w Krakowie nie brał udziału w organizacji mediacji między
przedsiębiorcami a organami administracji publicznej.
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Rozdział XV Oddział Terenowy w Gdańsku
I. Sprawy interwencyjne prowadzone w Oddziale Terenowym w Gdańsku
a. w ujęciu tabelarycznym:
SPRAWY INTERWENCYJNE W ODDZIALE TERENOWYM W GDAŃSKU OD 01.0131.12.2020 r.
Przekazano
podjęcia Przekazano do WPL, W
do RPO
WIP/OT
toku

Odmowa
interwencji

brak
naruszeń
organu, nie
uzupełniono
dokumentów,
Łączna Podjęto sprawy ZUS odmowa ze
ilość
interwe- przed sądem stanowiskiem
Przedmiot sprawy spraw ncję
powszechnym Rzecznika
Wnioski

z

zakresu
ubezpieczeń
społecznych
Wnioski

427

193

163

31

2

10

28

3

3

0

0

0

0

0

4

2

1

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

2

z

zakresu
ubezpieczeń
zdrowotnych
(NFZ)
Wnioski

z

zakresu

prawa

podatkowego
Wnioski
zakresu

z
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wieczystego
użytkowania
Wnioski
dotyczące PFR

4

2

0

0

0

2

0

nieruchomościami 2

0

0

2

0

0

0

Wnioski
dotyczące
gospodarki

Wnioski
dotyczące prawa
budowlanego

1

0

0

0

0

0

1

Inne

27

8

8

0

0

11

0

470

208

172

33

2

23

32

Suma

b. w ujęciu opisowym:
- Wnioski z zakresu ubezpieczeń społecznych – 427
- Wnioski z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych (NFZ) – 3
- Wnioski z zakresu prawa podatkowego – 4
- Wnioski w przedmiocie wieczystego użytkowania – 2
- Wnioski w przedmiocie gospodarki nieruchomościami – 2
- Wnioski dotyczące PFR – 4
- Wnioski dotyczące prawa budowlanego – 1
- Wnioski dotyczące sporów pomiędzy przedsiębiorcami, wnioski z zakresu dostępu do
informacji publicznej, wsparcia w tarczy antykryzysowej (PKD) – 27
Łączna liczba wniosków interwencyjnych - 470
w tym:
- Sprawy przyjęte do interwencji - 208
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- Sprawy, w których odmówiono podjęcia interwencji - 205
- Sprawy przekazane do WPL/WIP/OT - 23
- Sprawy przekazane do Rzecznika Praw Obywatelskich - 2
- Sprawy w toku na dzień 31 grudnia 2020 r. - 32

W Oddziale Terenowym w Gdańsku w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia
2020 r. rozpoznanych zostało 470 wniosków o podjęcie interwencji (w tym wstępna analiza
wniosków), z czego podjęto interwencję w 208 sprawach. Do Wydziału PrawnoLegislacyjnego oraz do Wydziału Interwencyjno-Procesowego w Warszawie przekazano
łącznie 23 sprawy. Do Rzecznika Praw Obywatelskich przekazano zgodnie z właściwością
2 sprawy. W 205 sprawach wnioski zostały odrzucone z uwagi na brak ustawowych
kompetencji Rzecznika do podjęcia czynności interwencyjnych, czy też brak naruszeń
Konstytucji Biznesu przez organ. Rzecznik nie podejmował również interwencji w sytuacji,
gdy przedsiębiorcy, pomimo wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku
interwencyjnego, nie przesyłali wymaganych dokumentów. W ramach prowadzonej
działalności Oddział Terenowy w Gdańsku współpracował również z pozostałymi Oddziałami
Terenowymi.

II. Sprawy interwencyjne zakończone pozytywnie dla przedsiębiorcy – po interwencji
Oddziału Terenowego w Gdańsku wraz z krótkim opisem ich problematyki

1.

Sprawa dotyczyła odmowy wykreślenia przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
z powodu stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez niego działalności
gospodarczej.

a)

Stan faktyczny
Decyzją z dnia 12 lipca 2018 r., Minister Przedsiębiorczości i Technologii (dalej jako:

„Minister, MPiT”) na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1291, dalej: „u.c.e.i.d.g.”) odmówił wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG z powodu
stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności
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gospodarczej wskazując, iż z dokumentów zgromadzonych w sprawie wynika, że
przedsiębiorca cały czas prowadzi działalność gospodarczą.
Decyzją z dnia 16 kwietnia 2019 r., Minister Przedsiębiorczości i Technologii po
rozpoznaniu wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej jako: „Zakład, ZUS”)
o ponowne rozpatrzenie sprawy utrzymał w mocy decyzję własną z dnia 12 lipca 2018 r.
Organ nie stwierdził przesłanki trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę
działalności gospodarczej. Ponadto organ wyjaśnił, iż nie jest możliwe jednoznaczne
stwierdzenie, że przedsiębiorca nie wykonuje działalności gospodarczej. Choroby
przedsiębiorcy, choćby liczne i częste nie mogą wpływać na ocenę tego, czy wykonuje on
działalność gospodarczą, czy nie. W przypadku przedsiębiorcy, przejawy wykonywania
działalności gospodarczej występowały także między kolejnymi zwolnieniami (wystawiane
faktury). Ponadto Minister wskazał, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego potwierdził
prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
Skargę do WSA w Warszawie wniósł Zakład Ubezpieczeń Społecznych, domagając się
uchylenia zaskarżonej decyzji w całości. Zaskarżonej decyzji zarzucił naruszenie art. 29
ust. 1-3 ustawy o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie
Informacji dla Przedsiębiorcy poprzez jego niezastosowanie w niniejszej sprawie, pomimo
istnienia ku temu przesłanek.
W uzasadnieniu skargi Zakład wyjaśnił, że przedsiębiorca od pierwszego dnia
zgłoszonego rozpoczęcia działalności deklarował wysokie podstawy wymiaru składek (np.
w maju 1998 r. - 22 886,40 zł, podczas gdy obowiązująca najniższa podstawa wymiaru
składek wynosiła wówczas 709,66 zł) Deklarowanie wysokich podstaw wymiaru składek było
wówczas możliwe, bowiem nie było odpowiednika obowiązującego obecnie przepisu art. 20
ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który ogranicza podstawę wymiaru
składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe do 250% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia w ewidencji
działalności gospodarczej przedsiębiorca stał się niezdolny do pracy z powodu choroby
i do dnia dzisiejszego systematycznie przedkłada w Zakładzie kolejne zaświadczenia
o niezdolności do pracy. W okresie od 2 grudnia 1999 r. do 18 listopada 2011 r. przedłożył
w Zakładzie łącznie 381 zaświadczeń o niezdolności do pracy wystawianych przez lekarzy
z całej Polski. Od daty zarejestrowania działalności gospodarczej w grudniu 1990 r.
do 18 października 2013 r. minęły niemalże 23 lata, jednakże we wskazanym okresie
przedsiębiorca był czterokrotnie wyłączany z ubezpieczeń na łącznie 8 lat i 5 miesięcy, zatem
faktycznie okres zaewidencjonowanego w Zakładzie prowadzenia przez niego działalności
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gospodarczej wynosi ok. 15 lat i 5 miesięcy, w którym to okresie, okresy składkowe
(faktycznego opłacania składek i prowadzenia działalności gospodarczej) wynoszą ok. 3 lata
i 7 miesięcy, zaś okresy nieskładkowe (za które Przedsiębiorca przedkłada zaświadczenia
o niezdolności do pracy) wynoszą prawie 13 lat.
Dalej ZUS przytoczył szereg decyzji, którymi wyłączył przedsiębiorcę z ubezpieczeń
społecznych wskazując, iż działania podejmowane przez przedsiębiorcę w ramach
"prowadzonej działalności gospodarczej" ewoluowały z czasem wraz z kolejnymi kontrolami
Zakładu i postępowaniami sądowymi. Pierwotnie przedsiębiorca "prowadził działalność"
w zakresie wideofilmowania, a na potwierdzenie posiadał jedynie bezimienne rachunki,
następnie jego "działalność" obejmowała także ozonowanie samochodów i pojawiły się
rachunki imienne, a obecnie specjalizuje się w sporządzaniu pism w sprawach z zakresu
ubezpieczeń

społecznych.

Niezmienne

w

"prowadzonej

przez

niego

działalności

gospodarczej" jest jedynie nagminne korzystanie ze zwolnień lekarskich, wystawianych przez
lekarzy z całej Polski i deklarowanie wysokich podstaw wymiaru składek. W ocenie Zakładu
podejmowane przez niego działania nie stanowią prowadzenia działalności gospodarczej
w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nie sposób bowiem przypisać
im cechy zawodowości, ciągłości i zorganizowania. W ocenie Zakładu działania
podejmowane przez przedsiębiorcę można co najwyższej uznać za incydentalnie podpisywane
umowy zlecenia.
Skarżący podkreślił, że rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej powinno
być działaniem konsekwentnym i przemyślanym pod względem

organizacyjnym,

technicznym, ekonomicznym, finansowym, marketingowym, handlowym, zaś przedsiębiorca
nie potrafił przedstawić żadnego biznesplanu, trudno również w jego działaniach doszukać się
powtarzalności i jakiejkolwiek konsekwencji.
W dniu 17 stycznia 2020 r. przedsiębiorca wystąpił do Rzecznika o podjęcie interwencji
w przedmiotowej sprawie.

b)

Stanowisko Rzecznika:
Rzecznik w dniu 29 stycznia 2020 r. wstąpił, na prawach przysługujących

prokuratorowi, do postępowania toczącego się przed WSA w Warszawie ze skargi Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych na decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia
16 kwietnia 2019 r., utrzymującą w mocy decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
z dnia 12 lipca 2018 r., odmawiającą wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG, z powodu

378

stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności
gospodarczej, domagając się oddalenia skargi.
Rzecznik wskazał, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 u.c.e.i.d.g. przedsiębiorca podlega
wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do
spraw gospodarki, w przypadku stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez
przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Z powyższego jednoznacznie wynika, że organem
uprawnionym do wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG z uwagi na trwałe zaprzestanie przez
niego wykonywania działalności gospodarczej jest minister właściwy do spraw gospodarki.
ZUS nie ma kompetencji do tego, aby skłonić przedsiębiorcę do wyrejestrowania się
z CEIDG z określonym dniem. Kompetencje Zakładu zostały określone w ustawie o systemie
ubezpieczeń społecznych i przepisy tej ustawy nie przyznają Zakładowi takiej kompetencji.
Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy systemowej ZUS wydaje decyzje administracyjne
dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych. Jest zatem uprawniony do stwierdzenia
w drodze decyzji administracyjnej, czy w i jakim okresie przedsiębiorca podlegał
obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Ocena zaś, czy działalność gospodarcza
rzeczywiście jest wykonywana (a więc także czy zaistniała przerwa w jej prowadzeniu)
należy do sfery ustaleń faktycznych, a istnienie wpisu do ewidencji nie przesądza
o faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej, jednakże wpis ten prowadzi do
domniemania prawnego, według którego osoba wpisana do ewidencji, która nie zgłosiła
zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jest traktowana jako
prowadząca taką działalność (wyrok SN z dnia 19 marca 2007 r., sygn. akt III UK 133/06).
Stąd też, jeżeli ZUS w następstwie postępowania administracyjnego ustali, że - pomimo
wpisu do CEIDG - przedsiębiorca faktycznie nie wykonuje działalności gospodarczej, może
zakwestionować jego zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, wydając
decyzję stwierdzającą, że nie podlega on tym ubezpieczeniom od określonego dnia.
W ocenie Rzecznika, aby wykreślić przedsiębiorcę z CEIDG wymagane jest, aby trwałe
zaprzestanie

wykonywania

działalności

gospodarczej

było

stwierdzone

w

sposób

jednoznaczny i niebudzący wątpliwości. Nie określono przy tym, na czym to stwierdzenie ma
polegać.
W doktrynie przyjęto, że na to pojęcie składają się zarówno czynności faktyczne
(np. wstrzymanie produkcji i sprzedaży, wstrzymanie świadczenia usług), jak i czynności
prawne (np. likwidacja przedsiębiorstwa w sensie rachunkowo-majątkowym, zgłoszenie
o zakończeniu działalności gospodarczej w urzędzie statystycznym, urzędzie skarbowym,
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oddziale ZUS). A zatem, aby przesłanka ta zaistniała w niniejszej sprawie musiałyby zaistnieć
nadzwyczajne okoliczności, które odzwierciedlone byłyby w materiale dowodowym.
Rzecznik wskazał, iż z dokumentów znajdujących się w jego dyspozycji wynika,
iż przedsiębiorca od 28 grudnia 1990 r. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą
w sposób ciągły i zorganizowany. W żaden sposób nie wynika z nich, że nie jest on
przedsiębiorcą i nie prowadzi lub zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej
oznaczonej kodem PKD 70.22.Z, tj. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania. Z wpisu do ewidencji wynika również, że jednym z przedmiotów
prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności jest wynajem nieruchomości. Najem
nieruchomości – garażu, został wpisany do ewidencji środków trwałych w działalności
przedsiębiorcy. Czynności polegające na wynajmie garażu, wystawianiu faktur VAT
i pobieraniu czynszu najmu należy zaliczyć do czynności wykonywanych przez
przedsiębiorcę w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Okoliczność
ta sama w sobie przemawia za prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zdaniem Rzecznika, wbrew stanowisku ZUS, o braku ciągłości działalności
gospodarczej przedsiębiorcy nie mogą świadczyć jego liczne zachorowania. Przerwa
w prowadzeniu pozarolniczej działalności spowodowana stanem zdrowia nie może być
bowiem traktowana na równi z zaprzestaniem wykonywania tej działalności. Okres
faktycznego przestoju w wykonywaniu pozarolniczej działalności z powodu choroby stanowi
element ryzyka, z którym powinien liczyć się każdy podejmujący tego typu działalność. W tej
sytuacji fakt korzystania przez przedsiębiorcę w każdym miesiącu z niepodważonych przez
organ rentowy zwolnień lekarskich, nie może mieć wpływu na ocenę czy w pozostałym
czasie prowadził on działalność gospodarczą.
Okoliczność prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej potwierdzają
również postanowienia Prokuratury Rejonowej z dnia 25 czerwca 2018 r. oraz z dnia
8 czerwca 2019 r., którymi umorzono dochodzenia, z uwagi na brak ustawowych znamion
czynu zabronionego w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzania przez
przedsiębiorcę mieniem na szkodę Zakładu poprzez wprowadzanie w błąd co do stanu
faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprzez zgłoszenie swojej osoby do
ubezpieczenia społecznego i tym samym pobranie nienależnego zasiłku chorobowego.
W ocenie Rzecznika, wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG może zachodzić wyłącznie
wyjątkowo. Stanowi to zagwarantowanie praw przedsiębiorcy wynikających przede
wszystkim z Konstytucji Biznesu. Zaakcentować bowiem należy, że art. 10 ust. 1 i 2 P.P.
nakazuje rozstrzygać niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego na korzyść
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przedsiębiorcy. Minister zatem, nie mając jednoznacznego materiału dowodowego
pozwalającego na wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG zasadnie odmówił dokonania tej
czynności. Co więcej, szereg dokumentów dotyczących przedsiębiorcy, w tym między innymi
dokumentacja znajdująca się we właściwym Urzędzie Skarbowym, potwierdziło aktywne
prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, co uniemożliwiło Ministrowi na
gruncie obowiązujących przepisów wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG. Wszelkie zaś
decyzje administracyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niepodleganiu przez
przedsiębiorcę ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
oraz późniejsze wyroki sądów powszechnych, wydane na skutek wniesionych środków
zaskarżenia od tych decyzji, nie mają znaczenia, jeżeli chodzi o ocenę prawidłowości decyzji
Ministra. Dotyczą one bowiem wyłącznie postępowań z zakresu ubezpieczeń społecznych,
regulowanych między innymi ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. Z kolei
wykreślenie przedsiębiorcy z urzędu z CEIDG regulowane jest przepisami u.c.e.i.d.g.
wyłącznie po spełnieniu przesłanek z art. 29 ust. 1 tejże ustawy.

c)

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Wyrokiem z dnia 10 lutego 2020 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1404/19) WSA w Warszawie

oddalił skargę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na decyzję Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii z dnia 16 kwietnia 2019 r. w przedmiocie odmowy wykreślenia przedsiębiorcy
z Centralnej

Ewidencji

iż w przedmiotowej

i

sprawie

Informacji

o

przedsiębiorca

Działalności
nie

wystąpił

Gospodarczej

wskazując,

z

do

wnioskiem

MPiT

o jego wykreślenie z CEIDG w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności
gospodarczej. Przedsiębiorca natomiast, w toku postępowania administracyjnego w obu
instancjach, na wezwanie organu do złożenia wyjaśnień, deklarował, że cały czas wykonuje
działalność gospodarczą i dlatego informacja wskazana we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG
jest prawidłowa i zgodna z rzeczywistym stanem rzeczy. Organ wystąpił do Naczelnika
Urzędu Skarbowego o informację czy przedsiębiorca jest aktywnym podatnikiem
(uiszczającym zobowiązania publicznoprawne w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą względem miejscowego US), czy podmiotem, który zaprzestał wykonywania
działalności gospodarczej w sposób trwały. Z pisma z dnia 31 października 2018 r.
Naczelnika

Urzędu

Skarbowego

wynika,

że

przedsiębiorca

prowadzi

działalność

gospodarczą, a według stanu na dzień 30 października 2018 r. wobec przedsiębiorcy jest
prowadzone postępowanie egzekucyjne. US wskazał odnotowane adresy prowadzonej przez
przedsiębiorcę działalności gospodarczej, zakres prowadzonej działalności, odnotowane
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rachunki bankowe przedsiębiorcy oraz dokumenty wymiarowe w tym złożony 30 kwietnia
2018 r. PIT-36 za rok 2017. Z załączonych do pisma dokumentów – raportów US wynika,
że przedsiębiorca dokonuje rozliczeń jako podatnik, osiąga przychody wykazuje koszty,
wykonując działalność gospodarczą na własny rachunek.
Sąd wskazał, iż zgromadzony w toku postępowania administracyjnego przez Ministra
materiał dowodowy nie pozwalał stwierdzić w sposób jednoznaczny i niepozostawiający
wątpliwości, że przesłanka w postaci ,,trwałego zaprzestania wykonywania działalności
gospodarczej” przez przedsiębiorcę wystąpiła w niniejszej sprawie.
ZUS, wnosząc do MPiT o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG w istocie rzeczy
wymagał, aby MPiT ocenił, czy działania podejmowane przez przedsiębiorcę w ramach
deklarowanej działalności gospodarczej stanowią faktycznie prowadzenie działalności
gospodarczej w rozumieniu ustawy, a więc czy działania te posiadają cechy zawodowości,
ciągłości i zorganizowania, czy są to działania konsekwentne, przemyślane pod względem
organizacyjnym, technicznym, ekonomicznym, finansowym, marketingowym, handlowym,
czy przedsiębiorca sporządził biznesplan swojej działalności, czy przeprowadził przynajmniej
orientacyjną kalkulację jej opłacalności.
W ocenie Sądu z art. 29 ust. 1 pkt 1 u.c.e.i.d.g., nie można wyprowadzić kompetencji
MPiT do dokonywania takiej oceny działalności gospodarczej. Z przepisu tego nie wynika
uprawnienie ministra właściwego do spraw gospodarki do badania, czy działania
przedsiębiorców spełniają wymogi podporządkowania ich działalności zasadzie racjonalnego
gospodarowania i czy w istocie prowadzona działalność gospodarcza jest działalnością
pozorowaną. Przepis ten nie stanowi również instrumentu, do zwalczania nadużyć
dokonywanych przez przedsiębiorców w ramach prowadzonych przez nich działalności
gospodarczej, w tym np. nadużyć podatkowych, czy też, jak w niniejszej sprawie nadużyć
w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego. Badanie zatem przez ministra właściwego do spraw
gospodarki na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 u.c.e.i.d.g., przesłanki „trwałego zaprzestania
wykonywania działalności gospodarczej”, nie daje temu ministrowi kompetencji do oceny
działalności gospodarczej pod względem jej racjonalności i wykreślenia tej działalności
z CEiDG, ze względu na jej pozorny charakter związany jedynie z zamiarem wyłudzenia
zasiłków chorobowych. Taka interpretacja art. 29 ust. 1 pkt 1 u.c.e.i.d.g. stałaby
w sprzeczności z konstytucyjnie gwarantowaną na podstawie art. 20 Konstytucji RP,
wolnością działalności gospodarczej, która w świetle art. 22 Konstytucji RP podlega
ograniczeniom, ale tylko na podstawie ustawowej regulacji. Powyższa zatem kompetencja
wykreślenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki przedsiębiorcy z CEIDG,
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z opisanych przez Skarżącego powodów, musiałaby wprost wynikać z przepisu ustawy.
Przesłanka natomiast „trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej”,
obliguje Ministra jedynie do badania podejmowanych przez przedsiębiorcę czynności
faktycznych oraz prawnych związanych z zaprzestaniem prowadzonej działalności i istotny
jest w tym względzie zamiar przedsiębiorcy.
W niniejszej sprawie natomiast przedsiębiorca konsekwentnie deklaruje wolę
prowadzenia działalności gospodarczej, a dowody zgromadzone przez Ministra nie
potwierdzają zaprzestania jej prowadzenia przez przedsiębiorcę.

2.

Sprawa dotyczyła wydania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzji obniżającej
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz
dobrowolne ubezpieczenie chorobowe z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności
gospodarczej

a)

Stan faktyczny
Decyzją z dnia 19 maja 2020 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził, że

w okresie od stycznia 2015 r. do marca 2015 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia
przedsiębiorcy podlegającego ubezpieczeniom jako osoba prowadząca pozarolniczą
działalność gospodarczą wynosi 2 375,40 zł.
W uzasadnieniu wskazano, że przedsiębiorca zgłosił się do ubezpieczeń społecznych
jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą od 1 stycznia 2015 r.
W miesiącach styczeń - marzec 2015 r. zadeklarował podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne w wysokości maksymalnej możliwej podstawy wymiaru składek,
tj. 9 897,50 zł, co w ocenie organu nakierowane było wyłącznie na uzyskanie wysokich
świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
Zdaniem Zakładu z doświadczenia życiowego wynika, że osoby prowadzące
działalność gospodarczą zmierzają generalnie do obniżenia jej kosztów, także w zakresie
składek na ubezpieczenia społeczne. Żadna osoba, która dopiero założyła firmę, będącą jej
źródłem utrzymania, nie deklarowałaby w ZUS składek pochłaniających cały uzyskany
w tych miesiącach zysk. Nie przeznaczałaby niemal wszystkich pieniędzy, które ma otrzymać
na wysokie składki, skoro może płacić znacznie mniejsze. Chyba, że z góry wie, że wkrótce
wystąpi do ZUS o zasiłek od tej podstawy.
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Odwołanie od powyższej decyzji wniósł przedsiębiorca, domagając się skorzystania
przez

ZUS

z

uprawnień

autokontroli

wydanej

decyzji

w

trybie

art.

83

ust.

6 ustawy o SUS, uchylenia decyzji z dnia 19 maja 2020 r. i umorzenia postępowania jako
bezprzedmiotowego w sprawie ustalenia podstawy wymiaru składek na płatnika jako osoby
prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą za miesiące od stycznia 2015 r. do marca
2015 r., ewentualnie zmiany decyzji poprzez orzeczenie, że podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w okresie od stycznia 2015 do marca 2015 z tytułu
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota
w wysokości 9.897,50 zł.
Wnioskiem z dnia 2 czerwca 2020 r. przedsiębiorca zwrócił się do Rzecznika
o podjęcie czynności interwencyjnych w sprawie działań skierowanych przeciwko niemu
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

b)

Stanowisko Rzecznika
Rzecznik wskazał, iż stosownie do treści art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie

ubezpieczeń społecznych, za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się: osobę
prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy Prawo
przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a. W myśl art. 18 ust.
8 ustawy o SUS, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
ubezpieczonych, którzy są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, stanowi
zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy
wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy. Składka
w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.
Odpowiednio do treści art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń - podstawę
wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe stanowi
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe,
z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3. W ust. 3 i 4 ww. artykułu wprowadzono górne ograniczenie
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących
pozarolniczą działalność została określona w sposób ryczałtowy, całkowicie uniezależniony
od osiąganego przez tę grupę ubezpieczonych przychodu.
Odmiennie ukształtowana jest sytuacja ubezpieczeniowa pozostałych grup osób
ubezpieczonych. Na przykład podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób
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zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub w ramach umowy o pracę nakładczą wprost
uzależniona jest od wysokości osiąganego przychodu. Podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne posłów i senatorów, żołnierzy odbywających nadterminową służbę
wojskową ustala się w oparciu o wysokość uposażenia.
Oczywistym jest, iż ryczałtowe określenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność jest przyczyną odmiennych
konsekwencji ubezpieczeniowych dla tej grupy społecznej, zarówno pozytywnych, jak
i negatywnych.
W obowiązującej regulacji prawnej w przypadku ubezpieczonych – prowadzących
działalność gospodarczą, obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ich
wysokość nie są powiązane z osiągniętym faktycznie przychodem, lecz wyłącznie
z istnieniem tytułu ubezpieczenia i zadeklarowaną przez ubezpieczonego kwotą, niezależnie
od tego, czy ubezpieczony osiąga przychody i w jakiej wysokości. Wysokość podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących działalność pozarolniczą
w przedziale określonym przepisami prawa (art. 18a ust.1, art. 18 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy
o SUS) zależy zatem wyłącznie od deklaracji ubezpieczonego, nie mając absolutnie żadnego
odniesienia do osiąganego przez te osoby przychodu. Po stronie osoby prowadzącej
pozarolniczą działalność gospodarczą istnieje prawo do zadeklarowania, oczywiście
w granicach zakreślonych ustawą, dowolnej kwoty jako podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenia społeczne. Sposób w jaki realizuje to uprawnienie przedsiębiorca zależy
wyłącznie od jego decyzji i nie jest dopuszczalna ingerencja w tę sferę jakiegokolwiek innego
podmiotu, w tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość świadczeń także nie zależy
od uznania organu ubezpieczeń społecznych. Zakład ma obowiązek wypłacać świadczenia
w takiej wysokości, jaka wynika z przepisów ustawy.
Na poparcie powyższego twierdzenia Rzecznik przywołał stanowisko wyrażone
w Uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń
Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 21 kwietnia 2010 r. (II UZP 1/10, Legalis numer
215206), zgodnie z którym: Objęcie ochroną ubezpieczeniową wiąże się z powstaniem
obowiązku opłacania składek. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe,
w myśl art. 20 ust. 1 ustawy systemowej, określa zawsze podstawa wymiaru składek na
ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe, jedynie z ograniczeniem wynikającym
z art. 20 ust. 3 ustawy (podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
nie może przekraczać miesięcznie 250 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w poprzednim kwartale). W rezultacie zakwestionowanie zadeklarowanej podstawy wymiaru
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składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe powoduje także zakwestionowanie podstawy
wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe. Analiza
art. 18 ustawy systemowej prowadzi do wniosku, że podstawa wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność została określona
inaczej niż w przypadku ubezpieczonych, co do których podstawę tę odniesiono do przychodu
w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 4 pkt 9 i 10) lub
kwoty uposażenia, wynagrodzenia bądź innego rodzaju świadczenia. Łączy się to ze specyfiką
działalności prowadzonej na własny rachunek i trudnościami przy określaniu przychodu z tej
działalności. Z tych względów określenie wysokości podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne ustawodawca pozostawił osobom prowadzącym pozarolniczą
działalność, stanowiąc w art. 18 ust. 8 ustawy, że podstawę tę stanowi zadeklarowana kwota,
z zastrzeżeniem jej dolnej granicy w wysokości 60 % przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w poprzednim kwartale (w brzmieniu obowiązującym przed 27 grudnia 2008
r.). W konsekwencji w przypadku tych ubezpieczonych obowiązek opłacania składek na
ubezpieczenia społeczne i ich wysokość nie są powiązane z osiągniętym faktycznie
przychodem, lecz wyłącznie z istnieniem tytułu ubezpieczenia i zadeklarowaną przez
ubezpieczonego kwotą, niezależnie od tego, czy ubezpieczony osiąga przychody i w jakiej
wysokości. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego tych osób
ustawodawca zastrzegł, jak wskazano wyżej, górną kwotę graniczną podstawy wymiaru
składek w wysokości 250 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim
kwartale. Inaczej rzecz ujmując, wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie
chorobowe osób prowadzących działalność pozarolniczą w przedziale od 60 % do 250 %
przeciętnego wynagrodzenia zależy wyłącznie od deklaracji ubezpieczonego, nie mając
żadnego odniesienia do osiąganego przez te osoby przychodu.
Po stronie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność istnieje zatem uprawnienie
do zadeklarowania w granicach zakreślonych ustawą dowolnej kwoty jako podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne, wobec czego sposób w jaki realizuje to uprawnienie
zależy wyłącznie od jej decyzji. Ingerencja w tę sferę jakiegokolwiek innego podmiotu jest
więc niedopuszczalna, chyba że ma wyraźne umocowanie w przepisach. Kompetencji Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych do dokonywania ocen w zakresie sposobu wykonywania przez
ubezpieczonego jego prawa nie można się zatem ani domyślać, ani wywodzić ich wyłącznie,
jak proponuje zwykły skład Sądu Najwyższego, „z kardynalnych wartości i zasad
obowiązującego systemu ubezpieczeń społecznych.
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Zatem

w

przypadku

ubezpieczonych

prowadzących

pozarolniczą

działalność

gospodarczą obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ich wysokość nie
są powiązane z osiągniętym faktycznie przychodem, lecz wyłącznie z istnieniem tytułu
ubezpieczenia i zadeklarowaną przez ubezpieczonego kwotą, niezależnie od tego, czy
ubezpieczony osiąga dochody i w jakiej wysokości.
W ocenie Rzecznika, argumentacja Zakładu nie może zasługiwać na uwzględnienie,
albowiem przedsiębiorca, deklarując składki za styczeń, luty i marzec 2015 r., podobnie jak
za pozostałe miesiące, stosował się do obowiązujących w tym zakresie treści art. 18 a i art. 18
ust. 8 ustawy o SUS. Wnioskodawczyni miała prawo zadeklarować podstawę wymiaru
składek w wysokości 9 897,50 zł, jak i miała prawo deklarować minimalną podstawę
wymiaru składek. Rzecznik podkreślił również, iż prowadzenie przez przedsiębiorcę
pozarolniczej działalności gospodarczej było bezsporne, bowiem w dniu 21 lipca 2015 r. ZUS
wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie podlegania przez przedsiębiorcę
ubezpieczeniom społecznym z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.
Rzecznik podkreślił, że zaistniałe w sprawie działania organu rentowego doprowadziły
nie tylko do naruszenia przepisów ustawy systemowej, ale także do naruszenia przepisów
P.P., tj.:
− art. 8, w myśl którego przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania,
z wyjątkiem

tych,

których

zakazują

przepisy prawa. Przedsiębiorca może

być

obowiązany do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa;
− art. 10 ust. 1, zgodnie z którym organ kieruje się w swoich działaniach zasadą zaufania
do przedsiębiorcy,

zakładając,

że

działa

on

zgodnie

z prawem,

uczciwie

oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów. Stosownie do ust. 2 ww. artykułu - jeżeli
przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku
bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w tym zakresie pozostają niedające się
usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, organ rozstrzyga je na korzyść
przedsiębiorcy;
− art. 11 ust. 1, w świetle, którego jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest
nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia,
a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości
te są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy, chyba że sprzeciwiają się temu sporne
interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni
wpływ;
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− art. 12, zgodnie z którym organ prowadzi postępowanie w sposób budzący zaufanie
przedsiębiorców do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności,
bezstronności i równego traktowania.
W ocenie Rzecznika, oczywistym jest, iż przedsiębiorca, deklarując podstawę wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 9 897,50 zł, działał w granicach prawa,
nawet jeżeli wskutek takiego działania otrzymałby wysokie świadczenia.
Istotą wszelkich systemów ubezpieczeniowych, w tym prywatnych, jak i publicznych,
jest redukcja negatywnych konsekwencji wynikających ze zdarzeń losowych, na przykład
takich jak: choroba, starość, wypadek, utrata pracy, a także macierzyństwo. Ryzyko
ubezpieczeniowe, to m. in. niepewność co do nastąpienia określonego zdarzenia w warunkach
istnienia kilku możliwości. Ryzyko to ponosi zarówno ubezpieczony, jak i ubezpieczyciel.
Ubezpieczony, opłacając składki emerytalne, nie wie, czy kiedykolwiek z nich skorzysta, ani
w jakiej wysokości otrzyma świadczenie emerytalne. Z drugiej strony ubezpieczyciel (w tym
przypadku Zakład) musi liczyć się z tym, iż pewne grupy ubezpieczonych w konkretnych
układach sytuacyjnych zyskają świadczenia w wysokości wyższej od wpłaconych przez tych
ubezpieczonych składek. Przedsiębiorca ma prawo tak kształtować swoją sytuację
ubezpieczeniową z uwzględnieniem realnie grożącego ryzyka ubezpieczeniowego, aby
w razie wystąpienia zdarzenia losowego zredukować jego negatywne konsekwencje w jak
najwyższym stopniu. Jeżeli w tym celu korzysta z dostępnych narzędzi prawnych, w postaci
deklarowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w obrębie ustawowych
limitów, nie można zarzucać mu obejścia prawa.

b)

Rozstrzygnięcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Decyzją z dnia 10 lipca 2020 r. ZUS uchylił decyzję własną z dnia 19 maja 2020 r.

i umorzył postępowanie w sprawie podlegania przez przedsiębiorcę ubezpieczeniom
społecznym z tytułu prowadzenia działalności za okres od 22 lipca 2015 r. oraz podstaw
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za okres od stycznia 2015 r.
W uzasadnieniu decyzji Zakład wskazał, iż po ponownej analizie akt sprawy uwzględnił
odwołanie przedsiębiorcy oraz stanowisko Rzecznika.

3.

Sprawa dotyczyła ponownego wszczęcia postępowania wyjaśniającego w przedmiocie
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

a)

Stan faktyczny
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pismem z dnia 15 kwietnia 2019 r., zawiadomił
przedsiębiorcę o wszczęciu wobec niego z urzędu postępowania wyjaśniającego w sprawie
ustalenia podlegania od 17 maja 2013 r. do nadal ubezpieczeniom społecznym oraz podstaw
wymiaru składek z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
W

przedmiotowym

piśmie

organ

wezwał

przedsiębiorcę

do

dostarczenia

poszczególnych dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym
m.in. rachunków i faktur, umów z klientami i kontrahentami, książki przychodów
i rozchodów oraz innych dokumentów świadczących o tym, że faktycznie prowadzi
działalność gospodarczą. Ponadto w ww. piśmie organ wezwał ubezpieczoną do złożenia
pisemnych wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania wskazane w piśmie.
Następnie decyzją z dnia 14 czerwca 2019 r. ZUS umorzył ww. postępowanie
administracyjne w sprawie ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz podstawy
wymiaru składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W uzasadnieniu decyzji
organ wskazał, że przedsiębiorca zgłosił się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych
oraz

ubezpieczenia

zdrowotnego

z

tytułu

prowadzenia

pozarolniczej

działalności

gospodarczej w okresach od 17 maja 2013 r. do 31 maja 2015 r. – z podstawą wymiaru
składek w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia, od 1 czerwca 2015 r. do 30 września
2015 r. – z podstawą wymiaru składek w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) i od
1 października 2015 r. do 30 listopada 2015 r. – z podstawą wymiaru składek w wysokości
wyższej

niż

60%

prognozowanego

przeciętnego

wynagrodzenia

miesięcznego

z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. W deklaracjach rozliczeniowych zadeklarował
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, m.in. za październik 2015 r. –
9 897,50 zł, listopad 2015 r. – 9 897,50 zł, od grudnia 2015 r. do nadal – z podstawą wymiaru
składek w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
(z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym). ZUS wskazał, że pozarolnicza działalność
gospodarcza jest przez przedsiębiorcę prowadzona od 17 maja 2013 r. do nadal i nie
kwestionuje zadeklarowanej przez niego podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne w wysokości wyższej niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.
Następnie pismem z dnia 30 stycznia 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
zawiadomił przedsiębiorcę, że wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za okres od października 2015 r. do
listopada 2015 r. oraz od listopada 2016 r. do grudnia 2019 r. z tytułu prowadzenia
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pozarolniczej działalności gospodarczej oraz wezwał ubezpieczoną do przedłożenia
w terminie 7 dni dokumentów w postaci księgi przychodów i rozchodów, zaświadczenia
z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów, dochodów i kosztów za lata 2015-2018 oraz
złożenia wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania wskazane w piśmie.
W dniu 12 lutego 2020 r. przedsiębiorca złożył do Rzecznika wniosek z prośbą
o podjęcie interwencji w jego sprawie.

b)

Stanowisko Rzecznika
Stosownie do treści art. 58 ust. 1 P.P. organ kontroli nie przeprowadza kontroli

w przypadku, gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną
kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ.
Przepis art. 58 P.P. wprowadza zakaz przeprowadzania ponownej kontroli przez ten sam
organ w przypadku, gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio
zakończoną kontrolą. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w doktrynie, zakaz ponownej
kontroli dotyczy kontroli tego samego organu kontroli i w przynajmniej częściowo
pokrywającym się przedmiocie w stosunku do poprzedniej kontroli. Zakaz obowiązuje bez
względu na datę zakończenia poprzedniej kontroli i nie istnieją żadne granice czasowe, po
których przekroczeniu zakaz przestawałby obowiązywać.
Mając na względzie powyższe Rzecznik podkreślił, że skoro organ prowadził już wobec
przedsiębiorcy postępowanie w sprawie ustalenia podlegania ubezpieczeniom społecznym od
17 maja 2013 r. do nadal oraz podstaw wymiaru składek z tytułu prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej (zgodnie z zawiadomieniem z dnia 15 kwietnia 2019 r.)
i postępowanie to zostało zakończone przez organ decyzją z dnia 14 czerwca 2019 r.,
to niedopuszczalnym jest ponowne wszczęcie postępowania wyjaśniającego w tym samym
przedmiocie za ten sam okres (tym razem zgodnie z zawiadomieniem z dnia 30 stycznia
2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie
społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej).
Rzecznik wskazał, że oba postępowania (tj. wszczęte kolejno 15 kwietnia 2019 r.
i 30 stycznia 2020 r.) były prowadzone w tym samym przedmiocie – podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne i za ten sam okres. Zakład, umarzając postępowanie
wszczęte w dniu 15 kwietnia 2019 r., decyzją z dnia 14 czerwca 2019 r. wskazał
jednoznacznie, że nie kwestionuje zadeklarowanej podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne w wysokości wyższej niż 60% prognozowanego przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.
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Podkreślić należy, że w niniejszej sprawie działanie organu polegające na wszczęciu
ponownie kontroli przedsiębiorcy w tym samym przedmiocie za ten sam okres narusza nie
tylko art. 58 P.P. ustanawiający zakaz przeprowadzania ponownej kontroli, ale narusza
również art. 12 P.P., zgodnie z którym organ prowadzi postępowanie w sposób budzący
zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej. Nie można mówić o prowadzeniu przez
organ postępowania w sposób budzący zaufanie w sytuacji, gdy organ, pomimo wydania
decyzji stwierdzającej prawidłowość zadeklarowanych przez przedsiębiorcę składek na
ubezpieczenia społeczne za okres październik – listopad 2015 r., ponownie wszczyna
postępowanie w tej samej sprawie i jako jego cel wskazuje cyt. „ustalenie prawidłowej
podstawy wymiaru składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej”.
W ocenie Rzecznika, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób
prowadzących pozarolniczą działalność została określona w sposób ryczałtowy, całkowicie
uniezależniony od osiąganego przez tę grupę ubezpieczonych przychodu. Stosownie bowiem
do art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5
i 5a, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy
wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy. Składka
w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.
W obowiązującej regulacji prawnej, w przypadku ubezpieczonych – prowadzących
działalność gospodarczą, obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ich
wysokość nie są powiązane z osiągniętym faktycznie przychodem, lecz wyłącznie
z istnieniem tytułu ubezpieczenia i zadeklarowaną przez ubezpieczonego kwotą, niezależnie
od tego, czy ubezpieczony osiąga przychody i w jakiej wysokości. Wysokość podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących działalność pozarolniczą
w przedziale określonym przepisami prawa (art. 18 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy o SUS) zależy
zatem wyłącznie od deklaracji ubezpieczonego, nie mając absolutnie żadnego odniesienia
do osiąganego przez te osoby przychodu. Po stronie osoby prowadzącej pozarolniczą
działalność gospodarczą istnieje prawo do zadeklarowania, oczywiście w granicach
zakreślonych ustawą, dowolnej kwoty jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne. Sposób, w jaki realizuje to uprawnienie przedsiębiorca, zależy wyłącznie od jego
decyzji i nie jest dopuszczalna ingerencja w tę sferę jakiegokolwiek innego podmiotu, w tym
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość świadczeń także nie zależy od uznania organu
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ubezpieczeń społecznych. Zakład ma obowiązek wypłacać świadczenia w takiej wysokości,
jaka wynika z przepisów ustawy.
Powyższe twierdzenia są zgodne ze stanowiskiem wyrażonym w Uchwale Składu
Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw
Publicznych z dnia 21 kwietnia 2010 r. (sygn. akt II UZP 1/10, Legalis nr 215206), zgodnie
z którym w przypadku ubezpieczonych prowadzących działalność gospodarczą obowiązek
opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ich wysokość nie są powiązane z osiągniętym
faktycznie przychodem, lecz wyłącznie z istnieniem tytułu ubezpieczenia i zadeklarowaną
przez ubezpieczonego kwotą, niezależnie od tego, czy ubezpieczony osiąga przychody
i w jakiej wysokości.
Jak wynika też z postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych z dnia 4 lipca 2018 r. (sygn. akt I UK 327/17, Legalis nr 1833844) „wolą
ustawodawcy było, by podstawa wymiaru składek ubezpieczeniowych ustalona była
w deklaracji, składanej przez podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą,
która to deklarowana wysokość jest całkowicie uniezależniona od wysokości przychodu czy
dochodu. Skoro więc sam ustawodawca wybrał takie rozwiązanie, to nawet w sytuacji, gdy
przedsiębiorca nieracjonalnie prowadzi działalność gospodarczą, generując straty, nie oznacza
to, że tak prowadzona działalność traci cechy działalności gospodarczej”.
Rzecznik wskazał, że ZUS w prowadzonym wobec przedsiębiorcy postępowaniu
naruszył szereg przepisów prawa, w tym w szczególności Konstytucji Biznesu.

c)

Rozstrzygnięcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Decyzją z dnia 9 marca 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych po zapoznaniu się ze

stanowiskiem Rzecznika umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne
w sprawie podstawy wymiaru składek z tytułu prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności
gospodarczej. W uzasadnieniu organ wskazał, iż z uwagi na tożsamość postępowania
prowadzonego od 15 kwietnia 2019 r. do 5 czerwca 2019 r. zakończonego wydaniem decyzji
z dnia 14 czerwca 2019 r. postępowanie nie znajduje uzasadnienia.

4.

Sprawa dotyczyła decyzji ZUS odmawiającej przedsiębiorcy prawa do zasiłku
chorobowego za okres od 31 maja 2019 r. do 13 czerwca 2019 r. w sytuacji, w której
sprawa o wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych zakończyła się dla niego
korzystnym wyrokiem sądu
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a)

Stan faktyczny
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, decyzją z dnia 18 marca 2019 r. stwierdził,

że przedsiębiorca jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą nie podlega
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz dobrowolnie
ubezpieczeniu chorobowemu od 1 grudnia 2018 r.
Przedsiębiorca wniósł od ww. decyzji odwołanie, na skutek którego Sąd Okręgowy,
wyrokiem z dnia 3 marca 2020 r. (sygn. akt XI U 669/19) zmienił zaskarżoną decyzję
i orzekł, że przedsiębiorca jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą
podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz
dobrowolnemu chorobowemu od 1 grudnia 2018 r.
W toku postępowania prowadzonego przed sądem w związku z wniesionym przez
ubezpieczoną odwołaniem od ww. decyzji z dnia 18 marca 2019 r., Zakład Ubezpieczeń
Społecznych wydał jeszcze następujące decyzje:
- z dnia 22 marca 2019 r., w której odmówił ubezpieczonej prawa do zasiłku chorobowego
za okres od 7 stycznia 2019 r. do 19 marca 2019 r.,
- z dnia 16 kwietnia 2019 r., w której odmówił ubezpieczonej prawa do zasiłku chorobowego
za okres od 5 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r.,
- z dnia 8 maja 2019 r., w której odmówił ubezpieczonej prawa do zasiłku chorobowego
za okres od 24 kwietnia 2019 r. do 14 maja 2019 r.,
- z dnia 7 czerwca 2019 r., w której odmówił ubezpieczonej prawa do zasiłku chorobowego za
okres od 15 maja 2019 r. do 30 maja 2019 r.,
- z dnia 21 czerwca 2019 r., w której odmówił ubezpieczonej prawa do zasiłku chorobowego
za okres od 31 maja 2019 r. do 13 czerwca 2019 r.,
- z dnia 22 lipca 2019 r., w której odmówił ubezpieczonej prawa do zasiłku chorobowego
za okres od 14 czerwca 2019 r. do 20 czerwca 2019 r.
W uzasadnieniu wszystkich ww. decyzji odmawiających ubezpieczonej prawa do
zasiłku chorobowego za poszczególne okresy wskazał, że po przeprowadzonym
postępowaniu wyjaśniającym ZUS wydał 18 marca 2019 r. decyzję, w której stwierdził,
że przedsiębiorca
obowiązkowym

jako

osoba

ubezpieczeniom

prowadząca
społecznym

działalność
oraz

gospodarczą

dobrowolnemu

nie

podlega

ubezpieczeniu

chorobowemu od 1 grudnia 2018 r. Zatem w ocenie ZUS każdorazowe zachorowanie
ubezpieczonej powstawało w okresie, w którym nie podlegała ona dobrowolnemu
ubezpieczeniu chorobowemu.
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Następnie postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2019 r. Zakład zawiesił przedsiębiorcy
wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres od 21 czerwca 2019 r. do 18 czerwca 2020 r.
do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Okręgowy wniesionego przez ubezpieczoną odwołania od
ww. decyzji ZUS z dnia 18 marca 2019 r.
W dniu 1 kwietnia 2020 r. przedsiębiorca złożył do Rzecznika wniosek o podjęcie
interwencji w jego sprawie.

b)

Stanowisko Rzecznika
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. - o świadczeniach pieniężnych

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 1999 r. nr 60 poz.
636, ze zm.), dalej „ustawa o świadczeniach”, płatnicy składek, o których mowa
w art. 61 ust. 1 pkt 1, wypłacają zasiłki w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń lub
dochodów, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień. Zasiłki
te wypłaca się nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów
niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków.
Zgodnie natomiast z art. 64 ust. 2 ustawy o świadczeniach, jeżeli płatnik składek nie
wypłacił zasiłku w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest on obowiązany do wypłaty odsetek
od tego zasiłku w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń
społecznych.
Z kolei zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach wypłatę zasiłku wstrzymuje się,
jeżeli prawo do zasiłku ustało albo okaże się, że prawo takie w ogóle nie istniało. Natomiast
zgodnie z art. 66 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli świadczenie zostało pobrane nienależnie
z winy ubezpieczonego lub wskutek okoliczności, o których mowa w art. 15-17 i art. 59 ust.
6 i 7, wypłacone kwoty podlegają potrąceniu z należnych ubezpieczonemu zasiłków
bieżących oraz z innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych lub ściągnięciu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Decyzja Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w sprawie zwrotu bezpodstawnie pobranych zasiłków stanowi tytuł
wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 66 ust. 3 ustawy
o świadczeniach).
Rzecznik wskazał, że w ustawie zasiłkowej zostały wskazane przypadki uzasadniające
wstrzymanie wypłaty zasiłków i nie ma podstaw do rozszerzania zakresu stosowania
niniejszego przepisu na inne, niewymienione przez ustawodawcę, przypadki.
Zatem w ocenie Rzecznika nie istniały podstawy do wstrzymania przedsiębiorcy
wypłaty kolejnych zasiłków chorobowych oraz zasiłku macierzyńskiego.
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Niezależnie od powyższego Rzecznik wskazał, że ZUS, wydając kolejne decyzje
odmawiające ubezpieczonej prawa do zasiłków chorobowych za poszczególne okresy,
nie

zastosował

się

do

zasady

wykonalności

decyzji

administracyjnej

wskazanej

w art. 130 k.p.a., bowiem oparł się na swojej wcześniejszej nieprawomocnej decyzji z dnia
18 marca 2019 r., od której przedsiębiorca wniósł odwołanie. Na skutek wniesionego
odwołania Sąd Okręgowy, wyrokiem z dnia 3 marca 2020 r. wydanym w sprawie o sygn. akt
XI U 669/19, zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przedsiębiorca jako osoba
prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom
emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, dobrowolnemu chorobowemu od 1 grudnia
2018 r. Organ, nie czekając na zakończenie powyższego postępowania wydawał kolejne
decyzje o odmowie prawa do zasiłku chorobowego za poszczególne okresy, które były
następstwem decyzji z dnia 18 marca 2018 r.
Zdaniem Rzecznika, takie działanie organu jest sprzeczne z przepisami prawa
i niezgodne z zasadą dotyczącą wykonalności decyzji administracyjnej, wyrażoną
w art. 130 k.p.a. W sytuacji, kiedy decyzja organu - mająca znaczenie na dalszym etapie
postępowania administracyjnego - jest nieprawomocna, to nie może stanowić podstawy
do wydania dalszych decyzji u tego samego przedsiębiorcy. Decyzja nieprawomocna nie jest
wykonalna, a wniesienie odwołania powoduje z mocy prawa wstrzymanie jej wykonania.
Skoro zatem w sprawie nie została przesądzona kwestia podlegania przez przedsiębiorcę
ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
to Zakład błędnie wydawał kolejne decyzje odmawiające jej prawa do zasiłku chorobowego
za poszczególne okresy. Decyzja nieprawomocna nie może stanowić dowodu w sprawie,
a tym bardziej być podstawą do wydania kolejnej decyzji.

c)

Rozstrzygnięcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rzecznika, pismem z dnia 3 lipca 2020 r. ZUS

poinformował Rzecznika, że decyzją z dnia 3 lipca 2020 r. zmienił swoje decyzje z 22 marca
2019 r., 2 kwietnia 2019 r., 16 kwietnia 2019 r., 8 maja 2019 r., 7 czerwca 2019 r., 20 czerwca
2019 r., 22 lipca 2019 r. w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia
3 marca 2020 r.
W uzasadnieniu organ wskazał, iż wypłata należnych zasiłków chorobowych oraz
wnioskowanego zasiłku macierzyńskiego nastąpi w dniu 14 lipca 2020 r. na wskazane przez
przedsiębiorcę konto bankowe.
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5.

Sprawa

dotyczyła

decyzji

Zakładu

Ubezpieczeń

Społecznych

określających

przedsiębiorcy kilkukrotność składek na ubezpieczenie zdrowotne, pomimo iż
prowadził on jedną pozarolniczą działalność gospodarczą.

a)

Stan faktyczny
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, decyzją z dnia 1 marca 2016 r., stwierdził,

że przedsiębiorca podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym,
wypadkowemu jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca
ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% kwoty
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w następujących okresach: od 1 stycznia 1999 r.
do 30 listopada 2003 r., od 3 września 2004 r. do 3 października 2004 r., od 20 grudnia
2004 r. do 31 grudnia 2006 r. Ponadto w ww. decyzji ZUS stwierdził, że przedsiębiorca jako
osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą nie podlega obowiązkowo
ubezpieczeniom społecznym od 1 stycznia 2007 r. do nadal, a także ze względu na
prowadzenie więcej niż jednej działalności gospodarczej należne są składki na ubezpieczenie
zdrowotne w poczwórnej wysokości od 27 września 2001 r. do 30 listopada 2003 r.,
od 3 września 2004 r. do 3 października 2004 r., od 20 grudnia 2004 r. do 31 grudnia 2006 r.
i od 1 stycznia 2007 r.
W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że uzyskał informacje z Urzędu Skarbowego,
zgodnie z którymi przedsiębiorca od 21 listopada 1996 r. prowadzi cztery pozarolnicze
działalności gospodarcze oraz dokonał zawieszenia działalności w okresach od 1 grudnia
2003 r. do 2 września 2004 oraz od 4 października 2004 r. do 19 grudnia 2004 r.
Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoba
prowadząca

kilka

rodzajów

działalności

pozarolniczej

jest

objęta

obowiązkowo

ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z jednego wybranego przez siebie rodzaju
działalności. Jak wynika z kolei z art. 8 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 6 lutego 1997 r.
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. nr 28, poz. 153 ze zm., obowiązującej od
1 stycznia 1999 r. do 31 marca 2003 r.), art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 23 stycznia
2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. nr 45, poz.
391 ze zm. – obowiązującej od 1 kwietnia 2003 r. do 30 września 2004 r.), z art. 66 ust. 1 pkt
1 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm. – obowiązującej od
1 października 2004 r., dalej jako: „u.ś.o.z.”) osoby prowadzące działalność gospodarczą
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podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jak wynika z kolei z art. 22 ust. 2
ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, jeżeli
ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego źródła w ramach takiego samego
tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia, o którym mowa w art. 8, składka na
ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego ze źródeł przychodów. Jak stanowi art. 24
ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia, jeżeli ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego źródła
przychodów w ramach tego samego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. c, składka na ubezpieczenie zdrowotne
jest opłacana od każdego ze źródeł przychodów.
W świetle art. 82 ust. 3 i 4 u.ś.o.z., jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność
pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednego rodzaju działalności określonego
w ust. 5, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju
działalności oraz jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje
przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, składka na
ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki.
W związku z powyższym Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że ze względu
na prowadzenie więcej niż jednej działalności gospodarczej należne są składki
na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości poczwórnej od 27 września 2001 r. do 31 listopada
2003 r., od 3 września 2004 r. do 3 października 2004 r., od 20 grudnia 2004 r. do 31 grudnia
2006 r., od 1 stycznia 2007 r.
Wnioskiem z dnia 5 września 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwrócił się
do Narodowego Funduszu Zdrowia o wydanie decyzji w sprawie rozstrzygnięcia podlegania
przez przedsiębiorcę obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej.
Wskutek złożonego przez ZUS wniosku, Narodowy Fundusz Zdrowia decyzją z dnia
5 grudnia 2017 r. ustalił, że przedsiębiorca podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu
zdrowotnemu z tytułu prowadzenia sześciu pozarolniczych działalności gospodarczych.
Od ww. decyzji NFZ przedsiębiorca wniósł w dniu 2 stycznia 2018 r. odwołanie
do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Do sprawy przyłączył się również Rzecznik
Małych i Średnich Przedsiębiorców przedstawiając stanowisko w sprawie.
Kolejną decyzją z dnia 24 maja 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych określił
przedsiębiorcy wysokość zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od
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listopada 2012 r. do września 2017 r. w kwocie 41.961,43 zł oraz należne odsetki w kwocie
11.719,00 zł.
W dniu 6 marca 2020 r. przedsiębiorca zwrócił się do Rzecznika z wnioskiem
o podjęcie interwencji w jego sporze z Zakładem Ubezpieczeń Społecznym.

b)

Stanowisko Rzecznika
Rzecznik wskazał, że zgodnie z art. 431 k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba

prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym
imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Stosownie natomiast do art. 432 § 1 k.c.
przedsiębiorca działa pod firmą. Z kolei zgodnie z art. 434 k.c. firmą osoby fizycznej jest jej
imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących
na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń
dowolnie obranych.
W ocenie Rzecznika, przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadząca działalność
gospodarczą i okoliczność, że dodawał do firmy stanowiącej jego imię i nazwisko nawet po
kilka określeń, wskazujących na przedmiot jego działalności, w żadnym przypadku nie
powoduje, że wykonuje on kilka działalności gospodarczych. W świetle przepisów ustawy
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla
Przedsiębiorcy oraz P.P., jedna osoba fizyczna może prowadzić jedną działalność
gospodarczą. Oczywiście nie wyklucza to prowadzenia przez osobę fizyczną działalności
w formie np. kilku spółek, jednakże jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową
działalność gospodarczą może prowadzić tylko jedną taką działalność i dokonać tylko
jednego wpisu do CEIDG.
Rzecznik podniósł, że zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy, jeżeli ubezpieczony uzyskuje
przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
o którym mowa w art. 66 ust. 1, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego
z tych tytułów odrębnie. Z kolei art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c u.ś.o.z. stanowi, że obowiązkowi
ubezpieczenia podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi
lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność
pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły
wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca
2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub przepisów o ubezpieczeniach społecznych lub
ubezpieczeniu społecznym rolników.
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Z kolei zgodnie z art. 82 ust. 3 u.ś.o.z., jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność
pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności określonych
w ust. 5, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju
działalności, z zastrzeżeniem ust. 4. Zgodnie z art. 82 ust. 4 u.ś.o.z., jeżeli ubezpieczony
prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach
tego samego rodzaju działalności, o której mowa w ust. 5 pkt 1-5, składka na ubezpieczenie
zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki.
Z kolei zgodnie z art. 82 ust. 5 u.ś.o.z. rodzajami działalności są:
1) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej;
2) działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością;
3) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki jawnej;
4) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki komandytowej;
5) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki partnerskiej;
6) wykonywanie działalności twórczej lub artystycznej jako twórca lub artysta;
7) wykonywanie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
8) wykonywanie wolnego zawodu, z którego przychody są przychodami z działalności
gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
9) inna niż określona w pkt 1-8 pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona
na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.
Rzecznik wyjaśnił, iż w art. 82 u.ś.o.z. wskazano tytuły ubezpieczeń, z których należy
odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w sytuacji wystąpienia u danej osoby
zbiegu dwóch lub większej liczby tytułów do objęcia jej obowiązkowym ubezpieczeniem
zdrowotnym. Dlatego jeśli np. ubezpieczony prowadzi jednocześnie działalność pozarolniczą
w formie spółki cywilnej i w formie spółki jawnej, to składkę na ubezpieczenie zdrowotne
odprowadza zarówno jako wspólnik spółki cywilnej, jak i jako wspólnik spółki jawnej.
Z kolei, jeżeli dana osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a jednocześnie jest
wspólnikiem spółki jawnej, to składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza z dwóch
tytułów, tj. zarówno jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jak i jako
wspólnik spółki jawnej. Jeśli natomiast ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą
uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności,
o której mowa w pkt 1–5 ust. 5 art. 82, określających rodzaje działalności, to składka na
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ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki (art. 82 ust.
4 u.ś.o.z.). Jeżeli zatem ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą np. jako wspólnik
dwóch spółek cywilnych, to składkę odprowadza odrębnie od każdej prowadzonej spółki,
czyli płaci składkę w podwójnej wysokości.
Zdaniem Rzecznika, Zakład błędnie wywiódł, że przedsiębiorca prowadzi kilka
działalności, a zatem uzyskuje przychody z więcej niż jednego rodzaju działalności i winien
uiszczać składki zdrowotne w kilkukrotnej wysokości. Przedsiębiorca jako osoba fizyczna
prowadził jedną działalność gospodarczą, dokonał jednego wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności oraz uzyskiwał przychód z jednego rodzaju działalności zgodnie
z art. 82 ust. 1 u.ś.o.z. O prowadzeniu więcej niż jednego rodzaju działalności w żadnym
przypadku nie może świadczyć okoliczność, że przedsiębiorca dodał do firmy stanowiącej
jego imię i nazwisko kilka innych określeń wskazujących na przedmiot jego działalności,
bądź też dodał inne określenia dowolnie obranych.
Rzecznik wskazał również, że w niniejszej sprawie błędna decyzja ZUS z dnia 1 marca
2016 r. implikowała wydanie przez organ kolejnych niewłaściwych decyzji, w tym decyzji
z dnia 24 maja 2018 r., określającej przedsiębiorcy wysokość zadłużenia z tytułu składek na
ubezpieczenie zdrowotne za okres od listopada 2012 r. do września 2017 r. w kwocie
41 961,43 zł.
c)

Rozstrzygnięcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Pismem z dnia 27 maja 2020 r. ZUS poinformował Rzecznika, że zweryfikował swoje

stanowisko w sprawie, uznając brak podstaw prawnych do żądania składki na ubezpieczenie
zdrowotne w wysokości ustalonej jako wielokrotność tej składki. Organ podzielił
przedstawioną przez Rzecznika argumentację i wydał decyzję uchylającą poprzednią decyzję
organu, określającą wysokość zadłużenia przedsiębiorcy z tytułu składek zdrowotnych, oraz
skorygował dokumenty rozliczeniowe przedsiębiorcy, w których wskazał prawidłową
(pojedynczą) wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

6.

Sprawa dotyczyła stwierdzenia przez ZUS, iż przedsiębiorca jest dłużnikiem Zakładu
z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne,
Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.
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a)

Stan faktyczny
Decyzją z dnia 7 stycznia 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził,

że przedsiębiorca jest dłużnikiem Zakładu z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Zadłużenie
wraz z należnymi odsetkami za zwłokę naliczonymi na dzień wydania decyzji wynosiło
90 772,26 zł,
W uzasadnieniu organ wskazał, że zawiadomił o wszczęciu z urzędu postępowania
w sprawie określenia wysokości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, wzywając jednocześnie
do złożenia pisemnych wyjaśnień w sprawie przyczyn nieopłacenia składek, pod rygorem
wydania decyzji w sprawie określenia wysokości należności z tytułu składek na podstawie
dotychczas zgromadzonych dowodów.
Organ podał, że płatnik składek nie dopełnił obowiązku określonego w art. 46 ust. 1
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z tym Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, działając na podstawie art. 83 ust. 1 ww. ustawy, określił wysokość zadłużenia
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy
i Fundusz Solidarnościowy.
Przedsiębiorca wniósł odwołanie od powyższej decyzji Zakładu, zarzucając organowi
naruszenie:
− art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, poprzez nieuznanie przez
Zakład instytucji przedawnienia składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za okres od 01.03.2009 r. do
28.02.2014 r.;
− § 7 i § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których
poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, poprzez bezpodstawne
zaliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz
Pracy i Fundusz Solidarnościowy wpłacanych począwszy od sierpnia 2019 roku do
nadal, na przedawnione należności składkowe za okres od 01.03.2009. do 28.02.2014 r.;
− art. 10, art. 11, art. 15, art. 27 P.P., poprzez naruszenie przez ZUS zasady domniemania
uczciwości przedsiębiorcy, nakazującej rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na
korzyść przedsiębiorcy, zasady przyjaznej interpretacji przepisów, nakazującej
rozstrzyganie wątpliwości co do treści normy prawnej na korzyść przedsiębiorcy,
zasady udzielania informacji, zasady szybkości działania organu.
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Przedsiębiorca stwierdził, że w sprawie kluczową kwestią jest ustalenie momentu
przedawnienia składek za okres od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2014 r. Z uwagi na to,
że decyzja ZUS nie zawiera uzasadnienia żądania przedawnionego świadczenia, nie odnosi
się ani w podstawie prawnej, ani faktycznej do art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych, to uznać należało, że została wydana z rażącym naruszeniem przepisu prawa
materialnego, tj. art. 24 ust.4 ww. ustawy, który przy wydaniu decyzji został przez organ
pominięty.
Podniósł też, że to na jego wniosek, złożony w dniu 6 października 2019 r., Zakład
w dniu 16 października 2019 r. wydał decyzję, w której stwierdził, że przedsiębiorca podlega
ustawodawstwu polskiemu za okres od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2014 r. ZUS nigdy nie
zawiadomił go o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej obowiązek
podlegania ubezpieczeniom społecznym. Jedyne postępowanie, o jakim zawiadomił go ZUS,
to było postępowanie w sprawie określenia wysokości należności z tytułu składek na
ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Przedsiębiorca zwrócił się do Rzecznika o podjęcie czynności interwencyjnych
w sprawie dotyczącej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 stycznia 2020 r.,
stwierdzającej, że ww. jest dłużnikiem Zakładu z tytułu nieopłaconych składek na
ubezpieczenia

społeczne,

ubezpieczenie

zdrowotne,

Fundusz

Pracy

i

Fundusz

Solidarnościowy.

b)

Stanowisko Rzecznika
Rzecznik wskazał, że zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń

społecznych, należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od
dnia, w którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem ust. 5-6. Z art. 24 ust. 5 ww. ustawy
wynika, że nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub
zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane
tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę
liczonych do dnia przedawnienia.
Stosownie do art. 24 ust. 5a ustawy o SUS, bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna
się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu od dnia zawarcia umowy, o której mowa w art. 29 ust. 1a,
do dnia terminu płatności odroczonej należności z tytułu składek lub ostatniej raty. Bieg
terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności zmierzającej
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do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony,
do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego (ust. 5b).
Z ust. 5c ww. przepisu wynika, że bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie
upadłości. Po przerwaniu bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia
następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania
upadłościowego lub jego umorzeniu. Dalej z ust. 5d wynika, że przedawnienie należności
z tytułu składek wynikających z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej lub następcy
prawnego następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
decyzja została wydana.
Bieg terminu przedawnienia zawiesza się, jeżeli wydanie decyzji jest uzależnione od
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zawieszenie biegu terminu
przedawnienia trwa do dnia, w którym decyzja innego organu stała się ostateczna lub
orzeczenie sądu uprawomocniło się, nie dłużej jednak niż przez 2 lata (art. 24 ust. 5e).
Stosownie do art. 24 ust. 5f ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w przypadku
wydania przez Zakład decyzji ustalającej obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym,
podstawę wymiaru składek lub obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia, bieg
terminu przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia wszczęcia postępowania do dnia, w którym
decyzja stała się prawomocna.
Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o SUS, bieg terminu przedawnienia, o którym mowa
w ust. 4, ulega zawieszeniu od dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się
postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia
dziedziczenia, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci
spadkodawcy.
Rzecznik wskazał, iż w niniejszej sprawie problem sprowadza się do przedawnienia
części składek na ubezpieczenia.
Należy zauważyć, że przepis art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
w aktualnym brzmieniu obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. Na mocy art. 11 ustawy z dnia
16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U.
Nr 232, poz. 1378) skrócono z 10 do 5 lat okres przedawnienia należności z tytułu składek.
Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli
i przedsiębiorców, do przedawnienia należności z tytułu składek, którego bieg rozpoczął się
przed dniem 1 stycznia 2012 r. stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
z tym, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od 1 stycznia 2012 r. Jeśli jednak przedawnienie
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rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2012 r. nastąpiłoby zgodnie z przepisami
dotychczasowymi wcześniej, to następuje ono z upływem tego wcześniejszego terminu.
Zatem inaczej będzie liczony termin przedawnienia do należności, które zaczęły się
przedawniać przed zmianą, ale nie uległy jeszcze przedawnieniu z dniem 1 stycznia 2012 r.,
a inaczej po tej dacie.
W niniejszej sprawie zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania dotyczyło
określenia wysokości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne,
Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych za okres
od maja 2009 do października 2019.
W ocenie Rzecznika, mając na uwadze regulację określoną w art. 27 ust. 1 i 2 ustawy
o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, część tych należności uległa
przedawnieniu i prowadzenie postępowania przez Zakład w tym zakresie naruszyło prawa
przedsiębiorcy oraz treść art. 24. ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Odnośnie
należności za lata 2009-2011, 5-letni okres przedawnienia należy liczyć od 1 stycznia 2012 r.
Zatem ww. zobowiązania przedawniły się najpóźniej w 2017 r. Z kolei należności za lata
2012 do 28 luty 2014 r. przedawniły się najpóźniej po 5 latach – czyli w lutym 2019 r.
Co równie istotne, prowadzone przez Zakład postępowanie, związane z pracą
przedsiębiorcy w Wielkiej Brytanii, nie mogło zawiesić biegu przedawnienia, ponieważ na
podstawie art. 24 ust. 5f ustawy o SUS, w przypadku wydania przez Zakład decyzji
ustalającej obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, podstawę wymiaru składek
lub obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia, bieg terminu przedawnienia ulega
zawieszeniu od dnia wszczęcia postępowania, co następuje z momentem wydania decyzji
w tym przedmiocie, zaś prawomocność decyzji decyduje wyłącznie o zakończeniu stanu
zawieszenia. Zatem wydanie decyzji jest momentem „wszczęcia postępowania”, o którym
mowa w przepisie art. 24 ust. 5f ustawy o SUS, a nie podjęcie czynności zmierzających do
wydania takiej decyzji. W sprawie decyzji w przedmiocie ustalenia obowiązku opłacania
składek została wydana przez organ w dniu 16 października 2019 r., czyli już nawet po
upływie okresu przedawnienia należności z tytułu składek.
W ocenie Rzecznika w niniejszym postępowaniu Zakład, wydając decyzję z dnia
7 stycznia 2020 r., naruszył Konstytucję Biznesu, tj. zasadę domniemania uczciwości
przedsiębiorcy, zasadę pogłębiania zaufania, proporcjonalności, bezstronności i równego
traktowania.
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c) Rozstrzygnięcie organu rentowego
Na skutek działania Rzecznika, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uwzględnił
stanowisko Rzecznika wskazując, że błędnie przyjął okresy zawieszenia biegu terminu
przedawnienia. Decyzją z dnia 24 lutego 2020 r. ZUS uchylił w całości decyzję z dnia
7 stycznia 2020 r. stwierdzającą, że przedsiębiorca jest dłużnikiem Zakładu z tytułu
nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy
i Fundusz Solidarnościowy.

7.

Sprawa dotyczyła decyzji organu podatkowego, którą odmówiono przedsiębiorcy
umorzenia zaległości z tytułu podatku od towarów i usług za grudzień 2002 r. wraz
z odsetkami za zwłokę.

a) Stan faktyczny
Pismem z dnia 10 lutego 2020 r. Spółka złożyła wniosek o umorzenie zaległości
podatkowych w wysokości kwoty głównej 1 998 186,30 zł wraz z odsetkami za zwłokę oraz
kosztami egzekucji w wysokości 47 027,98 zł z tytułu podatku od towaru i usług za miesiąc
grudzień 2002 r. Podatnik wniósł m.in. o ustalenie, że udzielenie mu ulgi w spłacie
zobowiązania podatkowego nie będzie stanowiło pomocy publicznej, wobec czego w ocenie
podatnika rozpatrywanie przesłanek przyznania takiej ulgi powinno być dokonywane
wyłącznie na podstawie przepisów art. 67b § 1 pkt 1 o.p. w związku z art. 67a o.p.
Decyzją z dnia 25 czerwca 2020 r. organ podatkowy odmówił umorzenia zaległości
przedsiębiorcy z tytułu podatku od towarów i usług za grudzień 2002 r. wraz z odsetkami za
zwłokę. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że udzielanie ulg w spłacie zobowiązań
podatkowych regulują przepisy rozdziału 7a działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Organ przywołał regulacje wynikające z art. 67a i 67b przywołanej
ustawy, co doprowadziło do konkluzji, że ustawodawca podzielił ulgi przedsiębiorcy na dwie
grupy: niestanowiące pomocy publicznej i stanowiące pomoc publiczną; te ostatnie zaś na
takie, które stanowią pomoc de minimis i są inną pomocą publiczną. Taki podział obliguje
organ podatkowy do ustalenia w pierwszej kolejności, jakiego charakteru pomocy dotyczy
wniosek, w dalszej kolejności zaś – czy ewentualna pomoc jest dopuszczalna w świetle
wspólnotowych i krajowych przepisów regulujących dopuszczalność udzielania pomocy
publicznej, a następnie dopiero czy ten konkretny wnioskodawca spełnia warunki do
zastosowania określonej ulgi. W tym miejscu organ wskazał, że definicja ulg, które nie
stanowią pomocy publicznej nie została zamieszczona w ustawodawstwie krajowym i w tym
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zakresie należy sięgnąć do art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
W ocenie organu nie każda ulga w spłacie podatków udzielona przedsiębiorcy może być
traktowana jako pomoc publiczna, a tylko taka, która wywołuje tzw. negatywne następstwa.
Przy czym udzielanie odroczeń i rozkładanie na raty należności przedsiębiorcy znajdującego
się w przejściowych trudnościach finansowych, za które to ulgi płaci on opłatę prolongacyjną,
nie jest traktowane jako pomoc publiczna. Działania organów podatkowych – mające na celu
optymalizację ściągania zaległych podatków – nie stanowią pomocy publicznej pod
warunkiem, że działania te nie odbywają się na warunkach korzystniejszych niż dostępne na
rynku (tj. opłata prolongacyjna nie jest niższa niż oprocentowanie ogólnodostępnych
kredytów bankowych).
Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy organ wskazał,
że brak jest podstawy prawnej do udzielenia Spółce ulgi w postaci umorzenia zaległości
podatkowej w podatku od towarów i usług za grudzień 2002 r. wraz z odsetkami za zwłokę
zgodnie z art. 67b § 1 pkt 1 o.p., bowiem nawet przy założeniu, że udzielenie ulgi nie
stanowiłoby pomocy publicznej, to optymalizacja ściągania podatków jako forma udzielania
ulgi podatkowej, która nie jest pomocą publiczną, nie znajduje zastosowania w przypadkach
dotyczących umorzenia zaległości podatkowych. Dotyczyć może ona jedynie odroczenia
terminu płatności lub rozłożenia na raty należności publicznoprawnych. Zdaniem organu
w tak ustalonych okolicznościach przyznanie przedsiębiorcy wnioskowanej ulgi stanowiłoby
naruszenie przepisów prawa wspólnotowego.
Odwołanie od ww. decyzji wniósł przedsiębiorca, zarzucając organowi:
1) naruszenie prawa materialnego tj. art. 67a § 1 pkt 3) w zw. z art. 67b § 1 pkt 1) o.p.
poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i odmowę udzielenia wnioskowanej ulgi w postaci
umorzenia zaległości podatkowej, polegające na nieprzeprowadzeniu rzetelnej i pogłębionej
analizy sytuacji wnioskodawcy ubiegającego się o umorzenie zaległości podatkowej,
niewskazaniu wprost czy wnioskowana pomoc stanowi pomoc publiczną, braku analizy
przesłanek wskazanych w uzasadnieniu decyzji przemawiających za potraktowaniem
przedmiotowej pomocy za pomoc publiczną, a nadto wyłączenie możliwości zastosowania
ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej w przedmiotowej sprawie, w sytuacji,
w której przepisy prawa nie przewidują takiego wyłączenia (strona 8 uzasadnienia skarżonej
decyzji); brak zdefiniowania przez organ kategorii pomocy o jaką wnioskodawcy chodzi —
brak ustalenia, że skarżąca dochodzi pomocy publicznej, która uniemożliwia zastosowanie
art. 67a § 1 pkt 3) i 67b § 1 pkt 1) o.p., co w konsekwencji spowodowało brak analizy
ważnego interesu podatnika i interesu publicznego;
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2) naruszenie przepisów postępowania tj. art. 122 o.p. poprzez niedążenie przez organ do
właściwego ustalenia stanu faktycznego, braku należytej analizy przedstawionych przez
skarżącego dowodów w postaci dokumentów, a co za tym idzie naruszenie zasady prawdy
obiektywnej; nadto niepodjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego
wyjaśnienia stanu faktycznego; brak wyjaśnienia w czym przejawiałoby się naruszenie prawa
wspólnotowego w razie zastosowania wnioskowanej ulgi w sytuacji, gdy z uzasadnienia nie
wynika, aby sytuacja, w której znajduje się podatnik wypełniała kumulatywnie 4 warunki,
które przytacza na karcie 7 uzasadnienia organ, pozwalające uznać udzielaną pomoc za
pomoc publiczną;
3) naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 124i art. 210 o.p. poprzez działanie organu
w sposób nie budzący zaufania do organów publicznych; nienależyte wyjaśnienie,
a właściwie brak wyjaśnienia, najistotniejszej dla podatnika kwestii, tj. stwierdzenia, iż nie
przysługuje mu ulga w postaci umorzenia, nawet jeśli przyjąć, że wnioskowana pomoc nie
stanowi pomocy publicznej; nieprzedstawienie przesłanek w odniesieniu do stanu
faktycznego i indywidualnej sytuacji podatnika, sprzeczności w uzasadnieniu decyzji
polegających na teoretycznym uznaniu, iż art. 67b § 1 pkt 1) o.p. nie wyłącza stosowania art.
67a § 1 pkt 1), a następnie uznaniu, iż „nawet przy stwierdzeniu, iż udzielona Spółce ulga nie
stanowiłaby pomocy publicznej, to optymalizacja ściągania podatków — jako forma
udzielania ulgi podatkowej, która nie jest pomocą publiczną — nie znajduje zastosowania w
przypadkach dotyczących umorzenia zaległości podatkowych. Dotyczyć może jedynie
odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności publicznoprawnych” bez
wyjaśnienia przyczyn i podstaw prawnych przytoczonego stanowiska;
4) naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 187 w zw. z art. 191 o.p. poprzez
nieprawidłowości w przeprowadzeniu postępowania dowodowego - pomimo dopuszczenia
przedstawionych przez stronę dokumentów w poczet materiału dowodowego, niedokonania
jego oceny, a co więcej niedokonania oceny przesłanek uznania bądź nieuznania
wnioskowanej pomocy za pomoc publiczną.
Przedsiębiorca zwrócił się do Rzecznika o podjęcie czynności interwencyjnych
w przedmiotowej sprawie.
W dniu 10 sierpnia 2020 r. Rzecznik wstąpił do niniejszego postępowania, na prawach
przysługujących prokuratorowi, wraz ze stanowiskiem w sprawie.
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b)

Stanowisko Rzecznika
W ocenie Rzecznika, zgodnie z art. 10 ust. 1 P.P. organ winien kierować się w swoich

działaniach zasadą zaufania do przedsiębiorcy, zakładając, że działa on zgodnie z prawem,
uczciwie oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów. Jeżeli zaś przedmiotem postępowania
przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie
uprawnienia, a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu
faktycznego, organ winien rozstrzygnąć je na korzyść przedsiębiorcy.
Ponadto organ powinien prowadzić postępowanie w sposób budzący zaufanie
przedsiębiorców

do

władzy

publicznej,

kierując

się

zasadami

proporcjonalności,

bezstronności i równego traktowania (art. 12 P.P.).
W myśl art. 67a § 1 o.p. organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art.
67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym,
może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę
prolongacyjną.
Z kolei zgodnie z art. 67b § 1 o.p. organ podatkowy na wniosek podatnika
prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać ulg w spłacie zobowiązań
podatkowych, określonych w art. 67a:
1) które nie stanowią pomocy publicznej;
2) które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio
obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady
de minimis;
3) które stanowią pomoc publiczną:
a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne
nadzwyczajne zdarzenia,
b) udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce
o charakterze ponadsektorowym,
c) udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach
przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,
d) udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki
i oświaty,
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e) będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym
powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,
f) na szkolenia,
g) na zatrudnienie,
h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
i) na restrukturyzację,
j) na ochronę środowiska,
k) na prace badawczo-rozwojowe,
l) regionalną,
m) udzielaną na inne przeznaczenia określone na podstawie § 6 przez Radę Ministrów.
W niniejszej sprawie Spółka pismem z dnia 10 lutego 2020 r. wniosła o umorzenie
w całości zobowiązań podatkowych w wysokości kwoty głównej 1.998.186,30 zł wraz
z odsetkami za zwłokę oraz kosztami egzekucji w wysokości 47.027,98 zł oraz ustalenie, że
udzielenie jej ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego nie będzie stanowiło pomocy
publicznej, a zatem rozpatrywanie przesłanek przyznania takiej ulgi powinno być dokonane
tylko i wyłącznie na podstawie art. 67b § 1 pkt. 1 o.p. w związku z art. 67a o.p., a co za tym
idzie z wyłączeniem przesłanek dopuszczalności pomocy publicznej zawartej w regulacjach,
do których odsyłają przepisy art. 67b § 2 i 3 o.p.
Jak wskazuje prof. Leonard Etel w komentarzu do art. 67b o.p. (publ. LEX/el. 2020),
udzielanie ulg w spłacie podatków jest, co do zasady, traktowane jako jedna z form pomocy
udzielanej przez państwo lub samorząd przedsiębiorcom. Pomoc taka jest dopuszczalna tylko
w ściśle określonych sytuacjach, wynikających z obowiązującego na terytorium Polski
prawodawstwa Unii Europejskiej oraz polskich unormowań. Zasady dopuszczalności
udzielania

pomocy

określone

są

przede

wszystkim

w art.

107–108 Traktatu

o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Uwzględniając te przepisy, w nowym art. 67b o.p.
zostały uregulowane trzy tryby udzielania podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą
ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Pierwszy z nich dotyczy ulg, które nie są traktowane
jako forma pomocy publicznej. Ich udzielanie odbywa się w oparciu o ogólne przesłanki
przyznawania ulg wszystkim podatnikom, tj. ważny interes podatnika lub interes publiczny.
Drugi tryb obejmuje stosowanie ulg w ramach tzw. pomocy de minimis, której szczegółowe
warunki są określone w przepisach wspólnotowych. Trzeci i ostatni to udzielanie ulg
zaliczanych do pomocy publicznej. Są one przyznawane z uwzględnieniem licznych
wymogów wynikających z przepisów regulujących dopuszczalność tego rodzaju pomocy.
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Jak dalej wskazuje prof. Leonard Etel w przywołanym komentarzu do art. 67b o.p.,
złożenie wniosku o udzielenie ulgi, co do zasady wszczyna postępowanie w tej sprawie.
W pierwszym rzędzie organ podatkowy powinien sprawdzić, czy wniosek odpowiada
wymogom formalnym, o których mowa w art. 168 o.p. Jeżeli tak, to ustala, czy za
przyznaniem ulgi przemawia ważny interes podatnika lub interes publiczny. Są to kryteria
ustawowe, których wystąpienie w konkretnej sprawie umożliwia (nie zobowiązuje) organom
podatkowym przyznanie wnioskowanej ulgi. W razie stwierdzenia przez organ podatkowy
w postępowaniu, że nie ma podstaw do udzielenia ulgi, ponieważ nie przemawia za tym
ważny interes podatnika lub interes publiczny, traci sens ustalanie, czy ulga jest dopuszczalną
pomocą publiczną. Ulgi tej i tak nie można już udzielić, a przez to nie znajdują zastosowania
przepisy regulujące pomoc publiczną. Stosuje się je jedynie w przypadku udzielenia pomocy
(przyznania ulgi). Decyzja odmawiająca przyznania ulgi nie prowadzi do udzielenia pomocy,
a przez to nie ma potrzeby rozpatrywania jej w kontekście dopuszczalności pomocy
publicznej. Podatnik musi więc we wniosku główny nacisk położyć na wykazanie istnienia
ustawowych przesłanek udzielenia ulgi.
Po stwierdzeniu, że w rozpatrywanej sprawie za przyznaniem ulgi przemawia ważny
interes podatnika lub interes publiczny, organ podatkowy powinien przejść do ustalenia tego,
czy wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. W zasadzie
powinno to wynikać z wniosku, ale jeżeli tak nie jest, to organ może wezwać podatnika
do uzupełnienia tych informacji. Ustalenie, że wniosek pochodzi od takiego podmiotu,
skutkuje tym, że dalsze postępowanie w sprawie udzielenia ulgi w spłacie powinno być
prowadzone z uwzględnieniem przepisów regulujących pomoc publiczną. Nie każda jednak
ulga w spłacie podatków udzielona podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą
może być traktowana jako pomoc publiczna. Ta okoliczność powinna być każdorazowo
ustalana przez organy podatkowe podejmujące decyzje w sprawie ulg uznaniowych.
Jeżeli chodzi natomiast o rodzaje ulg podatkowych, którymi są odroczenie płatności
podatku oraz rozłożenie podatku na raty, Elżbieta Modzelewska – Wąchal w publikacji
„Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie. Komentarz, wyd. II”
(opublikowano: LexisNexis 2003) wskazuje, że odroczenie płatności podatku i rozłożenie
na raty nie zawsze jest przejawem pomocy publicznej. Państwo bowiem może w relacjach
z przedsiębiorcami występować w dwóch rolach: jako kreator i zarazem jako realizator
polityki pomocowej państwa oraz jako wierzyciel mający na celu odzyskanie długów.
W przypadku gdy odroczenie płatności podatku lub rozłożenie go na raty służy realizacji
określonych celów gospodarczych państwa i jest środkiem ich wsparcia, jest ono pomocą
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publiczną i podlega przepisom ustawy. Może być ono również wyrazem woli państwa
reprezentowanego przez organy podatkowe, zastosowania środków umożliwiających z jednej strony - przedsiębiorcom wykonanie ciążących na nich zobowiązań podatkowych,
z drugiej strony - wyegzekwowanie długów przez organy podatkowe, choć w późniejszym
terminie. Rozróżnienie to akceptowane jest przez Ministerstwo Finansów i aparat skarbowy
oraz zgodne jest z prawem wspólnotowym, a mianowicie z „Obwieszczeniem Komisji
Europejskiej o zastosowaniu zasad z zakresu pomocy państwa wobec środków dotyczących
bezpośredniego opodatkowania działalności gospodarczej” (OJ C 384/3, z dnia 10 grudnia
1998 r.). Na podstawie tego obwieszczenia Prezes UOKiK przyjął interpretację, że odroczenie
płatności i rozłożenie na raty podatków kwalifikowane jest bądź jako przejaw pomocy
publicznej,

bądź

optymalizacji

ściągania

należności.

Przykładowo,

za

działania

optymalizujące ściąganie należności uznawane są takie działania organów podatkowych,
których celem jest efektywne odzyskiwanie należnych tym organom środków finansowych,
które w sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorca-dłużnik, nie mogłyby być przez niego
wpłacone w terminach ustawowych lub prawdopodobieństwo takiej wpłaty jest minimalne,
egzekwowanie zaś tych zobowiązań publicznych groziłoby zaprzestaniem działalności
przedsiębiorcy, co w konsekwencji powodowałoby niemożność wyegzekwowania należnych
organowi środków. W takiej sytuacji organ podatkowy przy podejmowaniu działań
zachowuje się jak prywatny inwestor, który badając sytuację finansową przedsiębiorcy
i oceniając szanse na odzyskanie należnych świadczeń, decyduje się na odroczenie terminu
lub rozłożenie na raty płatności, w celu odzyskania należności. Równocześnie organy
podatkowe, podejmując decyzje o odroczeniu bądź rozłożeniu na raty spłaty podatku lub
zaległości podatkowej, naliczają opłatę prolongacyjną, która w warunkach polskich tylko
nieznacznie odbiega od średniej stopy kredytów udzielanych przez banki komercyjne,
stanowiącą rekompensatę utraconych przez budżet korzyści wskutek przesunięcia terminu
płatności podatku. Tym samym uznaje się, iż przy podejmowaniu decyzji organy podatkowe
stosują test prywatnego inwestora. Polega on na ustaleniu, czy wsparcie przedsiębiorcy
zostałoby udzielone przez prywatnego, racjonalnie postępującego kredytodawcę, kierującego
się względami komercyjnymi. Należy więc porównać kryteria, jakie uwzględnia organ
udzielający wsparcia, z warunkami branymi pod uwagę przez kredytodawcę działającego
w warunkach gospodarki rynkowej. Odroczenie lub rozłożenie na raty zobowiązań
publicznych umożliwia przedsiębiorcy utrzymanie stabilności finansowej i stwarza szansę
wywiązywania się przez niego ze zobowiązań podatkowych w przyszłości. Niepodjęcie takiej
decyzji mogłoby doprowadzić do zmniejszenia rozmiarów działalności przedsiębiorcy,
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wzrostu kosztów, redukcji zatrudnienia, spadku konkurencyjności, co w konsekwencji
znalazłoby wyraz w trwałym pomniejszeniu dochodów budżetu państwa czy budżetów
samorządu terytorialnego. Decyzje odraczające lub rozkładające na raty podatki lub zaległości
podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę podejmowane przez organy podatkowe stanowią
optymalizację, jeżeli nakierowane są na ściąganie należnych budżetowi państwa
(samorządom) podatków lub zaległości podatkowych, w stosunku do przedsiębiorców
nieznajdujących się w trudnościach w rozumieniu Wytycznych Komisji Europejskiej
dotyczących pomocy państwa przeznaczonej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców
znajdujących się w trudnościach (OJ C 288/2, z dnia 9 października 1999 r.). Optymalizacji
ściągania zobowiązań publicznych, co do zasady, nie mogą stanowić decyzje pomniejszające
dochody publiczne (np. umorzenie zaległości), lecz jedynie te działania, których celem jest
odzyskanie tych należności.
Reasumując Rzecznik wskazał, że odroczenie płatności i rozłożenie na raty podatków
kwalifikowane jest bądź jako przejaw pomocy publicznej, bądź optymalizacji ściągania
należności, a sama optymalizacja polega na efektywnym odzyskiwaniu należnych organom
W pierwszej kolejności wskazać należy, że organ w uzasadnieniu wydanej decyzji
zasadnie wskazał na przesłanki warunkujące uznanie udzielonego przedsiębiorcy wsparcia za
pomoc publiczną, wynikające z art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
W dalszej części uzasadnienia decyzji organ zauważył również, że udzielanie odroczeń
i rozkładanie na raty przedsiębiorcy znajdującemu się w przejściowych trudnościach
finansowych, za które to ulgi płaci on opłatę prolongacyjną, nie jest traktowane jako pomoc
publiczna i na potwierdzenie tego twierdzenia przywołał obwieszczenie Komisji Europejskiej
o dostosowaniu zasad z zakresu pomocy państwa wobec środków dotyczących bezpośrednio
opodatkowaniu działalności gospodarczej (OJ C 384/3 z dnia 10 grudnia 1998 r.). Wskazał
ponadto, że optymalizacji ściągania należności publicznych nie mogą stanowić decyzje
pomniejszające dochody publiczne, np. umorzenie zaległości, lecz stanowią je tylko te
działania, których celem jest odzyskanie tych należności, choć w późniejszym terminie.
Rozważania dotyczące optymalizacji doprowadziły jednak organ do błędnej konkluzji,
że w przypadku wniosku Spółki brak jest podstawy prawnej do udzielenia ulgi w postaci
umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami zgodnie z art. 67b§ 1 pkt. 1 o.p., bowiem
nawet

gdyby

udzielona

przedsiębiorcy

ulga

nie

stanowiła

pomocy

publicznej,

to optymalizacja ściągania podatków - jako forma udzielenia ulgi podatkowej, która nie jest
pomocą publiczną – nie znajduje zastosowania w przypadkach dotyczących umorzenia
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zaległości podatkowych (optymalizacja dotyczy jedynie odroczenia terminu płatności lub
rozłożenia na raty).
Rzecznik podkreślił, że ze skoro optymalizacja dotyczy ulg w postaci odraczania
terminu płatności oraz rozkładania na raty, a ponadto jak wskazał sam organ – nie stanowi
pomocy publicznej tylko wtedy, gdy opłata prolongacyjna nie jest niższa niż oprocentowanie
ogólnodostępnych kredytów bankowych, to optymalizacja nie dotyczy ulgi w postaci
umarzania należności podatkowych, a tego właśnie dotyczył wniosek przedsiębiorcy.
Zdaniem Rzecznika nieuprawnione jest zatem twierdzenie organu, że skoro udzielenie spółce
ulgi w postaci umorzenia zaległości nie stanowi optymalizacji ściągania należności, to nie ma
w ogóle podstaw do udzielenia takiej ulgi, nawet w przypadku, gdyby wsparcie takie nie
stanowiło pomocy publicznej.
Ponadto w przypadku wniosku przedsiębiorcy o udzielenie ulgi w postaci umorzenia
należności organ winien badać wszystkie ustawowe przesłanki wydania decyzji umarzającej
zaległości wskazane w art. 67a § 1 oraz art. 67b o.p. Organ winien zbadać zatem czy za
przyznaniem ulgi przemawia ważny interes podatnika lub interes publiczny i w tym zakresie
zgodnie z art. 187 o.p. organ był zobowiązany w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały
materiał dowodowy przedłożony przez przedsiębiorcę. Organ bezpodstawnie wskazał, że
zbędna jest analiza czy w niniejszej sprawie wystąpiła ustawowa przesłanka w postaci
ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Następnie organ winien ustalić, czy
udzielona przedsiębiorcy ulga w postaci umorzenia zaległości z tytułu podatku od towarów
i usług za grudzień 2002 r. będzie kumulatywnie spełniała przesłanki wskazane art. 107 ust. 1
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Konkludując,

dopiero

po

rozpatrzeniu

wszystkich

przesłanek

ustawowych

warunkujących możliwość udzielenia Spółce przez organ ulgi w postaci umorzenia zaległości
podatkowych, mogła zostać wydana decyzja rozstrzygająca wniosek przedsiębiorcy.

c) Rozstrzygnięcie organu podatkowego
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej uwzględnił stanowisko Rzecznika i decyzją
z dnia 9 września 2020 r. uchylił zaskarżoną decyzję z dnia 25 czerwca 2020 r. odmawiającą
umorzenia zaległości z tytułu podatku od towarów i usług za grudzień 2002 r. wraz
z odsetkami za zwłokę i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi
podatkowemu pierwszej instancji.
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8.

Sprawa

dotyczyła

decyzji

Zakładu

Ubezpieczeń

Społecznych

odmawiającej

przedsiębiorcy prawa do zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek za marzec
i maj 2020 r. oraz decyzji umarzającej postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku
o zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek za kwiecień 2020 r.

a)

Stan faktyczny
Przedsiębiorca, ze względu na brak przychodów związanych z epidemią, złożył w dniu

10 kwietnia 2020 r. wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek
na własne obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne
ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz
Solidarnościowy za okres marzec – maj 2020 r.
Z uwagi na długotrwały brak odpowiedzi na ww. wniosek przedsiębiorca wielokrotnie
kontaktował się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o informację,
czy wygenerowane przez ZUS deklaracje rozliczeniowe za okres marzec – maj 2020 r. bez
uwzględnienia ulgi „Mały ZUS plus”, do której zgłosił się 1 lutego 2020 r., są poprawne.
Decyzją z dnia 22 lipca 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych umorzył
postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku przedsiębiorcy z dnia 10 kwietnia 2020 r.
o zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek za okres kwiecień 2020 r., wskazując, iż
zachodzi bezprzedmiotowość postępowania z powodu braku dokumentów rozliczeniowych za
kwiecień 2020 r. na dzień 30 czerwca 2020 r.
W dniu 7 sierpnia 2020 r. przedsiębiorca złożył wniosek o ponowne rozpoznanie
sprawy, wskazując, iż ZUS, po wielokrotnych monitach, dopiero pismem z dnia 9 lipca 2020
r. poinformował go o błędnych ZUS DRA za okres luty-maj 2020 r. Przyczyną był błędnie
wpisany identyfikator deklaracji rozliczeniowej za okres luty 2020 r. z dnia 10 marca 2020 r.
Omyłka ta spowodowała, że kolejne deklaracje rozliczeniowe ZUS generował niepoprawnie.
Następnie, decyzją z dnia 4 sierpnia 2020 r., ZUS odmówił przedsiębiorcy prawa do
zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia
zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy za marzec oraz maj 2020 r.
W dniu 23 października 2020 r. przedsiębiorca zwrócił się do Rzecznika o podjęcie
czynności interwencyjnych w sprawie ww. decyzji.
W dniu 13 listopada 2020 r. Rzecznik zwrócił się do Prezes Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie, przedstawiając
swoje stanowisko w sprawie.
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b)

Stanowisko Rzecznika
W ocenie Rzecznika, w niniejszym postępowaniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych

naruszył Konstytucję Biznesu, tj. zasadę pogłębiania zaufania, proporcjonalności,
bezstronności i równego traktowania.
Zgodnie z art. 12 P.P., organ prowadzi postępowanie w sposób budzący zaufanie
przedsiębiorców

do

władzy

publicznej,

kierując

się

zasadami

proporcjonalności,

bezstronności i równego traktowania. Przepis ten formułuje zasadę prowadzenia
postępowania w sposób budzący zaufanie uczestników postępowania do władzy publicznej.
Jej

celem

jest

z

wyrównanie

natury

nierównych

pozycji

obywatela

i

organu

w postępowaniu władczym, jakim jest postępowanie administracyjne. Z zasady tej wynika
przede wszystkim wymóg praworządnego i sprawiedliwego prowadzenia postępowania oraz
rozstrzygnięcia sprawy przez organ administracji publicznej na przejrzystych i czytelnych
zasadach.
W związku ze wskazaną wyżej zasadą, wyrażoną w art. 12 P.P., pozostaje zasada
informowania stron, wyrażona w art. 9 k.p.a. Zgodnie z tym przepisem, organy administracji
publicznej

są

obowiązane

do

należytego

i

wyczerpującego

informowania

stron

o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw
i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad
tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu
nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
Z powyższego wynika więc, że obowiązek udzielania pełnej informacji stronom
spoczywa na organie administracji wtedy, gdy informacja dotyczy okoliczności faktycznych
i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie będących przedmiotem postępowania praw
i obowiązków stron. Granice tego obowiązku wyznaczają równocześnie granice uprawnień
stron do żądania udzielenia wspomnianej informacji. Organ obowiązany jest zatem do
udzielania całokształtu informacji związanej z załatwieniem danego rodzaju sprawy
administracyjnej, zwłaszcza informacji o uprawnieniach i obowiązkach strony wynikających
z przepisów prawa materialnego oraz prawa procesowego, których realizacja będzie miała
wpływ na wynik sprawy. Obowiązek udzielania informacji stronie obejmuje cały tok
postępowania, to jest od chwili jego wszczęcia, aż do jego zakończenia decyzją. Organ nie
może więc ograniczyć się tylko do udzielenia informacji prawnej, lecz musi podać również
niezbędne wyjaśnienia co do treści przepisów oraz udzielać wskazówek, jak należy postąpić
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w danej sytuacji, aby uniknąć szkody (vide: wyrok NSA z dnia 11 lipca 2001 r., sygn. akt I
SA 2447/00, Legalis).
Zgodnie z art. 31zq ust. 1 ustawy o COVID-19 za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty
miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku
ich składania.
W ust. 2 ww. przepisu wskazano, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia
z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów
miesięcznych należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania
składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za
ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.
Dalej z art. 31zq ust. 3 ustawy o COVID-19 wynika, że warunkiem zwolnienia
z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, jest
przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za
marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik
składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.
Odnosząc powyższe do niniejszego postępowania, Rzecznik wskazał, że przedsiębiorca
przesłał do ZUS dokumenty rozliczeniowe za okres od marca do maja 2020 r., co prawda po
30 czerwca 2020 r., jednakże spowodowane to było jego nieświadomością. Wielokrotnie
bowiem podejmował próby kontaktu z ZUS w celu weryfikacji prawidłowości złożonego
przez niego wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek.
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, ewentualne braki bądź nieprawidłowości w złożonych
dokumentach nie powinny automatycznie skutkować całkowitą odmową zwolnienia
z obowiązku opłacania składek za okres marzec-maj 2020 r., tym bardziej, że składki
opłacane były w terminie i w prawidłowej wysokości. Dodatkowo Rzecznik wskazał,
iż przedsiębiorca nigdy nie otrzymał z Zakładu żadnej informacji, że ma błędnie złożony
wniosek, pomimo iż wielokrotnie informował ZUS, że system błędnie wygenerował
deklaracje rozliczeniowe, które nie uwzględniały ulgi „Mały ZUS plus”.
Przedsiębiorca nie zdawał sobie sprawy, że błędnie wygenerowane przez ZUS
deklaracje rozliczeniowe spowodują odmowę przyznania mu prawa do zwolnienia z opłacenia
należności z tytułu składek za marzec-maj 2020 r.
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Co więcej, zgodnie z zasadą informowania, ZUS winien wskazać przedsiębiorcy
wszystkie okoliczności faktyczne i prawne, które mogły mieć wpływ na ustalenie jego praw.
ZUS nie poinformował jednak przedsiębiorcy o dostrzeżonych nieprawidłowościach. Stało się
tak pomimo tego, że przedsiębiorca dołożył należytej staranności i kontaktował się z ZUS
w celu weryfikacji złożonego wniosku. Co za tym idzie, naruszona została również zasada
pogłębiania zaufania.
Ponadto zdaniem Rzecznika w sytuacji, gdy celem ustawy o COVID-19 było
przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym rozprzestrzeniania COVID-19, organ
rentowy stosując powyższą ustawę, nie powinien obciążać płatników obowiązkami, pomijając
jej ogólne założenia. Co więcej – mając na względzie i tak już trudną sytuację gospodarczą
przedsiębiorców w czasie pandemii – winien był należycie i wyczerpująco informować
płatników o okolicznościach faktycznych i prawnych – w tym przypadku o konieczności
złożenia przez przedsiębiorcę wraz z wnioskiem o zwolnienia z opłacania składek,
prawidłowych i kompletnych dokumentów rozliczeniowych.
Organy powinny czuwać nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące
w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, oraz w tym celu
udzielać im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. Podkreśla się, że obowiązek ten obciąża
organ z urzędu, oraz że bierność organu w tym zakresie stanowi naruszenie prawa, bez
względu na to, w jakiej fazie postępowania miała miejsce (wyrok NSA z dnia 9 listopada
2006 r., sygn. akt I OSK 6/06, LEX nr 293175).
Ponadto zgodnie z tezą wyroku WSA w Warszawie z dnia 7 grudnia 2017 r. (sygn. akt
VII SA/Wa 383/17, LEX nr 2443907): „W postępowaniu administracyjnym nie obowiązuje
zasada ignorantia iuris nocet i obowiązkiem organu, wynikającym przede wszystkim z art. 9
k.p.a., jest informowanie strony o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć
wpływ na ustalenie praw strony, w tym także wskazanie stronie właściwego trybu uzyskania
informacji. Powinność ta wynika także z wyrażonej zasady budzenia zaufania uczestników
postępowania do władzy publicznej.”.

c)

Rozstrzygnięcie organu rentowego
Pismem z dnia 23 grudnia 2020 r. ZUS poinformował Rzecznika, że zweryfikował

swoje stanowisko w sprawie i decyzjami z dnia 10 grudnia 2020 r. uchylił decyzję z dnia
22 lipca 2020 r. umarzającą postępowanie w sprawie zwolnienia z opłacenia należności
z tytułu składek za kwiecień 2020 r. oraz decyzję z dnia 4 sierpnia 2020 r. odmawiającą
przedsiębiorcy prawa do zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek za marzec i maj
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2020 r. i zwolnił przedsiębiorcę z obowiązku opłacenia składek za wnioskowane okresy. ZUS
wyjaśnił, iż z uwagi na błędny identyfikator deklaracji rozliczeniowej za luty 2020 r.
faktycznie nie utworzyły się deklaracje z prawidłowymi podstawami wymiaru składek za
kolejne miesiące, poczynając od marca 2020 r. Informację o błędach przedsiębiorca otrzymał
dopiero w dniu 9 lipca 2020 r. Organ uznał zatem, że płatnik nie może ponosić ujemnych
konsekwencji z powodu pisarskiego błędu w deklaracji, zwłaszcza w sytuacji, kiedy
podejmował próby wyjaśnienia sprawy.

III. Działania informacyjno – edukacyjne
1.

W odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców, a dotyczące

wprowadzenia ułatwień w funkcjonowaniu całego środowiska przedsiębiorców w Polsce,
w dniu 14 lutego 2020 r., 16 lipca 2020 r. i 1 października 2020 r. odbyły się spotkania
konsultacyjne Rzecznika z przedsiębiorcami z terenu województw objętych właściwością
miejscową Oddziału. Celem spotkań było przedstawienie i omówienie najważniejszych
postulatów systemowych oraz problemów występujących w regionie.
2.

Nawiązywanie i koordynowanie współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku

Departamentem Rozwoju Gospodarczego oraz z organizacjami przedsiębiorców, w tym
spotkania i działalność informacyjna w regionie, w szczególności podjęcie współdziałania
i monitorowanie przestrzegania praw przedsiębiorców w ramach współpracy z Pracodawcami
Pomorza, Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Regionalną
Izbą Gospodarczą Pomorza.
3.

Uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach Sztabu Kryzysowego Województwa

Pomorskiego, którego głównym celem było wsparcie i pomoc poszkodowanym firmom
w okresie pandemii.
4.

Podjęcie inicjatywy na rzecz nawiązania współpracy i podpisania porozumienia

pomiędzy Rzecznikiem a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku w zakresie
udzielania sobie wzajemnej pomocy w realizacji zadań przewidzianych przez przepisy prawa,
w tym współpracę w zakresie działalności edukacyjnej i edukacyjno-informacyjnej dotyczącej
zasady wolności działalności gospodarczej oraz praw mikro, małych i średnich
przedsiębiorców. Porozumienie pomiędzy Rzecznikiem a Dziekanem Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Gdańsku podpisano w dniu 4 grudnia 2020 r.
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Rozdział XVI Oddział Terenowy w Białymstoku
I. Sprawy Oddziału Terenowego w Białymstoku

SPRAWY INTERWENCYJNE 2020 - BIURO RZECZNIKA MŚP ODDZIAŁ TERENOWY W BIAŁYMSTOKU
Odmowa podjęcia interwencji
Przedmiot sprawy

Wyłączenie z ubezpieczeń
Sprawy z
Obniżenie podstwy
ubezpiecz
wymiary składek
eń
Zasiłki, zwrot nienależnie
społeczny
pobranego świadczenia
ch
Umorzenia, kontrole,
przedawnienia, inne
Sprawy podatkowe
Inne

Łączna
liczba
spraw

Sprawa Brak statusu
cywlina przedsiębiorcy

Podjęto interwencję

ZUS przed
Przekazane
W
sądem
Inne
do legislacji Mediacja Zakończono
toku
powszechnym
(WPL)

3

3

0
2

2

5

4

36
80

11

4
5

2

1

26
24

16

Sprawy rozpoznane w ramach pomocy
dla Oddziału Terenowego w Krakowie
/ Biura Rzecznika w Warszawie

7

6

1

Sprawy dotyczące subwencji w ramach
Tarczy Finansowej z PFR / Tarczy
Antykryzysowej ZUS przekazne przez
Biuro Rzecznika w Warszawie

86

56

2

Sprawy prowadzone w 2020 dotyczące
poprzedniego okresu
sprawozdawczego (2019)

38

34

Suma

257

11

2

0

9

153

6
22

28

4

19

0

63

II. Poszczególne sprawy zakończone z korzyścią dla przedsiębiorcy (w tym
nieprawomocnie) wraz z krótkim opisem ich problematyki
1.

Sprawa

dotyczyła

wniosku

interwencyjnego

Spółki

z

województwa

warmińsko-mazurskiego przetwarzającej stal, wobec której Naczelnik Urzędu
Skarbowego w Bartoszycach dokonał zabezpieczenia skarbowego na wszystkich
rachunkach bankowych w sytuacji, gdy przedsiębiorca wskazał inny (wartościowy)
majątek ruchomy, na którym organ skarbowy mógł dokonać zabezpieczenia interesów
Skarbu Państwa, nieutrudniającego bieżącej działalności Spółki.

a)

Stan faktyczny
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach zabezpieczył na majątku Spółki

przewidywane kwoty zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług za okres

419

wrzesień-listopad 2014 r. oraz za okres marzec-lipiec i październik 2015 r. w łącznej kwocie
512 288,00 zł oraz przewidywane odsetki od powyższych zobowiązań podatkowych
w łącznej kwocie 187 281,00 zł. W oparciu o wydaną decyzję zabezpieczającą Naczelnik
Urzędu Skarbowego w Bartoszycach wystawił zarządzenia zabezpieczenia, którymi dokonał
zajęcia zabezpieczającego wierzytelności na wszystkich rachunkach bankowych i wkładach
oszczędnościowych Spółki, blokując tym samym jej możliwość bieżącego regulowania
zobowiązań wobec kontrahentów, jak też innych organów państwowych. Spółka zgłosiła
Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Bartoszycach zarzuty w sprawie prowadzenia
postępowania zabezpieczającego poprzez zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych
w sytuacji, gdy posiada wolny od zabezpieczeń majątek ruchomy o wartości znacznie
przewyższającej kwoty przybliżonych zobowiązań podatkowych wskazanych decyzjami.
W związku z powyższym Spółka złożyła do organu skarbowego wniosek o dokonanie
zabezpieczenia przybliżonych zobowiązań podatkowych, wynikających z wydanych decyzji,
w całości

na

majątku

ruchomym

Spółki,

załączając

wykaz

środków

trwałych

z wyszczególnieniem ich wartości. Dokonane pierwotnie zabezpieczenie środków skutkowało
nieregulowaniem należności m.in. wobec firm spedycyjnych, dostawców, jak i firm
serwisujących park maszynowy zakładu produkcyjnego. Spółka wyjaśniła, iż blokada
środków spowodowała nieopłacenie w całości bieżącego podatku od towarów i usług,
podatku dochodowego od pracowników PIT, podatku CIT oraz składek ZUS, a tym samym
niemożność uzyskania zaświadczeń o niezaleganiu wymaganych przez współpracujące
instytucje finansowe. Spółka, zgłaszając się do Rzecznika, podniosła również, iż taka sytuacja
może doprowadzić do wypowiedzenia finansowania przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.
Pismem z dnia 3 stycznia 2020 r. Rzecznika, działając na podstawie przepisu art. 9 ust. 1 pkt
8 ustawy o Rzeczniku, wstąpił do postępowania odwoławczego w sprawie zgłoszonych przez
Spółkę zarzutów, wnosząc o uchylenie zajęcia zabezpieczającego wierzytelności z rachunków
bankowych Spółki, z jednoczesnym utrzymaniem dokonanych zajęć na wskazanych przez
Spółkę ruchomościach.

b)

Stanowisko Rzecznika
W ocenie Rzecznika, w toku prowadzonego postępowania zabezpieczającego,

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach winien obiektywnie ocenić na postawie
zgromadzonego materiału w sprawie, iż może zastosować środki zapewniające w przyszłości
skuteczne wykonanie ciążącego na zobowiązanym obowiązku, które będą środkami dla
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zobowiązanego najmniej dolegliwymi (tak wyrok WSA w Poznaniu z dnia 11 lipca 2017 r.,
sygn. akt I SA/Po 88/17).
W realiach niniejszej

sprawy to Spółka od momentu otrzymania decyzji

zabezpieczającej oraz wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach
zarządzeń zabezpieczenia, czynnie i należycie wskazała majątek ruchomy, z którego
zabezpieczenie

byłoby

skuteczne

i

gwarantowałoby

Skarbowi

Państwa

właściwe

zabezpieczenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego oraz odsetek za zwłokę
w podatku. Pomimo dokonania przez organ podatkowy zajęcia zabezpieczającego na wolnych
od zobowiązań ruchomościach należących do Spółki, których de facto wartość oszacowano
na kwotę znacznie przewyższającą wartość zobowiązania podatkowego oraz odsetek za
zwłokę w VAT objętych decyzją zabezpieczającą,
Rzecznik uznał zastosowane środki zabezpieczające na wszystkich rachunkach za zbyt
uciążliwe. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w uzasadnieniu zaskarżanego
postanowienia wskazał, „iż na dzień dokonywania zabezpieczenia nie dysponował informacją
o majątku spółki, który podlegałby zabezpieczeniu innym niż przez zajęte rachunki
bankowe”, przy czym organ skarbowy nigdy o takie informacje do Spółki nie występował.
Z dokumentów przekazanych Rzecznikowi przez przedsiębiorcę wynikało, iż nie były
podejmowane również takie działania zmierzające do ustalenia aktualnego stanu
majątkowego Spółki przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach od chwili
wszczęcia z urzędu postępowania podatkowego w zakresie podatku VAT za miesiące
wrzesień, październik i listopad 2014 r. oraz za marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec
i październik 2015 r. W okresie od dnia wszczęcia ww. postępowania podatkowego do dnia
wydania decyzji zabezpieczającej i dokonania zajęć rachunków bankowych Spółki, organ
podatkowy również nie podejmował działań, o którym mowa w art. 39 § 1 o.p. (wyjawienie
nieruchomości, praw majątkowych i rzeczy ruchomych w toku postępowania podatkowego
lub kontroli podatkowej jeżeli zachodzi uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania
podatkowego), mających na celu ustalenie składników majątku Spółki, na którym mógłby
dokonać skutecznego zabezpieczenia uznanego jednocześnie za „najmniej uciążliwy”, mając
na uwadze etap czynności kontrolnych wynikających z prowadzonego postępowania
kontrolnego.
W ocenie Rzecznika, organ skarbowy wydając zarządzenia, jak również zaskarżane
postanowienie, w sposób nieprawidłowy ocenił fakt, że z uwagi na wysokość
zabezpieczanych należności podatkowych oraz odsetek w stosunku do wartości zajętych
ruchomości zobowiązanego – dalsze utrzymanie zajęcia przez Naczelnika Urzędu
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Skarbowego w Bartoszycach na wszystkich rachunkach bankowych dawało „pewną”
gwarancję wykonania w przyszłości obowiązków egzekucyjnych.
W opinii Rzecznika należało stwierdzić, że taki środek prowadził wprost do realizacji
obowiązku (egzekucji) wbrew ograniczeniu z art. 160 § 1 u.p.e.a., a nie jedynie stwarza realne
warunki jego realizacji zabezpieczenia w przyszłości, utrudniając prowadzenie działalności
gospodarczej przez Spółkę. Rzecznik podkreślił, iż dalsze stosowanie środka w postaci
zabezpieczenia wierzytelności z głównego rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego
nie jest niezbędne dla wypełnienia celu postępowania zabezpieczającego, tym bardziej że jest
to środek najbardziej uciążliwy.

c)

Rozstrzygnięcie
Na wniosek i z udziałem przedstawicieli Oddziału Terenowego w Białymstoku,

Rzecznik przystąpił do postępowania prowadzonego przed Dyrektorem Izby Administracji
Skarbowej w Olszynie, zaskarżając dwa postanowienia w przedmiocie zmiany sposobu
zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych w podatku VAT oraz nieuznania za
zasadny zarzutu zastosowania zbyt uciążliwego środka zabezpieczającego w postaci zajęcia
głównego rachunku bankowego Spółki.
Rzecznik wykazał również naruszenie przepisów prawa przedsiębiorców, w tym zasad
proporcjonalności i budzenia zaufania do organów administracji publicznej. Spółka już
następnego dnia od zajęcia rachunków bankowych skutecznie wskazała składniki majątku
ruchomego, na których Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach mógł dokonać
zabezpieczenia

w

sposób

nieutrudniający

funkcjonowanie

zakładu

produkcyjnego

działającego w branży stalowej, poddanej wielu restrykcjom i obostrzeniom prawnopodatkowym. Pierwotne postępowanie organu prowadziło do ograniczenia produkcji i utraty
płynności finansowej, jak też wpłynęło na utrudnienie w wywiązywaniu się z zobowiązań
finansowych wobec kontrahentów oraz dostawców przez Spółkę.
Rzecznik w swoim stanowisku wskazał ponadto, że wybrany przez organ podatkowy
środek zabezpieczająco-egzekucyjny charakteryzuje się najwyższym stopniem uciążliwości,
co w ocenie przedsiębiorcy zmierzało do zniszczenia ekonomicznego zakładu produkcyjnego
prowadzonego od wielu lat na lokalnym rynku.
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie w dniu 20 stycznia 2020 r. wydał
dwa postanowienia, w których uwzględnił w całości stanowisko Rzecznika, odnosząc się do
konieczności doboru takiego środka zabezpieczającego, który pozwoli na zabezpieczenie
interesów Skarbu Państwa, a jednocześnie będzie charakteryzował się najmniejszą
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uciążliwością dla Spółki. Dodatkowo organ odwoławczy słusznie postanowił o zmianie
sposobu zabezpieczenia oraz uznał za zasadny zarzut zastosowania zbyt uciążliwego środka
zabezpieczającego na rachunku bankowym przedsiębiorcy. Takie rozstrzygnięcie stanowiło
o poszanowaniu nie tylko Konstytucji Biznesu, ale wyrażało również uznanie podniesionych
argumentów o nadmiernej ingerencji w prawa i wolność przedsiębiorcy (gwarantowanych
dyspozycją art. 31 ust. 3 Konstytucji RP).
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie jednoznacznie wskazał
Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Bartoszycach, iż w celu umożliwienia podatnikowi
zachowania płynności finansowej i bytu przedsiębiorstwa, zasadne jest racjonalne stosowanie
środka egzekucyjnego [zabezpieczającego], jakim jest zajęcie rachunku bankowego, tak by
nie doprowadzić do wyeliminowania przedsiębiorcy z obrotu gospodarczego, a tym samym
do pozbawienia Skarbu Państwa wpływów z uzyskiwanych przez taki podmiot w bieżących
i następnych okresach rozliczeniowych podatków. Organ odwoławczy w całości podzielił
stanowisko Rzecznika, iż stosowanie środków egzekucyjnych i zabezpieczających przez
organy skarbowe powinno być optymalne ze względu na skutki, które wywołują – co
oznacza, że nie mogą zmierzać do zniszczenia ekonomicznego podatnika.

2.

Sprawa dotyczyła wniosku interwencyjnego mikroprzedsiębiorcy w uzyskaniu zgody na
realizację infrastruktury elektroenergetycznej niezbędnej do prowadzenia punktu
gastronomicznego zgodnie z warunkami umowy dzierżawy zawartej z Miastem Iława
oraz w wyjaśnieniu kwestii stawianych utrudnień w prowadzonym postępowaniu przed
Urzędem Miasta Iławy w zakresie wykonania bądź zapewnienia niezbędnych przyłączy
infrastruktury elektroenergetycznej lokalu gastronomicznego w Iławie.

a)

Stan faktyczny
Mikroprzedsiębiorca

zgłosił

się

do

Biura

Rzecznika

Oddziału

Terenowego

w Białymstoku z wnioskiem o udzielenie mu pomocy w zakresie dostrzeżonych barier
i utrudnień w prowadzonych wobec przedsiębiorcy postępowaniach w związku ze złożonymi
do Urzędu Miasta Iława wnioskami o wykonanie bądź zapewnienie niezbędnych przyłączy
infrastruktury elektroenergetycznej punktu gastronomicznego (zgodnie z warunkami umowy
dzierżawy zawartej z Miastem Iława). W ocenie przedsiębiorcy działania podejmowane przez
organy mogły powodować naruszenie zasad pogłębiania zaufania do władzy publicznej,
bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej
konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców, tj.
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zasad określonych w ustawie prawo przedsiębiorców oraz innych aktów powszechnie
obowiązującego prawa tworzących „Konstytucję biznesu”.
b)

Stanowisko Rzecznika
Na wniosek i z udziałem przedstawicieli Oddziału Terenowego w Białymstoku,

Rzecznik zwrócił się do Prezydenta Miasta Iławy o dodatkowe zbadanie i analizę formalnych
możliwości bądź warunków realizacji infrastruktury elektroenergetycznej (np. poprzez
umożliwienie wykonania trwałego przyłącza) niezbędnego do prowadzenia punktu
gastronomicznego zgodnie z warunkami umowy dzierżawy zawartej z Miastem Iława, tak aby
przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności miał realną możliwość przyłączenia się do
sieci elektroenergetycznej (o niezbędnej i wystarczającej mocy) przez okres obowiązywania
ww. umowy dzierżawy np. poprzez zawarcie na kolejny okres umowy z Iławskim Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Iławie bądź podjęcia alternatywnych działań zgodnych
z przepisami prawa w sposób budzący zaufanie do organów władzy.
W ocenie Rzecznika na podstawie otrzymanych od przedsiębiorcy materiałów mogło
dojść do sytuacji, w której poprzez nieuczciwą praktykę konkurencyjną mogło dochodzić do
wykorzystania organów publicznych w zwalczaniu konkurencji lub też znacznym utrudnianiu
jej prowadzenia na lokalnym rynku.

c)

Rozstrzygnięcie
W wyniku podjętej interwencji przez Rzecznika, podległe jednostki Prezydenta Miasta

Iławy, umożliwiły przedsiębiorcy wypełnienie warunków wykonania przyłącza do sieci
elektroenergetycznej (o niezbędnej i wystarczającej mocy) obejmującej okres umowy
dzierżawy, poprzez zawarcie niezbędnej umowy z Iławskim Centrum Sportu, Turystyki
i Rekreacji w Iławie na przyłączenie się do sieci elektroenergetycznej zapewniającej obsługę
lokalu gastronomicznego, o którą zabiegał przedsiębiorca.

3.

Sprawa dotyczyła wniosku interwencyjnego przedsiębiorcy z Otwocka świadczącego
usługi geodezyjne w zakresie utrudniania prowadzenia działalności gospodarczej przez
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (Wydział Geodezji
i Kartografii) w Otwocku.
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a)

Stan faktyczny
Przedsiębiorca złożył wniosek do Rzecznika o interwencję w zakresie pomocy

w wyjaśnieniu nieprawidłowości ze Starostą Otwockim, będącym właściwym organem
nadzoru

w

funkcjonowaniu

Powiatowego

Ośrodka

Dokumentacji

Geodezyjnej

i Kartograficznej (dalej: PODGiK) w Otwocku, wraz z wnioskiem o usunięcie dostrzeżonych
barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej przez geodetów
świadczących usługi w powiecie otwockim.
W stosunku do przedsiębiorcy w okresie od września 2015 r. do lipca 2019 r. były
wszczynane z inicjatywy PODGiK w Otwocku liczne, nieuzasadnione czynności prowadzone
w wyniku składanych do przyjęcia przez organ administracyjny operatów geodezyjnych,
które to ostatecznie po ich przeanalizowaniu przez Mazowieckiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej: MWINGiK) w Warszawie były
zwracane do PODGiK w Otwocku, a następnie przyjmowane do zasobu geodezyjnego
prowadzonego przez PODGiK w Otwocku.
Również wszczęte postępowanie dyscyplinarne z inicjatywy PODGiK w Otwocku
wobec przedsiębiorcy, a prowadzone przez Rzecznika Dyscyplinarnego działającego przy
MWINGiK w Warszawie, ostatecznie nie potwierdziło zarzucanych nieprawidłowości
i prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej, działającej przy Głównym Geodecie
Kraju w sierpniu 2018 r., uniewinniono przedsiębiorcę od popełnienia zarzucanych naruszeń
przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego. Dodatkowo składane zawiadomienia do
Prokuratury Rejonowej w Otwocku o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez PODGiK
w Otwocku wobec przedsiębiorcy zakończyły się umorzeniem prowadzonych dochodzeń
z uwagi na brak znamion czynu zabronionego.

b)

Stanowisko Rzecznika
W ocenie Rzecznika działania podejmowane przez PODGiK w Otwocku wobec

przedsiębiorcy mogły powodować naruszenie zasad pogłębiania zaufania przedsiębiorców do
władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju, zasady
uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów
przedsiębiorców.
W toku prowadzonej interwencji, Rzecznik potwierdził przypadki prowadzonych
z naruszeniem

przepisów

prawa

przedsiębiorców

oraz

prawa

geodezyjnego

i kartograficznego, kontroli terenowych składanej dokumentacji geodezyjnej. Przepis art. 12b
ust. 1 u.p.g.k. stanowi, że Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego
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przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych
lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami
prawa

obowiązującymi

w geodezji

i

kartografii.

Przepisy

prawa

geodezyjnego

i kartograficznego nie przewidują, aby w toku prowadzonej procedury weryfikacyjnej przez
Starostę (Wydział Geodezji i Kartografii), organ ten zwracał się do organu wyższego stopnia
(Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego) o dokonanie kontroli
terenowych składanych operatów/opracowań geodezyjnych przez uprawnionych geodetów.
Działający z upoważnienia Starosty pracownicy nie posiadali uprawnień, w oparciu
o powszechnie obowiązujące przepisy prawa do występowania w toku prowadzonej
weryfikacji zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych do organu wyższego stopnia
w zakresie przeprowadzania kontroli terenowych zbiorów danych przekazywanych przez
geodetów do weryfikacji, a tym bardziej do przeprowadzenia bezpośrednich kontroli
terenowych zgłaszanych prac.
Rzecznik podjął działania mające na celu określenie i wyjaśnienie, czy istotnie
w okresie od września 2015 r. do lipca 2019 r. miało miejsce takie ukierunkowane działanie
organu wobec jednego przedsiębiorcy, czy również wobec innych podmiotów, które
determinowałoby tak dotkliwe czynności realizowane na wniosek bądź z inicjatywy PODGiK
w Otwocku przez organy administracji państwowej również prowadzone przez MWINGiK
w Warszawie, a faktycznie utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej.
W ocenie Rzecznika, mogło dochodzić do sytuacji, w której poprzez nieuzasadnione
działanie, organy władzy publicznej były wykorzystywane w zwalczaniu konkurencji lub też
znacznym utrudnianiu jej prowadzenia w powiecie otwockim. W oparciu o treść art. 12b
u.p.g.k. organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej na szczeblu powiatu, do którego
przekazane były zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub
prac kartograficznych, winien niezwłocznie weryfikować je pod względem zgodności
z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii. Wyniki weryfikacji należało
utrwalać w protokole. Natomiast w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, właściwy
organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej powinien zwrócić wykonawcy prac
geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazane przez niego zbiory danych lub inne
materiały wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.
W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, wykonawca prac geodezyjnych lub
prac kartograficznych (przedsiębiorca) miał prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji. Ponadto kompetencje
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, wynikające z art. 7b
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u.p.g.k. stanowiły, że wykonuje on zadania niezastrzeżone na rzecz organów administracji
geodezyjnej i kartograficznej.
W ocenie Rzecznika procedura weryfikacji dokonywana przez PODGiK w Otwocku,
w co najmniej trzech sprawach nie została zakończona prawidłowo i doszło do rażącego
naruszenia przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego na szkodę przedsiębiorców.
Postępowanie wyjaśniająco-kontrolne prowadzone przez MWINGiK w Warszawie,
a procedura weryfikacji przeprowadzana przez Starostę Otwockiego, winny być uznane za
dwa odrębne postępowania. Do poprawnego przeprowadzenia weryfikacji zgodności
wykonania prac z obowiązującym prawem, przepisy ustawy prawa geodezyjnego
i kartograficznego nie wymagały bądź dopuszczały przeprowadzania kontroli terenowych,
które de facto miały miejsce i zostały opisane w protokole opracowanym przez MWINGiK
w Warszawie.
Dodatkowo wynik weryfikacji prac geodezyjno-kartograficznych przez PODGiK
w Otwocku nie powinien być uzależniony od wyniku przeprowadzonej przez MWINGiK
w Warszawie kontroli również terenowej, prowadzonej de facto wobec przedsiębiorcy.
Z uwagi na powyższe, PODGiK w Otwocku nie powinien, na etapie niezakończonego
procesu weryfikacji, angażować w postępowanie w sprawie przyjęcia wyników prac
geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, organu wyższego
stopnia w rozumieniu przepisów k.p.a. Jednocześnie, organ wyższego stopnia, Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, powinien był z urzędu zauważyć ten
fakt i zwrócić dokumentację, informując o konieczności wyczerpania procedury
przyjmowania materiałów do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego i podjęcia
rozstrzygnięcia przez organ I instancji, zanim sprawą zajmie się organ II instancji.
W ocenie Rzecznika, stanowisko zaprezentowane przez MWINGiK w Warszawie
w piśmie z kwietnia 2019 r., przesłane do Starostów Powiatów / Prezydentów Miast na
prawach powiatu województwa mazowieckiego, określające, iż „W przypadku kontroli
terenowych, prowadzonych na terenie województwa mazowieckiego organem właściwym do
ich przeprowadzania jest Mazowiecki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego”,
było sprzeczne z obowiązującym prawem i naruszało przepisy prawa geodezyjnego
i kartograficznego oraz przepisy prawa przedsiębiorców.
Dodatkowo Rzecznik ustalił, iż w wyniku prowadzonych czynności nastąpiło również
przekształcenie procedury weryfikacji dokumentacji prac geodezyjno-kartograficznych do
zasobu powiatowego w procedurę kontroli przedsiębiorcy. Postępowanie kontrolne
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przedsiębiorcy, prowadzone przez upoważnione organy, jest postępowaniem o szczególnym
charakterze i w związku z tym działanie organów kontrolujących może odbywać się jedynie
na mocy obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów ustawy
prawo przedsiębiorców. Niedopuszczalne było

stosowanie wykładni

rozszerzającej

obowiązujących przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, polegającej na nadawaniu
organom dokonującym kontroli uprawnień, które w odpowiednich ustawach nie zostały
określone. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, będącego wykonawcą prac
geodezyjnych lub kartograficznych, miały zastosowanie przepisy Rozdziału 5 P.P.
w zakresie trybu kontroli oraz stosowne przepisy ustawy prawa geodezyjnego
i kartograficznego w zakresie przedmiotu kontroli i zasad ich prowadzenia przez Głównego
Geodetę Kraju oraz wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
(art. 9 u.p.g.k.). Powołane akty prawne w żadnym zakresie nie dawały organom Służby
Geodezyjnej i Kartograficznej (w tym Mazowieckiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego w Warszawie) podstaw do dokonywania kontroli terenowych, oględzin
czy też wykonywania pomiarów geodezyjnych w terenie.
W ocenie Rzecznika, stosowana przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
interpretacja, w ramach kontroli przedsiębiorcy dotyczącej wykonywania prac geodezyjnych
lub kartograficznych, odbywała się przy zastosowaniu środków i metod niemających podstaw
prawnych w przepisach i stanowiła rażące przekroczenie zakresu i sposobu kontroli
przedsiębiorcy, realizowanej na wniosek PODGiK w Otwocku.

c)

Rozstrzygnięcie
Rzecznik, negując praktykę organów Służb Geodezji i Kartografii realizowaną na

szczeblu powiatu przez PODGiK w Otwocku, jak i na szczeblu województwa przez
MWINGiK w Warszawie, podjął działania polegające na ograniczeniu przez powyższe
organy procedury przeprowadzania kontroli geodetów, dokonywane z wykorzystaniem
kontroli terenowych składanych opracowań geodezyjnych.
Na wniosek Rzecznika zostało zweryfikowane stanowisko MWINGiK w Warszawie,
dotyczące „prowadzonych na terenie województwa mazowieckiego kontroli terenowych”,
opisane w piśmie z kwietnia 2019 r., przesłane do Starostów Powiatów/Prezydentów Miast na
prawach powiatu województwa mazowieckiego – w zakresie zgodności z obowiązującym
prawem geodezyjno-kartograficznym oraz przepisami prawa przedsiębiorców.
Ostatecznie, w wyniku interwencji Rzecznika, stanowisko MWINGiK w Warszawie
zostało zmienione i pismem z grudnia 2019 r. przesłane do Starostów Powiatów/Prezydentów
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Miast na prawach powiatu województwa mazowieckiego. Natomiast nieprawidłowości
w zakresie przeprowadzonych wobec przedsiębiorców kontroli terenowych na wniosek
PODGiK w Otwocku, jak i MWINGiK w Warszawie, pozostają przedmiotem postępowań
przygotowawczych, prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową w Otwocku oraz Prokuraturę
Rejonową Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie. Działania podjęte przez organy
ścigania obejmują czyn przekroczenia uprawnień związanych z naruszeniem art. 12b ust. 1
u.p.g.k. Dodatkowo, na skutek stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu PODGiK
w Otwocku, jak i MWINGiK w Warszawie, zostały wszczęte dwa postępowania wyjaśniające
(dyscyplinarne), w celu ustalenia czy nie zachodzi podstawa do wyciągnięcia konsekwencji
służbowych wobec odpowiedzialnych pracowników z uwagi na ciężkie naruszenie
obowiązków pracowniczych. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa ŚródmieściePółnoc w Warszawie wydał postanowienie z 25 marca 2020 r. o umorzeniu śledztwa, na które
Rzecznik złożył zażalenie do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
wnosząc o uchylenie w całości ww. postanowienia, celem dalszego prowadzenia czynności
w postępowaniu przygotowawczym i podjęcia dodatkowych czynności dowodowych
w sprawie. Aktualnie sprawa jest rozpatrywana przez Sąd Rejonowy dla WarszawyŚródmieścia w Warszawie oraz przez Prokuraturę Rejonową w Otwocku w zakresie
stwierdzonych nieprawidłowości przed PODGiK w Otwocku.

4.

Sprawa dotyczyła wniosku interwencyjnego mikroprzedsiębiorcy, któremu Polski
Fundusz Rozwoju S.A. przyznał część z wnioskowanej kwoty subwencji finansowej,
a w pozostałym zakresie odmówił wypłaty z powodu pozyskania z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych informacji o mniejszej liczbie zatrudnianych pracowników
niż zadeklarowana we wniosku o przyznanie subwencji finansowej.

a)

Stan faktyczny
Mikroprzedsiębiorca zwrócił się do Biura Rzecznika z wnioskiem o interwencję

w związku z odmową wypłaty w pełnej wysokości subwencji finansowej w ramach
rządowego programu – „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych
i Średnich Firm”, uchwalonego uchwałą Rady Ministrów Nr 50/2020 w dniu 27 kwietnia
2020 r., podjętą na podstawie art. 21a OSIR.
Przedsiębiorca złożył do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. wniosek o przyznanie
subwencji finansowej. Polski Fundusz Rozwoju S.A., na mocy decyzji w sprawie umowy
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subwencji finansowej, przyznał mikroprzedsiębiorcy subwencję finansową w niższej
wysokości niż kwota wnioskowana. W uzasadnieniu wskazał, że powodem decyzji
o częściowym przyznaniu subwencji było pozyskanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.
informacji o mniejszej liczbie zatrudnianych pracowników niż zadeklarowana we wniosku
o przyznanie subwencji finansowej. Mikroprzedsiębiorca uzyskał z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych Oddział w Krakowie zaświadczenie o stanie zatrudnienia, potwierdzające
prawidłowość danych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie subwencji finansowej
i w oparciu o to zaświadczenie złożył odwołanie od decyzji.
Decyzją w sprawie umowy subwencji finansowej, wydaną na skutek odwołania
wniesionego przez mikroprzedsiębiorcę, Polski Fundusz Rozwoju S.A. dokonał negatywnej
weryfikacji spełnienia przez mikroprzedsiębiorcę warunków otrzymania uzupełniającej kwoty
subwencji finansowej w wysokości wskazanej w odwołaniu. W uzasadnieniu wskazano,
że powodem decyzji o częściowym przyznaniu subwencji było pozyskanie przez Polski
Fundusz Rozwoju S.A. informacji o mniejszej liczbie pracowników zatrudnianych przez
mikroprzedsiębiorcę niż liczba zadeklarowana we wniosku o przyznanie subwencji
finansowej.
Mikroprzedsiębiorca dokonał zgłoszenia wyjaśniającego (reklamacji), stosownie do
procedury wynikającej z § 14 ust. 1 Regulaminu ubiegania się o udział w programie
rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”.
Podstawą złożenia tego zgłoszenia wyjaśniającego było zaświadczenie o stanie zatrudnienia
wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Następnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie poinformował
przedsiębiorcę o anulowaniu zaświadczenia, będącego podstawą zgłoszenia reklamacyjnego,
w związku z błędnie wskazanym w nim stanem zatrudnienia. Na skutek poczynionych przez
mikroprzedsiębiorcę wyjaśnień, okazało się, że pomimo wydania przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych

Oddział

w

Krakowie

zaświadczenia,

stan

zatrudnienia

w

systemie

informatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadal był niezgodny z rzeczywistością
i wskazywał inną niż wynikająca z zaświadczenia liczbę zatrudnionych.
Po wyjaśnieniach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, mikroprzedsiębiorca uzyskał
kolejne zaświadczenie o stanie zatrudnienia, potwierdzające prawidłowość danych
zadeklarowanych we wniosku o przyznanie subwencji finansowej. Mikroprzedsiębiorca
dostarczył do banku nowe zaświadczenie. Okazało się jednak, że pismem datowanym na
dzień wcześniej Polski Fundusz Rozwoju S.A. poinformował o podtrzymaniu swojej
wcześniejszej decyzji i oddalił zgłoszenie wyjaśniające, uznając je za niezasadne.
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b)

Stanowisko Rzecznika
Na wniosek i z udziałem przedstawicieli Oddziału Terenowego w Białymstoku,

Rzecznik zwrócił się do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z wnioskiem o podjęcie działań,
zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw przedsiębiorców poprzez ponowne
rozpatrzenie zgłoszenia wyjaśniającego (reklamacji), złożonego przez mikroprzedsiębiorcę
w terminie umożliwiającym przyznanie i wypłatę uzupełniającej kwoty subwencji finansowej.
Z przedłożonych Rzecznikowi dokumentów wynikało, że przyczyną podjęcia przez
Polski Fundusz Rozwoju S.A. decyzji o częściowym przyznaniu subwencji finansowej oraz
odmowy wypłaty wnioskowanej przez mikroprzedsiębiorcę uzupełniającej kwoty subwencji
finansowej i podtrzymania tej decyzji w ramach procesu rozpoznawania zgłoszenia
wyjaśniającego (reklamacji), był błąd w systemie informatycznym Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, czyli okoliczność niezależna od przedsiębiorcy i taka, na którą przedsiębiorca
nie miał wpływu. Rzecznik w swoim wystąpieniu wskazał, że przedsiębiorca nie powinien
ponosić negatywnych konsekwencji związanych z błędnymi informacjami figurującymi
w systemie informatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

c)

Rozstrzygnięcie
Po podjętej przez Rzecznika interwencji, Polski Fundusz Rozwoju S.A. umożliwił

przedsiębiorcy ponowne złożenie odwołania. Decyzją w sprawie subwencji finansowej,
wydaną na skutek ponownego odwołania złożonego przez mikroprzedsiębiorcę, Polski
Fundusz Rozwoju S.A. postanowił wypłacić uzupełniającą kwotę subwencji finansowej
zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy.

5.

Sprawa dotyczyła wniosku interwencyjnego przedsiębiorcy, któremu Polski Fundusz
Rozwoju S.A. odmówił wypłaty wnioskowanej kwoty subwencji finansowej ze względu
na to, że przedsiębiorca według stanu na koniec 2019 r. zatrudniał w przeliczeniu na
etaty więcej niż 9 pracowników, ale mniej niż 10 pracowników.

a)

Stan faktyczny
Przedsiębiorca zwrócił się do Biura Rzecznika z wnioskiem o interwencję w związku

z odmową wypłaty subwencji finansowej w ramach rządowego programu – „Tarcza
Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”, uchwalonego uchwałą
Rady Ministrów Nr 50/2020 w dniu 27 kwietnia 2020 r., podjętą na podstawie art. 21a OSIR.
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Przedsiębiorca, będący spółką osobową, złożył do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
wniosek

o przyznanie

subwencji

finansowej

w

ramach

tarczy

finansowej

dla

mikroprzedsiębiorców. Polski Fundusz Rozwoju S.A. na mocy decyzji w sprawie umowy
subwencji finansowej odmówił wypłaty wnioskowanej kwoty subwencji, ze względu na fakt,
że na podstawie danych zweryfikowanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.,
przedsiębiorca na koniec 2019 r. zatrudniał w przeliczeniu na etaty więcej niż 9 pracowników,
ale mniej niż 10 pracowników.
Na tej podstawie Polski Fundusz Rozwoju S.A. uznał, że przedsiębiorca nie kwalifikuje
się do kategorii mikroprzedsiębiorców. Przedsiębiorca dokonał zgłoszenia wyjaśniającego
(reklamacji), stosownie do procedury wynikającej z § 14 ust. 1 Regulaminu ubiegania się
o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla
Małych i Średnich Firm”. Przedsiębiorca wskazał, że bez uwzględnienia etatów
pracowników, będących wspólnikami, przedsiębiorca według stanu na dzień 31 grudnia
2019 r. zatrudniał 9 pracowników.

b)

Stanowisko Rzecznika
Rzecznik zwrócił się do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z wnioskiem o podjęcie

działań, zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw przedsiębiorców poprzez
rozpatrzenie zgłoszenia wyjaśniającego (reklamacji) w terminie umożliwiającym przyznanie
i wypłatę przedsiębiorcy subwencji finansowej w pełnej należnej mu kwocie.
Rzecznik poparł stanowisko przedsiębiorcy, zgodnie z którym przy ustalaniu czy
przedsiębiorca jest mikroprzedsiębiorcą na potrzeby ubiegania się o subwencję finansową
w przypadku spółek osobowych nie powinno uwzględniać się etatów pracowników, będących
wspólnikami spółki. Wynika to z tego, że zgodnie z § 1 ust. 2 Regulaminu ubiegania się
o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla
Małych i Średnich Firm” w zakresie stanu zatrudnienia mikroprzedsiębiorcą jest
przedsiębiorca, który na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudnia co najmniej jednego pracownika
oraz nie więcej niż dziewięciu pracowników (z wyłączeniem właściciela).

c)

Rozstrzygnięcie
Po podjętej przez Rzecznika interwencji, Polski Fundusz Rozwoju S.A. podjął decyzję

o wypłacie przedsiębiorcy pełnej kwoty subwencji finansowej zgodnie z wnioskiem
przedsiębiorcy.
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6.

Sprawa dotycząca postępowań prowadzonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w Środzie Śląskiej w latach 2012-2020 w przedmiocie wielokrotnego
nakładania na przedsiębiorcę obowiązku rozbiórki magazynu paliw.

a)

Stan faktyczny
Przedsiębiorca w dniu 2 lipca 2020 r., za pośrednictwem pełnomocnika, złożył wniosek

o interwencję Rzecznika w postępowaniach prowadzonych przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Środzie Śląskiej (dalej: ,,PINB”) w latach 2012-2020, dotyczących
wielokrotnego nakładania na przedsiębiorcę obowiązku rozbiórki magazynu paliw na terenie
nieruchomości stanowiącej jego własność. Magazyn ten wybudowany został na podstawie
pozwolenia na budowę wydanego decyzją Starosty Średzkiego i dopuszczony do użytkowania
przez PINB w Środzie Śląskiej.
Przedsiębiorca wniósł o przystąpienie Rzecznika do dwóch postępowań prowadzonych
przed Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego (dalej: „DWINB”),
tj. w sprawie zażalenia od postanowienia PINB w Środzie Śląskiej z dnia 22 kwietnia 2020 r.,
dotyczącego wstrzymania dalszych robót budowlanych prowadzonych bez wymaganego
pozwolenia na roboty budowlane, polegających na budowie obiektu budowlanego (magazynu
paliw), oraz w sprawie stwierdzenia nieważności ww. postanowienia PINB (zawieszonym
postanowieniem DWINB z dnia 24 czerwca 2020 r. do czasu wydania ostatecznego
rozstrzygnięcia w postępowania z zażalenia jw.).
Kwestią kluczową w niniejszej sprawie stało się ustalenie, czy decyzja PINB w Środzie
Śląskiej, zatwierdzająca projekt budowlany, dotyczyła również budowy naziemnego
magazynu paliw – oleju opałowego, składającego się z pięciu zbiorników magazynowych,
instalacji technicznej, stóp fundamentowych, utwardzenia betonowego oraz żelbetonowych
ścian wanny ekologicznej przeznaczonej pod zbiorniki magazynowe, pomimo tego, że nie
zostały one wymienione wprost w jej treści, jak również w poprzedzającej ją decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

b)

Stanowisko Rzecznika
Rzecznik uznał, że w niniejszej sprawie istnieją podstawy do interwencji w celu

ochrony praw przedsiębiorców. Pismem z 3 sierpnia 2020 r. Rzecznik wstąpił do
postępowania prowadzonego przed DWINB na skutek zażalenia przedsiębiorcy na
postanowienie PINB w Środzie Śląskiej z dnia 22 kwietnia 2020 r., w przedmiocie
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wstrzymania dalszych robót budowlanych na terenie nieruchomości, oraz do postępowania
o stwierdzenie nieważności tego postanowienia.
Rzecznik po pierwsze wskazał, że zgodnie z treścią art. 48 Prawa budowlanego, organ
nadzoru budowlanego nakazuje rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, będącego
w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. PINB zaś nie
wykazał, iż elementy budowlane magazynu paliw nie zostały ujęte w projekcie budowlanym,
zatwierdzonym ostateczną decyzją Starosty Średzkiego z dnia 26 września 2003 r. Zgodnie
z treścią art. 7 k.p.a., w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży
praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do
dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie
interes społeczny i słuszny interes obywateli. Z zasady tej wynika obowiązek organu
wyczerpującego zbadania wszystkich okoliczności faktycznych związanych ze sprawą, by
stworzyć jej rzeczywisty obraz i uzyskać podstawę do trafnego zastosowania przepisu prawa.
Rzecznik podkreślił, że PINB zaniechał tych obowiązków. Nie wskazał z urzędu, jakie
dowody były istotne dla ustalenia stanu faktycznego sprawy oraz nie przeprowadził
postępowania w tym zakresie. Przepisy art. 7, 77 § 1 i art. 80 k.p.a. nakazują organowi,
niezależnie od inicjatywy stron postępowania, podejmować z urzędu kroki niezbędne do
wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy oraz do jej załatwienia. Rzecznik podkreślał, że skoro
przedsiębiorca twierdził, że projekt uwzględniał budowę magazynu paliw, PINB winien
przeanalizować i wyjaśnić te okoliczności. Rzecznik wywiódł, że organ zaniechał swobodnej
oceny dowodów i dokonał błędnej oceny materiału dowodowego, przejawiającej się
w uznaniu, że przedmiotowy projekt budowlany nie uwzględnia magazynu paliw, podczas
gdy zgromadzony materiał dowodowy, w tym część opisowa i rysunkowa projektu,
wskazywały, że magazyn paliw był częścią całego zamierzenia inwestora. Organ tym samym
naruszył treść art. 80 k.p.a.
Rzecznik, po drugie, zwrócił uwagę na treść art. 33 ust. 1 Prawa budowlanego,
stanowiącego, że pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego,
w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na
budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów,
mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Wniosek przedsiębiorcy
dotyczył pozwolenia na budowę hali magazynowo – produkcyjnej i takie pozwolenie zostało
wydane. Treść art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego stanowi, że urządzenia budowlane to
urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. W opisie technicznym do
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przedmiotowego projektu zagospodarowania terenu wskazano: „Zaprojektowano halę
produkcyjną (…) Wymagać to będzie przeniesienia naziemnego magazynu oleju opałowego,
którego sprzedażą zajmuje się rozbudowywane przedsiębiorstwo”. Magazyn paliw stanowił
zatem urządzenie niezbędne do użytkowania projektowanej w ramach przedsiębiorstwa hali,
do handlu olejem opałowym. Tym samym mógł być obiektem niewymagającym odrębnego
pozwolenia, a urządzeniem stanowiącym element całego zamierzenia.
Rzecznik, po trzecie, uznał, że organ naruszył treść art. 48 ust. 1 i ust. 2 Prawa
budowlanego poprzez przyjęcie, że w niniejszej sprawie doszło do samowoli budowlanej,
podczas gdy skarżący wykazał, że budowa magazynu została zatwierdzona decyzją
o pozwoleniu na budowę. Jako przesłankę przyjęcia, że w tej sprawie doszło do samowoli
budowalnej organ wskazał pismo Starosty Średzkiego stanowiące, że „1. Skarżący w dniu
04.08.2003 r. złożył wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę hali produkcyjnej
w Lutyni, 2. Projekt zagospodarowania terenu w zatwierdzonym projekcie budowlanym,
zawiera projektowane zbiorniki naziemne, chociaż inwestor wnioskował jedynie o wydanie
pozwolenia na budowę hali produkcyjnej”. Organ niewłaściwie potraktował taki zapis jako
przesłankę do wszczęcia postępowania w trybie art. 48 Prawa budowlanego. Potwierdził to
także Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w prawomocnym wyroku z dnia
9 lipca 2015 r., w którym wskazał, że „w toku niniejszej sprawy rozstrzygającego charakteru
w zakresie wątpliwości co do samowolnych robót nie można przypisać pismu Starosty Ś.
z dnia 17 października 2013 r.” .
Rzecznik wskazał, że organ administracji publicznej nie prowadził postępowania
w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami
proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania (art. 8 ust. 1 k.p.a.). Organ nie
wyjaśnił stronie zasadności przesłanek, którymi kierował się przy załatwieniu sprawy, by
w ten sposób w miarę możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby
stosowania środków przymusu. Organ zmarginalizował treść projektu budowlanego, opierając
się wyłącznie na literalnym brzmieniu sentencji pozwolenia na budowę oraz dokumentów
załączonych do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Organ nie wyjaśnił, na czym miała
polegać opisana w treści projektu budowa wanny ekologicznej, która - jak wynika wprost
z projektu budowlanego - pozostaje w związku ze zmianą lokalizacji magazynu oleju.
Ponadto organy w sposób nieuprawniony dokonały zróżnicowania i zmarginalizowania
istotnych elementów projektu budowlanego, wskazując, że projekt jedynie „sygnalizuje”
lokalizację zbiorników na paliwo.
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Rzecznik wywiódł, że skoro zbiorniki na olej zostały wymienione w projekcie
budowlanym, a fundamenty pod nie doprecyzowane na rys. 7, to uchybieniem jest przyjęcie,
że mają one charakter jedynie sygnalizacyjny. Stanowią bowiem taką samą wartość jak
pozostałe elementy projektu, w tym hala magazynowo – produkcyjna. Zauważył również, że
nie można wykluczyć, że inwestor działając w zaufaniu do organów uznał, że jest on
uprawniony do wykonania wszystkich prac opisanych w projekcie, który stanowi załącznik
do decyzji, a które w samej sentencji decyzji wskazano jako budowę hali magazynowo –
produkcyjnej. Ponadto, zgodnie z treścią § 20 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia MSWiA, w części
opisowej projektu zagospodarowania terenu zamieszcza się informację jednoznacznie
określającą zamiar budowlany inwestora. W przedmiotowym projekcie przedsiębiorca
bezspornie zawarł informację, że inwestycja obejmuje także budowę magazynu paliw-oleju
opałowego.
Rzecznik zwrócił uwagę na zapisy projektu stanowiące, że „magazyn oleju opałowego
zaprojektowano w odległości 1,0 m od ściany wschodniej hali produkcyjnej”, co z kolei
wymusiło z powodów ochrony przeciwpożarowej „zaprojektowanie hali produkcyjnej
o odporności El=60 min.” oraz wykonanie tzw. „wanny ekologicznej”. W myśl § 21
rozporządzenia MSWiA, w części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu określono
usytuowanie i opis projektowanego naziemnego magazynu paliw - oleju opałowego.
Potwierdza to też legenda przedłożonej mapy projektu zagospodarowania terenu, wskazująca
symbol graficzny zbiorników magazynowych i utwardzenia betonowego ww. wanny
ekologicznej. Część rysunkowa projektu zawiera również rzuty przedstawiające parametry
techniczne magazynu paliw, tj. dane dotyczące konstrukcji wanny ekologicznej oraz
parametry techniczne samych zbiorników. Ponadto, część opisowa projektu zawiera opis
techniczny magazynu paliw. Powyższe, wskazuje zatem bezspornie, że przedmiotowy
magazyn paliw został ujęty w projekcie budowlanym, zaś ów projekt w świetle przepisów,
stanowi integralną część decyzji o pozwoleniu na budowę.
Rzecznik zwrócił również uwagę na fakt, że organ niewłaściwie ustalił strony
postępowania. Zgodnie z treścią art. 107 § 1 k.p.a., oznaczenie wszystkich stron postępowania
administracyjnego jest obligatoryjnym elementem decyzji administracyjnej i to organ, na
podstawie zgromadzonych dowodów, wskazuje odbiorców rozstrzygnięcia. Przepis art. 28
k.p.a. stanowi, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego dotyczy postępowanie albo kto
żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Skoro zatem organ
prowadzi postępowanie dotyczące samowoli budowlanej na działce, której właścicielem jest
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spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to właśnie ten podmiot winien być wskazany jako
strona postępowania.
Rzecznik podkreślił także, że w niniejszej sprawie organ wydał siedem rozstrzygnięć,
zmieniając jedynie sentencję i zakończenia. Uzasadnienie skarżonego postanowienia
zawierało 17 stron, przy czym 15 pierwszych stron stanowiło dokładne powtórzenie treści
z poprzednich decyzji PINB. Organ pierwsze rozstrzygnięcie w sprawie wydał w dniu
23 października 2013 r., uzasadnienie z tego postanowienia zostało powtórzone w kolejnej
decyzji z dnia 5 czerwca 2014 r. (uchylonej przez II instancję) i dalej - w decyzjach
z 31 października 2014 r. (uchylonej przez Sąd), 11 stycznia 2017 r. (uchylonej przez sąd),
20 listopada 2018 r. (uznana za nieważną przez II instancję), 21 listopada 2018 r. (uchylonej
przez organ II instancji), 15 listopada 2019 r. (uchylonej przez organ II instancji). Żadne
z wydanych w niniejszej sprawie rozstrzygnięć przez PINB nie ostało się w porządku
prawnym.

c)

Rozstrzygnięcie
W dniu 7 grudnia 2020 r. DWINB, w ślad za zażaleniem strony oraz stanowiskiem

Rzecznika, wydał postanowienie, którym uchylił skarżone postanowienie PINB w Środzie
Śląskiej w całości.
Organ odwoławczy w uzasadnieniu wskazał, że projekt zagospodarowania działki
(terenu) stanowi obligatoryjny element projektu budowlanego, a nie jego część w znaczeniu
fragmentu, który może być wyodrębniony i funkcjonować samodzielnie. Organ stwierdził,
że brak jest podstaw do stwierdzenia popełnienia przez inwestora samowoli budowlanej,
a tym samym zastosowania trybu przewidzianego w art. 48 Prawa budowlanego.
Ponadto stwierdzono, że przedsiębiorca zawarł informację dotyczącą zamiaru budowy
magazynu paliw zarówno w części opisowej projektu zagospodarowania terenu, jak i w części
rysunkowej. Za Rzecznikiem, organ wskazał również treść art. 33 ust. 1 Prawa budowlanego,
w którym ustawodawca w kategoryczny sposób postanowił, że pozwolenie na budowę
dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W tym kontekście, mając na względnie treść
wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 29 lipca 2003 r. oraz treść projektu budowlanego,
z których nie wynika zamiar etapowego realizowania przedmiotowego obiektu, organ uznał,
że brak jest podstaw do twierdzenia, że zakres robót objętych postępowaniem nie został ujęty
w zatwierdzonym decyzją Starosty Średzkiego projekcie budowlanym.
Ponadto, za Rzecznikiem, DWINB podniósł, że organ I instancji niewłaściwie wskazał
stronę postępowania i nie wyjaśnił podstawy prawnej przesądzającej o uznaniu za właściciela
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działki osobę fizyczną, a nie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Organ zwrócił
również

uwagę

na

fakt,

że

treść

skarżonego

postanowienia

została

powielona

z wcześniejszych rozstrzygnięć bez usunięcia fragmentów powtarzających się, nie została
również pogłębiona analiza dotycząca kluczowej kwestii w niniejszym postępowaniu,
a mianowicie czy projekt budowlany uwzględniał budowę magazynu paliw.
Mając powyższe na uwadze, postanowienie PINB, z treścią którego Rzecznik nie mógł
się zgodzić, zostało uchylone w całości.

7.

Sprawa dotycząca wniosku przedsiębiorcy o interwencję Rzecznika w związku
z uprawnieniami inwestora wynikającymi ze specustawy mieszkaniowej.

a)

Stan faktyczny
Na podstawie specustawy mieszkaniowej, przedsiębiorca w dniu 8 stycznia 2020 r.

złożył wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji
towarzyszącej. Prezydent Miasta Białegostoku pismem z dnia 10 stycznia 2020 r. zawiadomił
skarżącego o pozostawieniu jego wniosku bez rozpatrzenia. Wyjaśniając podstawy wydanego
rozstrzygnięcia wskazał, że zgodnie z art. 7 ust. 9 specustawy mieszkaniowej był
zobowiązany do sprawdzenia, czy złożony wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej spełnia wymogi art. 7 ust. 7 i 8 tej ustawy. W przypadku wniosku
przedsiębiorcy nie było to jednak obiektywnie możliwe z uwagi na "zawieszenie"
obowiązywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Białegostoku, uchwalonego uchwałą Nr XII/165/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca
2019 r.
W dniu 13 stycznia 2020 r. przedsiębiorca wezwał organ do usunięcia naruszenia
prawa, polegającego na nieuprawnionym niezamieszczeniu na stronie BIP złożonego
wniosku, co skutkowało niepodjęciem uchwały przez Radę Miasta Białegostoku o ustaleniu
lokalizacji wnioskowanej inwestycji mieszkaniowej. W dniu 14 stycznia 2020 r.
przedsiębiorca złożył do WSA w Białymstoku skargę na bezczynność i przewlekłe
prowadzenie

postępowania

przez

Prezydenta

Miasta

Białegostoku,

polegające

na

pozostawieniu bez rozpatrzenia jego wniosku z dnia 8 stycznia 2020 r. o ustalenie lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej, uniemożliwiając tym samym Radzie Miasta podjęcie stosownej
uchwały w tym zakresie.
W odpowiedzi na skargę Prezydent Miasta wniósł o jej odrzucenie, ewentualnie o jej
oddalenie. WSA w Białymstoku, oddalając skargę wskazał, że w rozpoznawanej sprawie
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przedmiotem skargi uczyniono bezczynność Prezydenta Miasta i przewlekłe prowadzenie
postępowania, polegające na pozostawieniu bez rozpoznania wniosku przedsiębiorcy
o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i niezamieszczenie tego wniosku zgodnie ze
specustawą mieszkaniową na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Białymstoku, co w ocenie
skarżącego uniemożliwiło dalsze jego procedowanie. Sąd I instancji nie dopatrzył się
w kontrolowanych pod względem legalności działaniach Prezydenta zarzucanej bezczynności.
Skład orzekający nie stwierdził też, ażeby działania organu w tym zakresie nosiło miano
przewlekłych. Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wywiódł przedsiębiorca.
Rzecznik uznał, że w niniejszej sprawie zaistniała konieczność obrony praw
przedsiębiorców i w dniu 27 lipca 2020 r. zawiadomił organ o wstąpieniu do postępowania,
przedstawiając stanowisko przemawiające za uwzględnieniem skargi kasacyjnej oraz wnosząc
o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości oraz o przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania Sądowi I instancji.

b)

Stanowisko Rzecznika
Rzecznik wskazał na treści art. 92 ust. 1 u.s.g., stanowiącego, że stwierdzenie przez

organ nadzoru nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy wstrzymuje ich
wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem
doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. Jak dalej wyjaśnił, stwierdzenie: „wstrzymuje ich
wykonanie z mocy prawa” należy odczytywać w ten sposób, że uchwała/zarządzenie, których
nieważność stwierdził organ nadzoru, od daty wydania i doręczenia rozstrzygnięcia
nadzorczego nie wywołują skutków prawnych. Takie znaczenie art. 92 ust. 1 u.s.g. znajduje
oparcie w ugruntowanej w orzecznictwie sądów administracyjnych i doktrynie wykładni
zbliżonego konstrukcyjnie art. 152, w którym również mowa była o wstrzymaniu
wykonalności aktów zakwestionowanych przez sąd.
Natomiast nieprawomocne rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym organ nadzoru
stwierdza nieważność uchwały organu gminy, wywołuje tylko takie skutki, jak postanowienie
w sprawie wstrzymania wykonania uchwały lub zarządzenia organu gminy. Rozstrzygnięcie
nadzorcze wydane na podstawie art. 91 ust. 1 u.s.g. ma wobec aktu organu gminy charakter
wsteczny. W jego rezultacie następuje powrót do sytuacji, jaka miała miejsce przed
podjęciem uchwały lub zarządzenia. „Wstrzymanie wykonania uchwały w zakresie objętym
stwierdzeniem nieważności oznacza, że istniejąca w obrocie prawnym uchwała (…) w okresie
do uprawomocnienia się rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego jej częściową
nieważność choć obowiązuje, bo nie została wyeliminowana z porządku prawnego, to jej
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obowiązywanie w sensie faktycznym jest zawieszone, gdyż nie jest możliwe wydanie na jej
podstawie decyzji administracyjnej. Nie wywiera więc skutków prawnych”.
Przenosząc powyższe rozważania na kanwę niniejszej sprawy, należało stwierdzić,
że nie wywiera skutków prawnych również § 3 uchwały nr XII/165/19 Rady Miasta Białystok
z dnia 18 czerwca 2019 r. stanowiący, że traci moc uchwała nr XX/256/99 Rady Miejskiej
Białegostoku z dnia 29 listopada 1999 r. Zatem w świetle powyższego, stanowisko organu,
wskazujące, że studium uchwalone Uchwałą Rady Miasta Białystok z dnia 29 listopada
1999 r. nr XX/256/99 nie obowiązuje, należało uznać błędne, tym bardziej, że organ ten
w żaden sposób nie wskazał jaki jego zdaniem, w takiej sytuacji, jest status studium z 1999 r.
Ponadto Rzecznik wyjaśnił istotę przedmiotowej sprawy - bezczynność organu,
wskazując, że z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas,
gdy organ ten, pomimo istniejącego obowiązku, nie załatwia, w określonej prawem formie
i w określonym prawem czasie, sprawy co do której obowiązujące regulacje czynią go
właściwym i kompetentnym, jak miało to miejsce w niniejszej sprawie. Prezydent Miasta
Białystok, pomimo obowiązku wynikającego z art. 7 ust. 10 specustawy mieszkaniowej, nie
zamieścił wniosku skarżącego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
gminy, pozostawiając ów wniosek bez rozpatrzenia. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 specustawy
mieszkaniowej, inwestor występuje, za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji do właściwej miejscowo rady gminy. Zatem
rola prezydenta miasta, w świetle przepisów specustawy mieszkaniowej, sprowadza się do
bycia organem pośredniczącym pomiędzy wnioskodawcą a radą gminy, tzn., że organ ten
powinien jedynie sprawdzać, czy wniosek spełnia ustawowe wymogi. Organ wykonawczy
gminy nie ma natomiast możliwości weryfikacji wniosku inwestora pod kątem jego
zasadności i zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie z treścią art. 7 ust. 7 pkt 12 specustawy mieszkaniowej, wniosek o ustalenie
lokalizacji inwestycji zawiera wskazanie, że planowana inwestycja nie jest sprzeczna ze
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jednocześnie
art. 7 ust. 9 specustawy mieszkaniowej stanowi, że w przypadku, gdy wniosek nie spełnia
wymogów, o których mowa w ust. 7 i 8, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wzywa do
usunięcia braków formalnych, wskazując termin na ich usunięcie, nie dłuższy jednak niż
14 dni, pouczając jednocześnie, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie
wniosku bez rozpatrzenia. Rzecznik zwrócił uwagę, że przedsiębiorca złożył kompletny
wniosek, zawierający wskazanie o niesprzeczności zarówno ze studium z 1999 r. (uchwała nr
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XX/256/99 z dnia 29 listopada1999 r.) jak i ze studium z 2019 r. (uchwała nr XII/165/19
z dnia 18 czerwca 2019 r.). Spełniony został wymóg wniosku wskazany w art. 7 ust. 12
specustawy. Jednocześnie powołany wyżej przepis wskazuje wyraźnie sytuację, w której
Prezydent Miasta może skorzystać z możliwości pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia –
w przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 7 i 8. W niniejszej
sprawie nie wystąpiły przesłanki uzasadniające podjęcie przez Prezydenta takiej decyzji.
Z przekazanych dokumentów wynikało, że treść i forma wniosku skarżącego w pełni
wypełniły dyspozycję powołanego przepisu. Ponadto potwierdził to sam organ, wskazując
w odpowiedzi na skargę z dnia 10 lutego 2020 r., że „z uwagi na fakt, że wada wniosku nie
miała charakteru formalnego z przyczyn obiektywnych nie było możliwości jej usunięcia brak
było też podstaw do uprzedniego wezwania inwestora do usunięcia braków formalnych
wniosku”. Wobec powyższego nie sposób uznać, że ów wniosek zawierał braki, które
wnioskodawca mógł uzupełnić i które to braki mogły stanowić podstawę do pozostawienia
wniosku bez rozpatrzenia na podstawie art. 7 ust. 9 specustawy mieszkaniowej.
Rzecznik w swoim stanowisku odniósł się również do uzasadnienia do specustawy
mieszkaniowej wskazującego, że „projektowana ustawa stanowi krok w kierunku
ograniczania barier administracyjno-prawnych w zakresie budowy mieszkań dla grup
społecznych o umiarkowanych dochodach. (…) Głównym założeniem projektowanej ustawy
jest wprowadzenie regulacji umożliwiających znaczące przyspieszenie przygotowania
i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, co nastąpi w oparciu
o doświadczenia podobnych regulacji z innych gałęzi gospodarki, w których zamieszczenie
w osobnym akcie prawnym regulacji poświęconych wyłącznie przygotowaniu oraz realizacji
określonego rodzaju inwestycji wpłynęło pozytywnie na przyspieszenie procesów
inwestycyjnych. Celem projektu jest przyjęcie rozwiązań upraszczających i usprawniających
procedury administracyjne związane z realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji
towarzyszących. Projektowana ustawa będzie miała pozytywny wpływ na działalność
mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw.”
Rzecznik wskazał, że w świetle tego zapisu, w niniejszej sprawie działania Prezydenta
Miasta, wbrew założeniom ustawy, utrudniają proces realizacji inwestycji. Po pierwsze
Prezydent Miasta, jak zostało wykazane powyżej przekroczył swoje uprawnienia wynikające
z przepisów specustawy mieszkaniowej i poprzez niekorzystną dla skarżącego weryfikację
wniosku zablokował mu procedurę odwoławczą. Po drugie, skoro już Prezydent zdecydował
się na analizę dokumentacji, to w kontekście celów specustawy mieszkaniowej oraz opisanej
niżej zasady przyjaznej interpretacji przepisów, przy sprzecznych stanowiskach, powinien
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uznać, że ważne pozostaje Studium z 1999 r. Rzecznik podkreślił, że zgodnie z art. 11 ust. 1
P.P. jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę
obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości
co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy, chyba
że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik
postępowania ma bezpośredni wpływ.

c)

Rozstrzygnięcie
NSA w Warszawie w dniu 20 sierpnia 2020 r. wydał rozstrzygnięcie, zgodnie z którym

uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu
Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku. Rozpoznając skargę kasacyjną, sąd uznał,
że zawiera ona usprawiedliwione podstawy.
Za zasadny został uznany sformułowany również przez Rzecznika zarzut naruszenia
art. 92 ust. 1 u.s.g., stanowiącego, że stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały
lub zarządzenia organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. Wniosek
przedsiębiorcy o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej
wpłynął do organu 8 stycznia 2020 r. Dla terenu planowanej inwestycji mieszkaniowej Rada
Miasta uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta. Następnie w dniu 25 lipca 2019 r. Wojewoda Podlaski wydał rozstrzygnięcie
nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta w sprawie studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Gmina zaskarżyła rozstrzygnięcie
nadzorcze do WSA w Białymstoku, który wyrokiem z dnia 5 grudnia 2019 r. uchylił ww.
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody. Okoliczności te uwzględnił Sąd I instancji, który
w zaskarżonym wyroku wskazał, że z uwagi na fakt, że wyrok uchylający rozstrzygnięcie
nadzorcze stwierdzające nieważność Studium był, na datę rozpatrzenia wniosku,
nieprawomocny, brak było podstaw prawnych do dalszego procedowania wniosku. WSA
wskazał przy tym, że wstrzymanie wykonania uchwały nie jest równoznaczne
z pozbawieniem jej mocy obowiązującej, a stanowi jedynie czasowe zawieszenie jej
obowiązywania, do czasu prawomocnego orzeczenia sądu co do prawidłowości wydanego
rozstrzygnięcia nadzorczego. Okoliczności te przemawiały, w ocenie Sądu I instancji,
za uznaniem, że wnioskodawca nie spełnił wymogu wskazania, że planowana inwestycja nie
jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy, stosownie do postanowień specustawy mieszkaniowej.
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Naczelny Sąd Administracyjny przedstawione stanowisko uznał za błędne. Sąd I
instancji uznał wprawdzie fakt wstrzymania wykonania Studium na podstawie art. 92 ust. 1
u.s.g. w związku z wydanym rozstrzygnięciem nadzorczym, pominął jednak okoliczność,
że w dacie pozostawienia przez Prezydenta Miasta bez rozpoznania wniosku o ustalenie
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej samo ww. rozstrzygnięcie nadzorcze zostało
wstrzymane na podstawie art. 152 § 1 p.p.s.a.- powołanego również przez Rzecznika.
NSA dalej wskazał, że w dniu pozostawienia bez rozpoznania wniosku skarżącego,
skutek prawny wywoływał wyrok WSA w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie II
SA/Bk 666/19, uchylający powyżej wskazane rozstrzygnięcie nadzorcze. Jakkolwiek wyrok
ten był nieprawomocny w dacie istotnej dla niniejszego rozstrzygnięcia, to - biorąc pod
uwagę treść orzeczenia - na podstawie art. 152 § 1 p.p.s.a. rozstrzygnięcie nadzorcze zostało
wstrzymane już od dnia wydania wyroku uchylającego zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze,
czyli od dnia 5 grudnia 2019 r. Zgodnie z treścią art. 152 § 1 p.p.s.a., w razie uwzględnienia
skargi na akt lub czynność, nie wywołują one skutków prawnych do chwili uprawomocnienia
się wyroku, chyba że sąd postanowi inaczej. Zasady tej nie stosuje się do aktów prawa
miejscowego. W orzecznictwie wskazuje się, że w art. 152 p.p.s.a. chodzi o wykonalność aktu
lub czynności w szerokim znaczeniu, podobnie jak szerokie znaczenie ma „wykonanie
decyzji” w rozumieniu art. 130 § 1 i 2 k.p.a. Stwierdzenie przez sąd, że zaskarżony akt nie
podlega wykonaniu, oznacza, że akt ten nie wywołuje skutków prawnych, które wynikają
z jego rozstrzygnięcia od chwili wydania wyroku, mimo że wyrok uchylający tę decyzję nie
jest jeszcze prawomocny (vide wyrok NSA z dnia 18 maja 2016 r., sygn. akt II OSK
1912/15).
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że już nieprawomocne uchylenie przez WSA aktu
nadzoru spowodowało, iż akt ten nie wywołuje skutków prawnych, o których mowa w art. 92
ust. 1 u.s.g. Zatem, kluczowe znaczenie w rozpatrywanej sprawie ma fakt, iż na dzień
pozostawienia wniosku bez rozpoznania rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność
Studium nie wywoływało skutków prawnych w związku z regulacją art. 152 § 1 p.p.s.a., co za
tym idzie wyłączony został także skutek wstrzymania wykonania uchwały lub zarządzenia
organu gminy z art. 92 ust. 1 u.s.g.
NSA za zasadny uznał także zarzut naruszenia art. 7 ust. 9 specustawy mieszkaniowej
przez niewłaściwe zastosowanie. Ponieważ obowiązywanie Studium nie zostało zawieszone
w dacie pozostawienia wniosku bez rozpoznania, to działanie organu polegające na odmowie
nadania biegu wnioskowi skarżącemu o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej było
nieuprawnione. Organ winien był uznać za obowiązujące postanowienia Studium i dokonać
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oceny spełnienia przez wnioskodawcę wymogów wniosku, o których mowa w art. 9 ust. 7 i 8
specustawy mieszkaniowej. Zarzut ten został uznany za zasadny również z tego względu, że
przepis ten przyznaje organowi kompetencję do pozostawienia bez rozpoznania wyłącznie
wniosku obarczonego brakami formalnymi. Tymczasem WSA w zaskarżonym wyroku
zauważył, że dostrzeżone braki w istocie nie miały charakteru formalnego, z uwagi na ich
obiektywny charakter i brak możliwości usunięcia przez wnioskodawcę.
Jakkolwiek przepis ten definiując braki odwołuje się do postanowień ust. 7 i 8
powołanego artykułu, to należy mieć na uwadze, iż użyte przez prawodawcę w art. 7 ust. 9
specustawy mieszkaniowej określenie wezwania wnioskodawcy do „usunięcia braków
formalnych”, jak i samo odwołanie się w tym przepisie do instytucji pozostawienia wniosku
bez rozpatrzenia, wyraźnie świadczą o zamiarze ustawodawcy, aby pozostawienie wniosku
bez rozpatrzenia miało miejsce tylko w przypadku nieuzupełnienia braków usuwalnych,
zależnych od wnioskodawcy (inwestora). Ewentualne braki o charakterze materialnym
powinny zostać wzięte pod uwagę wyłącznie na etapie merytorycznego rozpatrzenia wniosku
przez organ stanowiący gminy.

8.

Sprawa dotycząca wniosku przedsiębiorcy o interwencję Rzecznika w postępowaniu
prowadzonym przed ZUS, dotyczącym zwolnienia z opłacania należności z tytułu
składek na ubezpieczenia za okres od marca do maja 2020 r. na podstawie art. 31zo
ustawy o COVID-19.

a)

Stan faktyczny
Przedsiębiorca w dniu 2 kwietnia 2020 r. złożył wniosek o zwolnienie z opłacania

należności z tytułu składek na ubezpieczenia za okres od marca do maja 2020 r. na podstawie
art. 31zo ustawy o COVID-19. Ponadto złożone zostały bezpośrednio w oddziale deklaracje
ZUS DRA za miesiące styczeń i luty 2020 r. Deklaracje były uzupełniane przez pracownika
ZUS. Na początku kwietnia, w czasie zamknięcia oddziału i ogólnych ograniczeń
w przemieszczaniu się, inny pracownik organu, w drodze telefonicznej poinformował
przedsiębiorcę, że deklaracja ZUS DRA za luty jest błędna i należy złożyć korektę.
Prawidłowy dokument, jeszcze tego samego dnia został pozostawiony w skrzynce
wystawionej dla interesantów organu. Po kilku dniach, podczas rozmowy telefonicznej,
pracownik ZUS poinformował wnioskodawcę, że dokumenty są prawidłowe i nie ma
konieczności składania dodatkowych. Kolejny kontakt ze strony organu nastąpił dopiero
w dniu 8 lipca 2020 r. (po terminie składania dokumentów). Pracownik podczas rozmowy
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telefonicznej poinformował przedsiębiorcę, że należy złożyć dodatkowe deklaracje ZUS DRA
również za miesiące marzec, kwiecień, maj i czerwiec, co też przedsiębiorca uczynił jeszcze
tego samego dnia. Organ w dniu 17 sierpnia 2020 r. wydał decyzję umarzającą postępowanie
z uwagi na jego bezprzedmiotowość. Za podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazany został
art. 31zq ustawy o COVID-19, stanowiący m.in., że płatnik składek zobowiązany jest
przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach
określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie
z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania.

b)

Stanowisko Rzecznika
Rzecznik uznał, że w niniejszej sprawie zaistniała konieczność podjęcia działań

zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw przedsiębiorców. Wysłany został do
ZUS wniosek o wskazanie przez organ podstaw faktycznych i prawnych decydujących
o uznaniu, że płatnik był zobowiązany do przesłania deklaracji rozliczeniowych lub
imiennych raportów miesięcznych i w konsekwencji wydaniu decyzji umarzającej
postępowanie z uwagi na jego bezprzedmiotowość oraz decydujących o uznaniu, że płatnik
był zobowiązany do przesłania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów
miesięcznych.
Rzecznik, po pierwsze wskazał na treść art. 105 § 1 k.p.a. stanowiącego, że w razie,
gdyby z jakiejkolwiek przyczyny postępowanie stało się bezprzedmiotowe w całości albo
w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania
odpowiednio w całości albo w części.
Rzecznik wyjaśnił, że bezprzedmiotowość oznacza, iż w toku postępowania występuje
brak chociażby jednego z podstawowych elementów stosunku administracyjnoprawnego
(podmiotu, przedmiotu, podstawy prawnej) tj., gdy odpada jeden z konstytutywnych
elementów sprawy administracyjnej, o której mowa w art. 1 pkt 1 k.p.a. Zwrócono również
uwagę na różnicę między bezprzedmiotowością postępowania a brakiem przesłanek do
uwzględnienia żądania strony. Organ, stwierdzając bezzasadność żądania strony, nie może
umorzyć postępowania i uchylić się od merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. Innymi
słowy, brak przesłanek do uwzględnienia żądania strony nie czyni postępowania
administracyjnego bezprzedmiotowym w rozumieniu art. 105 § 1 k.p.a. i nie oznacza,
że postępowanie takie nie powinno być prowadzone (vide T. Lewandowski, Umorzenie
postępowania administracyjnego - fakultatywne umorzenie postępowania administracyjnego).
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W kontekście powyższego, brak było podstaw do uznania, że w niniejszej sprawie
zachodzi bezprzedmiotowość postępowania, bowiem na dzień wydania decyzji zostały
zachowane wszystkie elementy stosunku administracyjnoprawnego. Rzecznik wskazał,
że w sytuacji, gdy wnioskodawca nie złożył deklaracji rozliczeniowych będąc do tego
zobowiązanym, organ powinien wydać decyzję odmowną (zgodnie z art. 31 zq ust. 7 ustawy
o COVID-19), nie zaś umarzającą postępowanie.
Ponadto

Rzecznik

przedstawił

stanowisko

przemawiające

za

uznaniem,

że przedsiębiorca w niniejszej sprawie nie był w ogóle zobowiązany do składania deklaracji
za miesiące marzec – maj 2020 r. Zgodnie z treścią art. 31zq ust. 1 ustawy o COVID-19,
za marzec, kwiecień i maj 2020 r., płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje
rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych
w przepisach ustawy o SUS, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku
ich składania. Wnioskodawca był osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą,
opłacającą

składki

wyłącznie

za

siebie

i ustalającą

podstawę

wymiaru

składek

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z art. 18c ustawy o SUS, zatem zgodnie
z treścią art. 47 ust 2g tej ustawy, był zwolniony z obowiązku składania deklaracji
rozliczeniowej za kolejny miesiąc po złożeniu deklaracji rozliczeniowej za pierwszy pełny
miesiąc, do końca roku kalendarzowego, na który ustalił tę podstawę. Przedsiębiorca złożył
w terminach deklaracje rozliczeniowe, do złożenia których był zobowiązany, tj. za miesiące
styczeń i luty 2020. Również korekta nieprawidłowo wypełnionej przez pracownika organu
deklaracji za miesiąc luty, została złożona w skrzynce podawczej, niezwłocznie
po otrzymaniu informacji od pracownika zakładu.
Rzecznik podkreślił, że przedsiębiorca dochował należytej staranności w wypełnianiu
swoich obowiązków i licząc na profesjonalizm pracowników organu, powierzył im
uzupełnianie i drukowanie deklaracji ZUS DRA z systemu ZUS. Rzecznik również zwrócił
uwagę na ograniczoną funkcjonalność systemu informatycznego KSI ZUS. System,
rozliczając konto płatnika, pobiera dane z miesiąca poprzedniego, nie uwzględniając
złożonych korekt. W niniejszej sprawie rozliczenie kwietnia pobrało dane z marca (sprzed
korekty), a maja z nieprawidłowo księgowanego kwietnia, co prawdopodobnie skutkowało
pojawieniem się błędu w rozliczeniu konta płatnika. Zdaniem Rzecznika wezwanie
wnioskodawcy do uzupełnienia deklaracji za miesiące marzec – czerwiec, wynikało jedynie
z nieprawidłowości wskazywanych przez system KSI ZUS i nie miało swojej podstawy
w przepisach ustawy. Taka zaś sytuacja nie może stanowić podstawy do wydania decyzji
organu.
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Ponadto Rzecznik wskazał na art. 48 ustawy o SUS stanowiący, że jeżeli płatnik
składek nie złoży w terminie deklaracji rozliczeniowej, nie będąc z tego obowiązku
zwolniony, zakład dokonuje wymiaru składek z urzędu, w wysokości wynikającej z ostatnio
złożonej deklaracji rozliczeniowej. Jeżeli po wymierzeniu składek z urzędu płatnik składek
złoży deklarację rozliczeniową, Zakład koryguje wymiar składek do wysokości wynikającej
ze złożonej deklaracji rozliczeniowej, z uwzględnieniem wskazanych w deklaracji zasiłków
oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie
zwraca się uwagę, że obligatoryjne wymierzenie przez ZUS składek w wysokości przyjętej
w deklaracji rozliczeniowej ostatnio złożonej przez płatnika, stanowi swoistą sankcję, której
stosowanie ma na celu zdyscyplinowanie płatników i nakłonienie ich do terminowego
rozliczania składek za ubezpieczonych. Zaniechanie płatnika, który w pierwszej kolejności
powinien dokonać rozliczenia przez sporządzenie deklaracji rozliczeniowej, wywołuje
podjęcie przez Zakład wyłącznie działań porządkujących.
W niniejszej sprawie istotna była również kwestia sprzecznych informacji
przekazywanych płatnikowi przez pracowników organu. W myśl art. 9 k.p.a., jedną
z ogólnych zasad procedury administracyjnej jest zasada informowania. Zgodnie z tym
przepisem, organy administracji mają obowiązek należytego i wyczerpującego informowania
stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich
praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania. Zasada informowania jest ściśle
związana z wyrażoną zasadą pogłębiania zaufania do władzy publicznej wyrażoną w art. 8
k.p.a. oraz w art. 12 P.P.
Rzecznik podkreślał, że w niniejszej sprawie wszystkie deklaracje ZUS DRA
wnioskodawcy wypełniane były przez pracowników zakładu. Informacja o konieczności
złożenia deklaracji ZUS DRA za miesiące marzec – czerwiec została przekazana, podczas
rozmowy telefonicznej, dopiero w dniu 8 lipca 2020 r., tj. po ustawowym terminie 30 czerwca
2020 r., wcześniej wnioskodawca nie został pouczony o takim obowiązku (pomijając fakt czy
taki obowiązek po jego stronie rzeczywiście istniał). Płatnik został wręcz zapewniony
o prawidłowości i kompletności złożonego wniosku. Fakt, że przedsiębiorca wypełnił
wszystkie sygnalizowane braki w dniach ich przekazania przez organ, świadczy o jego
rzetelności i sumienności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Regulacja art. 9 k.p.a.
powinna być rozumiana jako zakaz wykorzystywania przez organ nieznajomości prawa przez
obywateli (vide wyrok WSA w Lublinie z dnia 20 czerwca 2018 r., sygn. akt III AUa 846/17,
LEX nr 2507773). Ponadto w postępowaniu administracyjnym nie obowiązuje zasada
ignorantia iuris nocet i obowiązkiem organu, wynikającym przede wszystkim z art. 9 k.p.a.,
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jest informowanie strony o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ
na ustalenie praw strony, w tym także wskazanie stronie właściwego trybu uzyskania
informacji. Powinność ta wynika także z wyrażonej zasady budzenia zaufania uczestników
postępowania do władzy publicznej (vide WSA w Warszawie z dnia 7 grudnia 2017 r., sygn.
akt VII SA/Wa 383/17). Rzecznik podkreślał też, że udowodnione naruszenie obowiązku
informacyjnego przez organ jest wystarczającą podstawą do uchylenia decyzji, choćby ta
decyzja formalnie odpowiadała prawu materialnemu. Ma to miejsce zwłaszcza wówczas, gdy
z okoliczności sprawy wynika, że to właśnie błędna informacja lub jej brak spowodowały
zachowanie strony przynoszące w rezultacie niekorzystne dla niej konsekwencje (wyrok NSA
z dnia 3 lutego 2011 r., sygn. akt II GSK 41/10). W niniejszej sprawie, jak wykazane zostało
powyżej, to informacje przekazywane przez pracowników organu doprowadziły do sytuacji,
w której przedsiębiorca o brakach wniosku (zdaniem organu) dowiedział się już po terminie
ustalonym do ich uzupełnienia.

c)

Rozstrzygnięcie
W dniu 16 października 2020 r. organ wydał decyzję uchylającą w całości decyzję

z dnia 17 sierpnia 2020 r. o umorzeniu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku
o zwolnienie z opłacania składek za okres marzec – maj 2020 r. z uwagi na jego
bezprzedmiotowość.

9.

Sprawa dotycząca wniosku przedsiębiorcy o interwencję Rzecznika w postępowaniu
prowadzonym przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (Oddziałem w Białymstoku),
dotyczącym zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia za
okres od marca do maja 2020 r. na podstawie art. 31zo ustawy o COVID-19).

a)

Stan faktyczny
Przedsiębiorca zwrócił się z wnioskiem o interwencję w sprawie postępowania

z zakresu ubezpieczeń społecznych. W dniu 5 października 2020 r. ZUS wydał decyzję
utrzymująca w mocy decyzję zakładu odmawiającą prawa do zwolnienia z opłacania
należności z tytułu składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz
wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenia chorobowe, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy
i Fundusz Solidarnościowy należnych za marzec 2020 r. W uzasadnieniu wskazano,
że analiza dokumentów rozliczeniowych doprowadziła do przekonania, że wnioskodawca nie
był zwolniony z obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r.
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ZUS podniósł, że działalność wnioskodawcy w okresie 15 marca – 14 maja 2020 r. była
zawieszona, a zatem za marzec 2020 r. utworzył się przypis składek z urzędu w wysokości
obliczonej

od

podstawy

wymiaru

składek

odpowiadającej

60%

prognozowanego

miesięcznego wynagrodzenia. Zakład odmówił przyznania pomocy publicznej w formie
zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek z uwagi na niezłożenie dokumentów
rozliczeniowych w terminie do 30 czerwca 2020 r. Na opisaną decyzję przedsiębiorca złożył
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem ZUS.

b)

Stanowisko Rzecznika
Pismem z dnia 30 października 2020 r. Rzecznik wstąpił do postępowania, wyrażając

jednocześnie stanowisko. Wskazał po pierwsze, że organ dokonał błędnych ustaleń
faktycznych. Działalność przedsiębiorcy została wznowiona od dnia 1 kwietnia 2020 r., nie
zaś jak ustalił organ od 15 maja. Przedsiębiorca argumentował przy tym, że faktyczny
przestój w prowadzonej przez niego działalności nie nastąpił. Potwierdzeniem jego
aktywności w tym okresie były m.in. dokumenty finansowo – księgowe. Również dane
dostępne w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej potwierdzały twierdzenia
przedsiębiorcy. Rubryka „data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności”
wskazywała: „2020-04-01”.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 P.P., przedsiębiorca wpisany do CEiDG może zawiesić
wykonywanie

działalności

gospodarczej

na

czas

nieokreślony

albo

określony,

nie krótszy jednak niż 30 dni. Wznowienie działalności przed upływem minimalnego okresu
zawieszenia powoduje, że zawieszenie działalności powinno być traktowane jako
nieskuteczne (vide wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 27 marca2018 r., sygn. akt III SA/Wr
31/18). Okres kilku dni faktycznego zawieszenia prowadzenia działalności nie może być
traktowany jako zawieszenie działalności gospodarczej w rozumieniu ww. przepisu. Tym
samym, Rzecznik podkreślał, że w niniejszej sprawie do zawieszenia w ogóle nie doszło
i została zachowana ciągłość ubezpieczenia.
Rzecznik prezentował stanowisko, zgodnie z którym przedsiębiorca nie był
zobowiązany do składania deklaracji za miesiące marzec – maj 2020 r. Zgodnie z treścią
art. 31zq ust. 1 ustawy o COVID-19, za marzec, kwiecień i maj 2020 r., płatnik składek
zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na
zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania.
Przedsiębiorca był osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacającą
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składki wyłącznie za siebie i ustalającą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe zgodnie z art. 18c ustawy o SUS, zatem zgodnie z treścią art. 47 ust 2g
tej ustawy był zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc
po złożeniu deklaracji rozliczeniowej za pierwszy pełny miesiąc, do końca roku
kalendarzowego, na który ustalił tę podstawę.
W niniejszej sprawie przedsiębiorca złożył w terminach deklaracje rozliczeniowe,
do złożenia których był zobowiązany, tj. za styczeń i luty 2020 r. Przedsiębiorca dochował
należytej staranności w wypełnianiu swoich obowiązków. Ponadto, Rzecznik wskazał na art.
48 ustawy o SUS stanowiący, że jeżeli płatnik składek nie złoży w terminie deklaracji
rozliczeniowej, nie będąc z tego obowiązku zwolniony, Zakład dokonuje wymiaru składek
z urzędu w wysokości wynikającej z ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej. Jeżeli po
wymierzeniu składek z urzędu płatnik składek złoży deklarację rozliczeniową, Zakład
koryguje wymiar składek do wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji rozliczeniowej,
z uwzględnieniem

wskazanych

w

deklaracji

zasiłków

oraz

zasiłków

rodzinnych

i pielęgnacyjnych. Zaniechanie płatnika, który w pierwszej kolejności powinien dokonać
rozliczenia przez sporządzenie deklaracji rozliczeniowej powinno wywoływać podjęcie przez
Zakład wyłącznie działań porządkujących.
Rzecznik podniósł również, że w niniejszej sprawie istotna była również kwestia
sprzecznych informacji przekazywanych płatnikowi przez pracowników organu. W myśl
art. 9 k.p.a., jedną z ogólnych zasad procedury administracyjnej jest zasada informowania.
Zgodnie z tym przepisem organy administracji mają obowiązek należytego i wyczerpującego
informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na
ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania. Zasada informowania
jest ściśle związana z wyrażoną zasadą pogłębiania zaufania do władzy publicznej wyrażoną
w art. 8 k.p.a. oraz w art. 12 P.P. Organy powinny czuwać nad tym, aby strony i inne osoby
uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, oraz
w tym celu udzielać im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. Rzecznik podkreślał,
że w niniejszej sprawie wszystkie deklaracje ZUS DRA wnioskodawcy wypełniane były
przez pracowników zakładu. Informacja o konieczności złożenia deklaracji ZUS DRA za
miesiące marzec – czerwiec została przekazana, podczas rozmowy telefonicznej, dopiero ok.
17 lipca 2020 r., tj. po ustawowym terminie 30 czerwca 2020 r., wcześniej wnioskodawca nie
został pouczony o takim obowiązku (pomijając fakt czy taki obowiązek po jego stronie
rzeczywiście istniał). Płatnik został wręcz zapewniony o prawidłowości i kompletności
złożonego wniosku. Fakt, że przedsiębiorca wypełnił wszystkie sygnalizowane braki
450

w dniach ich przekazania przez organ świadczy o jego rzetelności i sumienności
w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ponadto regulacja art. 9 k.p.a. powinna być
rozumiana jako zakaz wykorzystywania przez organ nieznajomości prawa przez obywateli
(vide wyrok WSA w Lublinie z dnia 20 czerwca 2018 r., sygn. akt III AUa 846/17).
Rzecznik wskazał również, że udowodnione naruszenie obowiązku informacyjnego
przez organ jest wystarczającą podstawą do uchylenia decyzji, choćby ta decyzja formalnie
odpowiadała prawu materialnemu. Ma to miejsce zwłaszcza wówczas, gdy z okoliczności
sprawy wynika, że to właśnie błędna informacja lub jej brak spowodowały zachowanie strony
przynoszące w rezultacie niekorzystne dla niej konsekwencje (vide wyrok NSA z dnia
3 lutego 2011 r., sygn. akt II GSK 41/10). W niniejszej sprawie, jak wykazane zostało
powyżej, to informacje przekazywane przez pracowników organu doprowadziły do sytuacji,
w której przedsiębiorca o brakach wniosku (zdaniem organu) dowiedział się już po terminie
ustalonym do ich uzupełnienia. Rzecznik podkreślał, że zgodnie z art. 11 P.P. jeżeli
przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź
ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści
normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy, chyba że
sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik
postępowania ma bezpośredni wpływ. Wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji
publicznej w sprawach, w których wątpliwości interpretacyjne rozstrzygnięto na niekorzyść
strony, istotnie obniżają zaufanie do państwa, a także do stanowionego przez niego prawa.
Z zasady tej wynika dyrektywa obowiązku wykładni normy prawnej będącej podstawą
prawną rozstrzygnięcia sprawy na korzyść strony. Przepis prawa materialnego poddany
procesowi wykładni powinien być, w razie wątpliwości co do treści normy prawnej,
interpretowany na korzyść strony. Z uwagi na powyższe przepisy Konstytucji Biznesu organ
zobligowany jest zatem do dokonania takiej wykładni przepisów, która uwzględnia prymat
strony jako słabszego podmiotu stosunku administracyjnoprawnego.
Rzecznik zwrócił również uwagę na cel ustawy o COVID-19, tj. przeciwdziałanie
negatywnym skutkom gospodarczym rozprzestrzeniania wirusa SARS-CoV-2. Pakiet
osłonowy dla przedsiębiorców miał zapobiegać zwłaszcza utracie płynności w ramach
prowadzonych przez nich działalności. Ustawa pozwoliła na uruchomienie nadzwyczajnych
instrumentów wspierających przedsiębiorców w tym okresie. W tym kontekście, Rzecznik
podkreślał, że organy, stosując ustawę o COVID-19, nie mogą obciążać płatników
bezpodstawnymi obowiązkami, pomijając jej ogólne założenia.
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c)

Rozstrzygnięcie
W dniu 20 listopada 2020 r. ZUS wydał decyzję uchylającą w całości decyzję z dnia

5 października 2020 r. oraz z dnia 25 sierpnia 2020 r. odmawiającą prawa do zwolnienia
z opłacania należności z tytułu składek należnych za marzec 2020 r. i jednocześnie orzekł
o zwolnieniu z opłacania należności.
W uzasadnieniu organ, za Rzecznikiem, wskazał, że zgodnie z obowiązującymi
przepisami osoba prowadząca działalność gospodarczą może zawiesić jej prowadzenie.
Na podstawie otrzymywanych z CEIDG komunikatów, w ZUS tworzone są za płatnika
dokumenty wyrejestrowujące ZUS ZWUA i ZUS ZWPA. Organ przyznał, że w związku
z zawieszeniem działalności na okres krótszy niże 30 dni, zawieszenie nie wywołało skutku
prawnego. Podstawa wymiaru składek za marzec 2020 r. pozostała bez zmian. Ponieważ
wysokość składek nie uległa zmianie, utworzony został wymiar z urzędu z prawidłową
podstawą wymiaru składek za marzec 2020 r. W konsekwencji organ stwierdził,
że przedsiębiorca spełnił warunki do zwolnienia.

10.

Sprawa dotycząca wniosku przedsiębiorcy o interwencję Rzecznika w postępowaniu
prowadzonym przed ZUS, dotyczącym zwolnienia z opłacania należności z tytułu
składek na ubezpieczenia za okres od marca do maja 2020 r. na podstawie art. 31zo
ustawy o COVID-19.

a)

Stan faktyczny
Przedsiębiorca w dniu 3 kwietnia 2020 r. złożył wniosek o zwolnienie z obowiązku

opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia za okres od marca do maja 2020 r. na
podstawie art. 31zo ustawy o COVID-19. Jednocześnie wnioskodawca, w terminach, złożył
deklaracje ZUS DRA za marzec, kwiecień i maj 2020 r. W dniu 30 lipca 2020 r. ZUS wydał
decyzje umarzającą postępowanie w sprawie rozpatrywania wniosku przedsiębiorcy.
W uzasadnieniu organ wskazał, że składki za okres marzec – maj 2020 r. nie podlegały
zwolnieniu z uwagi na brak dokumentacji rozliczeniowej.
Organ wskazał, że z dokumentacji zaewidencjonowanej w Kompleksowym Systemie
Informatycznym ZUS wynikało, że przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą
z dniem 3 sierpnia 2016 r. oraz zgłosił się do ubezpieczeń z kodem 0570 00, zaś od dnia
1 września 2018 r. dokonał zmiany kodu na 0510 00. Organ wskazał, że w przypadku
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wystąpienia zmiany, osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do złożenia
pierwszej dokumentacji rozliczeniowej za miesiąc, w którym występuje zmiana. Dopiero na
podstawie dokumentacji złożonej przez przedsiębiorcę, organ może sporządzić kolejne
deklaracje rozliczeniowe. Organ uznał, że z analizy konta wynika, że przedsiębiorca nie
dopełnił obowiązku złożenia dokumentacji rozliczeniowej za miesiąc wrzesień 2018 r. i tym
samym na koncie występuje brak dokumentów rozliczeniowych za okres wrzesień 2018 r. –
czerwiec 2020 r.

b)

Stanowisko Rzecznika
W ocenie Rzecznika zaistniała konieczność ochrony praworządności oraz zasady

pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej. Pismem z dnia 19 sierpnia
2020 r. Rzecznik wniósł o podjęcie przez organ działań zmierzających do załatwienia
przedmiotowej sprawy we właściwym trybie, z uwzględnieniem skutecznej ochrony praw
przedsiębiorców. Rzecznik wyraził stanowisko wskazujące na zasadność przyznania
przedsiębiorcy pomocy publicznej w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu
składek.
Zgodnie z treścią art. 31zq ust. 1 ustawy o COVID-19, za marzec, kwiecień i maj
2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne
raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o SUS,
chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania. Rzecznik
zwrócił uwagę, że zgodnie z otrzymanymi dokumentami, wnioskodawca, po pierwsze nie był
w ogóle zobowiązany do składania dokumentów rozliczeniowych (art. 47 ust. 2a – 2f ustawy
o SUS), po drugie, pomimo braku obowiązku, wnioskodawca takie dokumenty złożył
w terminach (potwierdzenia widniały w systemie PUE-ZUS).
Ponadto zgodnie z treścią ust. 2 ww. przepisu, ZUS zwalnia z obowiązku opłacania
należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo ustawy o COVID-19, w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów
miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania
składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania –
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za
ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, tj. do dnia 10 lipca
2020 r. W niniejszej sprawie organ nie zachował tego terminu, decyzja została wydana
w dniu 30 lipca 2020 r.
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c)

Rozstrzygnięcie
Organ w dniu 18 września 2020 r. wydał decyzję uchylającą w całości decyzje z dnia

30 lipca 2020 r. umarzającą postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku przedsiębiorcy
i orzekł o zwolnieniu z opłacania należności z tytułu składek należnych za marzec, kwiecień
i maj 2020 r. W uzasadnieniu organ wskazał, że dokonano ponownej weryfikacji sprawy
i ustalono, że 16 listopada 2018 r. zakład korygował z urzędu błędne dokumenty
rozliczeniowe za okres od września 2018 r. zmieniając kod tytułu ubezpieczenia na właściwy
tj. 05 10 00, jednakże pozostawił błędną podstawę wymiaru składek. W dniu 28 kwietnia
2020 r. organ skorygował swój błąd, jednak poprawił podstawę wymiaru składek jedynie
w korekcie deklaracji za wrzesień 2018 r. Organ przyznał, że w tym też dniu powinien
skorygować deklaracje za okres od września 2018 r. do kwietnia 2020 r., wówczas
nastąpiłoby poprawne klonowanie deklaracji. Poprawne korekty zostały sporządzone przez
zakład z urzędu w dniu 31 sierpnia 2020 r.
Końcowo organ uznał, że decyzja z dnia 30 lipca 2020 r. wydana została z rażącym
naruszeniem prawa. Pismem z dnia 22 września 2020 r. organ poinformował Rzecznika,
że przedsiębiorca otrzymał pomoc publiczną w formie zwolnienia z opłacania należności
z tytułu składek. Jednocześnie wskazano, że zgodnie z rekomendacją zaakceptowaną przez
Zarząd organu, wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na kontach, gdzie
tworzony jest wymiar deklaracji z urzędu, a podstawa wymiaru składek odpowiada wysokości
obliczonej od podstawy wymiaru składek odpowiadającej 60% prognozowanego przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia, będą uwzględniane i rozpatrywane pozytywnie.
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Rozdział XVII Oddział Terenowy w Poznaniu
I. Sprawy interwencyjne prowadzone w Oddziale Terenowym w Poznaniu
a) w ujęciu tabelarycznym:
I.
NR

Wnioski o
podjęcie
interwencji Przyjęto do interwencji

Przedmiot sprawy

podatek od
towarów i usług

25

wszczynanie
postępowań
karnoskarbowych
w celu
przerwania biegu
terminu
przedawnienia
5

1

PIT

1

CIT

2

Ordynacja
Podatkowa

3

Wnioski z zakresu
prawa podatkowego Akcyza

1

ubezpieczeń

2

Wnioski
z
społecznych

3

Wnioski z zakresu prawa budowlanego i
gospodarki przestrzennej
7

7

4

Wnioski dot. ustawy o SENT

3

3

2

2

Wnioski
5

z

zakresu

30

135

zakresu

informacji publicznej

dostępu

112

do
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Wnioski z zakresu gospodarowania
6

odpadami

9

9

7

Sprawy dotyczące nieruchomości

13

13

INNE oraz wnioski dotyczące sporów
pomiędzy przedsiębiorcami lub brak
8

statusu przedsiębiorcy

320

9

Łączna liczba spraw

526

10

Sprawy przekazane do legislacji

11

11

Sprawy w toku na 31.12.2020

117

252
428

b) w ujęciu opisowym:
Przedmiot sprawy:
a. Wnioski z zakresu prawa podatkowego
- podatek od towarów i usług – 25
- wszczynanie postępowań karnoskarbowych w celu przerwania biegu terminu przedawnienia
–5
- PIT – 1
- CIT – 2
- Ordynacja podatkowa – 3
- akcyza – 1
b. Wnioski z zakresu ubezpieczeń społecznych – 135

c. Wnioski z zakresu prawa budowlanego i gospodarki przestrzennej – 7
d. Wnioski z zakresu ustawy o SENT – 3
e. Wnioski z zakresu dostępu do informacji publicznej – 2

f. Wnioski z zakresu gospodarowania odpadami – 9
g. Sprawy dotyczące nieruchomości – 13

h. Inne oraz wnioski dotyczące sporów pomiędzy przedsiębiorcami lub brak statusu
przedsiębiorcy i inne – 320
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c) Łączna ilość wniosków interwencyjnych: 526
w tym:
•

Sprawy przyjęte do interwencji – 428

•

Sprawy w których odmówiono podjęcia interwencji – 87

•

Sprawy przekazane do Wydziału Prawno-Legislacyjnego – 11

•

Sprawy w toku na dzień 31 grudnia 2020 r. – 117
Do Oddziału Terenowego w Poznaniu wpłynęło w okresie 1 stycznia 2020 r. do

31 grudnia 2020 r. łącznie 526 wniosków o podjęcie interwencji. Dla porównania w roku
2019 do Oddziału Terenowego w Poznaniu wpłynęło 86 wniosków interwencyjnych.
W sprawozdawanym okresie podjęto interwencję w 428 sprawach. Z kolei 11 spraw
zostało

przekazanych

do

Wydziału

Prawno-Legislacyjnego

w

Biurze

Rzecznika

w Warszawie. Odmowa podjęcia interwencji dotyczyła spraw, które pozostawały poza
ustawowym zakresem kompetencji Rzecznika.
Rzecznik nie podejmował również interwencji w sytuacji, gdy przedsiębiorcy, pomimo
wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku interwencyjnego, nie przesyłali
wymaganych dokumentów.

II.

1.

Sprawy interwencyjne zakończone pozytywnie dla przedsiębiorcy - po
interwencji Oddziału Terenowego w Poznaniu, wraz z krótkim opisem ich
problematyki
Sprawa związana z klasyfikacją usług melioracyjnych dla celów naliczenia

właściwej stawki podatku VAT wśród jednostek organizacyjnych PGW Wód Polskich
przy zamówieniach publicznych.

a)

Stan faktyczny
Przedsiębiorca zwrócił się do Rzecznika wskazując, iż poszczególni zamawiający

w procedurze zamówień publicznych bardzo często odmiennie klasyfikują te same lub
podobne usługi melioracyjne dla celów naliczenia właściwej stawki podatku VAT (stawka
8 % dla całego zadania umownego, stawka 23 % dla całego zadania umownego, podział na
dwie różne stawki 8 % i 23 %, lub też w ogóle stosowanie różnych stawek na potrzeby
poszczególnych elementów zadania umownego). Stawki podatku VAT w ofercie zobowiązani
są zaś podawać oferenci. Jak wskazywał przedsiębiorca, z uwagi na niejednolitą praktykę
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w tym zakresie wśród jednostek organizacyjnych PGW Wód Polskich, w zależności od
rejonu, oferenci w zakresie usług melioracyjnych często są odrzucani z uwagi na brak
zastosowania właściwej stawki VAT.
Przedsiębiorca wniósł do Rzecznika prośbę o interwencję, by w procedurze udzielanych
zamówień publicznych wyeliminować różnice w kwalifikowaniu usług melioracyjnych (usług
związanych z szeroko pojętą konserwacją cieków wodnych oraz związaną z tym eksploatacją
urządzeń melioracji podstawowych, mogących obejmować zarówno użytkowanie w postaci
m.in. piętrzenia czy upuszczania wody (regulacja), jak też obsługiwanie tych urządzeń,
w szczególności wykonywanie prac utrzymaniowych), pod różną stawkę VAT, a także by
wyeliminować rozbieżności w opisach zamówień na te usługi stosowanych przez jednostki
organizacyjne PGW Wód Polskich.

b)

Stanowisko Rzecznika:
Rzecznik, korzystając z przyznanej mu kompetencji określonej w art. 9 ust. 1 pkt 10

oraz w art. 11 ust. 1 ustawy o Rzeczniku, zwrócił się do Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej Wody Polskie z oceną i wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia
skutecznej ochrony praw przedsiębiorców.
Według Rzecznika odmienność działań jednostek organizacyjnych Wód Polskich,
sygnalizowana przez przedsiębiorcę, brak jednolitych standardów co do tożsamych usług,
może stanowić istotną barierę i utrudnienie w zakresie wykonywania działalności
gospodarczej. Dodatkowo Rzecznik wskazał, że sprawy te są często przedmiotem sporów
z organami podatkowymi w zakresie podatku od towarów i usług.
Rzecznik zwrócił uwagę na to, że z uzasadnień o odrzuceniu ofert można wyczytać,
iż podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest błąd w obliczeniu ceny, polegający na
zastosowaniu nieprawidłowej stawki VAT, w odniesieniu do wskazanego w SIWZ zakresu
prac. Z kolei przyjęcie w ofercie niewłaściwej stawki VAT, będącego elementem
cenotwórczym, jest równoznaczne z błędem w obliczeniu zawartej w ofercie ceny. Często
w uzasadnieniu o odrzuceniu oferty powoływana jest wówczas wola ustawodawcy
zapewnienia stanu porównywalności ofert, z uwzględnieniem reguł uczciwej konkurencji
w uzyskaniu zamówienia publicznego (Według dwóch jednobrzmiących, podjętych w dniu
20 października 2011 r., uchwał Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 52/11 i III CZP 53/11)
określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od
towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny.).
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Rzecznik w swoim stanowisku wskazał, że czasami także mamy do czynienia z taką
sytuacją, w której zamawiający wcześniej stosował stawkę VAT w wysokości 8 %, przy
takim samym opisie zakresu prac zamówienia, a odrzucał oferty ze stawką VAT w wysokości
23%. A potem, przy dokładnie takim samym zakresie prac, robił odwrotnie, uznając że to
stawka VAT w wysokości 23 % jest poprawna. Co więcej, według przedsiębiorcy, często
zamówienie stanowi tzw. usługę kompleksową. W tej sytuacji, gdy czynność ma charakter
kompleksowy i o jej istocie, a zarazem o wysokość stawki VAT powinna przesadzać
czynność główna, co niestety jest również często przez zamawiających niezauważane.
Rzecznik wskazał ponadto, że w Ustawie o podatku od towarów i usług pojawiła się już
możliwość dla zamawiającego uzyskania Wiążącej Informacji Stawkowej w zakresie
mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem
publicznym. Z tego względu wniósł również o odniesienie się i to tej kwestii, w jaki sposób ta
nowa możliwość wpłynie korzystnie na wyeliminowanie powstałych problemów na
przyszłość.

c)

Rozstrzygnięcie
W dniu 25 maja 2020 r. Rzecznik Oddział Terenowy w Poznaniu otrzymał odpowiedź

z PGW Wody Polskie. Pismo to stanowi reakcję PGW Wody na postulaty Rzecznika dot.
braku jednolitych procedur w zamówieniach publicznych na usługi melioracyjne.
Z informacji jaką otrzymał Rzecznik, wynika, że PGW Wody Polskie, jako
zamawiający w/w usługi, zwróciło się o wydanie wiążącej informacji stawkowej dot.
kwalifikacji podatkowej usług melioracyjnych. Dodatkowo w otrzymanej przez Rzecznika
kopii wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej dot. kwalifikacji podatkowej usług
melioracyjnych wskazano, że zdaniem PGW Wody Polskie mamy tu do czynienia z usługą
kompleksową opodatkowaną stawką 8 %.
Uzyskanie wiążącej informacji stawkowej w tym zakresie, dzięki staraniom Rzecznika,
niewątpliwie przyczyni się do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej w tym
zakresie oraz równego traktowania przedsiębiorców. Dostrzegane przez Rzecznika bariery
i utrudnienia w zakresie wykonywania działalności gospodarcze, spotykają się z pozytywną
odpowiedzią ze strony podmiotów realizujących zadania publiczne.

2.

Sprawa kontroli przedsiębiorcy przez ZUS i naruszenia przez ZUS art. 59 ust. 10 w zw.
z art. 59 ust. 9 oraz art. 59 ust. 16 P.P., poprzez wydanie przez Prezesa ZUS
postanowienia o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia Dyrektora ZUS
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o kontynuowaniu postępowania kontrolnego, pomimo że naruszono ustawowy 7 –
dniowy termin do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie Dyrektora ZUS, co jest
równoznaczne w skutkach prawnych z wydaniem postanowienia o uchyleniu
zaskarżonego postanowienia i odstąpieniu od czynności kontrolnych.

a)

Stan faktyczny
Od dnia 27 sierpnia 2019 r. ZUS prowadził wobec przedsiębiorcy kontrolę. Wszczęcie

kontroli przez ZUS zostało poprzedzone zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli.
Kontrola prowadzona była w zakresie: prawidłowość i rzetelność obliczania składek na
ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład
oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalanie
uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz
dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków
o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla
celów ubezpieczeń społecznych.
W związku z trwającą kontrolą, Spółka wniosła sprzeciw. Postanowieniem z dnia
6 listopada 2019 r. Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zadecydował
jednak o kontynuowaniu czynności kontrolnych. Od niniejszego postanowienia, Spółka
w dniu 12 listopada 2019 r. wniosła zażalenie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
za pośrednictwem Dyrektora Oddziału ZUS prowadzącego kontrolę, który postanowił
utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie, wydając w dniu 22 listopada 2019 r.
postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienie o kontynuowaniu czynności kontrolnych.
Na powyższe rozstrzygnięcie przedsiębiorca złożył skargę do WSA w Warszawie.
Przedsiębiorca zarzucił zaskarżonemu postanowieniu naruszenie art. 59, art. 48 ust. 3, art. 49
ust. 7 pkt 6 i 7, art. 54 i art. 55 P.P.
Przedsiębiorca wskazał Rzecznikowi, że działania ZUS są prowadzone z pominięciem
przepisów prawa, w sposób dowolny i niezwykle uciążliwy dla Spółki.

b)

Stanowisko Rzecznika
Mając na względzie podstawowe zasady określone w Prawie przedsiębiorców (oraz

innych aktach prawnych mających zastosowanie w sprawie, tworzących „Konstytucję
biznesu”), działania organu podejmowane wobec przedsiębiorcy stanowić mogły w ocenie
Rzecznika rażące naruszenie przysługujących mu praw.
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W ocenie Rzecznika zaskarżone postanowienie zapadło z mającym istotny wpływ na
wynik sprawy naruszeniem przepisów postępowania, a mianowicie art. 59 ust. 9 i 10 P.P.
Zgodnie z art. 59 ust. 1 P.P., przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia
i wykonywania przez organ kontroli czynności z naruszeniem przepisów art. 48, art. 49,
art. 50 ust. 1 i 5, art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 1, art. 55 ust. 1 i 2 oraz art. 58. Sprzeciw wymaga
uzasadnienia. Zgodnie z art. 59 ust. 3 i 4 P.P. sprzeciw przedsiębiorca wnosi na piśmie do
organu kontroli, którego czynności sprzeciw dotyczy. O wniesieniu sprzeciwu przedsiębiorca
zawiadamia na piśmie kontrolującego. Sprzeciw wnosi się w terminie 3 dni roboczych od
dnia wszczęcia kontroli przez organ kontroli lub wystąpienia przesłanki do wniesienia
sprzeciwu. Artykuł 59 ust. 7 P.P. stanowi, że organ kontroli w terminie 3 dni roboczych od
dnia otrzymania sprzeciwu rozpatruje sprzeciw oraz wydaje postanowienie o: 1) odstąpieniu
od czynności kontrolnych; 2) kontynuowaniu czynności kontrolnych. Co istotne,
nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 7, jest równoznaczne
w skutkach z wydaniem przez organ właściwy postanowienia o odstąpieniu od czynności
kontrolnych (art. 59 ust. 8 P.P.).
Jak wynika z art. 59 ust. 9 P.P., na postanowienie, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 (a więc
jak w niniejszej sprawie - o kontynuowaniu czynności kontrolnych), przedsiębiorcy
przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Właściwy organ
rozpatruje zażalenie w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia oraz wydaje postanowienie o:
1) utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia; 2) uchyleniu zaskarżonego
postanowienia i odstąpieniu od czynności kontrolnych. Z kolei zgodnie z art. 59 ust. 10 P.P.
nierozpatrzenie zażalenia w terminie, o którym mowa w ust. 9, jest równoznaczne w skutkach
z wydaniem postanowienia o uchyleniu zaskarżonego postanowienia i odstąpieniu od
czynności kontrolnych.
Jak wynika z art. 59 ust. 16 P.P., do postępowań, o których mowa w ust. 6, 7 i 9,
w zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Z przedstawionego przez przedsiębiorcę stanu sprawy wynika, że zażalenie do Oddziału ZUS,
który prowadził kontrole, wpłynęło w dniu 12 listopada 2019 r., zaś brzmienie zapisów P.P.
wskazuje, iż: Nierozpatrzenie zażalenia w terminie, o którym mowa w ust. 9 (Właściwy organ
rozpatruje zażalenie w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia), jest równoznaczne w skutkach
z wydaniem postanowienia o uchyleniu zaskarżonego postanowienia i odstąpieniu od
czynności kontrolnych.
Rzecznik podziela pogląd wyrażony w wyroku WSA w Warszawie z dnia 6 czerwca
2019 r. (sygn. akt VIII SA/Wa 361/19), w myśl którego: „Sąd podkreśla przy tym, że
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wskazany w art. 59 ust. 9 Prawo przedsiębiorców siedmiodniowy termin rozpatrzenia przez
właściwy organ zażalenia liczony jest od terminu jego "wniesienia", rozumianego zgodnie
z przepisami k.p.a. (a więc wniesienia do organu I instancji lub np. nadania na poczcie).
Wynika to wprost z zawartego w art. 59 ust. 16 Prawo przedsiębiorców odesłania do k.p.a.
Niedopuszczalne przy tym byłoby interpretowanie przepisu art. 59 ust. 9 w taki sposób,
że termin ten miałby być liczony od daty przekazania zażalenia organowi odwoławczemu.
Taki zabieg interpretacyjny stałby w sprzeczności nie tylko ze stosowanymi w tym zakresie
wprost przepisami k.p.a., ale - co istotne - z wykładnią celowościową tej regulacji.”
WSA wskazał, że poprzez odesłanie z art. 59 ust. 16 –P.P., w sprawie będzie miał
zastosowanie art. 129 §1 k.p.a w zw. z art. 144 k.p.a. Oznacza to, że zażalenie należy wnieść
do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał sporne
rozstrzygnięcie. Tak też się stało, ponieważ przedsiębiorca złożył zażalenie do Prezesa ZUS
na postanowienie Dyrektora Oddziału ZUS, za jego pośrednictwem, bezpośrednio w urzędzie.
Organ odwoławczy rozpatrzył je po upływie 7 - dniowego terminu, ale postanowił
utrzymać postanowienie w mocy. Działanie to było niezgodne z przepisami P.P.
Zgodnie bowiem z art. 59 ust. 9 P.P., termin do rozpatrzenia zażalenia jest liczony od
wniesienia, które należy rozumieć zgodnie z przepisami kpa, czyli od przekazania zażalenia
organowi pierwszej instancji albo nadania na poczcie. Niedopuszczalne jest natomiast
uznanie, że termin ten powinien być liczony od dnia przekazania zażalenia do organu
odwoławczego. Wypaczyłoby to bowiem sens regulacji zawartej w art. 59 ust. 10 P.P.,
a organ mógłby wydłużać termin 7 dni na rozpoznanie zażalenia w zależności od własnych
potrzeb, co sprzeczne jest z racjonalnością ustawodawcy. Z tego też względu ustawa - Prawo
przedsiębiorców odsyła do regulacji z Kodeksu postępowania administracyjnego.

c)

Rozstrzygnięcie
WSA w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym w trybie

uproszczonym, w dniu 20 maja 2020 r., w sprawie ze skargi przedsiębiorcy przy udziale
Rzecznika, wyrokiem uchylił zaskarżone postanowienie Prezesa ZUS w przedmiocie
kontynuowania

czynności

kontrolnych.

WSA

w

Warszawie

badając

zaskarżone

postanowienie uznał, że skarga zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Sądu zaskarżone
postanowienie zapadło z mającym istotny wpływ na wynik sprawy naruszeniem przepisów
postępowania, a mianowicie art. 59 ust. 1 pkt 9 i 10) ustawy - Prawo przedsiębiorców, co
obligowało sąd, zgodnie z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a., do wydania wyroku kasatoryjnego.
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Sąd w uzasadnieniu podkreślił, że Prezes ZUS działał z obrazą ww. przepisów Prawa
przedsiębiorców. Podkreślił przy tym, że wskazany art. 59 ust. 9 P.P. siedmiodniowy termin
rozpatrzenia przez właściwy organ zażalenia jest liczony od terminu jego „wniesienia”,
rozumianego zgodnie z przepisami k.p.a. Wynika to wprost z zawartego w art. 59 ust. 16 P.P.
odesłania do k.p.a. Przy analizie sprawy, sąd odniósł się do gwarancyjnego charakteru
przepisów, których celem jest zapewnienie przedsiębiorcy sprawnego rozpoznania
wniesionego przez niego zażalenia.
Sąd wskazał, że: Wykładnia przepisu art. 59 ust. 9 Prawo przedsiębiorców w ten
sposób, że wskazany tam 7 – dniowy termin do rozpatrzenia zażalenia od chwili jego
wniesienia powinien być liczony od daty wpływu zażalenia do organu odwoławczego
zakładałby przy tym nieracjonalność ustawodawcy. Skoro bowiem w art. 59 ust. 7 ustawy
Prawo przedsiębiorców ustawa wprost wskazuje, że organ kontroli rozpatruje sprzeciw
w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania, to jeśli ustawodawca podobnie chciałaby
uregulować kwestię liczenia terminu rozpoznania zażalenia, powtórzyłby zabieg legislacyjny
zastosowany w art. 59 ust. 7. Skoro jednak tego nie uczynił, nie jest właściwa (jak czyni to
Prezes ZUS) wykładnia art. 59 ust. 9 w sposób tożsamy językowo innego przecież brzmienia
art. 59 ust. 7 (…).
Sąd zanegował także stanowisko wyrażone w uzasadnieniu do wyroku NSA z dnia
10 września 2019 r. (sygn. akt I GSK 1044/19), które wskazywało na liczenie 7- dniowego
terminu do rozpatrzenia zażalenia od daty wpływu środka do organu odwoławczego (art. 132,
art. 133 i art. 144 k.p.a.). Według sądu, wykładnia zaproponowana we wskazanym orzeczeniu
prowadziłaby do możliwości wystąpienia sytuacji, w której zażalenie (na wniesienie którego
przedsiębiorca ma zaledwie 3 dni) mogłoby być rozpatrywane przez organy władzy
publicznej przez 14 dni (7 dni w ramach ewentualnej samokontroli w organie I instancji
i kolejne 7 dni w organie odwoławczym), co wydaje się nadmiernym i nieproporcjonalnym
różnicowaniem sytuacji obywatela i organu administracji i rozmijałoby się z deklaracjami
ustawodawcy wyrażonymi w preambule ustawy - Prawo przedsiębiorców (zagwarantowanie
praw przedsiębiorców oraz uwzględnienie potrzeby zapewnienia ciągłego rozwoju
działalności gospodarczej w warunkach wolnej konkurencji). Sąd opowiedział się za
wykładnią dokonaną już w wyrokach WSA z dnia 15 stycznia 2020 r., sygn. akt V SA/Wa
1197/19 oraz z dnia 6 czerwca 2019 r. sygn. akt V SA/Wa 1742/18.
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3.

Sprawa nałożenia kary pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł na przedsiębiorcę, na
podstawie art. 10a ust. 1 ustawy o SENT za braku danych z lokalizatora GPRS i kamer
ANRPS przy przewozie towaru w postaci oleju napędowego.

a)

Stan faktyczny
Decyzją z dnia 14 stycznia 2020 r. Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego wymierzył

przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości 10 000,00 zł za niedopełnienie obowiązku,
o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy SENT, w zgłoszeniu przewozu oraz odstąpił od
nałożenia kary pieniężnej w wysokości 40 000,00 zł za niedopełnienie obowiązku, o którym
mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o SENT, w zgłoszeniu przewozu z dnia 19 sierpnia 2019 r.
Organ wskazał w uzasadnieniu decyzji, że funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej
przeprowadzili kontrolę pojazdu przewożącego olej napędowy w ilości 18000 l. Naczelnik
Urzędu Celno-Skarbowego podał, że w wyniku kontroli w/wym. zgłoszenia i dokumentów
towarzyszących transportowi stwierdzono brak danych z lokalizatora GPRS i kamer ANRPS.
W toku postępowania prowadzonego przez organ uzyskano informacje z Izby
Administracji Skarbowej, że na podstawie danych zawartych w rejestrze SENT - lokalizator
został zainicjowany w zgłoszeniach z dnia 19 sierpnia 2019 r. Ponadto stwierdzono, że
lokalizator mógł być włączony, ale nie przekazywał danych SENT GEO, oraz że w systemie
SENT - GEO nie odnotowano danych geolokalizacyjnych lokalizatora o numerach jw.
dotyczących realizacji przewozów zgłoszeń SENT wskazanych powyżej. Organ ponadto
poinformował, że w dniu 19 sierpnia 2019 r. nie odnotowano wadliwego działania systemu
SENT GEO, które mogły wpłynąć na przyjmowanie danych od operatorów ZSL oraz
Mobilnych Aplikacji Kierowcy.
W związku z powyższymi okolicznościami Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego
wszczął z urzędu postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej za niedopełnienie
obowiązku, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy SENT, w zgłoszeniach przewozu z dnia
19 sierpnia 2019 r. Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. c w/wym. ustawy, systemowi
monitorowania przewozu i obrotu podlega przewóz towarów objętych pozycjami CN 2710,
jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej
objętość przekracza 500 litrów. Przedmiotem przewozu był olej napędowy w ilości 18000 l,
poz. CN 2710, a co za tym idzie przedmiotowy przewóz podlegał monitorowaniu. Ponadto
stosownie do art. 10a ust. 1 ustawy SENT przewoźnik, w trakcie całej trasy przewozu towaru
objętego zgłoszeniem, był zobowiązany zapewnić przekazywanie aktualnych danych
geolokalizacyjnych

środka

transportu

objętego

tym

zgłoszeniem.
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W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 19 sierpnia 2019 r. o godz. 15:35 stwierdzono
brak danych z lokalizatora GPS.
W odwołaniu od decyzji pełnomocnik przedsiębiorcy podniósł, że Izba Administracji
Skarbowej w trakcie trwającego postępowania w niniejszej sprawie wskazała, że lokalizator
mógł być włączony, tylko nie przekazywał danych do systemu SENT GEO. Pełnomocnik
dodał także, że kierowcy mają zakaz poruszania się, jeżeli nie palą się w pojeździe kontrolki
dotyczące lokalizatora. W tym przypadku wszystkie kontrolki się świeciły. Poza tym wskazał,
że pojazd poruszał się w pobliżu granicy z Białorusią, a kierowca nie miał włączonej usługi
roamingu, co mogło skutkować utratą sygnału przez krótki czas, gdyż po pewnym czasie
sygnał zaczął ponownie być przekazywany do systemu Krajowej Administracji Skarbowej.
Gdyby lokalizator był niesprawny ponad godzinę, kierowca powinien się zatrzymać i nie
kontynuować jazdy. W tym przypadku natomiast kierowca był przekonany o sprawności
urządzenia, gdyż świeciły się wszystkie kontrolki. Sam przejazd trwał 10 minut, po czym
rozpoczęła się kontrola.
W sprawie bezsporny jest fakt wystawienia kompletnych zgłoszeń SENT, wyposażenia
pojazdu w lokalizator, w którym świeciły się wszystkie kontrolki, oraz okoliczność, że po
pewnym czasie urządzenie zaczęło przekazywać sygnał. Na uwagę zasługuje również, iż sam
przewóz trwał jedynie 10 minut, natomiast ustawowa granica czasowa, w której kierowca
powinien był podjąć działania, to jedna godzina.

b)

Stanowisko Rzecznika
W opinii Rzecznika stanowisko reprezentowane przez pełnomocnika przedsiębiorcy

w złożonym do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w odwołaniu było prawidłowe.
W ocenie Rzecznika organ nie przedłożył informacji wynikających z art. 22 ust. 3 ustawy
SENT, m.in. interesu publicznego, których to samodzielnie spełnienie jest wystarczające dla
odstąpienia od wymiaru kary, na gruncie niniejszej sprawy. Przesłanka interesu społecznego
powinna być interpretowana jako ,,dyrektywa postępowania nakazująca mieć na uwadze
respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość,
bezpieczeństwo, zaufanie do organów władzy, korekta jego błędnych decyzji” (vide: wyrok
WSA we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2018 r., sygn. akt III SA/Wr 423/18).
Ponadto, jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy o systemie monitorowania,
ustawa ta ma za zadanie ,,chronić legalny handel towarami uznanymi w wyniku
przeprowadzonych analiz przez krajowego prawodawcę za ,,wrażliwe”, ułatwić walkę
z ,,szarą strefą” oraz ograniczyć poziom uszczupleń w kluczowych dla budżetu państwa
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podatkach, tj. podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a także zwiększyć
skuteczność

kontroli

w

obszarach

obarczonych

istotnym

ryzykiem

naruszenia

obowiązujących przepisów”. W przedmiotowej sprawie przewoźnik dopuścił się jedynie
formalnego (technicznego) przewinienia, w postaci braku przesyłania w okresie 10 minut od
rozpoczęcia przewozu sygnału do systemu SENT GEO, przy czym lokalizator mógł być
włączony, gdyż paliły się wszystkie kontrolki. Poza tym pojazd poruszał się w pobliżu
granicy z Białorusią, a kierowca nie miał włączonej usługi roamingu, co mogło skutkować
utratą sygnału przez krótki czas, gdyż po pewnym czasie sygnał z pojazdu zaczął być
ponownie przekazywany do systemu Krajowej Administracji Skarbowej.
Z powyższego wynika, że przewoźnik, przez poczynione uchybienie, w żaden sposób
nie wpisał się do kategorii działań i podmiotów, wobec których skierowano przyjęte
w ustawie o systemie monitorowania rozwiązania prawne. Dopuścił się jedynie drobnego
przewinienia, mającego charakter ściśle techniczny, które nie było skierowane na
uszczuplenie należnych Skarnowi Państwa danin. W ocenie Rzecznika, mając na uwadze idee
(cel) przyświecający ustawodawcy, w niniejszej sprawie zaistniała sytuacja, rozpatrywana
przez pryzmat zasady sprawiedliwości społecznej, nieprzemawiająca za nałożeniem żadnej
kary, także w wysokości 10 000,00 zł. Nie sposób bowiem uznać, że w interesie społecznym
jest nakładanie tak wysokich kar na przewoźników, którzy poprzez błąd (techniczny)
i dopuścili się przez to neutralnych z punktu widzenia interesów Państwa i społeczeństwa
uchybień. Zauważyć bowiem należy, że istniały i zostały prawidłowo wystawione wszystkie
dokumenty.
W opinii Rzecznika, nałożenie na spółkę kary w mniejszej sprawie kłóciło się również
z zasadą proporcjonalności (adekwatności). Według Rzecznika okoliczności faktyczne,
towarzyszące brakowi sygnału w okresie pierwszych 10 minut od opuszczenia przez pojazd
bazy, gdzie ustawa dopuszcza czas jednej godziny na reakcję ze strony kierowcy oraz
powstanie technicznej usterki skutkującej w nieprzesyłaniu sygnału do systemu KAS, czynią
niezbędnym uchylenie decyzji i umorzenie postępowania lub ewentualnie odstąpienie od
wymierzenia kary zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy SENT. Organ nie odniósł się wystarczająco
do uwarunkowań faktycznych i prawnych, w jakich doszło do naruszenia art. 10a ust. 1
ustawy SENT, czym naruszył przepisy art. 22 ust. ust. 3 ustawy SENT w zw. z zasadami
wyrażonymi w art. 121 § 1. art. 122, art. 124, art. 191 oraz art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 o.p.
Zdaniem Rzecznika, nałożenie na przewoźnika kary pieniężnej w niniejszej sprawie
było równocześnie naruszeniem przepisu art. 10 ust. 1 P.P., zgodnie z którym organ kieruje
się w swoich działaniach zasada zaufania do przedsiębiorcy, zakładając, że działa on zgodnie
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z prawem, uczciwie oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów. Organ ewidentnie nie
zastosował w/wym. przepisów w sprawie, na skutek czego przyjął, że przedsiębiorca działał
niezgodnie z prawem i nieuczciwie, a przez to wpisał się w krąg podmiotów, wobec których
ustawa o SENT została skierowana. Postępowanie Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego
złamało zasady wyartykułowane w ustawie o SENT, o.p. i w P.P.
W toku postępowania organy administracji publicznej powinny bowiem współdziałać
ze sobą w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego
sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli oraz sprawność
postępowania, przy pomocy środków adekwatnych do charakteru, okoliczności i stopnia
złożoności sprawy. W przedmiotowej sprawie organ administracji publicznej nie ustalił
prawidłowego stanu faktycznego sprawy, nie wziął także pod uwagę zastrzeżeń
przedsiębiorcy,

co

w

konsekwencji

spowodowało

nałożenie

na

przedsiębiorcę

administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł. Powyższe postępowanie organu
w sposób oczywisty nie było prowadzone w sposób budzący zaufanie jego uczestników do
władzy publicznej, a decyzja administracyjna wydana w jego rezultacie powinna zostać
uchylona.
Rzecznik wstąpił do postępowania przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej,
toczącego się na skutek odwołania złożonego przez pełnomocnika przedsiębiorcy od decyzji,
mocą której na przedsiębiorcę została nałożona kara pieniężna.

c)

Rozstrzygnięcie
W dniu 10 czerwca 2020 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wydał decyzję,

którą uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ
pierwszej instancji.

4.

Sprawa decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta w sprawie przedsiębiorcy, w zakresie
dopuszczalności wartości poziomu hałasu, jaki może być emitowany do środowiska
z myjni samochodowej prowadzonej przez przedsiębiorcę.

a)

Stan faktyczny
Prezydent Miasta w drodze decyzji administracyjnej określił dla samochodowej myjni

bezdotykowej prowadzonej przez przedsiębiorcę, dopuszczalny poziom hałasu emitowany do

467

środowiska przez myjnię, wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w wysokości
LAeqD=55Db oraz LAeqN=45Db.
Pełnomocnik przedsiębiorcy wniósł odwołanie od przedmiotowej decyzji, w którym
podniósł błędne ustalenie stanu faktycznego poprzez podanie przez organ, że pomiary
w myjni były poczynione w I kwartale 2019 r., podczas gdy były poczynione w III kwartale
2019 r. Pełnomocnik przedsiębiorcy podniósł ponadto, że Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska (WIOŚ) w zarządzeniu pokontrolnym z dnia 26 listopada 2019 r. wyznaczył
przedsiębiorcy termin na przesłanie informacji o zakresie podjętych i zrealizowanych działań
służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu naruszeń do dnia 16 grudnia 2019 r.,
podczas gdy decyzja w sprawie została wydana już w dniu 10 grudnia 2019 r., czyli jeszcze
przed upływem terminu do wykonania przez przedsiębiorcę zarządzenia pokontrolnego.
Odniesienie się przedsiębiorcy do zarządzenia pokontrolnego nastąpiło w dniu 11 grudnia
2019 r., a więc już po dniu wydania decyzji.
Pełnomocnik przedsiębiorcy wskazał również, że organ pominął zastrzeżenia
przedsiębiorcy dotyczące okoliczności przekroczenia dopuszczalnego hałasu emitowanego
z terenu myjni podczas pomiaru hałasu wykonywanego w dniu 19 września 2019 roku
w porze nocnej, od godz. 22:00 do 23:00. Przedsiębiorca w zastrzeżeniach do protokołu
poinformował, że w w/wym. dniu na myjni panował zwiększony ruch pojazdów. Ruch ten
w opinii przedsiębiorcy był sztucznie wygenerowany przez okolicznych mieszkańców,
których uprzednio poinformowano o dacie kontroli.
Przedsiębiorca ponadto dodał, że w pozostałych dniach tygodnia w myjni jest znacznie
mniejszy ruch - o około 75 procent. Potwierdzały to wygenerowane przez przedsiębiorcę
z systemu myjni zestawienia czasu wykorzystywanych stanowisk myjni. Z przedmiotowych
zestawień wynikało, że w trakcie wykonywania pomiaru w dniu 19 września 2019 r.
użytkownicy myjni korzystali ze stanowisk nawet kilkunastokrotnie dłużej niż w godz. od
22:00 do 23:00 we wszystkich innych dniach tygodnia w okresie od 16 września 2019 r. do
23 września 2019 roku.
Przedmiotowy fakt był o tyle istotny, że kontrola przeprowadzona przez WIOŚ była
skutkiem wniosku o przeprowadzenie kontroli z uwagi na rzekome nieprzestrzeganie
przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorcę. Oznacza to, że pomiary zostały
wykonane na skutek działań osób niebędących uczestnikami postępowania. Na uwagę
zasługuje także okoliczność, że w trakcie dokonywania pomiaru hałasu w dniu 19 września
2019 r. w porze nocnej od 22:00 do 23:00 oraz w dniu 27 września 2019 r. w porze dziennej
od 10:00 do 13:00, tylko jeden z pomiarów wykazywał przekroczenie dopuszczalnego
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poziomu emisji hałasu, a w jednym przypadku wartości poziomu emisji hałasu nie oznaczono.
O stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu z terenu myjni przesadził więc
jeden pomiar, co do którego przedsiębiorca wniósł zastrzeżenia. Jak stwierdził pełnomocnik
przedsiębiorcy w odwołaniu od decyzji Prezydenta Miasta, ,,sztuczny ruch” na myjni miał
zatem decydujące znaczenie zarówno dla wydania zarządzenia pokontrolnego przez WIOŚ,
jak i na wydanie decyzji przez organ.
Pełnomocnik przedsiębiorcy słusznie również zauważył, iż wygenerowanie ,,sztucznego
ruchu” na terenie myjni może wpłynąć na obecną, jak i przyszłą sytuację przedsiębiorcy,
albowiem może zostać na niego nałożona administracyjna kara pieniężna oraz inne obowiązki
wynikające z przepisów prawa. Zdaniem pełnomocnika przedsiębiorcy, brak dokładnego
wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, a następnie wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia
całokształtu materiału dowodowego oraz dokonania oceny, że dana okoliczność została
udowodniona, należy do obowiązków organu administracji publicznej i wynika z treści
przepisów postępowania administracyjnego. Wskazał również, że organ administracji
pominął całkowicie okoliczności wskazane przez odwołującego się przedsiębiorcę.

b)

Stanowisko Rzecznika
W opinii Rzecznika stanowisko reprezentowane przez pełnomocnika przedsiębiorcy

w złożonym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołaniu było prawidłowe.
Organ w wydanej w dniu 10 grudnia 2019 roku decyzji podał, że na podstawie otrzymanych
wyników badań akustycznych stwierdzono, że poziom hałasu w punkcie P2 przekracza
wartość dopuszczalną w porze nocnej o 3,3 Db. Wobec stwierdzenia przekroczenia wartości
dopuszczalnego poziomu hałasu, organ wszczął postępowanie z urzędu w sprawie wydania
dla zakładu decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. Przedsiębiorca zapoznał się
z protokołem pokontrolnym i wniósł zastrzeżenia. Podał, iż WIOŚ po pierwsze przerwał
badanie w dniu 19 września 2019 r. ze względu na padający w tym dniu deszcz, po drugie
w dniu badania panował ,,sztucznie” wygenerowany ruch, oraz że przekroczenie hałasu
następuje jedynie w nocy i to o 5 dB podczas mycia pojazdów przy użyciu tzw. aktywnej
piany, którą to opcję przedsiębiorca zadeklarował wyłączyć. Organ stwierdził, że powyższe
zastrzeżenia, jakże istotne z punktu prawidłowości ustalenia stanu faktycznego sprawy, nie
zasługują na uwzględnienie i wydał decyzję w oparciu o art. 115 a ust. 1 Prawa ochrony
środowiska, nie uwzględniając słusznego interesu strony, ani nie ustalając w sposób
prawidłowy i wnikliwy stanu faktycznego.
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Powyższe

postępowanie

Prezydenta

Miasta

złamało

zasady

wyartykułowane

w Konstytucji Biznesu oraz przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. W toku
postępowania, organy administracji publicznej powinny bowiem współdziałać ze sobą
w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy,
mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli oraz sprawność
postępowania, przy pomocy środków adekwatnych do charakteru, okoliczności i stopnia
złożoności sprawy. W przedmiotowej sprawie organ administracji publicznej nie ustalił
prawidłowego stanu faktycznego sprawy, nie wziął także pod uwagę zastrzeżeń
przedsiębiorcy, co w konsekwencji może na przykład spowodować nałożenie na
przedsiębiorcę administracyjnej kary pieniężnej za przekroczenie limitu dopuszczalnego
poziomu hałasu. Powyższe postępowanie organu w sposób oczywisty nie było prowadzone
w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, a decyzja
administracyjna wydana w jego rezultacie powinna zostać uchylona.
Postępowanie Prezydenta Miasta sprzeciwiało się zasadom domniemania uczciwości
przedsiębiorcy, przyjaznej interpretacji przepisów, zasadzie pogłębiania zaufania obywateli
do państwa, proporcjonalności, bezpośredniości i równego traktowania oraz pewności prawa,
o których mowa w Konstytucji Biznesu.
Rzecznik wstąpił do postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
prowadzonym na skutek odwołania wniesionego przez pełnomocnika Przedsiębiorcy od
decyzji Prezydenta Miasta z dnia 10 grudnia 2019 r.

c)

Rozstrzygnięcie
W dniu 30 marca 2020 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję

Prezydenta Miasta i przekazało sprawę organowi I instancji do ponownego rozpoznania.

5.

Sprawa

wydanej

przez

Zakład

Ubezpieczeń

Społecznych

niekorzystnej

dla

przedsiębiorcy decyzji z dnia 16 stycznia 2020 r., stwierdzającej, że podstawa wymiaru
składek na ubezpieczenia przedsiębiorcy za kwiecień, maj i czerwiec 2013 r. wynosi
2 227,80 zł, zamiast zadeklarowanej przez przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne w wysokości 9 225,75 zł za kwiecień i maj 2013 r. oraz
9 350,13 zł za czerwiec 2013 r.
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a)

Stan faktyczny
W dniu 16 stycznia 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję, w której

stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
ubezpieczenie wypadkowe i dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy, jako
osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie fizjoterapii, w okresie od kwietnia
2013 r. do czerwca 2013 r. wynosi 2 227, 80 zł.
W uzasadnieniu decyzji Zakład podał, że wobec kolejnego roszczenia o świadczenie
z ubezpieczenia chorobowego, wszczął postępowanie wyjaśniające, w sprawie zasadności
i możliwości deklarowania przez przedsiębiorcę wysokich podstaw wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne od kwietnia 2013 r. do czerwca 2013 r. ZUS poinformował,
że w okresie prowadzenia działalności przedsiębiorca deklarowała podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenia społeczne na minimalnym obowiązującym poziomie, za wyjątkiem
miesięcy: kwiecień, maj i czerwiec 2013 r., przy czym za kwiecień i maj 2013 r.
przedsiębiorca zadeklarował podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
w wysokości 9 225,75 zł, natomiast za czerwiec 2013 r. w wysokości 9 350,13 zł, po czym
wystąpił z roszczeniem o zapłatę zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku
opiekuńczego. Organ dodał, że z powodu przerw pomiędzy poszczególnymi okresami
niezdolności do pracy krótszymi, niż 3 miesiące, podstawę wymiaru świadczeń stanowiła
zadeklarowana maksymalna podstawa wymiaru składek od kwietnia 2013 r. do czerwca
2013 r., umożliwiająca pobieranie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w łącznej kwocie
316 224,84 zł w latach od 2013 do 2019.
ZUS wskazał ponadto, że z informacji od Naczelnika Urzędu Skarbowego wynika,
że w 2013 roku przedsiębiorca nie osiągnął wyników finansowych umożliwiających
i uzasadniających podnoszenie deklarowanych wysokich podstaw wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne. Powyższe, zdaniem Zakładu, wskazywało na to, iż ,,motywem
deklarowania

wysokich

podstaw

wymiaru

i

opłacania

składek

w

niekoniecznej

i ekonomicznie nieuzasadnionej wysokości w odniesieniu do uzyskiwanych przychodów
i dochodów było uzyskiwanie wysokich świadczeń z ubezpieczeń”.
Pełnomocnik przedsiębiorcy w złożonym odwołaniu podniósł w szczególności, iż
w czerwcu 2013 r. przedsiębiorca osiągnął przychód w wysokości 106 650,00 zł i we
wskazanym okresie nie wykazała żadnych strat. Stąd w ocenie pełnomocnika, podniesione
w decyzji przez organ argumenty nie zasługują na uwzględnienie i nie są wystarczającą
podstawą do ,,nagłego uznania, iż zgłoszenie wysokiej podstawy wymiaru składek miało
służyć obejściu prawa poprzez ustanowienie sobie stałego źródła dochodu z pobieranych
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zasiłków chorobowych (…). Brak jest bowiem dysproporcji pomiędzy możliwym do
uzyskania wynikiem finansowym a deklarowana kwotą”. Pełnomocnik przedsiębiorcy
podniósł także, że organ całkowicie pominął okoliczność, że w maju 2019 r. przedsiębiorca
został poddany kontroli, której zakres rzeczowy był zbieżny z postępowaniem zakończonym
decyzją z dnia 16 stycznia 2020 r. Przedmiotowa kontrola zakończyła się pozytywnie
i pismem z dnia 21 maja 2019 r. ZUS nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w okresie od
2013 roku do 2018 roku.

b)

Stanowisko Rzecznika
Zgodnie z art. 3 P.P., działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność

zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. W myśl art. 8 P.P.,
przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują
przepisy prawa. Przedsiębiorca może być obowiązany do określonego zachowania tylko na
podstawie przepisów prawa. Zgodnie z art. 10 ust. 1 P.P., organ kieruje się w swoich
działaniach zasadą zaufania do przedsiębiorcy zakładając, że działa on zgodnie z prawem,
uczciwie oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów. Stosownie do ust. 2 ww. artykułu, jeżeli
przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź
ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć
wątpliwości co do stanu faktycznego, organ rozstrzyga je na korzyść przedsiębiorcy.
Ponadto, jeżeli przedmiotem postępowania przez organem jest nałożenie na
przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie
pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść
przedsiębiorcy, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób
trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ (art. 11 P.P.). Zgodnie z art. 12
P.P., organ prowadzi postępowanie w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy
publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.
Stosownie natomiast do treści art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom
społecznym od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania
wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności
zostało zawieszone na podstawie art. 36aa oraz przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców.
W pierwszej kolejności Rzecznik wskazał, że w okresy choroby, macierzyństwa,
sprawowania opieki nad dzieckiem, czy braku zleceń w działalności gospodarczej są
elementem ryzyka gospodarczego, które każdy prowadzący działalność musi brać pod uwagę,
472

ale nie mają one wpływu na ciągłość prowadzenia działalności i absolutnie nie uprawniają do
stwierdzenia, że działalność gospodarcza nie jest prowadzona.
Zdaniem Rzecznika przedmiotowe okresy nie mogą niemalże automatycznie wyłączać
ubezpieczonego przedsiębiorcy z ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z wyrokiem Sądu
Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2019 r., sygn. akt III AUa 636/18: „Zasiłek
macierzyński (podobnie zasiłek chorobowy) nie jest przyczyną faktyczną ani prawną ustania
tytułu ubezpieczenia, bo nie musi oznaczać zaprzestania działalności gospodarczej
w rozumieniu art. 13 pkt 4 ustawy systemowej.” (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia
17 kwietnia 2018 r., sygn. akt I UK 73/17, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 2018 r.,
sygn. akt II UK 698/16, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2016 r., sygn. akt I UK
455/15). Stosownie natomiast do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 maja
2007 r., sygn. akt II GSK 28/07 „Przerwa w prowadzeniu pozarolniczej działalności
spowodowana stanem zdrowia (chorobą) nie może być traktowana na równi z zaprzestaniem
wykonywania tej działalności. Okres faktycznego przestoju w wykonywaniu pozarolniczej
działalności z powodu choroby (z uwagi na stan zdrowia) stanowi element ryzyka, z którym
powinien liczyć się każdy podejmujący tego typu działalność. Zatem zgłoszenie w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych faktycznej przerwy w prowadzeniu pozarolniczej działalności
z uwagi na stan zdrowia nie prowadzi do ustania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego”
(por.: wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 września 2010 r. sygn. akt VI SA/Wa 365/10).
Ponadto należy zaakcentować, iż Zakład weryfikując pozorność umowy o pracę, nigdy
nie podnosi, iż ubezpieczony nie wykazywał aktywności zawodowej w okresie pobierania
zasiłku chorobowego i/lub zasiłku macierzyńskiego. Przedsiębiorcy to jedyna grupa
ubezpieczonych, od której Zakład w celu potwierdzenia podlegania ubezpieczeniom
społecznym wymaga aktywności w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub w trakcie
krótkich okresów zdolności do pracy pomiędzy pobieraniem świadczeń z ubezpieczenia
chorobowego.
W dalszej kolejności Rzecznik wskazał, że w obowiązującej regulacji prawnej
w przypadku ubezpieczonych prowadzących działalność gospodarczą, obowiązek opłacania
składek na ubezpieczenia społeczne i ich wysokość nie są powiązane z osiągniętym
faktycznie przychodem, lecz wyłącznie z istnieniem tytułu ubezpieczenia i zadeklarowaną
przez ubezpieczonego kwotą, niezależnie od tego, czy ubezpieczony osiąga przychody
i w jakiej wysokości. Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe
osób prowadzących działalność pozarolniczą w przedziale określonym przepisami prawa
(art. 18 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy o SUS) zależy zatem wyłącznie od deklaracji
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ubezpieczonego, nie mając absolutnie żadnego odniesienia do osiąganego przez te osoby
przychodu. Po stronie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą istnieje
prawo do zadeklarowania, oczywiście w granicach zakreślonych ustawą, dowolnej kwoty
jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Sposób, w jaki realizuje to
uprawnienie przedsiębiorca zależy wyłącznie od jego decyzji i nie jest dopuszczalna
ingerencja w tą sferę jakiegokolwiek innego podmiotu, w tym Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Wysokość świadczeń także nie zależy od uznania organu. Zakład ma obowiązek
wypłacać świadczenia w takiej wysokości, jaka wynika z przepisów ustawy.
Na poparcie powyższego twierdzenia należy przywołać stanowisko wyrażone
w uchwale składu siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń
Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 21 kwietnia 2010 r. (sygn. akt II UZP 1/10, Legalis
numer 215206), zgodnie z którym: „Objęcie ochroną ubezpieczeniową wiąże się
z powstaniem obowiązku opłacania składek. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie
chorobowe, w myśl art. 20 ust. 1 ustawy systemowej, określa zawsze podstawa wymiaru
składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe, jedynie z ograniczeniem
wynikającym z art. 20 ust. 3 ustawy (podstawa wymiaru składek na dobrowolne
ubezpieczenie

chorobowe

nie

może

przekraczać

miesięcznie

250%

przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale). W rezultacie zakwestionowanie
zadeklarowanej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
powoduje

także

zakwestionowanie

podstawy

wymiaru

składek

na

obowiązkowe

ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe. Analiza art. 18 ustawy systemowej
prowadzi do wniosku, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób
prowadzących pozarolniczą działalność została określona inaczej, niż w przypadku
ubezpieczonych, co do których podstawę tę odniesiono do przychodu w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 4 pkt 9 i 10) lub kwoty
uposażenia, wynagrodzenia bądź innego rodzaju świadczenia. Łączy się to ze specyfiką
działalności prowadzonej na własny rachunek i trudnościami przy określaniu przychodu z tej
działalności. Z tych względów określenie wysokości podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne ustawodawca pozostawił osobom prowadzącym pozarolniczą
działalność, stanowiąc w art. 18 ust. 8 ustawy, że podstawę tę stanowi zadeklarowana kwota,
z zastrzeżeniem jej dolnej granicy w wysokości 60 % przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w poprzednim kwartale (w brzmieniu obowiązującym przed 27 grudnia
2008 r.).
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W konsekwencji, w przypadku tych ubezpieczonych, obowiązek opłacania składek na
ubezpieczenia społeczne i ich wysokość nie są powiązane z osiągniętym faktycznie
przychodem, lecz wyłącznie z istnieniem tytułu ubezpieczenia i zadeklarowaną przez
ubezpieczonego kwotą, niezależnie od tego, czy ubezpieczony osiąga przychody i w jakiej
wysokości. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego tych osób
ustawodawca zastrzegł, jak wskazano wyżej, górną kwotę graniczną podstawy wymiaru
składek w wysokości 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim
kwartale. Inaczej rzecz ujmując, wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie
chorobowe osób prowadzących działalność pozarolniczą w przedziale od 60% do 250%
przeciętnego wynagrodzenia zależy wyłącznie od deklaracji ubezpieczonego, nie mając
żadnego odniesienia do osiąganego przez te osoby przychodu.
Po stronie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność istnieje zatem uprawnienie do
zadeklarowania w granicach zakreślonych ustawą dowolnej kwoty, jako podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne, wobec czego sposób w jaki realizuje to uprawnienie
zależy wyłącznie od jej decyzji. Ingerencja w tę sferę jakiegokolwiek innego podmiotu jest
więc niedopuszczalna, chyba że ma wyraźne umocowanie w przepisach. Kompetencja
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do dokonywania ocen w zakresie sposobu wykonywania
przez ubezpieczonego jego prawa, nie można się zatem ani domyślać, ani wywodzić ich
wyłącznie, jak proponuje zwykły skład Sądu Najwyższego, „z kardynalnych wartości i zasad
obowiązującego systemu ubezpieczeń społecznych.”.
Jak wynika też z postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych z dnia 4 lipca 2018 r. (sygn. akt I UK 327/17, publ. Legalis nr 1833844) ,,wolą
ustawodawcy było, by podstawa wymiaru składek ubezpieczeniowych ustalona była
w deklaracji, składanej przez podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą,
która to deklarowana wysokość jest całkowicie uniezależniona od wysokości przychodu czy
dochodu. Skoro więc sam ustawodawca wybrał takie rozwiązanie, to nawet w sytuacji, gdy
przedsiębiorca nieracjonalnie prowadzi działalność gospodarczą, generując straty, nie oznacza
to, że tak prowadzona działalność traci cechy działalności gospodarczej”. Zatem w przypadku
ubezpieczonych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą obowiązek opłacania
składek na ubezpieczenia społeczne i ich wysokość nie są powiązane z osiągniętym
faktycznie przychodem, lecz wyłącznie z istnieniem tytułu ubezpieczenia i zadeklarowaną
przez ubezpieczonego kwotą, niezależnie od tego, czy ubezpieczony osiąga dochody
i w jakiej wysokości. Ustawodawca pozwolił tej kategorii ubezpieczonych podjąć
samodzielnie decyzję odnośnie do wskazania przychodu stanowiącego podstawę wymiaru
475

składek, ograniczając jego wysokość wyłącznie w odniesieniu do dobrowolnego
ubezpieczenia chorobowego, mimo iż wysokość wypłacanych przez organ rentowy świadczeń
jest zazwyczaj nieekwiwalentna w stosunku do wkładu ubezpieczonego, zwłaszcza
w przypadku krótkiego okresu opłacania składek od wyższej, niż minimalna podstawy
wymiaru składek (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2017 r., sygn. akt I UK
341/16; wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 marca 2017r., sygn. akt III AUa
825/16; wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r., sygn. akt III AUa
53/16; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2016r., sygn. akt III AUa
1347/15; wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 5 października 2016 r., sygn. akt III AUa
393/16; wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 września 2016r., sygn. akt AUa
279/16; wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 10 maja 2016 r., sygn. akt III AUa
2112/15; wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 marca 2016 r., sygn. akt III AUa
1534/15; wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 marca 2016 r., sygn. akt III AUa
1143/15; wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 października 2015 r., sygn. akt III
AUa 602/15; wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 października 2015 r., sygn.
akt III AUa 350/15; wyrok Sądu Apelacyjnego Rzeszowie z dnia 15 lipca 2015r., sygn. akt III
AUa 264/15; wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 maja 2015 r., sygn. akt III AUa
1420/14; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 sierpnia 2010 r., sygn. akt II UK 151/09 –
orzeczenia dostępne na stronie: www.sn.pl; www.orzeczenia.ms.gov.pl).
Niezależnie od powyższego Rzecznik wskazał, że również osiąganie przez
przedsiębiorcę niewielkich przychodów nie musi od razu oznaczać, że wykonywana
działalność gospodarcza nie ma charakteru zarobkowego. Mianowicie ukierunkowanie
prowadzonej działalności na osiąganie zysków stanowi podstawową cechę działalności
gospodarczej. Orzecznictwo sądów zwraca uwagę na element subiektywny, jakim jest cel
(zamiar) osiągania wymiernych korzyści materialnych związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 września 2008 r. (sygn.
akt: II FSK 789/07): „Z oczywistych względów nie każda działalność gospodarcza przynosi
zysk jej właścicielowi. Różne uwarunkowania gospodarcze powodują, że często działalność
gospodarcza przynosi straty. Stąd też tak ważny jest zamiar prowadzenia działalności
„w celu” osiągnięcia zysku. Jeśli prowadzona działalność nie przynosi zysku nie oznacza to,
że przestaje być działalnością gospodarczą”. Podobnie wypowiedział się Sąd Apelacyjny
w Białymstoku w wyroku z dnia 12 grudnia 2014 r. (sygn. akt III AUa 878/14):
„Przynoszenie strat przez daną działalność nie wyklucza zakwalifikowania jej do kategorii
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działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa. Każda działalność gospodarcza
jest obarczona ryzykiem i należy liczyć się z możliwością nieuzyskania przychodu
z

prowadzonej

działalności

gospodarczej,

czyli

poniesienia

straty.

Tym

samym

o zarobkowym charakterze działalności gospodarczej nie decyduje faktyczne osiągnięcie
zysku, lecz zamiar jego osiągnięcia”.
Rzecznik wskazał także, że zgodnie z przywołanymi w niniejszym piśmie orzeczeniami
Sądu Najwyższego, przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej spowodowana stanem
zdrowia, czy też zasiłkiem macierzyńskim lub opieką nad dziećmi nie może być traktowana
na równi z zaprzestaniem wykonywania tej działalności. Ponadto podkreślił, że podstawa
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą
działalność została określona w sposób ryczałtowy, całkowicie uniezależniony od osiąganego
przez tę grupę ubezpieczonych przychodu.
Oczywistym jest, iż ryczałtowe określenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność jest przyczyną odmiennych
konsekwencji ubezpieczeniowych dla tej grupy społecznej, zarówno pozytywnych, jak
i negatywnych. Co za tym idzie, przedsiębiorca, deklarując podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne w ustawowo określonych granicach, działa w granicach prawa,
nawet jeżeli wskutek takiego działania otrzyma wysokie świadczenia. Istotą wszelkich
systemów ubezpieczeniowych, w tym prywatnych, jak i publicznych, jest redukcja
negatywnych konsekwencji wynikających ze zdarzeń losowych, na przykład takich jak:
choroba, starość, wypadek, utrata pracy, a także macierzyństwo. Ryzyko ubezpieczeniowe
to m.in. niepewność co do nastąpienia określonego zdarzenia w warunkach istnienia kilku
możliwości. Ryzyko to ponosi zarówno ubezpieczony, jak i ubezpieczyciel. Ubezpieczony
opłacając składki emerytalne, nie wie, czy kiedykolwiek z nich skorzysta, ani w jakiej
wysokości otrzyma świadczenie emerytalne. Z drugiej strony ubezpieczyciel (w tym
przypadku Zakład) musi liczyć się z tym, iż pewne grupy ubezpieczonych w konkretnych
układach sytuacyjnych zyskają świadczenia w wysokości wyższej od wpłaconych przez tych
ubezpieczonych składek. Przedsiębiorca ma prawo tak kształtować swoją sytuację
ubezpieczeniową z uwzględnieniem realnie grożącego ryzyka ubezpieczeniowego, aby
w razie wystąpienia zdarzenia losowego, zredukować jego negatywne konsekwencje w jak
najwyższym stopniu. Jeżeli w tym celu korzysta z dostępnych narzędzi prawnych w postaci
deklarowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w obrębie ustawowych
limitów, nie można zarzucać mu obejścia prawa. Konsekwentnie i klarownie w tej materii
orzekają sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy, co najmniej od czasu podjęcia Uchwały
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składu siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw
Publicznych z dnia 21 kwietnia 2010 r. (sygn. akt II UZP 1/10).
W ocenie Rzecznika, ZUS, wydając wobec przedsiębiorcy ww. decyzję, powinien
wziąć pod uwagę aspekty, o których mowa powyżej, tak aby wydana decyzja była zgodna
z normami prawnymi wynikającymi z Prawa przedsiębiorców, tj. zasadą „co nie jest prawem
zabronione, jest dozwolone”, zasadą domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasadą
przyjaznej

interpretacji

przepisów,

zasadą

pogłębiania zaufania,

proporcjonalności,

bezstronności i równego traktowania.

c)

Rozstrzygnięcie
Pismem z dnia 5 maja 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował,

że uchylił decyzję z dnia 17 marca 2020 r. i umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie
w sprawie ustalenia podstawy wymiaru składek.

6.

Sprawa postępowania wszczętego na skutek odwołania złożonego przez przedsiębiorcę
od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, nakładającej na
przedsiębiorcę administracyjną karę pieniężną w wysokości 5 000,00 zł.

a)

Stan faktyczny
W dniu 13 lutego 2020 roku Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ)

wydał decyzję, nakładającą na przedsiębiorcę administracyjną karę pieniężną w wysokości
5 000,00 zł. Organ stwierdził, że przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą
w zakresie wytwarzania odpadów bez wymaganego wpisu do rejestru. Kontrola, prowadzona
przez WIOŚ, nie wykazała żadnych innych naruszeń prawa przez przedsiębiorcę.
Przedsiębiorca prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie wyrobu
wędlin, nie zatrudniał w swoim przedsiębiorstwie żadnych pracowników. Wszystkie
czynności, związane zarówno z produkcją i handlem oraz z wszelką obsługą administracyjnoprawną w zakresie wymogów ochrony środowiska wykonywał samodzielnie. Organ I
instancji wskazał w uzasadnieniu decyzji, że przedsiębiorca wytwarzał ,,graniczne” rodzaje
i ilości odpadów, których rodzaj obligował go do prowadzenia uproszczonej ewidencji
odpadów, z zastosowaniem wyłącznie kart przekazania odpadów. Organ stwierdził także,
że przedsiębiorca jako wytwórca odpadów prowadził działalność bez wymaganego wpisu do
rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
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odpadami BDO, prowadzonego przez Marszałka Województwa. W trakcie postępowania
przedsiębiorca dopełnił obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO.

b)

Stanowisko Rzecznika
Zgodnie z treścią art. 1 ustawy o Rzeczniku, Rzecznik stoi na straży praw

mikroprzedsiębiorców
poszanowania
przedsiębiorców

zasady
do

oraz

małych

wolności
władzy

i średnich

działalności

publicznej,

przedsiębiorców,
gospodarczej,

bezstronności

i

w

szczególności

pogłębiania
równego

zaufania

traktowania,

zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych
obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.
Rejestry BDO na podstawie art. 234 ust. 2 ustawy o odpadach powinny były zostać
utworzone najpóźniej do dnia 24 lipca 2018 r.. W związku z treścią Rozporządzenia Ministra
Środowiska w sprawie rodzaju odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku
prowadzenia ewidencji odpadów z dnia 12 grudnia 2014 r., które weszło w życie w dniu
1 stycznia 2015 r. i obowiązywało w okresie przeprowadzania przez WIOŚ kontroli
u przedsiębiorcy, ewidencji nie miał obowiązku prowadzić przedsiębiorca, u którego ilość
odpadów z tworzyw sztucznych nie przekraczała 5 MG/rok. Obowiązujące od dnia 1 stycznia
2020 r. Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów
z dnia 23 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2531), wyłączyło z obowiązku prowadzenia
ewidencji odpadów odpady opakowaniowe z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych, jeśli ilość wytwarzanych odpadów nie przekracza 0,5 Mg/rok.
Jak ustalono w trakcie postępowania administracyjnego prowadzonego przez WIOŚ,
przedsiębiorca wytwarzał odpady w ilości 0,012 Mg/rok, a więc odpady te nie wymagały
prowadzenia ewidencji odpadów. Oznaczało to, że wyłącznie z powodu wytwarzania żużli,
popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów w ilości ok. 0,06 Mg/rok, przedsiębiorca podlegał
obowiązkowi wpisania do rejestru BDO.
W opinii Rzecznika organ naruszył art. 189f § 1 pkt 1 k.p.a., poprzez jego
niezastosowanie w przedmiotowej sprawie, wobec zaistnienia przesłanek w postaci:
a) znikomej wagi naruszenia prawa i
b) zaprzestania przez stronę naruszania prawa.
Rzecznik wskazał także, że dział IVA k.p.a. został wprowadzony do k.p.a. na mocy
noweli z 7 kwietnia 2017 r. jako odpowiedź na zidentyfikowane zarówno w doktrynie,
bieżącej działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, opiniach środowisk prawniczych, jak
i w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów niedostatki związane z sytuacją
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podmiotu w obliczu aktualizacji odpowiedzialności administracyjnej (zob. M. Wincenciak,
Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008 r., s. 267271; R. Stankiewicz, Regulacja administracyjnych kar pieniężnych w KPA po nowelizacji
,,Radca Prawny, Zeszyty naukowe”, 2017/2, s. 10, wystąpienie RPO z 29 stycznia 2013 r.,
RPO-722886-V/2013/PM). (…) Systemowemu przesuwaniu wektora preferencji w systemie
prawa represyjnego sensu largo nie towarzyszyło wykreowanie adekwatnego i analogicznego
względem prawa karnego standardu ochrony praw jednostki. O ile na gruncie
odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej przepisane zostały podstawowe jej zasady,
w formule części ogólnej w Kodeksie karnym, Kodeksie karnym skarbowym i Kodeksie
wykroczeń, o tyle w okresie poprzedzającym wejście w życie noweli z 7 kwietnia 2017 r.
ustawodawca sporadycznie i punktowo zarazem normował zasady odpowiedzialności
administracyjnej. Jak wskazuje się w doktrynie, nowela w omawianym zakresie wpisuje się
także w szerszy trend odstępowania od stricte administracyjnych zasad absolutnej
odpowiedzialności za delikt administracyjny ku rozwiązaniom pośrednim uwzględniającym
ich represyjny, quasi-karny charakter (por. A. Cebera, J.G. Filrlus, (w:) H. Knysiak-Sudyka,
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. el. komentarz do art. 189a, pkt 5).
Przyjęte rozwiązania były też wynikiem ukształtowanej autonomicznej wykładni
konwencyjnego terminu ,,sprawa karna” w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka na gruncie art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, dalej: EKPC). Znalazło to wyraz w uzasadnieniu
projektu noweli, gdzie wskazano, że pośród motywów wprowadzenia ramowej regulacji
normującej zasady nakładania, wymiaru oraz udzielania ulg w wykonaniu kar
administracyjnych odwołano się do treści EKPC (zob. Druk sejmowy nr 1183, s. 70, VIII
kadencji Sejmu).
Reasumując, dział IVA k.p.a., wypełniając systemową lukę w standardzie ochrony praw
jednostki, dostosowuje system prawa administracyjno-karnego do wymogów konstytucyjnych
oraz konwencyjnych (zob. A. Wróbel (w:) A. Wróbel, M. Jaśkowska, KPA Komentarz, 2018,
s. 1189) – vide: wyrok WSA w Poznaniu z dnia 9 października 2019 r., sygn. akt II SA/PO
367/19.
W ocenie Rzecznika wymierzenie przedsiębiorcy administracyjnej kary pieniężnej
w kwocie 5 000,00 zł, było rażącym naruszeniem zasady proporcjonalności, biorąc pod
uwagę przesłanki faktyczne, będące podstawą obowiązku wpisania do rejestru BDO. W opinii
Rzecznika, czyn popełniony przez przedsiębiorcę był znikomej wagi, a ponadto
przedsiębiorca w trakcie trwania kontroli złożył stosowny wniosek o wpis do rejestru.
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Nałożenie kary administracyjnej było dotkliwą sankcją dla mikroprzedsiębiorcy i tym samym
naruszało jego słuszny interes, poprzez znaczne utrudnienie prowadzenia jednoosobowej
działalności gospodarczej.

c)

Rozstrzygnięcie
W dniu 7 października 2020 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie

wydał decyzję, którą uchylił w całości zaskarżoną decyzję Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony

Środowiska

wymierzającą

przedsiębiorcy

administracyjną

karę

pieniężną

w wysokości 5 000,00 zł za prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów bez
wymaganego wpisu do rejestru i umorzył postępowanie pierwszej instancji w całości.

III. Działania informacyjno – edukacyjne podejmowane przez Oddział Terenowy
w Poznaniu
W odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców, a dotyczące
wprowadzenia ułatwień w funkcjonowaniu całego środowiska przedsiębiorców w Polsce,
w dniu 23 stycznia 2020 r. Oddział Terenowy w Poznaniu zorganizował spotkanie
konsultacyjne Rzecznika z organizacjami przedsiębiorców z terenu województw objętych
właściwością miejscową Oddziału. Celem spotkania było przedstawienie i omówienie
najważniejszych postulatów systemowych, które zostały wybrane z propozycji organizacji
należących do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku.
Z kolei realizując postulat ochrony i wsparcia przedsiębiorców z terenu województw
objętych właściwością Oddziału Terenowego w Poznaniu, w celu wspólnego omówienia
zasad wzajemnej współpracy, wymiany informacji, a przede wszystkim zasygnalizowania
dostrzeżonych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej, określenia wspólnych
priorytetów, w dniu 5 marca 2020 r. Oddział Terenowy w Poznaniu zorganizował spotkanie
konsultacyjne z lokalnymi organizacjami przedsiębiorców.
W dniu 24 września 2020 r., w imieniu Rzecznika, pełnomocnik Oddziału Terenowego
w Poznaniu na spotkaniu Polskiej Izby Przedsiębiorców w Poznaniu przedstawił działalność
Biura Rzecznika w zakresie pomocy przedsiębiorcom w okresie pandemii, w tym
podejmowanych działań i postulowanych rozwiązań.
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