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Zadbajmy o lepsze prawo
Mam przyjemność przekazać w  Państwa ręce 
pierwszy raport, będący efektem akcji „Popraw-
my prawo”, przygotowany przez redakcje Prawo.pl 
i  LEX. Wskazujemy w  nim najważniejsze przepisy 
wymagające poprawy, dotyczące: prawników i wy-
miaru sprawiedliwości, podatków, pracy, prawa 
gospodarczego, samorządów i administracji, zdro-
wia, oświaty oraz studentów i aplikantów. Dotyczą 
one zarówno zwykłych ludzi, jak i przedsiębiorców, 
sędziów, kadry medycznej czy urzędników. 

Pilnych zmian wymagają m.in. problematyczne 
regulacje dotyczące spadków czy darowizn go-
tówkowych. Przedsiębiorcy zmagają się nie tylko 
z  pandemią, ale i  podwójnym opodatkowaniem 
spółek komandytowych, dziurawymi przepisami 
o  fakturach i  paragonach, raportowaniem umów 
o dzieło czy zbyt daleko idącymi przepisami o ce-
nach transferowych. Ogromnym problemem jest 
ograniczenie pomocy z  tarczy branżowej 6.0 ze 
względu na zbyt wąską listę kodów PKD. Pracodaw-
cy i pracownicy zasługują wreszcie na kodeksowe 
uregulowanie pracy zdalnej, bo przecież w  takim 
trybie od miesięcy pracują miliony zatrudnionych. 

A  służba zdrowia – m.in. na zmiany w  regula-
cjach o  dodatku covidowym, który podzielił me-
dyków. Długo można by wymieniać – wszystkie 
przepisy do poprawki i  rekomendacje zmian 
znajdą Państwo w  niniejszym raporcie. Podob-
nie jak dane dotyczące produkcji i  inflacji pra-
wa – częstych zmian, coraz krótszego proce-
su legislacyjnego, a  w  efekcie – niskiej jakości  
tworzonych przepisów.

Ogromnie się cieszę, że część problematycz-
nych regulacji została zmieniona już w  trakcie 
trwania akcji „Poprawmy prawo”, po pierwszych 
publikacjach w  serwisie Prawo.pl. I  że tak chęt-
nie włączyli się w  nią Czytelnicy serwisu oraz 
Użytkownicy LEX-a, a  także Eksperci – doskona-
li prawnicy, doradcy podatkowi, akademicy. Do-
brze mieć poczucie, że tak wielu osobom zależy  
na lepszej jakości prawa!

Mam nadzieję, że raport przeczytają z uwagą rów-
nież rządzący oraz ustawodawca, i że przyczyni się 
on do poprawy wielu przepisów.

Włodzimierz Albin
prezes Wolters Kluwer Polska
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Zmiana goni zmianę, a przepisy coraz gorsze
Wspólna akcja Prawo.pl i LEX „Poprawmy prawo” 
trwała formalnie od 14 do 31 grudnia 2020 r., bo 
w tym czasie problematyczne przepisy mogli zgła-
szać także nasi Czytelnicy i  Użytkownicy. Można 
jednak powiedzieć, że w  zasadzie… prowadzi-
my ją przez cały rok. Wciąż piszemy o  zmianach 
w  prawie, o  przepisach wymagających poprawy, 
licznych problemach wynikających z  bubli praw-
nych i  luk w  regulacjach czy o  trybie legislacyj-
nym pozostawiającym coraz więcej do życzenia. 
Nieustannie aktualizujemy akty prawne w  sys-
temie LEX – musimy to robić coraz częściej i co-
raz szybciej. Nowe newsy w  Prawo.pl i  aktuali-
zacje w  LEX pojawiają się nawet co kilka minut 
– to efekt szalonej produkcji prawa i, niestety,  
coraz wyraźniejszej jego inflacji.

Choć zajmujemy się prawem przez całe nasze ży-
cie zawodowe i pracujemy z bardzo profesjonalny-
mi zespołami dziennikarzy i  redaktorów, wszyst-
kim nam coraz trudniej nadążyć za nieustającymi 
zmianami przepisów. Co gorsza, coraz częściej nie 
są to zmiany na lepsze, co pokazuje niniejszy ra-
port. W efekcie – nowelizacja goni nowelizację, jak 
choćby w przypadku tzw. ustawy covidowej, która 

w 2020 r. (począwszy od 8 marca, gdy weszła w ży-
cie) była zmieniana aż 66 razy! Już w dacie wejścia 
w życie nowelizowały ją cztery inne ustawy. 

Tak, niestety, wygląda dzisiejsza prawna rzeczy-
wistość, w której normą stają się nie tylko nocne 
głosowania w Sejmie, ale i coraz bardziej skraca-
ny proces legislacyjny, niekonsultowanie projek-
towanych przepisów, brak vacatio legis czy data 
wejścia w życie przepisów, która jest wcześniejsza 
niż data publikacji aktu zmieniającego. W efekcie 
powstaje prawo słabej jakości.

W naszym raporcie przedstawiamy tylko najważ-
niejsze przepisy wymagające pilnej zmiany – stan 
na koniec 2020 r., wciąż aktualny w dacie niniej-
szej publikacji. Nadal będziemy przyglądać się 
regulacjom do poprawy, do czego zachęcamy rów-
nież naszych Czytelników, Użytkowników i Eksper-
tów, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie 
w naszej pierwszej akcji.

Obiecujemy Państwu kolejny raport w  styczniu 
przyszłego roku. Lepsze prawo zawsze jest warte 
starania!

Ewa Usowicz 
dyrektor Działu Serwisów Informacyjnych  
Wolters Kluwer Polska

Jacek Żmuda
dyrektor Redakcji  
Publikacji Elektronicznych 
Wolters Kluwer Polska
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AKCJA „POPRAWMY PRAWO” 2021

W ramach wspólnej akcji serwisu Prawo.pl i LEX „Poprawmy prawo” chcieliśmy wskazać proble-
matyczne przepisy, które na pewno należy zmienić. Chodziło przede wszystkim o regulacje mające 
istotny wpływ na wymiar sprawiedliwości, prawników, podatki, pracę, działalność gospodarczą, 
zdrowie, oświatę, samorząd i administrację. Do zgłaszania wadliwych aktów prawnych i brakują-
cych przepisów zaprosiliśmy także naszych Czytelników. 

Liczba zgłoszeń przerosła nasze oczekiwania. Potwierdza 
to smutną, niestety, tezę, że z jakością polskiego prawa nie 
jest najlepiej. Przepisy są pełne luk i niejasności, bywają 
sprzeczne ze sobą, z Konstytucją RP czy prawem UE. Po-
prawy wymagają przepisy z niemal każdej dziedziny prawa. 
Stan naszej legislacji pozostawia wiele do życzenia, a jego 
poprawie nie służy dodatkowo pandemiczna rzeczywi-
stość, a w niej masowo i naprędce tworzone prawo. 

Masa problemów wynikała chociażby z tarcz antykryzyso-
wych, brakowało podstaw prawnych do wprowadzanych 
obostrzeń (np. za nienoszenie maseczek) i nowych upraw-
nień (np. zasiłku opiekuńczego dla rodziców opiekujących 
się dziećmi uczącymi się zdalnie), przepisy covidowe po-
zwalały ominąć Prawo budowlane. 

Luki prawne pojawiały się w  zasadach kwarantanny, do-
datku solidarnościowym czy bonie turystycznym. Proble-
matyczne prawo dotyka nie tylko biznesu, ale i  zwykłych 
ludzi. Okazuje się bowiem, że przepisy pozwalają na to, by 
mieć trzech ojców. Niestabilne przepisy dezorganizują ży-
cie społeczne i gospodarcze, destabilizują państwo. 

Część regulacji udaje się poprawić, ale… w  ich miejsce 
pojawiają się zaraz kolejne buble. Istotne wątpliwości 
dotyczyły chociażby zmian zasad opodatkowania spółek 
komandytowych, o których wielokrotnie pisaliśmy, czy do-
datkowych wynagrodzeń dla medyków. 

Są też problemy, które ustawodawca dawno powinien był 
rozwiązać, ale tego nie robi – choćby w zakresie kodekso-
wego uregulowania pracy zdalnej, bo od miesięcy więk-
szość z nas pracuje właśnie w takim trybie.

Luki prawne pojawiały się  
w zasadach kwarantanny,  
dodatku solidarnościowym  
czy bonie turystycznym.
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Część jakościowa

1. Przygotowując raport „Poprawmy prawo”, ba-
daliśmy ustawy i  rozporządzenia obowiązujące 
w 2020 r. oraz uchwalone przez Sejm do 31 grudnia 
2020  r. (czyli także te, które dopiero trafiły do Se-
natu, podpisu prezydenta czy są przed publikacją 
w Dzienniku Ustaw; podobnie – przepisy uchwalone 
przed 2020 r., ale nadal obowiązujące), wskazując:

 » przepisy do poprawienia,

 » brakujące przepisy,

 » przepisy sprzeczne ze sobą, z Konstytucją RP, z pra-
wem UE.

2. Braliśmy pod uwagę problematyczne przepisy, które 
mają przede wszystkim istotny wpływ na:

 » prawników i wymiar sprawiedliwości,

 » podatki,

 » pracę,

 » działalność gospodarczą,

 » zdrowie,

 » oświatę,

 » studentów i aplikantów,

 » samorząd i administrację.

3. Badane przepisy uszeregowaliśmy według wyżej 
wymienionych dziedzin.

4. Przy każdym przepisie do poprawy wskazaliśmy 
problem wymagający reakcji ustawodawcy, reko-
mendacje zmian i link do szerszego omówienia pro-
blemu w serwisie Prawo.pl. 

5. Wskazując regulacje wymagające poprawy, posiłko-
waliśmy się naszą wiedzą i codzienną pracą (redak-
torzy Prawo.pl i LEX) oraz wskazaniami Czytelników 
i Ekspertów (m.in. prawnicy, doradcy podatkowi, sa-
morządy zawodowe, akademicy itp.).

Część ilościowa

Przygotowując „Raport inflacji prawa 2020 – produkcja 
prawa w  Polsce”, wzięliśmy pod uwagę akty prawne, 
które zostały opublikowane w okresie od 1 stycznia do 
31 grudnia 2020 r., we wszystkich dziennikach urzędo-
wych. Szczegółowo, dla zachowania jasności przekazu, 
opracowaliśmy dane dotyczące aktów prawnych publi-
kowanych w Dzienniku Ustaw – w szczególności ustaw 
i rozporządzeń. W raporcie wskazaliśmy dla roku 2020:

1. Liczbę wszystkich aktów opublikowanych we wszyst-
kich dziennikach urzędowych.

2. Liczbę wszystkich zmienionych aktów prawnych.

3. Liczbę zmienionych ustaw i rozporządzeń.

4. Liczbę zmian wygenerowanych w aktach prawnych 
– ogółem oraz z  podziałem na ustawy i  rozporzą-
dzenia.

5. Liczbę wersji czasowych aktów prawnych (ustaw 
i rozporządzeń), które zostały wygenerowane w LEX 
na podstawie zmieniających aktów prawnych. 

6. Liczbę aktów prawnych mających datę wejścia w ży-
cie wcześniejszą niż datę publikacji.

7. Liczbę aktów zmieniających, które miały datę wej-
ścia w życie w dniu publikacji

8. Liczbę wersji czasowych aktów prawnych, które mia-
ły datę wejścia w życie wcześniejszą niż data publi-
kacji.

9. Wskazaliśmy wpływ ilości i  szybkości tworzonego 
prawa na jego stabilność i inflację.

10. Przedstawiliśmy listę 50 najczęściej otwieranych 
ustaw w Open LEX.

11. Przedstawiliśmy listę 50 najczęściej otwieranych ak-
tów prawnych w Open LEX.

METODOLOGIA RAPORTU
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PRZEPISY WYMAGAJĄCE POPRAWY
W czasie trwania naszej akcji typowaliśmy przepisy, które należy zmienić, doprecyzować czy stworzyć – bo w tej 
chwili istnieje luka prawna. Lektura zgłoszeń prowadzi do jednego wniosku – nie ma właściwie gałęzi prawa, 
której regulacje nie wymagałyby poprawy. 

Wybraliśmy najważniejsze i najczęściej wskazywane problemy – te, które wymagają pilnych zmian. Część z nich 
pochodzi od Czytelników, część od redakcji Prawo.pl i LEX.

Przedstawiamy je w podziale na sekcje tematyczne.

PRAWNICY I SĄDY

 Zasady odrzucania spadku 
Należy uregulować kwestię odrzucenia spadku w przypadku, gdy zmarły pozostawił po sobie wyłącznie długi. Obecna 
regulacja jest zła, ponieważ spadek musi zostać odrzucony przez całą rodzinę (dzieci, wnuki, kuzynów itp.), zanim wresz-
cie odziedziczy go Skarb Państwa lub gmina. Po drodze, w procesie odrzucania spadku, zazwyczaj trafiają się małoletni, 
gdzie dodatkowo trzeba uzyskiwać zgodę sądu na odrzucenie spadku przez opiekunów dzieci. Jest to czasochłonna, 
skomplikowana procedura. Tymczasem obowiązuje sześciomiesięczny termin na odrzucenie takiego kłopotliwego spad-
ku. Biegnie on również w czasie, gdy opiekunowie prawni małoletniego starają się o zezwolenie na odrzucenie spadku. 
Choć z orzecznictwa SN wynika, że termin na odrzucenie spadku nie może upłynąć przed wydaniem rozstrzygnięcia przez 
sąd rodzinny, to nie jest jasne, ile czasu mają później rodzice małoletniego na złożenie stosownego oświadczenia.

Rekomendacja zmiany:

Nowelizacja przepisów o odrzucaniu spadku obciążonego długami – doprecyzowanie terminu na złożenie oświad-
czenia o odrzuceniu spadku

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/prawnicy-sady/odrzucenie-spadku-przez-maloletniego-termin-zezwolenie,505831.html

 Przesyłanie oświadczeń do sądu
W sytuacji gdy spadkobierca zdecyduje się złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem, 
ten nie zajmuje się powiadomieniem o tym fakcie pozostałych spadkobierców. Zdaniem Czytelnika Prawo.pl, zawiada-
mianie pozostałych spadkobierców o odrzuceniu spadku przed notariuszem powinno być obowiązkiem notariusza, a nie 
sądu (jak obecnie), bo to notariusz pobiera taksę notarialną za odebranie oświadczenia. Uważa także, że oświadczenie 
o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno być składane wyłącznie przed notariuszem, a nie przed sądem, bo jest to 
typowa czynność notarialna, do której angażowanie sądu jest niepotrzebne.

Rekomendacja zmiany:

Nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (art. 640 i 643 k.p.c.), zobowiązanie notariuszy do powia-
damiania pozostałych spadkobierców o złożeniu oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/prawnicy-sady/zawiadamianie-o-przyjeciu-i-odrzuceniu-spadku-notariusz-czy-sad,505839.html

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/odrzucenie-spadku-przez-maloletniego-termin-zezwolenie,505831.html
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-postepowania-cywilnego-16786199/art-640
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-postepowania-cywilnego-16786199/art-643
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 Luka w przepisach o karze łącznej uderza w oskarżonych 
Czerwcowa tarcza antykryzysowa rzutem na taśmę wprowadziła zmiany także w karze łącznej. Już sam sposób przepro-
wadzania nowelizacji budził duże wątpliwości, a praktyka orzecznicza pokazuje, że we wprowadzonych zmianach jest 
istotna luka. Przepisy przejściowe nie uwzględniają bowiem sytuacji, gdy kary orzeczono zarówno przed, jak i po nowe-
lizacji. Zgodnie z obowiązującym art. 81 tarczy 4.0 dotychczasowe przepisy stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych 
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Analogicznie, przepisy nowe stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych 
po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Problem w  tym, że  ustawa nie określa, co należy uczynić w  przypadku, gdy kary orzeczono przed  i  po dniu wej-
ścia  nowelizacji. A  taka sytuacja wystąpić może choćby w  sytuacji, kiedy dwa wyroki skazujące uprawomocni-
ły się odpowiednio 10 czerwca i  30 czerwca 2020  r. Ministerstwo Sprawiedliwości powinno doprecyzować przepisy,  
bo uderzają w oskarżonych. 

Rekomendacja zmiany:

Doprecyzowanie przepisów o karach łącznych 

Więcej na ten temat: 
www.prawo.pl/prawnicy-sady/kara-laczna-w-tarczy-4-luka-w-przepisach,505526.html 

 

 Brakujące przepisy o nieletnich 
Minęło już pięć lat, odkąd Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził nieprawidłowości przy przedłużaniu pobytu 
nastolatków w polskich schroniskach dla nieletnich. Mimo szumnych zapowiedzi, nadal nie ma ani nowej ustawy o nie-
letnich, ani choćby noweli doprecyzowującej obecne przepisy. Sprawiającym problemy dzieciom nie służy też pande-
mia, która wydłuża czas rozpatrywania ich spraw przez sądy. 

Przyznanie nieletniemu uprawnienia do zaskarżenia rozstrzygnięcia o  zastosowaniu względem niego izolacyjne-
go środka tymczasowego nie zostało niestety powiązane z  określeniem terminu rozpoznania wniesionego zaża-
lenia. Jego sytuacja jest więc gorsza niż dorosłego oskarżonego w  postępowaniu karnym. Zgodnie z  art. 252 par. 3 
k.p.k. zażalenie na postanowienie w  przedmiocie tymczasowego aresztowania sąd rozpoznaje bowiem nie póź-
niej niż przed upływem 7 dni od przekazania sądowi zażalenia wraz z  niezbędnymi aktami. To z  kolei narusza 
konstytucyjną zasadę równości (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP), niewystarczająco chroni prawa dzieci (art. 72 ust. 
1 Konstytucji RP), jest także nie do pogodzenia z  koniecznością zagwarantowania nieletniemu prawa do bez-
zwłocznej kontroli odwoławczej legalności jego dalszego pobytu w  schronisku (art. 5 ust. 4 Konwencji z  4 listopa-
da 1950  r. o  Ochronie Praw Człowieka i  Podstawowych Wolności oraz art. 37 lit. d Konwencji z  20 listopada 1989  r.  
o prawach dziecka). 

Rekomendacja zmiany:

Uchwalenie ustawy o nieletnich 

Więcej na ten temat: 
www.prawo.pl/prawnicy-sady/ustawa-o-nieletnich-pilnie-potrzebna-luki-w-przepisach,505360.html 

 

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/kara-laczna-w-tarczy-4-luka-w-przepisach,505526.html
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/ustawa-o-nieletnich-pilnie-potrzebna-luki-w-przepisach,505360.html
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 Systemowy problem aresztów 
Od kilku lat w statystykach widać ponowny wzrost liczby aresztów, 2020 rok zakończył się pod tym względem kolejnym 
rekordem, i to mimo że w zakresie samej przestępczości rekordów już nie ma. W ocenie prawników jedną z wielu bo-
lączek jest też samo przedłużanie aresztów – często automatyczne i bez obowiązku doprowadzenia podejrzanego czy 
oskarżonego. Rozmówcy portalu podkreślają, że uderza to w prawo do obrony i w pewien standard wynikający choćby 
z praw człowieka. Nieco inaczej patrzą na to sami sędziowie – widzą pewne niedoskonałości prawa, ale jak podkreślają, 
podstawą powinna być w tym zakresie elastyczność ich decyzji. Jak sąd ma decydować o dalszym losie aresztowane-
go, jeśli nie ma z nim bezpośredniego kontaktu, nie przesłuchuje go, opiera się wyłącznie na aktach? Tak naprawdę 
taka decyzja ogranicza się do kontroli toku postępowania, weryfikacji ogólnych i szczególnych przesłanek stosowania 
tymczasowego aresztowania oraz sprawdzenia, czy rzeczywiście ze względu na szczególne okoliczności nie można było 
ukończyć postępowania w okresie dotychczasowego trwania aresztu, a także zweryfikowania, czy istnieje potrzeba dal-
szego stosowania tymczasowego aresztowania.

Rekomendacja zmiany:

Zmiana zasad dotyczących przedłużania aresztów 

Więcej na ten temat: 
www.prawo.pl/prawnicy-sady/przedluzenie-aresztu-aresztowany-powinien-byc-doprowadzany-na,504992.html 

 Nadal problem z zażaleniami poziomymi – luki w katalogu 
Doprecyzowania  wymagają kwestie  ustalenia, który sąd jest właściwy do rozpoznania zażalenia kuratora usta-
nowionego dla strony w  postępowaniu cywilnym (np. kuratora dla pozwanego nieznanego z  miejsca pobytu). Trud-
no szukać odpowiedzi w  art. 394,  jak również w  art. 394(1a)  Kodeksu postępowania cywilnego. Co prawda,  na pod-
stawie art. 394(1a) par. 1 pkt 9 k.p.c. można przypuszczać, że to inny skład sądu pierwszej instancji jest właściwy do 
rozpoznania takich zażaleń, niemniej literalnie nie wynika to z treści tego przepisu. Mówi on bowiem o zażaleniu na 
postanowienia, których przedmiotem jest: zwrot zaliczki, zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej 
z  urzędu oraz wynagrodzenie biegłego, mediatora i  należności świadka, a  także koszty przyznane w  nakazie zapła-
ty, jeżeli nie wniesiono środka zaskarżenia od nakazu. Wydaje się, że ustawodawca zapomniał w tym przepisie o wy-
nagrodzeniu kuratora, a  to, że na takie postanowienie przysługuje  zażalenie,  wynika choćby z  art. 22 pkt 4 ustawy 
z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, który stanowi o opłacie za zażalenie na postanowienie  
o wynagrodzeniu kuratora. 

Kolejny problem pojawia się w sytuacji, gdy jedna ze stron sprawy (np. powód) składa apelację od całości wyroku, w któ-
rym m.in. przyznano wynagrodzenie kuratora, a kurator ten, działający za pozwanego nieznanego z miejsca pobytu, skła-
da zażalenie na zawarte w wyroku postanowienie dotyczące przyznanego mu wynagrodzenia. Problemem w tej sytuacji 
jest określenie, czy apelację i zażalenie powinien rozpoznać sąd drugiej instancji, czy może do rozpoznania tych środków 
zaskarżenia właściwe są dwa różne sądy, tj. sąd drugiej instancji – w odniesieniu do apelacji, a inny skład sądu pierwszej 
instancji – w odniesieniu do zażalenia kuratora. 

Rekomendacja zmiany: 

Doprecyzowanie przepisów o właściwości sądów 

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/prawnicy-sady/zazalenia-poziome-luka-w-katalogu-spraw,505424.html 

 

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/przedluzenie-aresztu-aresztowany-powinien-byc-doprowadzany-na,504992.html
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/zazalenia-poziome-luka-w-katalogu-spraw,505424.html
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 Kary dla pracodawców kryjących alimenciarzy powinny być wyższe
Mimo kampanii społecznych, zmian w Kodeksie karnym, wreszcie – kar dla pracodawców zatrudniających na czarno 
dłużników alimentacyjnych, ich zaległości zamiast spadać – rosną. Trudno ukarać firmę, która płaci alimenciarzowi „pod 
stołem” – zbyt wiele przesłanek musi zostać spełnionych łącznie. Nie wiadomo też, kto ma weryfikować, czy oficjalna 
pensja takiego pracownika nie jest zaniżana. Na problem zwracają uwagę m.in. komornicy. Jak podkreślają, kara dla 
pracodawcy – nawet wysoka – nie przyniesie zamierzonego skutku, jeśli sposób jej egzekwowania będzie problemem. 
Ważna jest bowiem jej nieuchronność. A to z kolei powinno wiązać się ze stworzeniem systemu, aparatu państwowego, 
który by takich dłużników wychwycił w sposób racjonalny oraz pozwolił na wskazanie nierzetelnych pracodawców.

Rekomendacja zmiany:

Poprawa egzekwowania kar za ukrywanie alimenciarzy

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/prawnicy-sady/wyzsze-kary-dla-pracodawcow-kryjacych-alimenciarzy-zmiany-w,505393.html

 Odwołanie komornika z powodu wieku
Artykuły 15a ust. 1 pkt 3 oraz 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych, stanowiące o obligatoryjnym odwołaniu 
komornika sądowego ze stanowiska wyłącznie z powodu ukończenia 65. roku życia, stanowią przejaw dyskryminacji 
bezpośredniej w rozumieniu art. 2 ust. 2 i art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady nr 2000/78/WE i nie powinny być stosowane. Tym 
samym przepis art. 19 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy jako przepis niezgodny z wymogami prawa unijnego (sprzeczności z dyrek-
tywą) nie powinien być zastosowany.

Rekomendacja zmiany:

Zmiana przepisów o odwołaniu komornika ze stanowiska

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/prawnicy-sady/odwolanie-komornika-po-ukonczeniu-65-lat-przepis-niezgodny-z,505566.html

 Potrzebne zmiany w e-arbitrażu 
E-arbitraż może być szansą dla sądów przeciążonych z powodu zaległości z okresu pandemii. Problem jednak w tym, 
że – jak podkreślają prawnicy – w polskim prawie nadal istnieją bariery dla stosowania tego typu rozwiązania w spra-
wach drobniejszych, mniejszej wagi, ale o masowej skali, jak choćby tych dotyczących zakupów internetowych. Znie-
chęcają uciążliwe postępowanie klauzulowe i  wysoka opłata. Konieczne jest przemyślenie kwestii kontroli wyroków 
sądów polubownych przez system sądownictwa powszechnego poprzez powrót do poprzedniego stanu prawnego, gdzie 
klauzule wykonalności wyrokom sądów polubownych nadawały sądy powszechne właściwości ogólnej dłużnika. Drugą 
postulowaną zmianą jest objęcie stałych sądów polubownych mechanizmami kontrolnymi o charakterze regulacyjnym. 
Problem zdaje się dostrzegać też Ministerstwo Sprawiedliwości. Z nieoficjalnych informacji Prawo.pl wynika, że rozważa 
wprowadzenie swoistej zachęty do rozstrzygnięcia sprawy w sądzie polubownym. Strony, które w trakcie postępowania 
zdecydowałyby się na arbitraż, miałyby dostawać zwrot części opłaty sądowej. 

Rekomendacja zmiany:

Upowszechnienie e-arbitrażu

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/prawnicy-sady/e-arbitraz-nie-w-sprawach-drobnych-potrzebne-zmiany-w-przepisach,505053.html

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/wyzsze-kary-dla-pracodawcow-kryjacych-alimenciarzy-zmiany-w,505393.html
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/odwolanie-komornika-po-ukonczeniu-65-lat-przepis-niezgodny-z,505566.html
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/e-arbitraz-nie-w-sprawach-drobnych-potrzebne-zmiany-w-przepisach,505053.html
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 Przepisy o przeciwdziałaniu narkomanii – do zmiany
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii wymaga zmian i doprecyzowania – alarmują prawnicy i policjanci, którzy na co 
dzień zajmują się ściganiem takiej przestępczości. Problemów jest wiele – od błędów w nazwach substancji, po brak 
definicji znacznej czy nieznacznej ilości, np. nowej substancji psychoaktywnej. Bez tego łatwo o błędy w śledztwie czy 
niezasadne uniknięcie odpowiedzialności. Problemy dotyczą różnych kwestii, choć głównie w zakresie nowych substan-
cji psychoaktywnych. To tym bardziej istotne, bo od 30 listopada 2020 r. policjanci mogą stosować kontrolę operacyjną 
także w przypadku posiadania nowych substancji psychotropowych. – Nieprecyzyjne przepisy powodują, że wiele będzie 
zależało od wiedzy i doświadczenia funkcjonariusza – wskazują rozmówcy serwisu Prawo.pl.

Kolejna kwestia to zakres art. 62b ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, który znalazł się w art. 19 ust. 1 ustawy o Policji 
oraz art. 31 ust. 1 ustawy o Żandarmerii Wojskowej (katalog czynów, w których można stosować kontrolę operacyjną). 
Uwzględniono m.in. ust. 1, który dotyczy posiadania nowych substancji psychoaktywnych, za co grozi jedynie kara grzyw-
ny. W ocenie ekspertów kontrola operacyjna nie powinna być stosowana w tego typu sytuacjach. 

Rekomendacja zmiany:

Zdefiniowanie pojęcia znacznej i nieznacznej ilości substancji psychoaktywnej i doprecyzowanie ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii; szybsze wprowadzanie zmian w wykazach substancji psychotropowych, środków odurzają-
cych oraz nowych substancji psychoaktywnych

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/prawnicy-sady/nowe-substancje-psychoaktywne-i-narkotyki-problemy-z-definicjami,505868.html
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KOMENTARZ

Prof. Andrzej Zoll
były prezes Trybunału Konstytucyjnego,  
były Rzecznik Praw Obywatelskich

Ukrywanie przez doklejanie

Z  wielkim niepokojem obserwuję w  ostatnim czasie 
lawinowe wręcz pogarszanie się poziomu legislacji 
w Polsce. Jako karnistę szczególnie niepokoi mnie ja-
kość zmian w prawie karnym, a już szczególnie na kry-
tykę zasługują wielokrotne w  ubiegłym roku zmiany 
w kodeksach karnych. Szczególnie że większość z nich 
była dokonywana nie wprost i  przy otwartej kurty-
nie, ale z  ukrycia, poprzez doklejanie ich do innych 
nowelizacji, a najwięcej – do wielokrotnie zmienianej 
ustawy dotyczącej walki z pandemią koronawirusa. To 
praktyka niekonstytucyjna, wbrew dobrym standar-
dom stanowienia prawa, to często próba ukrywania 
przed opinią publiczną kontrowersyjnych zmian. 

Nie protestowałbym, gdyby chodziło o  zmiany ma-
jące pomagać w zwalczaniu pandemii albo uspraw-
niać funkcjonowanie państwa i  jego instytucji 
w  tym czasie. Rzeczywiście nadzwyczajna sytuacja 
wymaga dostosowania do niej w  pewnym zakre-
sie także wymiaru sprawiedliwości. Ale proces le-
gislacyjny dotyczący kodeksów, ze względu na ich 
szczególną pozycję w  systemie prawnym, wymaga  
innego postępowania. 

Projekty muszą być znacznie wcześniej przedstawia-
ne posłom niż przy zwykłych ustawach, muszą też 
być konsultowane, poddane ocenie prawników. Nie 
można inaczej stanowić przepisów, które tak bardzo 
ingerują w  prawa obywatelskie. To jest niedopusz-
czalne, to jest psucie prawa. I jest w tej sprawie waż-
ne orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Gdy ja 
tam pracowałem, mieliśmy m.in. sprawę związaną 
z ustawą budżetową, w której zmieniono też kwestie 
niezwiązane z  tą ustawą. Trybunał stwierdził wów-
czas wyraźnie, że tak nie można, że ustawa budżeto-
wa może dotyczyć tylko spraw związanych z budże-
tem państwa, z  dochodami i  wydatkami. Ta zasada 
powinna być stosowana generalnie w  legislacji, bo 
zagrożenie płynące z  niedobrej praktyki doklejania 
dotyczy wszystkich dziedzin prawa. Jestem przeko-
nany, że wiele z  uchwalonych w  ostatnich miesią-
cach zmian w  prawie karnym poprzez doklejenie 
ich do ustaw covidowych spowodowało, iż nie tylko 
szeroka opinia publiczna, ale także wielu prawni-
ków ich nie zauważyło. Nie było więc odpowied-
niej debaty, nie było szans na ewentualną krytykę,  
na zgłaszanie uwag.
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PODATKI

 Darowizna w gotówce – raz z podatkiem, raz bez 
Obowiązek zapłacenia podatku od spadków i darowizn zależy od dwóch podstawowych kwestii. Ważne jest po pierwsze 
– kto komu darowiznę lub spadek przekazuje, po drugie – jaka jest wartość prezentu czy spadku. Przepisy ustawy o po-
datku od spadków i darowizn dzielą bowiem podatników na kilka grup. Dla tematu darowizn gotówkowych najważniejsza 
jest grupa zerowa. Przepisy zaliczają do niej najbliższą rodzinę (małżonkę, małżonka, dzieci, wnuki, rodziców, dziadków, 
pasierba, pasierbicę, rodzeństwo, ojczyma i  macochę). Może być ona zwolniona z  konieczności zapłacenia podatku 
od spadków i  darowizn – bez względu na ich wartość – po spełnieniu dwóch warunków. Pierwszym jest zgłoszenie 
otrzymania darowizny do urzędu skarbowego w ciągu pół roku. Drugim jest udokumentowanie otrzymania pieniędzy 
dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek inny niż płatniczy w banku lub spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. I to pojęcie przekazania na rachunek nabywcy okazuje 
się najbardziej problematyczne.

Najnowsze wyroki potwierdzają, że sądy nie mogą się zdecydować, jak traktować darowizny pieniężne w  najbliższej 
rodzinie. Według fiskusa do zwolnienia z podatku konieczny jest przelew środków. Sądy za każdym razem mówią jed-
nak coś innego. Raz twierdzą, że musi być przelew, innym razem, że wystarczy gotówka, ale trzeba ją wpłacić do banku. 
Przepisy wymagają pilnej poprawy.

Rekomendacja zmiany:

Doprecyzowanie przepisów o darowiznach pieniężnych przekazywanych przez członków najbliższej rodziny

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/podatki/podatek-od-darowizny-pieniedzy-w-gotowce-w-rodzinie-czy-przelew,503189.html

 Trudno uniknąć podatku po sprzedaży mieszkania 
Przepisy dotyczące ulgi mieszkaniowej wciąż budzą wątpliwości. 

Generalnie dochody ze sprzedaży mieszkania po upływie pięciu lat od jego nabycia są zwolnione z PIT. Wcześniejsze 
zbycie nieruchomości powoduje jednak konieczność zapłacenia podatku od dochodu. Przepisy ustawy o PIT dają możli-
wość skorzystania ze specjalnego zwolnienia, jeśli uzyskany dochód przeznaczy się na realizację własnych celów miesz-
kaniowych. Jest to jednak źródłem istotnych wątpliwości i sporów. Problemy potęguje niejednolita praktyka organów 
podatkowych i sądów administracyjnych. Niejasna jest już sama definicja własnych celów mieszkaniowych. Tymczasem 
ma ona podstawowe znaczenie dla skorzystania z prawa do zwolnienia z PIT. Nie jest również jasne, kiedy należy rozpo-
cząć realizację własnych celów mieszkaniowych. Przepisy w tym zakresie powinny być pilnie zmienione. 

Rekomendacja zmiany:

Stworzenie jasnej i precyzyjnej definicji pojęcia własnych celów mieszkaniowych

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/podatki/podatek-od-sprzedazy-mieszkania-nieruchomosci-w-2020-roku-i-2021,505148.html

https://www.prawo.pl/podatki/podatek-od-darowizny-pieniedzy-w-gotowce-w-rodzinie-czy-przelew,503189.html
https://www.prawo.pl/podatki/podatek-od-sprzedazy-mieszkania-nieruchomosci-w-2020-roku-i-2021,505148.html
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 Spółki komandytowe – przepisy pozwalają odroczyć podwójne opodatkowanie, ale nie mówią 
w jaki sposób
1 stycznia 2021 r. istotnie zmieniły się zasady opodatkowania spółek komandytowych. Stały się one podatnikami CIT. 
Oznacza to konieczność dwukrotnego poboru podatku – najpierw podatek zapłaci spółka, potem – jej wspólnicy.

 Z przepisów wynika, że spółka komandytowa może jednak postanowić o zastosowaniu nowych regulacji do przychodów 
i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce, począwszy od 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka uzyska status 
podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r. Nie rozwiązuje to jednak problemu podwój-
nego obłożenia podatkiem. Nie wiadomo też, w jakiej formie, przez kogo ani kiedy powinna zostać podjęta ta decyzja. 
Niejasności dotyczą dodatkowo kwestii zamykania ksiąg rachunkowych, jak i  sporządzania sprawozdań finansowych. 
Przepisy w tym zakresie wymagają pilnej poprawy.

Rekomendacja zmiany:

Możliwość odroczenia terminu opodatkowania spółek komandytowych według nowych zasad do 1 stycznia 2022 r. 
Doprecyzowanie zasad dotyczących zawiadomienia organów podatkowych o chęci późniejszego rozliczenia CIT od 
spółek komandytowych poprzez wskazanie, kto powinien podjąć taką decyzję oraz kogo i według jakich zasad na-
leży zawiadomić 

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/podatki/sposoby-na-unikniecie-opodatkowania-cit-spolek-komandytowych,505496.html

 Wciąż trwa spór, gdzie kończy się księgowość, a zaczyna doradztwo podatkowe
Pojawia się coraz więcej zarzutów, że księgowi wchodzą w kompetencje doradców podatkowych i świadczą usługi do-
radztwa bez wymaganych uprawnień. Do prokuratury trafiają nawet zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Po-
trzebna jest pilna zmiana prawa i precyzyjne określenie zakresu usług doradztwa podatkowego. 

Problem jest istotny – nawet 50 tys. zł kary mogą zapłacić osoby i firmy, które świadczą usługi doradztwa podatkowego 
bez wymaganych uprawnień. Dla niewielkiego biura rachunkowego to duża kwota. 

Problematyczna jest zwłaszcza kwestia udzielania porad, opinii i wyjaśnień z zakresu m.in. obowiązków podatkowych. 
Te zapisy są bardzo ogólnikowe i w konsekwencji mogą być zbyt szeroko interpretowane – za doradztwo można uznać 
udzielanie jakichkolwiek porad. Nie określa się bowiem, czy czynnością zastrzeżoną dla doradców podatkowych są 
jedynie sprawy złożone, jak na przykład opracowanie strategii podatkowej przedsiębiorcy. Brakuje również wyjaśnienia, 
czy chodzi o porady udzielane pisemnie, w postaci sformalizowanej. Z przepisów nie wynika wprost, czy czynnością 
zastrzeżoną jest prowadzenie bieżącego doradztwa, niezbędnego do prawidłowego prowadzenia ksiąg podatkowych. 
Nie wiadomo również, czy ograniczenie dotyczy odrębnej usługi doradztwa, czy mieszczącej się w granicach niezbędnych 
do rzetelnego prowadzenia ksiąg podatkowych.

Rekomendacja zmiany:

Doprecyzowanie w ustawie o doradztwie podatkowym katalogu czynności, które są zarezerwowane dla doradców 
podatkowych 

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/podatki/gdzie-konczy-sie-ksiegowosc-a-zaczyna-doradztwo-podatkowe,505354.html

https://www.prawo.pl/podatki/sposoby-na-unikniecie-opodatkowania-cit-spolek-komandytowych,505496.html
https://www.prawo.pl/podatki/gdzie-konczy-sie-ksiegowosc-a-zaczyna-doradztwo-podatkowe,505354.html
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 Trzeba poprawić ulgi dla innowatorów
Ulga na robotyzację, zatrudnienie innowacyjnych pracowników i  ulga na prototypy – to niektóre z  planowanych 
zmian w rozliczaniu podatków, które mają wesprzeć firmy i działania prorozwojowe. Nowe ulgi dla innowatorów po-
jawią się już w  przyszłym roku. Problem jednak w  tym, że z  obecnych rozwiązań – ulgi badawczo-rozwojowej i  tzw. 
IP Box – korzysta niewielu przedsiębiorców. W  zakresie rozliczenia ulgi IP Box nie jest oczywiste chociażby, w  jaki 
sposób należy prowadzić wymagane ewidencje – czy na bieżąco, czy na koniec roku przed rocznym rozliczeniem. Po-
prawy wymaga również zasada, z  której wynika, że nie jest możliwe jednoczesne stosowanie ulgi badawczo-rozwo-
jowej oraz 5-procentowej stawki podatkowej w  ramach IP Box w  stosunku do tego samego dochodu. Przepisy po-
winny być uzupełnione w  taki sposób, aby także w  kalkulacji dochodu z  IP Box można było dodatkowo uwzględnić  
koszty kwalifikowane do ulgi badawczo-rozwojowej.

Rekomendacja zmiany:

Doprecyzowanie przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji kosztów i ich rozliczania

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/podatki/ulgi-na-innowacje-dla-firm-innowacyjnych-w-pit-i-cit,504820.html

 Przepisy o paragonach i fakturach uproszczonych do pilnej poprawy
Paragony do 450 zł zawierające NIP nabywcy stanowią faktury uproszczone. Tak wynika z przepisów i objaśnień resortu 
finansów wydanych 16 października 2020 r. Poważnym problemem jest jednak numer takiej faktury. Z objaśnień wynika, 
że numer paragonu fiskalnego jest kolejnym elementem paragonu umieszczonym po łącznej wartości sprzedaży brut-
to, przed numerem kasy i oznaczeniem kasjera. Wystarczy jednak spojrzeć na takie paragony wystawiane przez kilku 
różnych sprzedawców, w tym także sieci dużych sklepów, aby stwierdzić, że niekoniecznie jest tu zachowana zasada, 
zapisana w art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, że faktura powinna zawierać kolejny numer nadany w ramach jednej lub 
więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę.

Firmy nie wiedzą, jak stosować przepisy w zakresie wystawiania faktur do paragonów przy transakcjach do 450 zł. Kra-
jowa Informacja Skarbowa wydaje sprzeczne interpretacje, a dostępne objaśnienia niewiele pomogły. Sklepy natomiast 
nie wiedzą, jak dokumentować sprzedaż, a  ich klienci mają problemy z odliczeniem podatku. Zmiana przepisów jest 
konieczna – i to szybko. 

Rekomendacja zmiany:

Wskazanie w przepisach, czy można wystawiać faktury do paragonów do kwoty 450 zł

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/podatki/paragony-do-450-zlotych-i-faktury-uproszczone-przepisy-do-poprawy,505081.html

 Pracownikom zdalnym trudno uniknąć podatku od dofinansowania do rachunków 
Końca epidemii nie widać, więc tam, gdzie to możliwe, firmy przedłużają możliwość pracy zdalnej. Szukają też sposobów, 
by zrekompensować pracownikom wyższe koszty domowej energii czy internetu. Sytuację utrudniają im jednak przepisy, 
bo od takiego dofinansowania trudno jest uniknąć podatku. MF powinien pilnie zmienić prawo i dać możliwość skorzy-
stania ze zwolnienia z PIT.

https://www.prawo.pl/podatki/ulgi-na-innowacje-dla-firm-innowacyjnych-w-pit-i-cit,504820.html
https://www.prawo.pl/podatki/paragony-do-450-zlotych-i-faktury-uproszczone-przepisy-do-poprawy,505081.html


Poprawmy prawo – Raport 2021

17

Z przepisów wynika, że pracodawca ma obowiązek m.in. dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania 
pracy w formie telepracy, spełniający określone wymagania. Musi też ten sprzęt ubezpieczyć, pokryć koszty związane 
z serwisem, instalacją, eksploatacją. Jeżeli zaś praca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca ma prawo 
przeprowadzać kontrolę jej wykonywania oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Zasady te wynikają z Kodeksu pracy. Pro-
blem jednak w tym, że te przepisy dotyczą tylko telepracy. Praca zdalna nie jest jednak telepracą. Mimo że z koronawiru-
sem i jego skutkami zmagamy się już niemal rok, w prawie pracy w dalszym ciągu nie ma żadnych regulacji dotyczących 
pracy zdalnej.

Praca w domu powoduje, że pracownicy ponoszą m.in. wyższe koszty prądu, wody czy innych mediów. Niektóre firmy za-
częły więc wypłacać załodze rekompensaty za używanie domowych urządzeń. Nie wiadomo jednak, jak obliczać wartość 
wypłacanego świadczenia, zwłaszcza w  kontekście ewentualnego przychodu i  konieczności zapłacenia dodatkowego 
podatku dochodowego. Problemem może być wyliczenie wartości ekwiwalentu. Jak bowiem policzyć zużycie komputera 
przez okres pracy zdalnej czy np. zużycie prądu przez taki sprzęt?

Rekomendacja zmiany: 

Rozszerzenie katalogu świadczeń pracowniczych zwolnionych z PIT. Wprowadzenie zwolnienia do wartości zryczał-
towanej np. 100 czy 150 zł miesięcznie

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/podatki/zwrot-za-prad-i-internet-przy-pracy-zdalnej-a-podatek-dochodowy,505864.html

 Jeden wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, wiele problemów firm 
Do końca stycznia firmy będą musiały złożyć deklarację na podatek od nieruchomości na 2021 rok. Będą mogły za-
stosować jeden wzór formularza, obowiązujący we wszystkim gminach. Ujednolicenie wzoru formularza we wszystkim 
gminach w Polsce miało ułatwić życie podatnikom. Właściciele nieruchomości położonych w kilku miejscowościach nie 
unikną jednak konieczności sprawdzania stron poszczególnych urzędów i weryfikacji przyjętych w danej gminie sta-
wek podatkowych. W formularzach trzeba będzie odrębnie wskazywać poszczególne nieruchomości. Podanie zbiorczych 
wartości nie wystarczy. Skarbówka będzie mogła od razu przeanalizować przedmiot opodatkowania.

Słusznym rozwiązaniem wydaje się zmiana prawa i doprowadzenie do sytuacji, w której Ministerstwo Finansów publi-
kowałoby wykaz stawek przyjętych przez poszczególne gminy na początku roku. Dane te resort i  tak posiada. Gminy 
raportują je do końca marca.

Rekomendacja zmiany:

Zmiana przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i publikowanie przez Ministerstwo Finansów zestawie-
nia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w poszczególnych gminach

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/podatki/jeden-wzor-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomosci-stawki-i,505230.html

https://www.prawo.pl/podatki/zwrot-za-prad-i-internet-przy-pracy-zdalnej-a-podatek-dochodowy,505864.html
https://www.prawo.pl/podatki/jeden-wzor-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomosci-stawki-i,505230.html
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 Przepisy o cenach transferowych – tylko do transakcji transgranicznych
Regulacje dotyczące cen transferowych powinny dotyczyć wyłącznie operacji transgranicznych (art. 11a–11t ustawy o CIT 
oraz art. 23m–23zf ustawy o PIT). Nie ma potrzeby dokumentowania transakcji krajowych, od których podatek finalnie 
i  tak płacony jest w Polsce. Poprawy wymagają również przepisy dotyczące zwolnienia wynikającego z art. 11n pkt 1 
ustawy o CIT oraz art. 23z pkt 1 ustawy o PIT. Powinno się wykreślić wymóg braku straty podatkowej lub dopuścić stratę 
podatkową występującą u jednej ze stron. W przeciwnym razie mamy zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Gdy podmiot 
nr 1 zawarł kilkanaście umów pożyczek, przez to, że jeden z tych podmiotów ma stratę, żaden nie może korzystać ze 
zwolnienia. To absurdalne zwłaszcza w sytuacji, gdy strata u jednego z podmiotów wynosi kilkaset złotych, a dochody 
u  każdego z  pozostałych podmiotów wynoszą kilkanaście/kilkadziesiąt milionów złotych. Nieuzasadnione jest także 
w czasach COVID-19 oraz innych klęsk żywiołowych obostrzenie dotyczące 50 proc. spadku obrotów. Ktoś może mieć 
przychody zafakturowane bez zmian, ale odczuwać brak płynności finansowej. 

Konieczne jest też znowelizowanie przepisów o terminie ważności certyfikatów rezydencji. Przepisy tarczy 4.0 dają płat-
nikowi możliwość posłużenia się w okresie epidemii czy zagrożenia epidemicznego oraz dwa miesiące po ich zakoń-
czeniu posiadanym certyfikatem rezydencji podatnika wydanym na 2019 r. W takim przypadku konieczne jest jedynie 
uzyskanie oświadczenia podatnika, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie. Odniesienie się wyłącznie do roku 2019 
oznacza, że nie jest możliwe przedłużenie na takich samych zasadach ważności certyfikatu kontrahenta wydanego na 
rok 2020. To z kolei powodować może duże problemy praktyczne.

Rekomendacja zmiany:

Wyłączenie z obowiązku dokumentowania cen transferowych i raportowania schematów podatkowych w odniesie-
niu do transakcji krajowych; wydłużenie terminu ważności certyfikatów rezydencji z 2020 r.

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/podatki/certyfikaty-rezydencji-traca-waznosc-w-czasie-epidemii-covid-19,505806.html

https://www.prawo.pl/podatki/certyfikaty-rezydencji-traca-waznosc-w-czasie-epidemii-covid-19,505806.html
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KOMENTARZ

Czasem wystarczą niewielkie zmiany, by ulżyć podatnikom

Wielokrotnie w  doktrynie podatkowej podkreślano, 
że przepisy podatkowe, zwłaszcza te, które przyznają 
podatnikom określone preferencje podatkowe (np. 
ulgi, zwolnienia), nie powinny być dla nich pułapką. 
Polega ona na tym, że skorzystanie z tych preferencji 
nie tylko nie przynosi podatnikom zamierzonej ko-
rzyści, ale kończy się dla nich często koniecznością 
zapłacenia kar i odsetek za zwłokę, a w wielu przy-
padkach poniesienia kosztów związanych z prowa-
dzeniem postępowań sądowych. Podatnik, który nie 
zdecydował się z nich skorzystać, jest często w lep-
szej sytuacji niż ten, który często pod wpływem wy-
powiedzi przedstawicieli władzy na temat nowych, 
przyjaznych podatnikom rozwiązań podatkowych 
postanawia w dobrej wierze z nich skorzystać.

Przykłady niejasnego prawa wskazane w  raporcie 
dotyczą w  kilku przypadkach przepisów adresowa-
nych do przeciętnych obywateli, którzy dokonują 
darowizn w kręgu rodziny lub sprzedają mieszkania, 
albo przedsiębiorców, którzy prowadzą małe  biura 

rachunkowe i np. chcą skorzystać z uproszczeń w za-
kresie dokumentowania zakupów w zakresie podat-
ku VAT. W  odniesieniu do takich podatników usta-
wodawca powinien szczególnie zadbać o  poziom 
legislacji podatkowej, aby przepisy, które w założe-
niu miały przynieść im korzyści, nie okazały się dla 
nich pułapką. 

Z  kolei przepisy adresowane do profesjonalnych 
podatników często charakteryzują się brakiem re-
alizmu ustawodawcy co do zasad prowadzenia 
biznesu, podstawowej znajomości, jak działają 
dane podmioty i  jakie stosują procedury (np. po-
mysł jednej deklaracji w  podatku od nieruchomo-
ści). Często wystarczy po prostu uwzględnić uwagi 
zgłaszane w  konsultacjach społecznych projektów 
ustaw, aby zaoszczędzić tym podmiotom dalszych 
komplikacji. Czasami też niewielkie zmiany, jak 
np. proponowane w  raporcie dla ważności certy-
fikatu rezydencji, pozwalają na uniknięcie wielu  
czasochłonnych formalności. 

Prof. Hanna Litwińczuk
Wydział Prawa i Administracji  
Uniwersytetu Warszawskiego
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KADRY I BHP

 Przerwa na karmienie piersią nawet... nastolatka 
Nie ma żadnych ograniczeń czasowych do korzystania przez pracownicę z prawa do przerw na karmienie dziecka piersią. 
Przepis nie uzależnia tego ani od wieku dziecka, ani od udowodnienia faktu jego karmienia w ten sposób. Zdaniem eks-
pertów, prawo wymaga zmiany, bo rodzi wątpliwości, a pracodawca nie ma możliwości zakwestionowania uprawnienia, 
nawet gdy dochodzi do nadużyć. Chodzi o art. 187 Kodeksu pracy, który reguluje sprawę przerwy na karmienie piersią 
dziecka, którą pracodawca zobowiązany jest wliczać do czasu pracy. Zgodnie z ww. art. 187 par. 1 k.p., pracownica karmią-
ca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. 

Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na kar-
mienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. Brak limitowania przez przepisy Kodeksu pracy okresu kar-
mienia piersią, a w konsekwencji płatne zwolnienia w pracy, zdają się uzasadniać obawę pracodawców, że przerwy te nie 
są wykorzystywane zgodnie z celem, jaki im przeznaczono. Mimo to pracodawca nie może odmówić przerwy, stanowiłoby 
to bowiem wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Rekomendacja zmiany:

Należy bezwzględnie określić okres korzystania z przerw na karmienie i wprowadzić obowiązek dostarczenia za-
świadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt karmienia. Należy także dopuścić do możliwości korzystania z tego 
uprawnienia pracownice i pracowników, karmiących pokarmem sztucznym

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/kadry/wadliwy-przepis-pozwala-pracownicom-korzystac-z-przerw-na,505265.html

 Praca zdalna wciąż czeka na uregulowanie w Kodeksie pracy
Cały czas brakuje przepisów o  pracy zdalnej. Ten problem stał się szczególnie istotny teraz, w  okresie epidemii. 
Pracodawcy oczekują możliwości wykonywania pracy zdalnej. I chcą w tym zakresie działać za zgodą pracowników, a nie 
im ją narzucać. Szkopuł w tym, że od 5 września 2020 r. obowiązuje zmieniony art. 3 ust. 1 ustawy w sprawie COVID-19, 
zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu  
COVID-19, oraz w  okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w  celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić 
pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w  umowie o  pracę, poza miejscem jej stałego 
wykonywania (praca zdalna). Przepis ten zmieniony przez art. 4 pkt 1 ustawy z 24 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1423) 
miał dać tak potrzebny czas do przeniesienia tych regulacji na stałe do Kodeksu pracy. 

Rekomendacja zmiany:

Dodanie do Kodeksu pracy przepisów o pracy zdalnej

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/kadry/praca-zdalna-jakie-sa-ustalenia-partnerow-spolecznych-i-kiedy,505241.html

https://www.prawo.pl/kadry/wadliwy-przepis-pozwala-pracownicom-korzystac-z-przerw-na,505265.html
https://www.prawo.pl/kadry/praca-zdalna-jakie-sa-ustalenia-partnerow-spolecznych-i-kiedy,505241.html
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 Obowiązek raportowania do ZUS umów o dzieło
1 stycznia 2021 r. wszedł w życie art. 36 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który nakazuje płatnikowi 
składek lub osobie fizycznej zlecającej dzieło zgłaszanie do ZUS każdej zawartej umowy o dzieło. I to w ciągu siedmiu 
dni od jej zawarcia.

Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy umowa o dzieło jest wykonywana na rzecz swojego pracodawcy – wprost (bo zostanie 
zawarta przez pracodawcę z własnym pracownikiem) lub pośrednio (gdy umowa o dzieło zawarta jest z innym podmiotem, 
ale osoba wykonuje w jej ramach pracę na rzecz swojego pracodawcy). O tych umowach o dzieło ZUS i tak wie, gdyż 
w myśl art. 8 ust. 2a ww. ustawy osoby tak wykonujące dzieła są traktowani jak pracownicy i przychód z umów o dzieło 
jest oskładkowany wraz z wynagrodzeniem ze stosunku pracy.

Co ciekawe, art. 36 ust. 17 ustawy nakłada obowiązek zgłaszania do ZUS wszelkich umów o dzieło, czyli także tych za-
wartych z innym przedsiębiorcą. Trudno powiedzieć, czemu ZUS ma służyć wiedza o umowach B2B. Nie wymaga wszak 
raportowania zleceń zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, co wiąże się z tym, że do ubezpieczeń z tytułu zlecenia 
zgłasza się tylko te osoby, które nie wykonują go w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

Rekomendacja zmiany:

Doprecyzowanie przepisów dotyczących zgłaszania umów o dzieło

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/kadry/umowy-o-dzielo-dlaczego-po-1-stycznia-2021-r-nie-kazdy-platnik,505122.html

 Uczestnictwo w PPK nie powinno być ograniczane wiekiem
Wykluczenie osób, które osiągnęły 70. rok życia, z uczestnictwa w pracowniczych programach kapitałowych, to narusze-
nie konstytucyjnej zasady równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji ze względu na wiek – twierdzą prawnicy. Ich 
zdaniem ten przepis ustawy o stworzeniu takiej formy oszczędzania na emerytury to przykład bubla prawnego, który 
wymaga zmiany. Chodzi o art. 15 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Zgodnie z nim podmiot zatrudnia-
jący nie zawiera umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która najpóźniej w pierwszym dniu 
zatrudnienia ukończyła 70. rok życia. Zdaniem ekspertów dobrowolność uczestnictwa w PPK nie powinna być ogranicza-
na ani dolną granicą wieku (18 lat), ani górną (70 lat), bo są to granice sztuczne.

Rekomendacja zmiany:

Wykreślenie z przepisów rozwiązania wykluczającego możliwość nabycia statusu uczestnika PPK przez osoby, które 
osiągnęły 70. rok życia

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/kadry/czy-nalezy-zniesc-limit-wieku-dla-uczestnikow-ppk,505464.html

https://www.prawo.pl/kadry/umowy-o-dzielo-dlaczego-po-1-stycznia-2021-r-nie-kazdy-platnik,505122.html
https://www.prawo.pl/kadry/czy-nalezy-zniesc-limit-wieku-dla-uczestnikow-ppk,505464.html
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 Praca na wysokości – powyżej metra czy dwóch?
Praca na wysokości to praca już powyżej 1 m i  tym samym cechuje się pewnymi obostrzeniami, m.in. bezpośrednim 
nadzorem. A co ma zrobić pracodawca, który zatrudnia jednego pracownika (personel sprzątający), który swoje obo-
wiązki (m.in. mycie okien, stojąc na drabinie na wysokości 1,3 m) wykonuje po zamknięciu urzędu, gdy urzędnicy idą już 
do domu i w urzędzie nikogo nie ma? To bardzo częsta sytuacja. Zgodnie z par. 105 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. 
Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia jest praca wykonywana na powierzchni 
znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Obecnie nikt nie analizuje, na jakiej 
wysokości dochodzi najczęściej do wypadków przy pracy. Nie analizuje tego również Państwowa Inspekcja Pracy. 

Rekomendacja zmiany:

Podniesienie limitu pracy na wysokości z obecnie obowiązującego jednego metra do dwóch metrów od poziomu 
ziemi czy podłogi

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/kadry/praca-na-wysokosci-czy-limit-powinien-zostac-zwiekszony-a-jesli,505411.html

 Dokumentowanie prawa do emerytury
Osoby pracujące w  latach 70., 80. czy 90. mają problem z udokumentowaniem okresów zatrudnienia i  zarobków ko-
niecznych do ustalenia wysokości emerytury lub renty. W wielu przypadkach tych dokumentów już nie ma, bo zostały 
zniszczone. Państwo nie zadbało o zasady przechowywania tej dokumentacji, a ZUS oblicza teraz świadczenia od płacy 
minimalnej. Pozostaje droga sądowa, by walczyć o uznanie stażu pracy i zarobków, których ZUS nie chce zaliczyć. 

Pytanie tylko, jak rozwiązać ten problem, zwłaszcza że obowiązujący przepis art. 15 ust. 2a ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest rozwiązaniem, które niejako podpowiedział Trybunał Konstytucyjny w wy-
roku z 1 kwietnia 2008 r. (sygn. akt SK 96/06), wydanym jeszcze przed wprowadzeniem tej regulacji. Można dyskutować, 
czy przy braku dowodów na wysokość zarobków sprawiedliwe jest równanie wszystkich pracowników do minimalnego 
wynagrodzenia, a nie np. przeciętnego, ale i ono mogłoby być niesprawiedliwe. Można też uznać, że na danym stano-
wisku pracownicy otrzymywali wynagrodzenie nie niższe niż „x”. Jeżeli zatem dana osoba była zatrudniona na takim 
stanowisku, to podstawę wymiaru stanowi ta kwota, a nie najniższe wynagrodzenie. 

Rekomendacja zmiany:

Zmiana przepisów dotyczących dokumentowania prawa do emerytury. Poprawy wymaga art. 22 k.p.c., na podsta-
wie którego oblicza się wysokość przedmiotu zaskarżenia, stanowiącą różnicę wysokości świadczenia wypłacanego 
przez organ rentowy i wysokości świadczenia dochodzonego przez ubezpieczonego w skali jednego roku, a w związ-
ku z nim art. 398(2) par. 1 k.p.c. stanowiący, że skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach z zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych, gdy wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 10 000 zł. Dochodzone należ-
ności są pochodną wynagrodzenia za pracę i jako takie powinny podlegać ochronie. Skarga powinna przysługiwać 
niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia, gdyż jest sprawą z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 
podobnie jak sprawy o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty, i powinna podlegać opłacie podstawowej za 
jej wniesienie do SN, a nie opłacie zależnej od wartości przedmiotu zaskarżenia 

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/kadry/podstawa-wymiaru-emerytury-lub-renty-panstwo-pozwolilo-na,505616.html

 

https://www.prawo.pl/kadry/praca-na-wysokosci-czy-limit-powinien-zostac-zwiekszony-a-jesli,505411.html
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/emerytury-i-renty-z-funduszu-ubezpieczen-spolecznych-16832385/art-15?unitId=art(15)ust(2(a))
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/sk-96-06-wyrok-trybunalu-konstytucyjnego-520456573
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/sk-96-06-wyrok-trybunalu-konstytucyjnego-520456573
https://www.prawo.pl/kadry/podstawa-wymiaru-emerytury-lub-renty-panstwo-pozwolilo-na,505616.html
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Warto sprawdzić, czy firmy będą chciały wymuszać pracę zdalną

Mam wątpliwości, czy praca zdalna jest pilnym pro-
blemem do załatwienia, bo gdyby była, to przez ten 
rok mielibyśmy jakieś katastrofalne sytuacje, a prze-
cież nie mamy – żyjemy i funkcjonujemy prawie nor-
malnie. Z pracą zdalną mam o tyle problem, że nie 
chcemy zauważyć, iż dzisiejsza praca zdalna to jest 
praca stanu wyjątkowego. To nie jest praca normalna 
i nie wiem, czy da się uregulować sytuację stanu wy-
jątkowego. Uważam, że warto przede wszystkim po-
szukać odpowiedzi na pytanie, czy istnieje ryzyko, że 
pracodawcy będą chcieli wymuszać pracę zdalną.

Teorią jest twierdzenie, że nie można jej wymusić. 
Jeżeli pracodawca powie, że nie ma biura i może za-
oferować tylko pracę zdalną lub częściowo zdalną, 
a częściowo stacjonarną, to pracownik albo ją weź-
mie, albo tej pracy nie dostanie. Ponadto wydaje mi 
się, że regulując zakres dopuszczalnej pracy zdalnej, 
ustawodawca nie powinien ulegać emocjom spo-

łecznym. Bo dziś część osób rzeczywiście polubiła 
ten tryb pracy i co najmniej nie dostrzega jej licznych 
mankamentów społecznych. 

Dlatego warto zapytać socjologów, czy nie jest tak, 
że praca zdalna – nawet ta niepełnowymiarowa – 
nadmiernie ogranicza kontakty społeczne i  niszczy 
tkankę społeczną. Pytanie też, jak wpływa na sytu-
ację pracowników ją wykonujących, w  stosunku do 
tych „niezdalnych” – m.in. w  kontekście rozwoju 
czy awansu. Bo nagle może okazać się, że to, co na 
pierwszy rzut oka wydaje się atrakcyjne, w szerszym 
kontekście jest destrukcyjne. Gdybyśmy chcieli wy-
ciągnąć lekcję z pandemii, to trzeba bardzo mocno 
promować możliwość modyfikowania prawa pracy na 
poziomie zakładowym. Mamy bowiem ograniczone 
narzędzia do tego, aby we współpracy ze związkami 
zawodowymi wprowadzać własne i  odstępujące od 
regulacji kodeksowych rozwiązania wewnętrzne. 

Prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk
radca prawny, partner zarządzający w kancelarii  
Sobczyk & Współpracownicy,  
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
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 Problematyczny zakaz prowadzenia działalności w galeriach handlowych
W rozporządzeniu o zakazach rząd nie wskazuje wprost, jakie firmy (z jakim PKD) mają zakaz prowadzenia działalności 
w galeriach handlowych, lecz jedynie wskazuje ogólnie handel detaliczny. Dlatego każdy podmiot objęty zakazem powi-
nien otrzymać wsparcie, bez względu na PKD. Tymczasem tarcza branżowa 6.0, o czym wielokrotnie pisał serwis Prawo.pl, 
została ograniczona do określonych kodów PKD, a ponadto uzależnia pomoc od kodu dominującego. Tarcza branżowa 6.0, 
wskazując PKD główne jako podstawowy warunek uzyskania wsparcia przez sklepy detaliczne zamknięte w galeriach 
handlowych przez rząd, narusza prawo. – W galeriach są też inne sklepy niż tylko odzieżowe i obuwnicze. Co ze sklepami 
sprzedającymi akcesoria GSM, e-papierosy, telefony, artykuły jubilerskie – pytają Czytelnicy Prawo.pl. Ponadto pomocą 
nie zostały objęte firmy założone w 2019 roku.

Rekomendacja zmiany:

Rozszerzenie listy kodów PKD w tarczy branżowej 6.0, doprecyzowanie przepisów o pomocy dla sklepów w galeriach 
handlowych oraz firm założonych w 2019 roku

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/biznes/tarcza-branzowa-a-dominujacy-kod-pkd-na-dzien-30-wrzesnia-2020,505369.html

 Rząd wbrew Konstytucji RP zamyka firmy
By walczyć z pandemią, rząd zakazał prowadzenia wielu działalności. Zamknął m.in. restauracje, hotele, stoki, siłownie, 
niektóre sklepy w  galeriach handlowych. Zdaniem przedsiębiorców i  prawników takie działanie jest niezgodne  
z  prawem, bo ogranicza konstytucyjną zasadę gwarantującą swobodę prowadzenia działalności gospodarczej.  
Zgodnie bowiem z  art. 22 Konstytucji RP ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko 
w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Tymczasem zakazy są wprowadzane rozporządzeniem 
Rady Ministrów. By były zgodne z Konstytucją RP, należałoby najpierw ogłosić stan klęski żywiołowej, czyli jeden ze 
stanów nadzwyczajnych (wyjątkowych).

Rekomendacja zmiany:

Ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, co pozwoliłoby przedsiębiorcom na dochodzenie odszkodowań na podstawie 
ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności 
i praw człowieka i obywatela

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/biznes/zakazy-dla-przedsiebiorcow-wbrew-konstytucji,505334.html

 Złamanie jakiegokolwiek nakazu nałożonego w związku z walką z pandemią pozbawi pomocy
Od 29 listopada 2020 r. obowiązuje bardzo niebezpieczny dla przedsiębiorców przepis – chodzi o art. 23 uchwalonej 
28 października 2020 r. tzw. ustawy antycovidowej. Za jego sprawą przez złamanie jakiegokolwiek nakazu, np. obowiązku 
zasłaniania nosa i ust w zakładach pracy, zakazu prowadzenia określonej działalności, firmy mogą zostać pozbawione 
wszelkiej pomocy publicznej, np. zwolnienia ze składek ZUS czy subwencji z tarczy finansowej 2.0, ale też dotacji unij-
nych. I nie ma znaczenia, czy do naruszenia doszło raz czy wielokrotnie. A także – czy przedsiębiorca został za nie osta-
tecznie ukarany. Co więcej, od decyzji organu odmawiającej dotacji nie przysługuje odwołanie.

https://www.prawo.pl/biznes/zakazy-dla-przedsiebiorcow-wbrew-konstytucji,505334.html
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Artykuł 23 ustawy antycovidowej zgodnie krytykują prawnicy, ale także rzecznik małych i  średnich przedsiębiorców. 
Narusza on bowiem standardy konstytucyjne, w tym zasadę ograniczającą swobodę ustawodawcy w stanowieniu pra-
wa, w tym proporcjonalności, zaufania do państwa i przyzwoitej legislacji. O tym, że przepis nie jest martwy, świadczy 
Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, 
małych i średnich firm”. Zgodnie z jego par. 16, PFR ma prawo do wypowiedzenia umowy subwencji w razie naruszenia 
ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii.

Rekomendacja zmiany:

Wyeliminowanie przepisu pozwalającego pozbawić pomocy publicznej przedsiębiorcy, który naruszył ustanowione 
nakazy i zakazy. Ewentualnie wyraźne zapisanie, że tylko prawomocna decyzja administracyjna wydana na podsta-
wie art. 48a ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym lub prawomocny wyrok sądu dotyczący wykroczenia lub 
przyjęcie mandatu mogłyby stanowić podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/biznes/zlamanie-zakazow-i-nakazow-pozbawia-pomocy-publicznej-nowe,504876.html

 Przepisy o zwalczaniu zatorów nie zadziałały
Przedsiębiorcy oraz prawnicy zgłaszają problemy z funkcjonowaniem tzw. ustawy do zwalczania zatorów płatniczych. 
Chodzi o ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która od 1 stycznia 2020 r. 
zmieniła aż 12 ustaw. Za jej sprawą duże firmy bezkarnie nie regulują na czas faktur na rzecz małych i średnich przedsię-
biorców. Chociaż Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi już 100 postępowań w takich sprawach, to jesz-
cze nie wydał żadnej decyzji. Dlaczego postępowania tyle trwają? Wszystko wskazuje na to, że przez trudne wyliczenia, 
zarówno dla urzędu, jak i przedsiębiorców. Problem stanowi dokładne ustalenie kwot należności wliczanych do sumy 
zaległości, a w konsekwencji wyliczenie wysokości kary. Jest ona sumą jednostkowych kar za każdą należność. Prawnicy 
zwracają uwagę, że można odnieść wrażenie, iż przepisy projektowano, biorąc za wzór najprostsze transakcje handlowe, 
zwykłą dostawę i zapłatę, choć praktyka biznesowa bywa o wiele bardziej skomplikowana. W efekcie firmy, których doty-
czą postępowania, mają problem z przygotowaniem danych dla urzędu, a mali i średni przedsiębiorcy nie widzą efektów 
działania nowych przepisów.

Rekomendacja zmiany:

Po wydaniu pierwszych decyzji przez prezesa UOKiK, przedstawieniu w nich interpretacji przepisów przyjętych przez 
Urząd, konieczne jest przygotowanie nowelizacji, która doprecyzuje zasady wyliczania kary

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/biznes/zatory-platnicze-postepowania-trudne-firmy-bronia-sie-uokik-nie,505702.html

https://www.prawo.pl/biznes/zlamanie-zakazow-i-nakazow-pozbawia-pomocy-publicznej-nowe,504876.html
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/przeciwdzialanie-nadmiernym-opoznieniom-w-transakcjach-handlowych-17972194
https://www.prawo.pl/biznes/zatory-platnicze-postepowania-trudne-firmy-bronia-sie-uokik-nie,505702.html
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Państwo nie szanuje przedsiębiorców

Czytając raport, trudno nie odnieść wrażenia, że to 
nie system prawa określa zasady, ale politycy 
i  urzędnicy, którzy nie lubią być spętani prawem.  
Zasady prawa są w Polsce konsekwentnie od 2015 r. 
ignorowane. Konstytucyjna zasada proporcjonalno-
ści gwarantuje, by ingerencja ustawodawcy w sytu-
ację prawną jednostki nie była nadmierna. Zakłada 
ona konieczność adekwatności stosowanego środ-
ka do celu. Zasadę zaufania przedsiębiorców do 
państwa i stanowionego przez nie prawa należy ro-
zumieć jako wymóg lojalności państwa wobec 
przedsiębiorców. 

Dzisiejsze państwo polskie nie szanuje przedsię-
biorców. Tymczasem przedstawiciele biznesu muszą 
mieć poczucie bezpieczeństwa prawnego. Oznacza 
ono, że tworzone prawo ma umożliwiać przedsię-
biorcy decydowanie o swoim postępowaniu w opar-
ciu o pełną znajomość przesłanek działania organów 
państwowych oraz konsekwencji prawnych, jakie 

jego wybory mogą za sobą pociągnąć. Dzisiaj rząd, 
który zamraża biznes z godziny na godzinę, straszy 
przedsiębiorców karami i odebraniem pomocy! 

Nie rozumiem tego i jako profesor prawa nie akcep-
tuję. Państwo i jego urzędnicy muszą zrozumieć, że 
przedsiębiorca ma prawo pozwać ich za działanie na 
ich szkodę. Cieszą mnie orzeczenia sądów wskazu-
jące, że zamrożenie gospodarki wymagało wprowa-
dzenia stanu nadzwyczajnego. Dyskusja, czy wpro-
wadzać stan nadzwyczajny w erze COVID-19, wśród 
ludzi rozsądnych i  odpowiedzialnych nie powinna 
w ogóle mieć miejsca. To tak, jakby dyskutować, czy 
do chorego na zawał serca lub udar mózgu należy 
wzywać karetkę pogotowia. Wiele z przepisów wpro-
wadzonych w  celu walki z  pandemią jest rażąco 
sprzecznych zarówno z  zasadą proporcjonalności, 
jak i  zaufania do państwa prawa. Władza ustawo-
dawcza i wykonawcza nie powinny więc bagatelizo-
wać rekomendacji wskazanych w raporcie.

Prof. Michał Romanowski
adwokat w kancelarii Romanowski i Wspólnicy
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SAMORZĄD I ADMINISTRACJA

 Dziecko, matka i… trzech ojców – obecne przepisy prowadzą do absurdu
Przez ustawowe domniemanie ojcostwa ojciec biologiczny nie może wystąpić o ustalenie, że nim jest. Kiedy w  toku 
spraw rozwodowych przychodzą na świat dzieci ze związków pozamałżeńskich, nawet gdy jest zgoda, kto jest ojcem, trze-
ba to rozstrzygać przed sądem. Sprawy ciągną się miesiącami, są kosztowne i stresujące. Stare przepisy nie przewidziały 
zmian społecznych. A w akcie urodzenia dziecko ma wpisanych… trzech ojców. 

Zgodnie z prawem o aktach stanu cywilnego, jeżeli nie nastąpiło uznanie albo sądowe ustalenie ojcostwa (w sytuacji, 
gdy dziecko nie pochodzi z małżeństwa), w akcie urodzenia zamieszcza się jako ojca męża matki (to pierwszy wpisany 
ojciec). W sytuacji, gdy uznania ojcostwa dochodzi przed sądem rzeczywisty ojciec (który nie jest mężem matki), do cza-
su zakończenia postępowania w akcie urodzenia wpisuje się dodatkowo fikcyjnego drugiego ojca (imię wskazane przez 
osobę zgłaszającą urodzenie lub przez kierownika USC, a jako nazwisko ojca zamieszcza się nazwisko rodowe matki). Po 
zakończonym postępowaniu w sprawie ustalenia ojcostwa do aktu urodzenia dopisany zostaje trzeci ojciec – wreszcie 
ojciec biologiczny.

Sporządzenie nowego aktu urodzenia, w którym będzie jedynie wskazany biologiczny ojciec, jest możliwe, ale jedynie 
na wniosek biologicznych rodziców – muszą o to zawnioskować do sądu, podczas procedury o zaprzeczenie ojcostwa. 
Obywatele korzystają z tej możliwości niezwykle rzadko, bo o niej nie wiedzą. Tymczasem po wyroku stwierdzającym 
ojcostwo wykreślenie z aktu urodzenia fikcyjnych ojców nie jest już możliwe. W efekcie w akcie urodzenia na stałe już 
zostaje trzech ojców.

Nawet jeśli do USC przychodzi prawdziwy biologiczny ojciec i poświadcza, że nim jest, to i tak nie zostanie wpisany do 
aktu urodzenia. Potem długo trwa procedura zaprzeczenia ojcostwa, generuje koszty, a prawdziwy ojciec nie ma w tym 
czasie prawa ani do opieki, ani do decydowania o dziecku czy urlopu wychowawczego, tacierzyńskiego, pieniędzy z ubez-
pieczenia, 500+ i innych.

Rekomendacja zmiany:

Należy zmienić przepis stanowiący, że dziecko urodzone do 9 miesiąca po rozwodzie nadal jest z automatu przypi-
sane jako dziecko byłego małżonka

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/samorzad/domniemanie-ojcostwa-dzieckajak-je-obalic-na-czym-polega-ojciec,504997.html

 Kilkunastu administratorów danych w jednym urzędzie
Brakuje regulacji prawnych określających, kto jest administratorem danych osobowych w samorządach. Obecnie każda 
gmina czy powiat ustala ich sobie dowolnie – raz jest to wójt, raz urząd albo gmina. Bywa że w jednym urzędzie jest 
jednocześnie nawet kilkunastu administratorów danych, co ochronie danych nie sprzyja.

Problem określenia administratora w  samorządach pozostaje nierozwiązany od lat. Ma to negatywny wpływ na 
możliwość skutecznego zapewnienia ochrony danych, w tym realizacji praw osób, których dane dotyczą, wymaganych 
przepisami RODO. Prezes UODO nie przyjął do tej pory jednolitego stanowiska w tym zakresie, uznając na przestrzeni lat 
za administratora różnie – odpowiednio gminę, urząd gminy lub burmistrza (wójta, prezydenta). Ostatecznie w praktyce 
w każdej gminie administrator jest ustalany indywidualnie. W urzędzie gminy, gdzie za bezpieczeństwo danych odpowiada 
gmina, a konkretnie jej organy, które są administratorami danych, również każdy z kilkunastu innych administratorów 
odpowiada za bezpieczeństwo techniczne i  organizacyjne przetwarzania danych, dla których jest administratorem.  

https://www.prawo.pl/samorzad/domniemanie-ojcostwa-dzieckajak-je-obalic-na-czym-polega-ojciec,504997.html
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Co gorsza, często członkowie komisji i  innych ciał działających w  ramach samorządu nie zdają sobie sprawy z  tego,  
że są administratorami danych. Nie znają więc swoich obowiązków wynikających z  przepisów i  nie są w  stanie ich 
skutecznie zrealizować.

Rekomendacja zmiany:

Doprecyzowanie przepisów o administratorach danych osobowych w samorządach

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/samorzad/administrator-danych-osobowych-w-samorzadzie-kazda-gmina-czy,505363.html

 Rzadszy odbiór śmieci to oszczędność, ale częściej mogą trafić do lasu lub pieca 
Ustawa śmieciowa nie wskazuje, jak często należy odbierać odpady zmieszane i bioodpady w miesiącach zimowych. 
Gminy dla oszczędności ustalają więc, że są wywożone rzadko, nawet co dwa miesiące. Mieszkańcy muszą je przechowy-
wać, co sprawia kłopot. Niestety, śmieci są też spalane lub zostawiane w lasach. 

Przepisy określają minimalną częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych i bioodpadów jedynie od kwietnia do paź-
dziernika. W pozostałych miesiącach jest dowolność, dzięki czemu niektóre gminy odbierają bioodpady bardzo rzadko. 
Gminy starają się oszczędzić na wywozie odpadów, a jedynym rozwiązaniem jest zmniejszenie częstotliwości odbioru, 
bo im rzadziej śmieci będą odbierane, tym koszt będzie niższy. W okresie zimowym odpady niesegregowane mogą dłużej 
poczekać w pojemniku na odbiór, ale w przypadku bioodpadów może się pojawić problem – w zależności od sposobu 
ich zagospodarowania – np. w przemysłowej kompostowni, ich przechowywanie może mieć negatywny wpływ na tlenowy 
proces kompostowania. Rzadki odbiór odpadów jest problematyczny z punktu widzenia środowiska i zdrowia. Bioodpa-
dy trzeba przez ten czas gdzieś przechowywać, np. we własnych garażach, a w miejscach, gdzie są budynki wielorodzin-
ne, należy do tego zapewnić więcej miejsca na zewnątrz.

Rekomendacja zmiany:

Doprecyzowanie przepisów o odbiorze śmieci w okresach zimowych

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/samorzad/odbieranie-smieci-bio-i-zmieszanych-ustawa-smieciowa-nie,505400.html

 Konserwator zabytków musi wydać zgodę na powieszenie tabliczki
Każdy, kto chce lub musi poinformować o działalności prowadzonej w ramach nieruchomości wpisanej do rejestru za-
bytków (przykładowo chce powiesić zwykłą tablicę informacyjną kancelarii), musi przede wszystkim złożyć wniosek do 
wojewódzkiego konserwatora zabytków o wydanie stosownego pozwolenia. Konserwator ma 30 dni na zajęcie stano-
wiska w sprawie. Niektórzy przedsiębiorcy latami czekają jednak na umożliwienie im powieszenia szyldu reklamowego. 
A od osób wykonujących niektóre zawody wymaga się, aby zamieszczali stosowne tablice informacyjne (por. przykłado-
wo par. 5 ust. 1 uchwały nr 94/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z 13 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu wyko-
nywania zawodu radcy prawnego). Innymi słowy, aby spełniać wymogi określone przepisami prawa (powiesić legalnie ta-
blicę), należy uchybiać wymogom stawianym przez inne regulacje (przez pewien czas nie umieszczać rzeczonego szyldu). 

Rekomendacja zmiany:

Zmiana przepisów o wydawaniu pozwoleń przez konserwatora zabytków

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/samorzad/tablica-reklamowa-szyld-na-budynku-zabytkowym-wymaga-pozwolenia,506049.html

https://www.prawo.pl/samorzad/administrator-danych-osobowych-w-samorzadzie-kazda-gmina-czy,505363.html
https://www.prawo.pl/samorzad/odbieranie-smieci-bio-i-zmieszanych-ustawa-smieciowa-nie,505400.html
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 Las przy Pałacu Kultury? Przed nabyciem trzeba sprawdzić, czy działka nie będzie zalesiana 
Sprzedający działkę musi udokumentować, czy nie dotyczą jej plany zalesienia, nawet gdy – jak w centrach miast – w po-
bliżu nie ma lasów. Zaświadczeń żądają notariusze, bo muszą sprawdzać, czy do działki nie ma ustawowych praw pier-
wokupu. To problem obywateli i nawał pracy dla urzędników związanej z absurdem typu leśność działki pod blokiem. 

Procedura jest bardzo absorbująca, a poza tym często absurdalna, bo dokument wykluczający zalesianie jest konieczny 
nawet wtedy, gdy ktoś sprzedaje dom w centrum miasta czy małą działkę w zwartej zabudowie, otoczoną budynkami. 
Przeoczenie leśnego charakteru sprzedawanej nieruchomości skutkuje pominięciem ustawowego prawa pierwokupu 
przysługującego Skarbowi Państwa – Lasom Państwowym, a tym samym nieważnością umowy sprzedaży. Dlatego nota-
riusze przywiązują do tego wagę. Tymczasem w ostatnich latach wzrosła liczba ustawowych praw pierwokupu, których 
wystąpienie notariusze muszą badać przy każdej nieruchomości. Elementy kształtujące leśność terenu częściowo są 
możliwe do odcyfrowania z powszechnie dostępnych danych, ale są dane, które posiadają tylko starostwa. A to także 
problemy dla urzędników, bo wpływa ogromna liczba wniosków o zaświadczenia, np. w Warszawie nawet kilkadziesiąt 
dziennie.

Rekomendacja zmiany:

Wyłączenie obowiązku składania zaświadczeń o planach zalesienia, jeśli w pobliżu sprzedawanej działki nie ma lasu

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/samorzad/zaswiadczenie-o-zalesieniu-i-planach-zalesienia-przy-sprzedazy,505129.html

https://www.prawo.pl/samorzad/zaswiadczenie-o-zalesieniu-i-planach-zalesienia-przy-sprzedazy,505129.html
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Zmiany prawa rzutują na finanse samorządów

Nasze prawo jak było, tak i jest tworzone resortowo, 
bez systematycznego planu, ad hoc czy wręcz cha-
otycznie. I  to nawet gdy pominiemy prawodawstwo 
antykoronawirusowe, które pogłębia te problemy. 
Nie działają formalne mechanizmy dobrej legislacji, 
które zaczęto wprowadzać u nas już w  latach dzie-
więćdziesiątych, w oparciu m.in. o standardy OECD, 
a gdy idzie o przepisy dotyczące organizacji i zakresu 
działania samorządu terytorialnego, nie korzysta się, 
a przynajmniej niewystarczająco, z opinii strony sa-
morządowej Komisji Wspólnej Rządu i  Samorządu 
Terytorialnego, która z  istoty swojej ma spojrzenie 
szersze, nieresortowe, a jednocześnie na ogół lepiej 
niż rząd może ocenić praktyczne skutki proponowa-
nych rozwiązań prawnych.

W  tej sytuacji, niezależnie od potrzeby bieżącego 
wykorzystywania konsultacji i opinii środowiska sa-
morządowego, nie powinno ulegać wątpliwości, że 
potrzebny byłby profesjonalny, kompleksowy prze-
gląd prawa. Na jego podstawie powinny powstać 
systemowe propozycje zmian rozproszonych tekstów 
prawa administracyjnego i  jakaś porządna komisja  

kodyfikacyjna. Niestety, jawi się to obecnie jako po-
bożne życzenie – zwłaszcza w sytuacji, gdy od pięciu 
lat nowelizuje się gruntownie przepisy prawa kar-
nego materialnego i procesowego, a nie działa tra-
dycyjna Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, oraz 
gdy na marne poszedł trud Komisji Kodyfikacyjnej 
Prawa Budowlanego z lat 2012–2016.

Zmiany prawa w  znacznym stopniu rzutują, bezpo-
średnio lub pośrednio, na finanse samorządów, któ-
re same w sobie stanowią problem również wyma-
gający całościowej zmiany systemowej. Finansowe 
wyposażenie samorządu to najsłabiej rozwiązywana 
kwestia w naszym ustawodawstwie samorządowym, 
co zostało jeszcze spotęgowane przez skutki pande-
mii. Nie ma mechanizmów ustawowych, które wspar-
łyby realizację konstytucyjnej zasady adekwatności 
– zapewnienia adekwatnych środków na realizację 
zadań przez samorządy, zgodnie zarazem z innymi 
konstytucyjnymi zasadami: pomocniczości i decen-
tralizacji, wymagającymi również współdziałania 
samorządu i administracji rządowej, nie tylko w sy-
tuacji COVID-19. 

Prof. Hubert Izdebski
ekspert w dziedzinie samorządu i administracji,  
radca prawny i adwokat,  
członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
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 Dodatek covidowy dzieli medyków na tańszych i droższych
Nie widać końca sporu o dodatki dla leczących i sprawujących opiekę nad chorymi na COVID-19. Przepisy i wytyczne, 
które przyznają tylko niektórym lekarzom, pielęgniarkom czy diagnostom laboratoryjnym stuprocentowe dopłaty do 
pensji, to legislacyjny bubel.

Od połowy grudnia pracownicy medyczni: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i  diagności laboratoryjni, którzy 
walczą z COVID-19, powinni otrzymywać dodatkowo do 200 proc. wynagrodzenia, czyli tzw. dodatek covidowy. Pieniądze 
pochodzą z budżetu państwa, ale do szpitali przesyła je NFZ na podstawie list uprawnionych przygotowanych przez 
szpitale. Problem w tym, że dyrektorzy szpitali mają problem z interpretacją polecenia prezesa NFZ – nie wiedzą, komu 
przyznać wyższe wynagrodzenie. Część szpitali decyduje się więc na własne kryteria, np. uzależniając wypłatę dodatku 
od liczby godzin spędzonych z covidowymi pacjentami. Ponadto dyrektorzy nie mogą przyznać dodatku salowym pra-
cującym z pacjentami covidowymi, ale muszą wszystkim diagnostom. W efekcie są lepsze i gorsze szpitale, a  lekarze 
szykują już pozwy o odszkodowanie za brak dodatku. 

Rekomendacja zmiany:

Doprecyzowanie przepisów o  dodatkowym wynagrodzeniu dla lekarzy i  sprawujących opiekę nad chorymi nad 
COVID-19

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/zdrowie/dodatek-covidowy-dla-lekarzy-problemy,505275.html

 Prawo do wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki bez uprawnień
Część medyków obawia się, że za sprawą złagodzenia od 30 grudnia 2020 r. przepisów o zatrudnianiu lekarzy i pielęgnia-
rek z krajów trzecich do szpitali może trafić niewykwalifikowana kadra. Chodzi o to, że prawo do wykonywania zawodu 
w Polsce uzyska obcokrajowiec, który ukończył co najmniej 5-letnie studia medyczne i posiada tytuł specjalisty, ma co 
najmniej trzyletnią praktykę zawodową zdobytą w ciągu pięciu ostatnich lat przed przybyciem do naszego kraju oraz 
deklaruje umiejętność posługiwania się językiem polskim. Do zatrudnienia lekarza z Ukrainy czy Filipin wystarczą po-
twierdzenie dyplomów przez konsula RP, stosowna deklaracja samego zainteresowanego oraz zgoda polskiego ministra 
zdrowia. Zgodnie z przepisami, ostateczna decyzja o zatrudnieniu bądź nie danego lekarza w Polsce będzie należeć do 
ministra zdrowia. Na luki w tych regulacjach wskazują nie tylko czytelnicy Prawo.pl, ale także samorządy zawodowe le-
karzy i pielęgniarek.

Rekomendacja zmiany:

Doprecyzowanie przepisów dotyczących zatrudniania lekarzy i pielęgniarek z zagranicy

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/zdrowie/lekarze-z-zagranicy-potrzebni-ale-czy-wykwalifikowani,505009.html

https://www.prawo.pl/zdrowie/dodatek-covidowy-dla-lekarzy-problemy,505275.html
https://www.prawo.pl/zdrowie/lekarze-z-zagranicy-potrzebni-ale-czy-wykwalifikowani,505009.html
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Inicjatywa wskazania przepisów do poprawy jest cen-
na, ale do zadania naprawy systemu ochrony zdrowia 
należy podchodzić całościowo. Nie wystarczą punk-
towe akcje. Czytelnicy, prawnicy zgłaszają zapewne 
problemy, które są aktualne, ale stanowią najczęściej 
fragment większej całości. Nie muszą mieć też wiedzy 
systemowej. Ruszenie jednej sprawy może pociągać 
za sobą różne konsekwencje. 

Ochrona zdrowia w Polsce wymaga kompleksowej re-
formy. Nie można wskazać jednego elementu zmiany, 
aby uzyskać poprawę całego systemu. 

Kilka lat temu jedna z  organizacji pozarządowych 
przygotowała pełny przegląd prawa medycznego, 
wskazując obszary, które wymagają głębokiej korek-
ty czy tylko doprecyzowania. I to jest dobry kierunek, 
bo nie można działać punktowo, tylko systemowo, 
zwłaszcza że w  obszarze ochrony zdrowia jest wiele 
współzależności: zasady finansowania, kadry, dostęp-
ność świadczeń, zarządzanie itp.  

W  obszarze, który jest mi bliski, czyli psychiatrii,  
podejmujemy właśnie takie systemowe działania. Zgło-
siliśmy konkretne postulaty wymagające całościowych 
zmian ustawowych. Prowadzimy teraz pilotaż centrów 
zdrowia psychicznego, którego celem jest przetestowa-
nie nowoczesnego, skoordynowanego, środowiskowe-
go modelu opieki nad osobami z problemami zdrowia 
psychicznego zanim w sposób systemowy zostanie on 
wprowadzony w całym kraju. Jest jednak jeszcze jedna 
kwestia, na którą przy okazji chciałbym zwrócić uwagę. 
Otóż prof. Ewa Łętowska zawsze powtarzała, że należy 
się zastanowić, czy prawo jest dobrze stosowane, bo już 
samym stosowaniem można naprawić wiele sytuacji. 
Nie zawsze trzeba od razu na szybko zmieniać prze-
pisy. Choć w Polsce jest właśnie takie przekonanie, że 
sama zmiana ustawy wszystko zmieni. Tak się nie musi 
stać. Z drugiej strony zapowiadany dynamiczny wzrost 
wydatków publicznych stwarza finansowe warunki do 
przeprowadzenia głębokich zmian systemowych. I  tu 
nie mam wątpliwości, że warto tę szansę wykorzystać 
do naprawy służby zdrowia.

Marek Balicki
pełnomocnik ministra zdrowia do spraw reformy w psychiatrii, 
kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego
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 Premiowanie samorządów, które przekazały wszystkie szkoły
Wiele samorządów, aby ograniczyć koszty związane z edukacją, przekazało szkoły stowarzyszeniom. Na tworzenie szkół 
publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego pozwala Prawo oświatowe 
(a wcześniej ustawa o systemie oświaty). Tajemnicą poliszynela jest to, że przepis ten był i jest wykorzystywany, by omi-
jać konieczność zatrudnienia nauczycieli na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela, bo to generuje wyższe koszty. 
Ostatnia reforma edukacji nieco ukróciła te praktyki, wymagając choćby, by samorząd prowadził przynajmniej po jednej 
szkole każdego typu. Niemniej – zdaniem nauczycielskich związków – przepisy dotyczące subwencji wciąż premiują sa-
morządy, które nie prowadzą żadnych szkół.

Rekomendacja zmiany:

Objęcie wszystkich nauczycieli Kartą Nauczyciela lub stworzenie spójnej polityki dotyczącej przekazywania szkół

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/oswiata/przekazywanie-szkol-stowarzyszeniom-a-omijanie-karty-nauczyciela,505162.html

https://www.prawo.pl/oswiata/przekazywanie-szkol-stowarzyszeniom-a-omijanie-karty-nauczyciela,505162.html
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KOMENTARZ

Pozorne ruchy zamiast niezbędnych zmian

Ministerstwo Edukacji i  Nauki konsultuje z  odpo-
wiednimi podmiotami projekty przygotowywanych 
rozporządzeń i  nowelizacji ustawy. W  tym procesie 
uczestniczą nie tylko związki zawodowe, niektóre 
stowarzyszenia oświatowe, ale i Komitet Nauk Peda-
gogicznych PAN. Inna kwestia to, czy i w jakim zakre-
sie władze resortu czy urzędnicy przygotowujący 
stosowne projekty uwzględniają uwagi, sugestie rze-
czoznawców. Na pewno Komitet Nauk Pedagogicz-
nych nie otrzymywał żadnej informacji zwrotnej. 
Obecnie najbardziej palące są kwestie związane 
z przywracaniem stacjonarnej działalności szkół. Re-
sort powinien zamówić w ramach konkursu poważne 
naukowo badania dotyczące uwarunkowań, przebie-
gu i skutków zdalnej edukacji. Kierowanie się w poli-
tyce oświatowej doniesieniami publicystycznymi, 
raportami nadzoru oświatowego (kuratoria oświaty) 
jest niestety potoczne, pozasystemowe, a zatem lek-
ceważy powagę zarówno negatywnych, jak i  pozy-
tywnych procesów w powyższym zakresie. MEiN po-
winien tworzyć strategie funkcjonowania i  rozwoju 

oświaty w okresie po kwarantannie, a nie koncentro-
wać się tylko i wyłącznie na doraźnych problemach 
zdalnego kształcenia. 

Należało też wcześniej zabrać się do przygotowa-
nia nowej podstawy programowej kształcenia ogól-
nego – powinna być gotowa w sierpniu 2020 r., bo 
wiadomo było, że pandemia nie skończy się na 
pierwszej fali. Tymczasem skupiono się na zmianach 
kadrowych i  pseudopołączeniu resortów, a  zmiany 
polegały jedynie na usunięciu fragmencików z cur-
riculum dla ósmoklasistów i maturzystów. Niewiele 
to dało, skoro w szkołach zrealizowano już niektóre 
z usuniętych treści programowych. Był to nie tylko 
ruch pozorny, ale i  dewastujący moralnie, bo przy 
okazji wprowadzono amnestię maturalną dla osób, 
które oblały egzamin w poprzednich latach. Trybu-
nał Konstytucyjny już raz uchylił takie rozwiązanie, 
a mimo to je ponowiono, zdając sobie sprawę z jego 
niekonstytucyjności. 

Prof. Bogusław Śliwerski 
Uniwersytet Łódzki,  
Akademia Pedagogiki Specjalnej
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STUDENCI I APLIKANCI

 Studia tylko w jednej szkole doktorskiej
Artykuł 200 ust. 7 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce stwierdza autorytatywnie, iż jednocześnie można być doktoran-
tem tylko w jednej szkole doktorskiej. Jak dotychczas ratio legis regulacji, które zawęża możliwość kształcenia, nie jest 
znana. Wskazany przepis jest w opozycji do art. 70 ust. 1 Konstytucji RP, który obliguje państwo do zapewnienia nieskrę-
powanej możliwości uzyskania dostępu do wykształcenia dla możliwie dużej liczby osób.

Z prawa do nauki wynika konieczność zapewnienia realnej dostępności i powszechności kształcenia. Państwo może 
wprowadzić regulacje prawne ograniczające dostęp do kształcenia – zarówno na pierwszym, jak i kolejnym kierunku stu-
diów stacjonarnych, niemniej musi czynić to w oparciu o kryteria merytoryczne, tj. w szczególności w oparciu o osiągnię-
cia kandydatów. Natomiast brak kryteriów reglamentujących, w przypadku wskazanego przepisu, czyni tę regulację arbi-
tralnie pozbawiającą prawa do dostępu do szkół doktorskich osobom, które kształcą się już w innej szkole doktorskiej.

Rekomendacja zmiany:

Zmiana Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz umożliwienie kształcenia w kilku szkołach doktorskich

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/student/studia-doktorskie-ministerstwo-wyjasnia-dlaczego-tylko-na-jednej,483803.html

 Udzielanie urlopu dziekańskiego aplikantom radcowskim i adwokackim
Aplikant radcowski lub adwokacki powinien mieć prawo do zaskarżenia odmowy dziekana dotyczącej udzielenia urlopu 
dziekańskiego. Obecnie taka odmowa jest jedynie podyktowana uznaniowością dziekana i nie podlega żadnej kontroli 
sądowej co do prawidłowości i słuszności. Postępowanie o udzieleniu urlopu powinno odbywać się w drodze procedury 
administracyjnej zakończonej decyzją, która podlegałaby kontroli sądowej, co byłoby zgodne z Konstytucją RP i Kartą 
Praw Osób Niepełnosprawnych, a także innych traktatów i ustaw. 

Na uczelniach wyższych obowiązuje procedura administracyjna. Są sytuacje, w których aplikanci – w tym niepełnospraw-
ni – występowali do dziekana o  urlop dziekański na poratowanie stanu zdrowia, dokumentując to zaświadczeniami 
lekarskimi lub zwolnieniami, i otrzymywali od dziekana pisma zawierające odmowę udzielenia urlopu dziekańskiego, 
przez co zmuszeni byli do rezygnacji z odbywania aplikacji i złożenia wniosku o wykreślenie z listy. Może to – zdaniem 
czytelniczki – prowadzić do ukrytej dyskryminacji i eliminowania w sposób pośredni z grona aplikantów.

Rekomendacja zmiany:

Aplikant radcowski lub adwokacki powinien mieć prawo do zaskarżenia odmowy dziekana dotyczącej udzielenia 
urlopu dziekańskiego

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/student/urlop-dziekanski-odwolanie-od-odmowy-udzielenia-studia-a,505306.html

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.prawo.pl%2Fstudent%2Fstudia-doktorskie-ministerstwo-wyjasnia-dlaczego-tylko-na-jednej%2C483803.html&data=04%7C01%7CEwa.Usowicz%40wolterskluwer.com%7Cd3a4e2be082f45402ae708d8be19c0fa%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C637468365110528041%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6xiJl8sAtmAkJw%2B6wVQ%2FiWdy9NDZWxqnCVBOB%2BLac6Q%3D&reserved=0
https://www.prawo.pl/student/urlop-dziekanski-odwolanie-od-odmowy-udzielenia-studia-a,505306.html
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 Nie tylko dyplom potwierdza prawo do zdawania egzaminu zawodowego
Doktor nauk prawnych nie musi odbywać aplikacji i może przystąpić do egzaminu radcowskiego lub adwokackiego bez 
spełniania tego wymogu. Wystarczy, że przedstawi komisji egzaminacyjnej dokument potwierdzający zdobycie stopnia 
naukowego. Problem w tym, że nie zawsze wiadomo, jaki to ma być dokument.

Rekomendacja zmiany:

Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu adwokackiego lub radcowskiego bez odbycia aplikacji dołączają 
do wniosku dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Należałoby jednak 
doprecyzować, co to za dokument, bo obecne przepisy pozwalają na zbyt dużą uznaniowość

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/student/dokument-zaswiadczajacy-uzyskanie-stopnia-doktora-egzamin,505788.html

https://www.prawo.pl/student/dokument-zaswiadczajacy-uzyskanie-stopnia-doktora-egzamin,505788.html
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KOMENTARZ

Proces legislacyjny w Polsce to obecnie tragifarsa

Nawet projekty rządowe są niedopracowane, przy-
gotowywane pośpiesznie i  prawie bez konsultacji, 
pełne błędów. To powoduje, że podlegają ciągłym 
nowelizacjom. Odnosi się wrażenie, że tworzone są 
przez osoby, które nie orientują się w zagadnieniach, 
które akty te mają regulować. Niestety, te wadliwości 
procesu legislacyjnego odnoszą się także do tworze-
nia prawa z  zakresu szkolnictwa wyższego i  nauki. 
Proces legislacyjny w Polsce to obecnie tragifarsa.

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. 
konstytucja dla nauki) po jej uchwaleniu była kilka-
krotnie nowelizowana. Ostatnio w związku z sytuacją 
epidemiczną w kraju i zawieszeniu na wiosnę 2020 r. 
działalności uczelni. Te zmiany były konieczne, aby 
umożliwić działalność organom uczelni, m.in. odby-
wać posiedzenia i  podejmować decyzje w  sposób 
zdalny, a także umożliwić zdalne prowadzenie zajęć 
i  egzaminów. Wciąż jednak zgłaszanych jest wiele 
krytycznych uwag do niejasnych przepisów tej usta-
wy, jak też kwestionowane są niektóre rozwiązania 
w  niej zawarte (np. uniemożliwienie profesorom, 
którzy ukończyli 67. rok życia, udziału w  organach 
nadających stopnie naukowe). 

Po objęciu stanowiska Ministra Edukacji i  Nauki 
przez dr. hab. Przemysława Czarnka zapowiedziano 
dokonanie kolejnych zmian w ustawie. Niestety nie 
są znane ani kierunek, ani zakres proponowanych 
zmian. Pracują podobno zespoły powołane w mini-
sterstwie, ale nikt nie informuje środowiska nauko-
wego o wynikach prac tych zespołów, prócz nielicz-
nych przecieków w  wywiadach udzielanych przez 
kierownictwo resortu. Nie ma żadnych konsultacji 
ze środowiskiem naukowym czy uczelniami. Efektem 
tak prowadzonego procesu legislacyjnego są budzą-
ce wiele wątpliwości nowe akty prawne. 

Przykładem może być zmieniony wykaz wydawców 
publikacji naukowych, którego ogłoszenie spotkało 
się z reakcją Komitetu Nauk Prawnych PAN w spra-
wie nagannych praktyk przy sporządzaniu wykazu 
wydawnictw naukowych. Podobno niedługo ma zo-
stać zaktualizowany wykaz czasopism naukowych. 
Podobno prace nad nim kończy Komisja Ewaluacji 
Nauki. Celowo używam słowa „podobno”, bo nic ofi-
cjalnie nie jest przedstawione. 

Prof. Jerzy Pisuliński 
kierownik Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego,  
członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
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Przepisy zmienione po publikacji Prawo.pl  
w trakcie trwania akcji

 Już nie trzeba czekać, aż piwo się przeterminuje
Firmy muszą czekać, aż piwo się... zestarzeje, by odzyskać akcyzę. Zdaniem ekspertów przepisy w tym zakresie powinny 
zostać zmienione. W zamkniętych z powodu epidemii restauracjach w magazynach zalega niesprzedany alkohol. Resort 
finansów powinien umożliwić wcześniejsze odzyskanie podatku lub powrót do procedury zawieszenia. Takie rozwiązanie 
pomogłoby branży restauracyjnej, eventowej i hotelowej.

Po naszej publikacji minister finansów postanowił zmienić zasady dotyczące odzyskania zapłaconej akcyzy od niesprze-
danego piwa. Prawo do korekty rozliczeń będzie przysługiwało aż do końca pandemii. Dodatkowo zdecydowano, że ze 
zwrotem piwa nie trzeba czekać aż do upływu terminu jego przydatności do spożycia.

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/podatki/akcyza-od-niesprzedanego-i-przeterminowanego-piwa-prawo-do,505052.html

 Nowe zasady noszenia maseczek to bubel prawny
Zgodnie z rozporządzeniem od 28 listopada 2020 r. w kantynie, stołówce mogła posiłki spożywać pojedyncza osoba lub 
wszyscy, ale w maseczkach. Po nagłośnieniu przez nas problemu rząd zmienił przepisy. Od środy 2 grudnia 2020 r. odkry-
cie ust i nosa jest dozwolone podczas spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy lub budynkach użyteczności 
publicznej, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu. Z pandemią związane jest również kolejne 
ważne zgłoszenie.

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/zdrowie/maseczki-w-zakladach-pracy-rzad-zmienil-rozporzadzenie,504922.html

 Podstawa prawna dla programu szczepień przeciwko COVID-19
Szczepienia przeciwko COVID-19 ruszyły 27 grudnia 2020 r., mimo braku podstawy prawnej – o czym pisaliśmy w serwisie 
Prawo.pl 4 stycznia 2021 r. Dopiero tego dnia w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Zdrowia z 31 grud-
nia 2020 r. w sprawie metody zapobiegania COVID-19, wprowadzające z mocą wsteczną od 27 grudnia 2020 r. szczepienia 
jako metodę przeciwdziałania epidemii. 

Wskazano w nim miejsce odbywania szczepień, zasady zgłaszania odczynów niepożądanych, a także doprecyzowano, 
że w Polsce program szczepień przeciwko COVID-19 obejmuje tylko osoby, które ukończyły 18. rok życia, mimo że szcze-
pionka Pfizera może być podawana już od 16. roku życia. Nadal nie doprecyzowano zasad kolejności szczepień. W efek-
cie podział na grupy, etapy szczepienia został zaprezentowany jedynie w dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów  
15 grudnia 2020 r. w formie uchwały Rady Ministrów. 

https://www.prawo.pl/podatki/akcyza-od-niesprzedanego-i-przeterminowanego-piwa-prawo-do,505052.html
https://www.prawo.pl/zdrowie/maseczki-w-zakladach-pracy-rzad-zmienil-rozporzadzenie,504922.html
https://www.prawo.pl/zdrowie/maseczki-w-zakladach-pracy-rzad-zmienil-rozporzadzenie,504922.html
https://www.prawo.pl/zdrowie/maseczki-w-zakladach-pracy-rzad-zmienil-rozporzadzenie,504922.html
https://www.prawo.pl/zdrowie/maseczki-w-zakladach-pracy-rzad-zmienil-rozporzadzenie,504922.html
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Tymczasem zgodnie z art. 93 ust. 1 Konstytucji RP, uchwały Rady Ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tyl-
ko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu tego rodzaju akt. Dopiero w Dzienniku Ustaw z 14 stycznia 
2021 r. opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do której dodano nowy rozdział 3a zatytułowany „Szczepienia ochronne prze-
ciwko COVID-19”. Wskazuje on kolejność szczepień w ramach etapu zero i pierwszego. Wciąż jednak brakuje podstawy dla 
kolejności szczepień kolejnych grup.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca, że rząd nie ma podstawy prawnej do wskazania kolejności szczepień przeciwko 
COVID-19 w rozporządzeniu. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi pozwala bowiem 
wprowadzić rozporządzeniem obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych oraz wskazania w  nim grupy osób 
podlegającym tym szczepieniom. Tymczasem szczepienia przeciwko COVID-19 są dobrowolne. Dobrze, że w ogóle jest 
podstawa prawna szczepień, ale szkoda, że wciąż budzi wątpliwości.

Więcej na ten temat:
www.prawo.pl/zdrowie/kolejnosc-szczepien-przeciwko-covid-brak-podstawy-prawnej,505594.html
www.prawo.pl/zdrowie/podstawa-prawna-szczepien-przeciwko-covid19-rozporzadzenie,505643.html
www.prawo.pl/zdrowie/kolejnosc-szczepien-przeciwko-covid-19,505822.html

https://www.prawo.pl/zdrowie/kolejnosc-szczepien-przeciwko-covid-brak-podstawy-prawnej,505594.html
https://www.prawo.pl/zdrowie/podstawa-prawna-szczepien-przeciwko-covid19-rozporzadzenie,505643.html
https://www.prawo.pl/zdrowie/kolejnosc-szczepien-przeciwko-covid-19,505822.html
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Jacek Jasionek
Redakcja Publikacji Elektronicznych, Wolters Kluwer Polska

RAPORT INFLACJI PRAWA 2020  
– PRODUKCJA PRAWA W POLSCE 

W 2020 roku ogłoszono w polskich dziennikach urzędowych 125 890 nowych aktów prawnych. Przynaj-
mniej raz zmienionych zostało 22 567 aktów. Tylko ustawa covidowa1) została zmieniona 66 razy. Te trzy 
liczby pokazują, z jaką skalą inflacji prawa mamy do czynienia. 

Sprawdziliśmy, jak w 2020 roku, roku pandemii, wyglądało tworzenie prawa w statystykach i stworzyli-
śmy „Raport inflacji prawa 2020. Produkcja prawa w Polsce”. Wszystkie dane, jakie podajemy w raporcie, 
pochodzą z baz danych, z  których powstaje program LEX. Nasze bazy pozwalają zadawać szczegółowe 
zapytania, dzięki którym możemy pokazać zmienność prawa w Polsce. Raport inflacji prawa będziemy po-
wtarzać co roku – w ten sposób uchwycimy systemowy problem i mamy nadzieję, że wzmocnimy trwającą 
w Polsce dyskusję wokół jakości i pewności polskiego prawa.

 Akty prawne podstawą dla osób pracujących z prawem
Podstawowym dokumentem, z  jakiego korzystają osoby pracujące z  prawem, są akty prawne. Nie ma 
znaczenia, czy jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, profesorem czy studentem prawa, pracowni-
kiem urzędu państwowego czy wymiaru sprawiedliwości, przedsiębiorcą czy osobą fizyczną. Jeżeli potrze-
bujesz informacji prawnej, to w większości przypadków zaczniesz od aktu prawnego. W programie LEX,  
online’owej bazie informacji prawnej, najpopularniejszymi dokumentami są właśnie akty prawne.  
Niektóre z nich notują milionowe ilości odsłon (zob.: tabela 1. 50 najpopularniejszych aktów prawnych 
w programie LEX w 2020 roku).
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Tabela 1. 50 najpopularniejszych aktów prawnych w programie LEX w 2020 roku

Tytuł aktu prawnego Liczba odsłon w 2020 roku

Kodeks postępowania cywilnego 3 270 304

Kodeks cywilny 3 225 092

Kodeks postępowania administracyjnego 1 679 778

Kodeks spółek handlowych 1 673 286

Kodeks pracy 1 425 676

Kodeks karny 1 361 870

Ordynacja podatkowa 1 307 729

Kodeks postępowania karnego 1 295 232

Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(ustawa covidowa)

1 169 112

Podatek od towarów i usług 855 525

Prawo budowlane 776 799

Gospodarka nieruchomościami 773 962

Prawo zamówień publicznych 745 819

Koszty sądowe w sprawach cywilnych 595 432

Samorząd gminny 561 229

Podatek dochodowy od osób prawnych 543 378

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 478 901

Prawo upadłościowe 474 619

Finanse publiczne 463 233

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 398 018

Postępowanie egzekucyjne w administracji 375 192

Utrzymanie czystości i porządku w gminach 366 308

Prawo wodne 354 900

Prawo oświatowe 347 415

Karta Nauczyciela 342 788

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 319 273

Rachunkowość 293 263

Prawa autorskie 291 845



Poprawmy prawo – Raport 2021

42

Tytuł aktu prawnego Liczba odsłon w 2020 roku

Kodeks karny skarbowy 267 604

Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

249 796

Kodeks wykroczeń 238 740

Konstytucja RP 236 599

Samorząd powiatowy 233 049

Ochrona praw lokatorów 230 195

Pracownicy samorządowi 222 001

Prawo bankowe 221 992

Krajowy Rejestr Sądowy 215 581

Promocja zatrudnienia 209 524

Warunki techniczne pojazdów 208 094

Świadczenia rodzinne 204 179

Podatki i opłaty lokalne 181 369

Pomoc społeczna 179 235

Księgi wieczyste i hipoteka 171 752

Przeciwdziałanie opóźnieniom w transakcjach 152 512

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)

146 809

Działalność pożytku publicznego 135 766

Zmiana niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

124 721

Podatek od spadków i darowizn 112 953

Przeciwdziałanie narkomanii 106 537

Opłata za czynności adwokackie 100 845

 Ponad sto tysięcy nowych aktów prawnych
W 2020 roku ogłoszono w polskich dziennikach urzędowych 125 890 nowych aktów prawnych. Przynajmniej raz zmienio-
nych zostało 22 567 aktów. Ustawa covidowa została zmieniona 66 razy. Te trzy liczby pokazują, z jaką skalą inflacji prawa 
mamy do czynienia.

Inflacja prawa, czyli wzrost zakresu regulacji, a zwłaszcza liczby i częstotliwości zmian, jest zjawiskiem obserwowanym 
i opisywanym przez badaczy prawa. Na wynikające z inflacji prawa problemy zwracała uwagę już w 2008 roku Profesor 
Ewa Łętowska w swoim artykule w „Europejskim Przeglądzie Sądowym” 2). Im więcej nowych przepisów i  im częściej 
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ulegają one zmianie, tym konsumenci prawa mają mniej czasu na zapoznanie się z regulacjami i dostosowanie się do 
nowej sytuacji prawnej. Wydawane szybko kolejne zmiany nie są zazwyczaj wyposażane w przepisy intertemporalne, co 
sprawia, że nie ma jasnych wytycznych, jak postępować w przypadku kolizji norm. Tę lukę zapełniają sądy, ważąc normy 
i wskazując określoną interpretację w konkretnych sprawach. Postępowania sądowe trwają jednak coraz dłużej.

Duża liczba nowych regulacji, a także ich niska jakość, co pokazuje raport „Poprawmy prawo”, negatywnie wpływają na 
pewność prawa potrzebną do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i administracji. Brak pewności prawa przenosi 
się na zaufanie społeczne do instytucji stanowiących prawo, ale także stosujących prawo. Niska jakość regulacji i ich 
zmienność jest jednym z  czynników wpływających na przewlekłość postępowań sądowych. Trwające latami procesy 
w sprawach gospodarczych czy karnych przekładają się na życie społeczno-gospodarcze oraz opinie o systemie tworze-
nia i stosowania prawa. Inflacja prawa oraz niska ocena wymiaru sprawiedliwości nie budują pozycji prawa i instytucji 
publicznych.

 Przyjrzyjmy się bliżej ilościowemu czynnikowi wywołującemu inflację prawa
Liczba 125 890 nowych aktów prawnych, opublikowanych w 2020 roku, to akty pochodzące ze wszystkich 66 dzienników 
urzędowych wydawanych w naszym kraju. Są wśród nich Dziennik Ustaw czy Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, zawie-
rające najważniejsze akty prawne, 16 dzienników wojewódzkich, a także 46 dzienników urzędowych ministerstw i urzę-
dów centralnych. Duża liczba publikatorów urzędowych nie sprzyja przejrzystości prawa i sprawia, że próba opisania 
wszystkich rodzajów aktów pochodzących ze wszystkich dzienników urzędowych nie może zakończyć się powodzeniem. 
Na potrzeby tej analizy skupię się więc na aktach publikowanych w Dzienniku Ustaw w 2020 roku – ustawach i rozporzą-
dzeniach – aktach mających największe znaczenie dla obrotu prawnego w Polsce.

W 2020 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw 3660 aktów prawnych, w tym 499 ustaw i 1849 rozporządzeń wykonaw-
czych. W 2019 roku były 633 ustawy i 1762 rozporządzenia. W 2020 roku zwraca uwagę zwiększenie liczby aktów wydawa-
nych przez ministrów i urzędy centralne oraz zmniejszenie liczby ustaw. 

Spośród 22 567 aktów, które zostały zmienione w 2020 roku, 470 z nich to ustawy, a 671 rozporządzenia. Liczbą, która 
pokazuje skalę ingerencji w najważniejsze akty, jest 1830 – tyle razy zmieniono ustawy i rozporządzenia w 2020 roku 
(955 – ustawy i 853 – rozporządzenia). Wszystkich obowiązujących ustaw jest 1574, a rozporządzeń 7719 3). Z liczb tych 
wynika, że w 2020 roku prawie 30 procent obowiązujących ustaw i prawie 9 procent rozporządzeń zostało przynajmniej 
raz zmienionych. 

 Częste zmiany powodują dużą niepewność prawa
Każda zmiana aktu prawnego generuje wersję treści na dzień wejścia w życie. Im więcej wersji czasowych danego aktu 
prawnego – tym większa niepewność, jakie brzmienie aktu właściwe jest do oceny konkretnego stanu faktycznego. 
Gdy nowych wersji czasowych jest bardzo dużo w krótkim czasie, konsumenci prawa muszą poświęcić więcej czasu na 
zapoznawanie się z kolejnymi zmianami. W 2020 roku powstały 2022 nowe wersje czasowe dla aktów opublikowanych 
w Dzienniku Ustaw, w tym 1082 nowe wersje ustaw i 916 – rozporządzeń. 

Poza liczbą publikowanych aktów i zmian do nich bardzo ważnym elementem wzmagającym zjawisko inflacji prawa jest 
krótkie bądź nieistniejące vacatio legis, czyli czas, jaki upływa od opublikowania aktu do jego wejścia w życie.

Zmieniających aktów prawnych, które miały daty wejścia w życie wcześniejsze niż data publikacji, było 74 (w 2019 – aż 
90). Aktów, które miały taką samą datę publikacji i wejścia w życie, było 112 (w 2019 – „tylko” 47). O skali możliwych 
problemów z przystosowywaniem się obywateli, przedsiębiorców i administracji do zmian w prawie dużo mówi liczba 
wersji czasowych aktów, których data wejścia w życie była wcześniejsza niż data opublikowania aktu zmieniającego.  
Taka sytuacja powinna być czymś, zgodnie z Konstytucją RP i ustawami, całkowicie wyjątkowym, tymczasem zdarzyła się 
104 razy (w 2019 – 43 razy). 
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 Ustawa covidowa niechlubnym rekordzistą
Najczęściej zmienianym aktem prawnym w 2020 roku była ustawa covidowa. Uchwalona przez Sejm 2 marca, opubliko-
wana 7 marca, weszła w życie 8 marca. W dacie wejścia w życia ustawa ta została zmieniona przez cztery inne ustawy 
– wszystkie opublikowane zostały po wejściu w życie ustawy covidowej.

Jednak korowód zmian trwał przez cały rok. Tylko w  grudniu 2020 roku ustawa covidowa zmieniona została przez  
10 ustaw i miała siedem wersji czasowych. W całym 2020 roku w treść tej ustawy ingerowano 66 razy. To nie koniec karu-
zeli legislacyjnej – w styczniu bieżącego roku ustawa została zmieniona już trzy razy.

Kolejnymi ustawami są ustawa o PIT – 23 zmiany, ustawa o CIT – 14 zmian. Ordynacja podatkowa została zmieniona 
10 razy, VAT i  system ubezpieczeń społecznych osiem razy. Wydaje się nieprawdopodobne, że Kodeks postępowania 
cywilnego, który w 2019 roku został gruntownie znowelizowany, w 2020 roku doczekał się aż siedmiu ingerencji. Sprawa 
komplikuje się, ponieważ w  2019 roku opublikowano pięć innych zmian Kodeksu postępowania cywilnego, których 
daty wejścia w życie ustalono na rok 2020. Tak więc łącznie Kodeks postępowania cywilnego w 2020 roku zmieniany 
był 12 razy. To samo dotyczy wielu innych, podstawowych dla obrotu gospodarczego i  życia społecznego aktów  
(zob.: tabela 2. 50 najczęściej zmienianych ustaw w 2020 roku, środkowa kolumna). 

Tabela 2. 50 najczęściej zmienianych ustaw w 2020 roku

Tytuł ustawy
Liczba  
wersji

Liczba zmienianych jednostek 
redakcyjnych w 2020 roku

Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ustawa 
covidowa)

66 6616

Podatek dochodowy od osób fizycznych 23 372

Zawody lekarza i lekarza dentysty 23 7375

Podatek dochodowy od osób prawnych 14 351

Prawo o ruchu drogowym 13 1537

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków 
publicznych

13 1464

Ordynacja podatkowa 10 272

Transport kolejowy 8 352

Podatek od towarów i usług 8 536

Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 8 139

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne

8 154

System ubezpieczeń społecznych 8 56

Prawo energetyczne 8 79

Prawo budowlane 7 207
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Tytuł ustawy
Liczba  
wersji

Liczba zmienianych jednostek 
redakcyjnych w 2020 roku

Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy 7 34

Kodeks postępowania cywilnego 7 15

Prawo bankowe 7 22

Odnawialne źródła energii 7 127

Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

7 39

System informacji w ochronie zdrowia 7 182

Prawo farmaceutyczne 7 211

Państwowa Inspekcja Sanitarna 6 97

Finanse publiczne 6 29

Prawo ochrony środowiska 6 303

Utrzymanie czystości i porządku w gminach 6 38

Kodeks spółek handlowych 6 132

Opłata skarbowa 6 15

Publiczny transport zbiorowy 6 33

Działalność lecznicza 6 34

Kodeks postępowania karnego 6 174

Szczególne instrumenty wsparcia w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

6 38

Odpady 6 129

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej

5 32

Prawo zamówień publicznych 5 352

Dozór techniczny 5 8

Kodeks wykroczeń 5 11

Zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz 
niektórych innych ustaw

5 21

Kodeks karny skarbowy 5 17

Prawo o ustroju sądów powszechnych 5 106



Poprawmy prawo – Raport 2021

46

Tytuł ustawy
Liczba  
wersji

Liczba zmienianych jednostek 
redakcyjnych w 2020 roku

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020

5 134

Autostrady płatne oraz Krajowy Fundusz Drogowy 5 46

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 5 151

Prawo wodne 5 31

Policja 5 357

Krajowa Administracja Skarbowa 5 79

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 5 15

Państwowe Ratownictwo Medyczne 5 104

System powiadamiania ratunkowego 4 108

Zasady prowadzenia polityki rozwoju 4 429

Ewidencja ludności 4 77

Liczba aktów zmieniających przekłada się na liczbę ingerencji w poszczególnych jednostkach redakcyjnych zmienianych 
aktów prawnych.

Ustawa covidowa w dniu publikacji w Dzienniku Ustaw 7 marca składała się z 37 jednostek redakcyjnych, czyli artykułów. 
W ciągu 10 miesięcy obowiązywania dodano 427 nowych artykułów, moc utraciło 10 jednostek redakcyjnych, a 201 uległo 
zmianie. Dzisiaj ustawa liczy 486 artykułów i jest jednym z obszerniejszych aktów. Najczęściej zmienianą jednostką re-
dakcyjną był artykuł 22. Kolejne to artykuły 15zzzh – 15 zmian, art. 31zo – 13 zmian, art. 4 – 12 zmian i art. 15g – 11 zmian. 
Zwracam uwagę na nazwy jednostek. Ustawę nowelizowano 66 razy, dodając coraz to nowe artykuły. Konieczne było 
wstawianie jednostek redakcyjnych między istniejące już wcześniej, co doprowadziło do powstania nazw artykułów, 
które trudno nawet wymówić (najdłuższą nazwę posiada art. 15zzzzzn2).

 Sprawdziliśmy, jak często były zmieniane wszystkie jednostki redakcyjne (czyli artykuły, ustępy, punkty i  litery) w 50 
najczęściej zmienianych w 2020 roku ustawach. Pierwsze miejsce zajmuje ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, 
której wszystkie jednostki redakcyjne zostały zmienione 7353 razy. Ustawa covidowa zajmuje drugie miejsce z liczbą 6616 
zmienionych jednostek. Trzecim aktem jest ustawa – Prawo o ruchu drogowym – 1537 zmienionych jednostek. 

Tempo przygotowywania aktów zmieniających i  nowych aktów również ma ogromne znaczenie dla pewności prawa. 
W 2020 roku aż pięć ustaw pełną ścieżkę legislacyjną (zgłoszenie projektu do laski marszałkowskiej, trzy czytania w Sej-
mie, Senat, podpis prezydenta, publikacja w Dzienniku Ustaw) pokonało w czasie krótszym niż 10 dni, w tym ustawa 
covidowa (tylko 6 dni) i cztery inne związane z walką z epidemią (zob.: tabela 3. Ustawy, dla których proces legislacyjny 
w 2020 roku trwał krócej niż 30 dni).
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Tabela 3. Ustawy, dla których proces legislacyjny w 2020 roku trwał krócej niż 30 dni

Tytuł ustawy
Liczba dni w procesie 

legislacyjnym

Zmiana niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

5

Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

5

Zmiana ustawy o systemie instytucji rozwoju 5

Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(ustawa covidowa)

6

Szczególne instrumenty wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-
CoV-2

9

Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 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

15

Szczególne rozwiązania wspierające realizację programów operacyjnych w związku 
z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

17

Zmiana niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

17

Dodatek solidarnościowy przyznawany w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom 
COVID-19

17

Zmiana ustawy o paszach 19

Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania 
korespondencyjnego

22

Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 22

Zmiana ustawy o Radzie Mediów Narodowych 23

Zmiana ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz 
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 
i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

26

Polski Bon Turystyczny 28

Zmiana ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo 
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

28
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Wszystkie podane wyżej liczby, obrazujące zmienność prawa w 2020 roku, wynikają z aktów opublikowanych w oficjal-
nych dziennikach urzędowych. Inflację i brak zaufania do prawa wzmaga jeszcze jedna praktyka prawodawcy. Zdarza 
się, że niektóre akty w ogóle nie są publikowane w dziennikach urzędowych, a dostęp do nich można uzyskać w ramach 
dostępu do informacji publicznej. Żeby o nie poprosić, trzeba jednak wiedzieć, że takie akty w ogóle istnieją. 

W roku pandemii powstały przynajmniej dwa akty, które mają duże znaczenie dla przedsiębiorców, ale nie zostały opu-
blikowane. Pierwszy z nich to uchwała nr 51/2020 Rady Ministrów z 27 kwietnia 2020 r. w sprawie programu rządowego 
„Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”. Drugi to uchwała4) z  tego samego dnia o  numerze 
50/2020, dotycząca małych i średnich firm. 

 Zjawisko inflacji prawa istnieje od lat
Opisane w  raporcie zjawiska dotyczące produkcji prawa, ich intensywność, nie są związane wyłącznie z  pandemią 
COVID-19. Zjawisko inflacji polskiego prawa obserwujemy od lat. Niska jakość legislacji jest faktem. Czas pandemii 
jedynie uwydatnił problemy.

Duża zmienność polskiego prawa sprawia, że wiele osób, które nie mają dostępu do profesjonalnych programów z in-
formacją prawną, szuka takich informacji w Internecie. Wolters Kluwer od 2020 roku udostępnia bezpłatnie największą 
w  Polsce bazę ujednoliconych (czyli zawierających wszystkie zmiany) aktów prawnych. Dzięki Open LEX każdy może 
sprawdzić obowiązującą wersję aktu prawnego. Statystyki odsłon pokazują, czym żyli Polacy w  2020 roku. Na liście 
najpopularniejszych aktów w tej aplikacji jest wiele takich, które biły rekordy liczby zmian w 2020 roku (zob.: tabela 4.  
50 najpopularniejszych aktów prawnych w programie Open LEX w 2020 roku).

Tabela 4. 50 najpopularniejszych aktów prawnych w programie Open LEX w 2020 roku

Tytuł aktu prawnego Liczba odsłon w 2020 r.

Kodeks pracy 833 856

Kodeks karny 715 330

Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 710 388

Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (ustawa covidowa)

647 644

Karta Nauczyciela 519 999

Kodeks postępowania cywilnego 507 914

Kodeks cywilny 480 561

Kodeks postępowania karnego 460 970

Ordynacja podatkowa 424 106

Policja 338 225

Podatek od towarów i usług 333 866

Kodeks wyborczy 312 876

Kodeks wykroczeń 285 489
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Tytuł aktu prawnego Liczba odsłon w 2020 r.

Kodeks postępowania administracyjnego 270 605

Konstytucja 248 334

Emerytury i renty z funduszu ubezpieczeń społecznych 215 074

Prawo oświatowe 201 762

Koszty sądowe ws. cywilnych 198 680

Podatek dochodowy od osób fizycznych 194 610

Środki przymusu bezpośredniego i broń palna 191 236

Kodeks karny wykonawczy 181 410

Służba wojskowa żołnierzy zawodowych 179 431

Prawo o ruchu drogowym 177 049

Prawo wodne 139 662

Finanse publiczne 137 337

Postępowanie egzekucyjne w administracji 133 964

Pomoc społeczna 122 801

Prawo o ustroju sądów powszechnych 110 823

Samorząd gminny 109 660

Prawo budowlane 109 427

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 105 824

Odpady 104 079

Powszechny obowiązek obrony 97 625

Prawo upadłościowe 90 705

Podatek akcyzowy 88 554

Kodeks karny skarbowy 80 414

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 75 239

Pracownicze plany kapitałowe 74 658

Krajowa administracja skarbowa 72 739

Gospodarka nieruchomościami 71 109

Prawo ochrony środowiska 66 168

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 65 878

Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem... 65 586

Warunki techniczne pojazdów 64 772
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Tytuł aktu prawnego Liczba odsłon w 2020 r.

Państwowa straż pożarna 61 923

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 60 819

Prawo bankowe 60 587

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 54 830

Straż graniczna 52 795

Służba więzienna 50 004

W  kolejnych rocznych raportach będziemy dostarczać Państwu informacji o  inflacji prawa, czyli o  wzroście zakresu 
regulacji, liczby i częstotliwości zmian. Chcielibyśmy, żeby nasz Raport inflacji prawa stał się częścią debaty o jakości 
i pewności polskiego prawa.

Dane do Raportu inflacji prawa 2020:  
Grzegorz Kurek, analityk IT, Wolters Kluwer Polska

1) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

2) E. Łętowska, Dialog i metody. Interpretacja w multicentrycznym systemie prawa, cz. I, EPS 2008/11/4–8.

3) Ocena obowiązywania aktów prawnych dokonywana na podstawie metodologii, przyjęta przez redakcję programu LEX, zgodnie 
z którą ocenie co do obowiązywania może podlegać tylko akt zawierający samodzielne normy prawne o charakterze abstrakcyjnym 
i generalnym.

4) Uchwała nr 51/2020 Rady Ministrów z 27 kwietnia 2020  r. w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu 
Rozwoju dla dużych firm”. Uchwała niepublikowana.
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Eksperci, którzy wsparli nas w akcji 
Poprawmy prawo

Poniżej prezentujemy prawników, doradców podatkowych, przedstawicieli nauki, którzy komentowali dla nas problema-
tyczne przepisy i przedstawiali rekomendacje zmian.

 ` Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,

 ` Marcin Ajs, adwokat, członek zespołu prawa karnego gospodarczego kancelarii Bird & Bird,

 ` Jacek Arciszewski, doradca podatkowy zajmujący się podatkiem akcyzowym,

 ` dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich,

 ` Elżbieta Buczek, adwokat z kancelarii Dubois i Wspólnicy,

 ` Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy,

 ` Michał Bursztynowicz, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, ekspert w zakresie 
gospodarowania odpadami,

 ` Magdalena Burzyńska, dyrektor zarządzający w Ayming Polska,

 ` Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,

 ` Piotr Ciborski, zastępca dyrektora ds. personalnych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku,

 ` Krzysztof Czekaj, doradca podatkowy w kancelarii GWW,

 ` Sylwia Czub-Kiełczewska, ekspert do spraw ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, audytor 
wewnętrzny ISO27001,

 ` Wojciech Dmitrowski, radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Dmitrowski

 ` Aleksandra Ejsmont, radca prawny, specjalista prawa rodzinnego, Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Ejsmont,

 ` Jan Furtas, doradca podatkowy, menedżer w Crido,

 ` dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW, kierownik Katedry Prawa Pracy, radca prawny,

 ` Anisa Gnacikowska, adwokat, zastępca sekretarza NRA,

 ` Waldemar Górczyński, wicestarosta międzychodzki,

 ` dr hab. Stanisław Hońko, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Księgowych w Polsce,

 ` Monika Horna-Cieślak, adwokat,

 ` Marek Isański, prezes Fundacji Praw Podatnika,

 ` prof. Hubert Izbebski, ekspert w dziedzinie samorządu i administracji, radca prawny i adwokat,  
członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,

 ` Magdalena Januszewska, radca prawny specjalizująca się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia 
społecznego,
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 ` dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski, 

 ` Wojciech Jasiński, konsultant podatkowy w ATA Finance,

 ` dr Adam Kałążny, radca prawny, partner associate w dziale podatku od nieruchomości Deloitte,

 ` Michał Kibil, adwokat, senior partner w kancelarii DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy,

 ` Tomasz Klemt, radca prawny,

 ` dr Łucja Kobroń-Gąsiorowska, adwokat, partner w kancelarii NCKG Adwokaci, adiunkt w Instytucie Prawa i 
Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

 ` Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

 ` dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego,

 ` Paweł Korus, radca prawny, partner w kancelarii Sobczyk & Współpracownicy, były wieloletni sędzia sądu pracy,

 ` Mateusz Kotowicz, adwokat,

 ` Jakub Kowalski, radca prawny, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes,

 ` Marta Kożuchowska-Warywoda, sędzia z Sądu Rejonowego Warszawa-Wola,

 ` prof. Grzegorz Krawiec z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

 ` dr Monika Król-Stępień, biegły rewident, partner w firmie audytorskiej Quatro i wiceprezes Stowarzyszenia 
Księgowych w Polsce, oddział Dolnośląski,

 ` Arkadiusz Krupa, sędzia z Sądu Rejonowego w Łobzie,

 ` Bartosz Kubista, doradca podatkowy, adwokat, partner w kancelarii GLC,

 ` Łukasz Kuczkowski, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski,

 ` Jacek Liput, radca prawny w kancelarii Gawroński & Partners,

 ` prof. Hanna Litwińczuk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,

 ` dr hab. Adam Mariański, prof. Uniwersyteu Łódzkiego, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, 

 ` dr Piotr Marquardt, notariusz, wykładowca na aplikacji radcowskiej i notarialnej,

 ` Małgorzata Mączka-Pacholak, adwokat z kancelarii Pietrzak, Sidor & Wspólnicy, wiceprzewodnicząca Komisji Praw 
Człowieka, 

 ` dr Katarzyna Menszig-Wiese, radca prawny w kancelarii Konarski, Traple, Podrecki i Partnerzy,

 ` prof. dr hab. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, członek Rady Dialogu Społecznego i szef 
Katedry Ustroju Pracy i Rynku Pracy na Uniwersytecie Warszawskim,

 ` Urszula Michalska, przewodnicząca OPZZ branży usługi publiczne,

 ` Piotr Nietrzpiel, radca prawny w kancelarii Wojewódka i Wspólnicy,

 ` Joanna Parafianowicz, adwokat,

 ` dr Aleksandra Partyk, wykładowca Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,

 ` Mateusz Pietranek, doradca podatkowy w kancelarii GWW,

 ` Krzysztof Pietrzyk, rzecznik Krajowej Rady Komorniczej, 

 ` Adrian Prusik, radca prawny, wspólnik w kancelarii Wojewódka i Wspólnicy,
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 ` prof. Michał Romanowski, adwokat w kancelarii Romanowski i Wspólnicy,

 ` Beata Rusin, komornik przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie,  

 ` Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Savior Legal & Tax,

 ` dr Marlena Sakowska-Baryła, radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych,

 ` Bartłomiej Senderowski, associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski,

 ` Tomasz Siennicki, doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP,

 ` dr Aneta Sieradzka, adwokat i partner w kancelarii Sieradzka & Partners,

 ` Robert Smoczyński, radca prawny, partner w kancelarii TLA,

 ` Magdalena Sobczak, ekspert w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi,

 ` Marcin Stanecki, radca prawny,

 ` prof. Łukasz Sułkowski z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego,

 ` prof. Robert Suwaj z Politechniki Warszawskiej, adwokat w kancelarii Suwaj, Zachariasz Legal,

 ` Grzegorz Symotiuk, doradca podatkowy w kancelarii Tax PFK,

 ` Robert Szczepanek, współtwórca Ultima Ratio – elektronicznego sądu polubownego przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP,

 ` Zbigniew Tur, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, 

 ` Jerzy Wielgolewski, dyrektor szpitala w Makowie Mazowieckim,

 ` dr Radosław Wiśniewski, adwokat z kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp.k.

 ` Aleksandra Witkowska, kierownik Działu ds. Lasów Nadzorowanych i Stanu Posiadania z jednostki budżetowej 
Urzędu m.st. Warszawy Lasy Miejskie – Warszawa,

 ` dr Marek Woch, dyrektor generalny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,

 ` Sławomir Wojciechowski, kierownik USC w Nowej Soli,

 ` prof. Andrzej Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego,

 ` Rafał Wyziński, adwokat, partner w kancelarii RK Legal,

 ` dr Michał Zacharski, adwokat z kancelarii Dubois i wspólnicy, 

 ` dr Wojciech Zomerski z Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego,

 ` Kiejstut Żagun, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu ds. innowacji, ulg i dotacji w KPMG w Polsce.

Wszystkim Ekspertom serdecznie dziękujemy  
za wsparcie i dzielenie się z nami swoją wiedzą!
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Zapraszamy do kontaktu  
z redakcją  

Jacek Żmuda 
dyrektor Redakcji Publikacji Elektronicznych 

 Jacek.Zmuda@wolterskluwer.com

Ewa Usowicz 
dyrektor Działu Serwisów Informacyjnych, 
Wolters Kluwer Polska 

 Ewa.Usowicz@wolterskluwer.com

Krzysztof Sobczak 
zastępca dyrektora Działu Serwisów Informacyjnych, 
redaktor prowadzący sekcję Opinii 

 Krzysztof.Sobczak@wolterskluwer.com

Jacek Jasionek 
zastępca dyrektora Redakcji Publikacji Elektronicznych 

 Henryk.Jasionek@wolterskluwer.com

Zapraszamy do kontaktu z redakcją LEX:

PRAWNICY I SĄDY
Patrycja Rojek-Socha 

 Patrycja.Rojek@wolterskluwer.com

PODATKI
Krzysztof Koślicki 

 Krzysztof.Koslicki@wolterskluwer.com

KADRY I BHP 
Grażyna J. Leśniak 

 Grazyna.Lesniak@wolterskluwer.com

PRAWO W BIZNESIE 
Jolanta Ojczyk 

 Jolanta.Ojczyk@wolterskluwer.com

SAMORZĄD I ADMINISTRACJA 
Katarzyna Kubicka-Żach 

 Katarzyna.Kubicka@wolterskluwer.com

ZDROWIE
Jolanta Ojczyk 

 Jolanta.Ojczyk@wolterskluwer.com

OŚWIATA
Monika Sewastianowicz 

 M.Sewastianowicz@wolterskluwer.com

STUDENCI
Monika Sewastianowicz 

 M.Sewastianowicz@wolterskluwer.com
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