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Czy firma może samodzielnie 
wymuszać noszenie maseczek 
przez zatrudnionych? Co robić, 
gdy odmówią ich stosowania, 
powołując się np. na stan zdro-
wia? Czy pracodawca może żą-
dać zaświadczenia lekarskiego 
lub stosować kary porządko-
we albo zwalniać takie osoby? 
To tylko przykładowe pytania, 
jakie obecnie – w związku ze 
znaczącym wzrostem zakażeń  
koronawirusem – zadają sobie 
pracodawcy. Przepisy nie zawsze 
dają jednoznaczną odpowiedź. 
W wielu przypadkach zależy 
ona od rodzaju działalności fir-
my i zadań, jakie wykonuje za-
trudniony.

Niby jasne…

Zasady stosowania maseczek 
są określone w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z 9 paździer-
nika 2020 r. w sprawie ustano-
wienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii 
(Dz.U. nr 1758 ze zm.). Określają 
one m.in., jakie środki lub spo-
soby ochrony musi zapewnić 
pracodawca. Zgodnie z par. 7  
ust. 3 pkt 3 chodzi o rękawicz-
ki jednorazowe lub środki do 
dezynfekcji rąk oraz zadba-
nie o odległość między stano-
wiskami pracy wynoszącą co 
najmniej 1,5 m. Jeśli spełnie-
nie drugiego z wymienionych 
wymogów jest niemożliwe ze 
względu na charakter działal-
ności firmy, musi ona zapewnić 
środki ochrony osobistej. Czy-
li np. maseczki, ale – co ważne 
– o odpowiednim standardzie 
ochrony. W wywiadzie dla DGP 

podkreślał to Andrzej Kwaliński, 
główny inspektor pracy.

– Pracodawcy powinni pa-
miętać, że jeśli zatrudnieni są 
wyposażeni w maseczki co naj-
mniej o standardzie FP2, to fir-
ma stosuje środki ochrony in-
dywidualnej. Jeśli ich nie mają 
– np. korzystają ze zwykłych 
maseczek – tzn. że nie mają 
zapewnionej ochrony w tym 
względzie – wskazywał.

Z kolei z par. 27 rozporządze-
nia wynika obowiązek noszenia 
maseczek lub przyłbic w miej-
scach ogólnodostępnych, w tym 
w zakładach pracy. Z wymogu 
tego są zwolnione osoby, któ-
re wykonują w nich czynności 
zawodowe, czyli pracownicy, 
z wyjątkiem tych, którzy zaj-
mują się bezpośrednią obsłu-
gą interesantów lub klientów 
(oni obowiązkowo muszą chro-
nić nos i usta). 

…ale czy na pewno?

Czy firma może więc sama 
przymuszać wszystkich za-
trudnionych (a nie np. tylko 
tych mających kontakt z oso-
bami spoza przedsiębiorstwa) 
do noszenia maseczek?

– Wszystko wskazuje na to, że 
jest to niemożliwe, bo przepis 
rozporządzenia określa, kto jest 
do tego zobowiązany. Gdyby go 
nie było, to pracodawca mógł-
by samodzielnie wprowadzać 
wymóg noszenia maseczek lub 
przyłbic, powołując się na re-
gulacje bhp. Przypomnijmy, że 
firma ma zapewnić bezpiecz-
ne i higieniczne warunki pracy 
przy odpowiednim wykorzysta-
niu osiągnięć nauki i techniki. 
A zatrudniony ma z nim współ-
działać w tym względzie – tłu-
maczy prof. Monika Gładoch, 

radca prawny z kancelarii M. 
Gładoch Specjaliści Prawa Pracy.

Nie ma jednak oczywiście 
przeszkód, aby pracodawca za-
lecał stosowanie maseczek lub 
przyłbic i zapewniał je wszyst-
kim zatrudnionym. Prawni-
cy zwracają uwagę, że w tym 
względzie istotny jest rodzaj 
wykonywanych zadań.

– W przypadku niektórych 
usług, np. opieki nad osobami 
niesamodzielnymi, pracodawca 
może wprowadzić przepisy we-
wnątrzzakładowe, zgodnie z któ-
rymi zdolność do noszenia ma-
seczki, czyli brak indywidualnych 
przeciwwskazań zdrowotnych do 
ich używania, jest niezbędnym 
wymogiem kwalifikacyjnym, bez 
którego osoba nie może wyko-
nywać danej pracy – tłumaczy 
Izabela Zawacka, radca prawny 
z kancelarii Zawacka Rdzeń Pra-
wo Przedsiębiorstw i HR.

W razie sporu

Co może zrobić pracodawca, 
gdy zatrudniony odmówi no-
szenia maseczki, powołując się 
na stan zdrowia (np. zaburze-
nia psychiczne)? W przypadku 
miejsc publicznych policja lub 
straż miejska mogą od takiej 
osoby żądać zaświadczenia le-
karskiego. Pracodawcę jednak 
ograniczają przepisy dotyczą-

ce ochrony danych osobowych  
(w tym RODO), zgodnie z któ-
rymi może on pozyskiwać in-
formacje o zdrowiu pracowni-
ka tylko za jego zgodą i z jego 
inicjatywy. 

– W praktyce pozostaje więc 
albo zadowolić się oświadcze-
niem pracownika, albo np. na-
łożyć na niego karę porządkową 
za odmowę stosowania ochro-
ny nosa i ust, albo nawet zde-
cydować się na jego zwolnienie 
– wskazuje prof. Gładoch. 

Podkreśla, że w razie sporu 
przed sądem trzeba będzie rze-
telnie ustalić, czy zatrudniony 
miał podstawy do odmowy sto-
sowania ochrony. – Pracodawca  
może wskazywać, że zatrud-
niony nie wykonywał polece-
nia, które jest zgodne z prawem 
– dodaje.

Dotyczy to oczywiście przy-
padków, gdy noszenie maseczek 
wynika z rozporządzenia (np. 
pracownik obsługuje klientów 
firmy), a nie sytuacji gdy sama 
firma chce, aby wszyscy zatrud-
nieni je stosowali. W tym drugim 
przypadku pracodawca musiałby 
liczyć się z wysokim ryzykiem 
przegranej przed sądem, bo prze-
pisy – jak wskazywaliśmy wcze-
śniej – nie zobowiązują wszyst-
kich pracowników do noszenia 
maseczek.  ©℗
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nowy plik kontrolny Kto 
jest czyją teściową, a kto 
powinowatym? Tym będą teraz 
zajmować się księgowi i biura 
rachunkowe, żeby nie popełnić 
błędu przy składaniu JPK_V7  B2

przetargi Firma traci szanse 
na kontrakt, a zamawiający 
musi zapłacić karę. Taki jest 
efekt tego, że przy usługach 
społecznych nie rozpoznaje 
się odwołań  B4

piotr duda: Ostatnie protesty 
pokazały, że nie obowiązują przepisy 
o zgromadzeniach publicznych. 
Nie będziemy więc już wnioskować 
o zgody na pikietę lub marsz – mówi  
przewodniczący Solidarności   B8

desant na nsa Kilkanaście osób 
kojarzonych z dobrą zmianą bierze 
udział w konkursie do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego. Wśród 
kandydatów Maciej Nawacki i dwóch 
innych członków obecnej KRS   B5

Podatki i księgowość Firma i prawo Samorząd i administracja Kadry i płacePrawnik

nauka zdalna Kształcenie na 
odległość to fikcja, a weryfikowanie 
wiedzy opiera się na zaufaniu, 
a nie na sprawdzeniu umiejętności. 
Efekt? Rodzice muszą się liczyć 
z wydatkami na korepetycje  B7       

Prokurator kontra 
wrocławski sąd

 wymiar sprawiedliwości 

Piotr Szymaniak 

piotr.szymaniak@infor.pl

Prokuratura Regionalna we Wro-
cławiu zażądała od Sądu Rejono-
wego dla Wrocławia-Krzyków wy-
dania akt sprawy wykroczeniowej 
dotyczącej nieuzasadnionej od-
mowy świadczenia usług. Chodzi 
o postanowienie o umorzeniu po-
stępowania przeciwko dyrektoro-
wi serwisu samochodowego, któ-
ry odmówił wykonania naprawy 
pojazdu. 

Dlaczego prokuratura interesu-
je się sprawą dotyczącą wykrocze-
nia, która nigdy nie trafiłaby na 
ten szczebel? Powodem jest nie 
merytoryczny kierunek rozstrzy-
gnięcia, lecz podstawa prawna, na 
jakiej sąd podjął decyzję. W czerw-
cu ub.r. Trybunał Konstytucyjny 
uznał, że art. 183 kodeksu wykro-
czeń jest niezgodny z konstytucją 
w zakresie, w jakim przewiduje 
karę za nieuzasadnioną odmo-
wę świadczenia usługi. Zgodnie 
z tym wyrokiem wrocławski sąd 
powinien umorzyć sprawę prze-
ciwko usługodawcy, bo nie istnieje 
podstawa prawna do ukarania. 
Uznał jednak – z uwagi na to, że 
orzeczenie TK zapadło z udzia-
łem sędziego dublera – że wyrok 
jest nieważny, podstawa prawna 
do ukarania w kodeksie istnieje, 
lecz odmowa naprawy była uza-
sadniona. 

Precedensowe rozstrzygnięcie 
opisaliśmy we wtorkowym wy-
daniu DGP („Wyrok TK uznany za 
niebyły”, DGP nr 215/2020). Tego 
samego dnia rano w sądzie rejono-
wym pojawili się przedstawiciele 
prokuratury z żądaniem wydania 
akt. Ponieważ zostały one już prze-
niesione do archiwum, fizycznie 
zostały wydane dopiero wczoraj.

Jak informuje Katarzyna Bylic-
ka, rzecznik prasowy Prokuratury 
Regionalnej we Wrocławiu, akta 
sprawy zostały wypożyczone, bo 
do ustawowych zadań prokura-
tury należy m.in. podejmowanie 
działań zmierzających do prawi-
dłowego i jednolitego stosowania 
prawa w postępowaniu sądowym, 
administracyjnym, w sprawach 
o wykroczenia. 

Eksperci spodziewają się jed-
nak, że konsekwencją będzie próba 
wzruszenia tego orzeczenia oraz 
wszczęcie postępowania dyscypli-
narnego wobec sędziego.  ©℗

 uprawnienia  Nie wolno przymuszać 
pracowników do stosowania środków 
ochrony nosa i ust, jeśli taki obowiązek 
nie wynika z przepisów. Ale zatrudnieni 
nie zawsze powinni odmawiać

Szef nie może zmusić do 
noszenia maseczki w pracy

EPidEmiA w FirmiE
Co musi wiedzieć 

pracodawca. 
Zapytaj eksperta! Już teraz możesz przesyłać pytanie na adres mailowy:  dyzur_dgp@infor.pl. 

Zadzwoń  9.11 (poniedziałek) w godzinach 11–13  
pod numery telefonów  22 530 43 79   22 530 43 80  
Na pytania odpowiedzą  eksperci z głównego inspektoratu pracy  

(ważne. telefony będą aktywne 
dopiero w poniedziałek od godziny 11)
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Trzeba teraz badać stan cywilny 
wspólników i członków zarządu
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Mariusz Szulc 

mariusz.szulc@infor.pl

Błąd może kosztować podatni-
ka 500 zł.

Transakcja ze spółką kon-
trolowaną przez byłą teścio-
wą lub innego powinowate-
go pierwszego albo drugiego 
stopnia powinna być co do za-
sady oznaczona w nowym JPK_
V7 kodem „TP” – potwierdził  
29 października br. wiceminister 
finansów Piotr Dziedzic w odpo-
wiedzi na interpelację poselską 
nr 12443.

Zdaniem ekspertów taka wy-
kładnia prowadzi do absurdu. 

– Wygląda na to, że przedsię-
biorcy i ich księgowi powinni 
w szybkim tempie nadrobić 
wiedzę z zakresu powinowac-
twa – komentuje Małgorzata 
Samborska, partner i doradca 
podatkowy w Grant Thornton.

Zwraca uwagę na to, że powi-
nowactwo nie ustaje wraz z koń-
cem małżeństwa (z wyjątkiem 
jego unieważnienia). Nawet gdy 
małżonkowie się rozwiodą, to 
była teściowa zawsze będzie po-
winowatą dla byłego zięcia lub 
byłej synowej.

– To prowadzi do wniosku, że 
biuro rachunkowe czy księgowi 
w firmie powinni prowadzić re-
jestr osób spokrewnionych i spo-
winowaconych (w tym krew-
nych byłych współmałżonków) 
ze wspólnikami, członkami za-
rządu czy innymi osobami „wy-
wierającymi znaczący wpływ” 
na przynajmniej jedną ze stron 
transakcji – mówi ekspertka.

Dodaje, że brzmi to jak ponu-
ry żart ustawodawcy, ale trudno 
o wesołość, gdy za każdy poważ-
ny błąd w pliku JPK_V7 grozi po-
datnikowi kara 500 zł.

Co mówią przepisy

Przypomnijmy, że nowy jed-
nolity plik kontrolny JPK_V7 
trzeba będzie po raz pierwszy 
przesłać fiskusowi do 25 listo-
pada br. (za październik). Będzie 
się on składać z dwóch części: 
ewidencyjnej i deklaracyjnej. Co 
ma się w nich znaleźć, określił 
minister finansów w rozporzą-
dzeniu z 15 października 2019 r. 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1988 ze zm.).

Jeden z wymogów dotyczy 
zamieszczania w ewidencji 
oznaczenia „TP”. W ten spo-
sób w nowym JPK_V7 mają być 
oznaczane „istniejące powią-
zania między nabywcą a doko-
nującym dostawy towarów lub 
usługodawcą, o których mowa 
w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy 
o VAT”. Przepis ten mówi o po-
wiązaniach:

a) w rozumieniu art. 23 ust. 1 
pkt 5 ustawy o PIT i art. 11a ust. 
1 pkt 5 ustawy o CIT;

b) wynikających ze stosun-
ku pracy;

c) wynikających ze stosun-
ku przysposobienia.

Przepisy ustaw o podatkach 
dochodowych, do których odwo-
łuje się regulacja z ustawy o VAT, 
dość szeroko definiują powiąza-
nia. Chodzi bowiem o:

a) podmioty, z których je-
den podmiot wywiera znaczą-
cy wpływ na co najmniej jeden 
inny podmiot, lub

b) podmioty, na które wywiera 
znaczący wpływ:
 ■ ten sam inny podmiot lub
 ■ małżonek, krewny lub powi-
nowaty do drugiego stopnia 
osoby fizycznej wywierającej 
znaczący wpływ na co naj-
mniej jeden podmiot, lub
c) spółkę niemającą osobowo-

ści prawnej i jej wspólników, lub
d) podatnika i jego zagranicz-

ny zakład.

Kłopotliwe powiązania

Powstaje więc wątpliwość, czy 
kodem „TP” nie należy oznaczać 
sprzedaży nawet na rzecz pod-
miotów kontrolowanych przez 
osoby będące powinowatymi (do 
drugiego stopnia) członków za-
rządu, wspólników i innych osób 
je kontrolujących. 

Oznaczałoby to, że księgowy 
czy inna osoba odpowiedzialna 
w firmie za poprawność wysy-
łanego fiskusowi pliku JPK_V7 
powinna znać sytuację rodzin-
ną każdej osoby decyzyjnej. I to 
nawet wtedy, gdy ta osoba się 
rozwiedzie, bo zgodnie z art. 618  
kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego powinowactwo trwa, 
mimo ustania małżeństwa.

Podobnych wątpliwości na-
brała spółka miejska z Konina 
i poprosiła jednego z posłów 
o złożenie w tej sprawie interpe-
lacji. Poseł spytał więc ministra 
finansów, czy spółki komunalne 
(np. wodociągowe) nie powinny 
w JPK_V7 oznaczać kodem „TP” 
sprzedaży na rzecz:
 ■ innych podmiotów samorzą-
dowych (np. oczyszczalni ście-
ków) oraz 
 ■ pracowników spółki komu-
nalnej, jej prezesa, prokuren-
tów, członków rady nadzor-
czej i ich rodzin, 
 ■ prezydenta miasta i jego ro-
dziny, członków rady miasta, 
dyrektorów i prezesów jedno-
stek podległych miastu. 
Poseł spytał także, czy ozna-

czenie „TP” powinno być sto-
sowane, gdy transakcje są 
realizowane z podmiotami kon-

trolowanymi przez krewnych 
byłego małżonka. 

Tylko przy podatkowym 
ryzyku 

W odpowiedzi wiceminister 
Dziedzic wyjaśnił, że zasad-
niczo sprzedaż na rzecz pod-
miotów kontrolowanych przez 
krewnych byłego małżonka (po 
rozwodzie) należałoby oznaczać 
kodem „TP”. Mimo bowiem 
ustania małżeństwa powino-
wactwo trwa nadal. 

Jednak w przypadku, o któ-
ry spytał poseł (czyli spółek ko-
munalnych), nie ma obowiąz-
ku stosowania oznaczenia „TP”, 
bo – jak wyjaśnił wiceminister 
– dotyczy oto tylko sytuacji, gdy 
występują nadużycia w podat-
ku lub istnieje narażenie na nie.

Piotr Dziedzic nawiązał tu do 
art. 109 ust. 14 ustawy o VAT, 
który upoważnia ministra fi-
nansów do określenia w roz-
porządzeniu szczegółowego 
zakresu danych w ewidencji 
podatkowej. W przepisie tym 
podkreślono, że rozporządze-
nie musi uwzględniać m.in. 
„konieczność identyfikowania 
obszarów, w których występu-
ją nadużycia w podatku lub na-
rażonych na te nadużycia, oraz 
możliwości techniczno-organi-
zacyjne prowadzenia przez po-
datników ewidencji”.

W przypadku transakcji, 
w których podmioty są powiąza-
ne wyłącznie poprzez jednostkę 
samorządu terytorialnego, trud-
no zakładać istnienie obszarów 
narażonych na nadużycia po-
datkowe w zakresie cen trans-
ferowych (rynkowych) – wyja-
śnił wiceminister.

To niewykonalne

Wiceminister Dziedzic dodał, 
że podmioty te mają też ogra-
niczone możliwości technicz-
no-organizacyjne, by monito-
rować powiązania szczególnie 
wobec osób i członków ich ro-
dzin (w tym byłych członków), 
którzy mogą „wywierać zna-
czący wpływ” na podejmowa-
ne czynności.

„Może to wynikać z ich wie-
lości, częstotliwości zmian 
proporcji udziałów, słabości 
wzajemnych powiązań gospo-
darczych pomiędzy tymi pod-
miotami, czy też ustawowego 
zwolnienia podmiotów z obo-
wiązku sporządzania lokalnej 
dokumentacji cen transfero-
wych” – podsumował wicemi-
nister.

– Bardzo dobrze, że wicemi-
nister finansów przyznał, iż 
w przypadku transakcji przepro-

wadzanych przez spółki komu-
nalne takie obowiązki są niemal 
niewykonalne z uwagi na ogra-
niczone możliwości techniczno-
-organizacyjne monitorowania 
tego rodzaju powiązań. Ale oczy-
wiste jest też, że będą one nie-
wykonalne w wielu innych przy-
padkach, niedotyczących spółek 
samorządowych – komentuje 
Małgorzata Samborska. 

Kto jest czyją teściową

Ekspertka zwraca uwagę na 
daleko idące skutki wykładni 
Ministerstwa Finansów. Nale-
żałoby teraz – jak mówi – dla 
celów JPK przeszkolić się ze 
stopniowania powinowactwa, 
bo oznaczenie „TP” dotyczy je-
dynie transakcji z powinowaty-
mi do drugiego stopnia. 

– Dla przykładu siostrzenica 
bądź bratanek małżonka i eks-
małżonka to już trzeci stopień 
powinowactwa i tych transak-
cji nie oznaczamy kodem „TP”. 
Żeby było jeszcze ciekawiej, ta-
kie oznaczenie stosujemy do 
krewnych byłego małżonka, ale 
już nie do transakcji z eksmał-
żonkiem, bo wraz z rozwodem 
ustało powiązanie – tłumaczy 
Małgorzata Samborska.

Jej zdaniem wszystko to pro-
wadzi do wniosku, że księgowi 
i biura rachunkowe powinni te-
raz prowadzić rejestr osób spo-
krewnionych i spowinowaco-
nych (w tym krewnych byłych 
współmałżonków) ze wspólni-
kami, członkami zarządu czy 
innymi osobami „wywierający-
mi znaczący wpływ” na przynaj-
mniej jedną ze stron transakcji.

Zdaniem ekspertki obecne 
przepisy brzmią tak absurdal-
nie, że jedynym wyjściem jest 
ich nowelizacja i ustanowienie 
progów transakcyjnych, po któ-

rych przekroczeniu należałoby 
stosować oznaczenie „TP”. 

Nieprzemyślane odwołanie

Podobnego zdania jest dr Ra-
dosław Piekarz, doradca podat-
kowy i partner w A&RT Ryn-
kowska, Kosieradzki, Piekarz. 
Wyjaśnia też przyczynę całe-
go zamieszania.

– Nieszczęśliwie się złożyło, 
że w sprawie definiowania po-
wiązań przepisy vatowskie od-
wołują się do ustaw o podatkach 
dochodowych. One bowiem zo-
stały stworzone na potrzeby cen 
transferowych i choć są restryk-
cyjne, to są łagodzone wieloma 
zwolnieniami i ułatwieniami 
w zakresie dokumentacji cen 
transferowych – tłumaczy eks-
pert.

Podaje przykłady: transakcja 
pomiędzy spółkami komunalny-
mi będzie tzw. transakcją kon-
trolowaną (z uwagi na istnienie 
powiązań poprzez gminę), ale 
będzie zwolniona z obowiązku 
sporządzania dokumentacji 
cen transferowych. Tak samo 
transakcja pomiędzy daną spół-
ką a małżonkiem, krewnym, po-
winowatym będzie transakcją 
kontrolowaną, ale z uwagi na 
– przynajmniej w większości 
przypadków – małą wartość 
transakcyjną będzie również ob-
jęta zwolnieniem z dokumenta-
cji cen transferowych.

Niestety podobnych ułatwień 
nie zawierają przepisy o VAT.

– Chcąc więc postępować 
zgodnie z prawem, należy ozna-
czyć symbolem „TP” transak-
cję nawet za złotówkę. Wydaje 
się, że to niezamierzony błąd po 
stronie MF. Z tego też względu 
należy liczyć na szybką nowe-
lizację tych przepisów – uważa 
dr Piekarz. ©℗

Par. 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia ministra finansów  
z 15 października 2019 r. (Dz.U. poz. 1988 ze zm.)
Przepis mówi, że ewidencja powinna zawierać dodatkowe 
oznaczenie „TP” dotyczące „istniejących powiązań między 
nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, 
o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT”.

Art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT 
mówi  o powiązaniach:
a)  w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT i art. 11a  

ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT;
b) wynikających ze stosunku pracy;
c) wynikających ze stosunku przysposobienia.

Art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT i art. 11a ust. 1 pkt 5 
ustawy o CIT
definiują podmioty powiązane jako: 
a)  podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący 

wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
‒ ten sam inny podmiot lub
‒  małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia 

osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co naj-
mniej jeden podmiot, lub

c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólnicy;
d) podatnika i jego zagraniczny zakład.

Jak ustalać powiązania dla celów JPK_V7 rozliczenia  Kto jest czyją teściową, kto powinowatym 
pierwszego lub drugiego stopnia? Tym wszystkim  
mają się teraz zajmować księgowi i biura rachunkowe, żeby 
nie popełnić błędu przy składaniu nowego JPK_V7

Skarbówka pomaga na odległość, na wizytę trzeba się umówić 

 koronawirus 

Agnieszka Pokojska 

agnieszka.pokojska@infor.pl

Od 16 listopada br. rezerwa-
cja wizyty w urzędzie skarbo-
wym będzie obowiązkowa we 
wszystkich województwach, 
a w niektórych już tydzień 
wcześniej – poinformowała 

Krajowa Administracja Skar-
bowa. 

Z powodu pandemii KAS 
zachęca do załatwiania spraw 
w urzędzie bez wychodzenia 
z domu. Jeżeli nie jest to moż-
liwe, należy umówić się wcze-
śniej na wizytę. 

Za pomocą elektroniczne-
go formularza dostępnego na 

stronie Wizyta.podatki.gov.pl 
można już umówić się na spo-
tkanie z urzędnikiem w woje-
wództwach: podlaskim, wiel-
kopolskim, śląskim, opolskim, 
dolnośląskim, lubuskim i war-
mińsko-mazurskim. 

Od 9 listopada będzie 
to w tych województwach 
już obowiązkowe.

W pozostałych lokalizacjach 
nowa usługa rezerwacji onli-
ne (tj. przez stronę Podatki.
gov.pl) zostanie uruchomio-
na 16 listopada. Będzie można 
umawiać się na wizytę w ter-
minie, począwszy od 17 listo-
pada. Do tego czasu wizytę 
można umówić wyłącznie 
telefonicznie. 

Na stronie Podatki.gov.pl/
usługi-online wszyscy podat-
nicy mogą znaleźć m.in. lin-
ki do elektronicznych zeznań 
podatkowych, zaświadczeń, 
jednolitego pliku kontrolne-
go (JPK), wniosków o ustano-
wienie i odwołanie pełnomoc-
nika czy karty podatkowej. 

 ©℗
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Patrycja Fatyga 

senior konsultant  

Cabaj Kotala 

Doradztwo 

podatkowe

O ile na poziomie interpre-
tacji organów podatkowych 
wydaje się to niesporne, 
o tyle na gruncie orzecz-
nictwa sądów administra-
cyjnych nadal zachodzą roz-
bieżności. 

Fiskus jednolicie

W ostatnim czasie dyrek-
tor KIS wielokrotnie po-
twierdzał, że sprzedaż 
nakładów na cudzej nieru-
chomości powinna być dla 
celów VAT traktowana jako 
świadczenie usług. Przykła-
dem jest najnowsza inter-
pretacja – z 23 październi-
ka 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT 
1-3.4012.578.2020.1.OS), jak 
również wcześniejsze, m.in.:  
z 28 lipca 2020 r. (sygn. 0113- 
KDIPT1-1.4012.278.2020. 
4.MG), z 11 marca 2020 r.  
(sygn. 0113-KDIPT1-1.4012. 
809.2019.2.MG), z 6 grudnia 
2019 r. (sygn. 0115-KDST2-
-2.4012.10.2019.1.ACE),  
z 29 listopada 2019 r. (sygn.  
0111-KDIB3-1.4012.632. 
2019.1.IK), z 4 kwietnia 
2019 r. (sygn. 0112-KDIL2-3. 
4012.39.2019.2.AS), z 18 maja 
2018 r. (sygn. 0111-KDIB3-
-1.4012.143.2018.2.AB), 

z 29 marca 2018 r. (sygn. 0112- 
KDIL2-3.4012.25.2018.2.WB). 

W każdej z nich uzasad-
nienie było analogiczne. Po-
wołując się na prawo cywil-
ne, dyrektor KIS wskazywał, 
że nakłady na cudzej nieru-
chomości (tj. wybudowane 
na cudzym gruncie budyn-
ki lub budowle czy też ich 
ulepszenia bądź moderniza-
cje) stanowią część składo-
wą gruntu, a co za tym idzie 
własność właściciela grun-
tu. Wszystko bowiem, co 
jest trwale związane z grun-
tem, stanowi część składo-
wą tego gruntu, w myśl za-
sady superficies solo cedit. 
Takie nakłady ze swej isto-
ty nie mogą więc stanowić 
odrębnej rzeczy. Jedyne, co 
w takiej sytuacji przysługuje 
podmiotowi, który te nakła-
dy poniósł, to roszczenie do 
właściciela gruntu o zwrot 
kosztów ich poniesienia. 
Prawo to nie może stanowić 
towaru, co z kolei prowadzi 
do wniosku, że nakład jest 
prawem majątkowym, sta-
nowiącym dla celów VAT 
świadczenie usług. 

Konsekwencją takiego 
sposobu postrzegania zby-
cia nakładów jest odmowa 
prawa do stosowania zwol-
nienia z VAT do dostaw bu-
dynków, budowli lub ich 
części. Nie znajdzie również 
zastosowania stawka 8 proc. 

VAT właściwa dla budow-
nictwa społecznego. Sprze-
daż nakładów jest więc opo-
datkowana według stawki 
23 proc.

Sądy niekoniecznie

O ile linia interpretacyjna 
dyrektora KIS jest jednolita, 
o tyle sądy administracyjne 
nie są już w tej kwestii tak 
zgodne. 

W wyroku z 1 sierpnia 
2019 r. (sygn. akt I SA/KR 
1325/18, nieprawomocny) 
Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Krakowie zgo-
dził się z organem podat-
kowym, że zbycie nakładów 
nie może być potraktowane 
jako odrębna dostawa towa-
rów, ponieważ brak jest od-
rębnej rzeczy, która mogła-
by stanowić towar. Podmiot, 
który posiada prawo do tych 
nakładów, może je nato-
miast przenieść na rzecz 
innego podmiotu. Tym sa-
mym „nakłady nie stanowią 
odrębnej rzeczy, a jedynie 
skutkują powstaniem rosz-
czenia o zwrot poniesio-
nych kosztów, a tym samym  
prawo to nie może stano-
wić towaru w rozumieniu 
ustawy o VAT”. 

W podobnym tonie wy-
powiedział się WSA w Ło-
dzi w wyroku z 5 listopada 
2019 r. (sygn. akt I SA/Łd 
478/19, prawomocny) oraz 

Naczelny Sąd Administra-
cyjny w wyroku z 16 mar-
ca 2010 r. (sygn. akt I FSK 
161/09).

Innego zdania był nato-
miast WSA w Poznaniu. 
W wyroku z 27 sierpnia 
2020 r. (sygn. akt I SA/Po  
98/20, nieprawomocny) 
wskazał, że „choć budynki 
wzniesione przez dzierżaw-
cę na gruncie wydzierżawia-
jącego stają się w rozumie-
niu prawa cywilnego z mocy 
prawa własnością właściciela 
gruntu, zgodnie z zasadą su-
perficies solo cedit, okolicz-
ność ta nie wyklucza dokona-
nia dostawy takiego towaru”. 

Również NSA w wyroku 
z 30 sierpnia 2011 r. (sygn. 
akt I FSK 1149/10) przyjął, że 
„gdy, wydzierżawiający de-
cyduje się po zakończeniu 
dzierżawy na zatrzymanie 
ulepszeń w zamian za za-
płatę byłemu dzierżawcy 
za pozostawione ulepsze-
nia przedmiotu dzierżawy, 
a ulepszenia takie miesz-
czą się w definicji towaru  
– z czym niewątpliwie mamy 
do czynienia w przypadku 
budynku – mamy do czynie-
nia z dostawą towaru”.

Co ze zbyciem gruntu

Problem nakładów poczy-
nionych na cudzym grun-
cie wywołuje kontrowersje 
nie tylko w aspekcie sprze-
daży nakładów, ale również 
zbycia gruntu, na którym 
te nakłady zostały posa-
dowione. W takiej sytuacji 
sądy administracyjne oraz 
organy podatkowe uznają, 

że dostawa nieruchomości 
na rzecz właściciela wznie-
sionych na niej nakładów 
może zostać potraktowana 
jako dostawa zabudowane-
go gruntu, a nie budynku 
wraz z gruntem. W tym 
kontekście przyjmuje się, 
że nie dochodzi do przejścia 
władztwa ekonomicznego 
w stosunku do nakładów, 
ale jedynie w odniesieniu 
do gruntu (interpretacja in-
dywidualna z 26 listopada 
2018 r., sygn. 0115-KDIT1-
-2.4012.733.2018.2.AD).

W odniesieniu do takich 
transakcji WSA w Gdańsku 
wskazał w wyroku z 22 stycz-
nia 2020 r. (sygn. akt I SA/
Gd 1533/19, prawomocny), 
że „dostawa towarów nie 
jest tożsama z cywilnym 
rozumieniem przeniesie-
nia własności. W realiach 
sprawy nie będziemy mie-
li do czynienia z dostawą 
nieruchomości, czyli grun-
tu i posadowionych na nim 
budowli i budynków. Dosta-
wa dotyczyć będzie wyłącz-
nie gruntu, który jest grun-
tem zabudowanym. Nie 
będzie natomiast dostawy 
budowli i budynków, ponie-
waż władztwo ekonomiczne 
nad tymi budynkami i bu-
dowlami nadal pozostaje po 
stronie dzierżawcy”. 

Podobnie wypowie-
dział się NSA w wyrokach 
z 5 lutego 2019 r. (sygn. akt 
I FSK 44/17) oraz z 10 stycz-
nia 2013 r. (sygn. akt I FSK 
310/12).

Wydawać by się mogło, 
że sprzedaż gruntu, na 

którym zostały posado-
wione nakłady przez pod-
miot trzeci, jest tą transak-
cją związaną z nakładami, 
która została jednoznacz-
nie rozstrzygnięta dla ce-
lów VAT. Niestety, okazuje 
się, że tak nie jest. 10 lipca 
2020 r. pojawiła się interpre-
tacja indywidualna dyrek-
tora KIS (sygn. 0114-KDIP1-
-3.4012.283.2020.1.JF) , 
w której uznano, że dosta-
wa nieruchomości na rzecz 
właściciela posadowionych 
na nim nakładów może zo-
stać potraktowana jako do-
stawa niezabudowanego 
gruntu. 

Dyrektor KIS przyznał, 
że z punktu widzenia pra-
wa cywilnego na nabyw-
cę działki przejdzie prawo 
własności do naniesień na 
nieruchomości, jednak „bio-
rąc pod uwagę rozwiązania 
przyjęte w ustawie o VAT, 
nie wystąpi dostawa towa-
rów, jakim jest naniesie-
nie na nieruchomość, gdyż 
ekonomicznie nie należy 
on do sprzedającego. (…) 
Wobec powyższego, przed-
miotem dostawy na rzecz 
wnioskodawcy będzie sam 
grunt – będący wprawdzie 
gruntem zabudowanym, ale 
bez władztwa ekonomicz-
nego po stronie właścicie-
la gruntu, więc dla potrzeb 
przyszłej dostawy – uznany 
za grunt niezabudowany”.

Zapowiada się więc, że 
kwestii spornych w trans-
akcjach związanych z nakła-
dami będzie jeszcze więcej.  

 ©℗

 orzeczenie 

Łukasz Zalewski 

lukasz.zalewski@infor.pl

Opieka, obsługa i pomoc pa-
cjentom są zwolnione z VAT, 
nawet jeśli ten sam podmiot 
świadczy dodatkowo usłu-
gi sprzątania i utrzyma-
nia porządku w szpitalach 
– orzekł NSA.

Sprawa dotyczyła spół-
dzielni inwalidów, która 
prowadzi m.in. działalność 
w zakresie niepublicznego 
zakładu opieki zdrowotnej. 
Ma też status podmiotu lecz-
niczego. W praktyce świadczy 
na rzecz szpitali komplekso-
we usługi opieki nad pacjen-
tami oraz usługi dodatkowe, 
takie jak m.in.: dystrybucja 
posiłków na terenie szpitali, 
sprzątanie i dezynfekcja po-
wierzchni szpitali, utrzymy-
wanie czystości pomieszczeń 
i obsługa pozamedyczna.

W sumie spółdzielnia wy-
grała 55 przetargów (na ich 
potrzeby zawiązywała kon-
sorcja i tworzyła spółki ce-
lowe) i podpisała tyle samo 
umów ze szpitalami na 
świadczenie usług.

Spór z fiskusem sprowa-
dzał się do tego, czy usługi te 
są zwolnione z VAT.

Dyrektor urzędu kontroli 
skarbowej, a następnie dyrek-
tor Izby Administracji Skar-
bowej w Krakowie uznali, że 
spółdzielnia świadczy de fac-
to usługi sprzątania, które są 
objęte 23 proc. VAT. 

Zarzucili jej też, że zbudo-
wała sztuczną konstrukcję, 

tworząc wiele spółek cywil-
nych, które wystawiały fak-
tury z wykazanym podmio-
towym zwolnieniem z VAT, 
czyli ze względu na nieprze-
kroczenie limitu 200 tys. zł 
obrotu (art. 113 ustawy o VAT).

Nikt inny tego nie robił

Spółdzielnia się z tym nie 
zgadzała. Uważała, że świad-
czy usługi opieki szpitalnej 
(medycznej) oraz usługi 
ściśle z nią związane, któ-
re są zwolnione z podatku 
na podstawie art. 43 ust. 1 
pkt 18 i art. 43 ust. 1 pkt 18a 
ustawy o VAT. Podkreślała, 
że przede wszystkim świad-
czy pomoc przy pacjentach. 
Temu bowiem służy m.in. 
ścielenie łóżek szpitalnych 
i transport pościeli, pomoc 
pacjentom w zaspokajaniu 
potrzeb fizjologicznych, po-
moc przy zmianie pieluch, 
przy karmieniu, pomoc per-
sonelowi medycznemu przy 
ubieraniu i rozbieraniu pa-
cjentów, pomoc pacjentom 
w czynnościach pomocni-
czych w izbie przyjęć.

Spółdzielnia zaznaczyła, 
że czynności te wykonuje 
w szpitalach zawsze personel 
niższego szczebla (salowe, sa-
nitariusze). Nie ma żadnego 
innego personelu, który byłby 
przeszkolony do wykonywa-
nia tego rodzaju czynności. 
Nie zajmują się tym pielę-
gniarki, bo one mają wiele 
innej pracy przy pacjentach, 
a ich zadania są dużo bardziej 
skomplikowane i wymagają 
fachowego przygotowania 

(podawanie leków, znieczu-
lenia, kroplówki, zmiana opa-
trunków itp.). 

Spółdzielnia tłumaczyła 
też, że miała prawo założyć 
spółki cywilne, które do mo-
mentu przekroczenia usta-
wowego limitu obrotów 
korzystałyby ze zwolnienia 
podmiotowego. Argumen-
towała, że podatnik nie ma 
obowiązku wyboru sposobu 
organizacji swojej działalno-
ści w sposób, który będzie 
maksymalizował obciąże-
nie podatkowe.

Sztuczna konstrukcja

WSA w Krakowie zgodził się 
jednak z fiskusem, że spół-
dzielnia świadczyła głównie 
usługi utrzymania czysto-
ści w szpitalach, a obsługa 
chorych była jedynie zada-
niem dodatkowym i spora-
dycznym. Z kolei tworzenie 
spółek celowych, zwolnio-
nych podmiotowo z VAT, było 
obejściem prawa podatkowe-
go – stwierdził WSA. Wskazał, 
że w praktyce usługi świad-
czyli pracownicy spółdzielni. 

Sąd uznał więc, że zasto-
sowany przez spółdzielnię 
sposób rozliczeń spowodo-
wał niewykazywanie fak-
tycznej sprzedaży podlega-
jącej opodatkowaniu według 
stawki 23 proc. VAT (sygn. akt  
I SA/Kr 227/18).

Nie było sensu 
optymalizacji

Nie zgodził się z tym Naczel-
ny Sąd Administracyjny. Jak 
wyjaśnił sędzia Adam Bącal, 

spółka faktycznie świadczy-
ła usługi kompleksowe, ale 
głównie była to opieka nad 
pacjentem. Usługi sprząta-
nia były pomocnicze. Spółka 
świadczyła więc usługi opie-
ki szpitalnej zwolnione z po-
datku na podstawie art. 43  
ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT 
– stwierdził sędzia Bącal. 

Dodał, że skoro usługi spół-
dzielni są zwolnione z VAT 
przedmiotowo na podsta-
wie art. 43 ustawy, to trudno 
uznać, że jednocześnie two-
rzyła ona sztucznie spółki cy-
wilne, aby korzystać jeszcze 
ze zwolnienia podmiotowego 
na podstawie art. 113 ustawy 
o VAT.

Tak samo orzekł NSA w od-
niesieniu do wcześniejszych 
rozliczeń spółdzielni (wyrok 
z 19 grudnia 2018 r., sygn. akt 
I FSK 2118/16). Nawiązał wte-
dy do interpretacji ogólnej 
ministra finansów z 29 grud-
nia 2017 r. (nr PT1.8101.5.2017.
PSG.622). Wynikało z niej, że 
„kompleksowy charakter 
świadczenia szpitalnego oraz 
jego rozciągnięcie w czasie 
pozwala uznać je za wyko-
nywane w ramach pewnego 
procesu, rozpoczynającego 
się od momentu przyjęcia pa-
cjenta do placówki medycz-
nej i kończącego się z mo-
mentem opuszczenia przez 
pacjenta placówki”. ©℗

Kontrowersje wokół zbycia nakładów posadowionych  
na cudzej nieruchomości

Usługi pomocy w szpitalach są bez vat Youtuber nie odliczy kosztów 
produkcji filmu

orzeCzniCtwo

wyrok nSA z 28 października 2020 r.,  
sygn. akt i FSK 980/19. 

 www.serwisy.gazetaprawna.pl/
orzeczenia

 vat  Sprzedaż nakładów posadowionych na cudzym gruncie  
to świadczenie usług, a nie dostawa towarów. Jest więc 
opodatkowana według stawki 23 proc. – stwierdził dyrektor Krajowej 
Informacji Skarbowej w kolejnej już interpretacji indywidualnej

Interpretacja indywidualna  
dyrektora KiS z 26 października  
2020 r., sygn. 0112-KDiL2-
-2.4011.607.2020.1.MM

 interpretacja 

Mariusz Szulc 

mariusz.szulc@infor.pl

Kto zarabia na wynajmie 
miejsca reklamowego 
w internetowym portalu, 
nie pomniejszy przycho-
dów o wydatki związane 
z tworzeniem filmów za-
mieszczanych następnie 
na tym – wyjaśnił dyrektor 
Krajowej Informacji Skar-
bowej.

Spytał o to mężczyzna, 
który takie filmy tworzy 
od 10 lat, a w ciągu ostat-
nich trzech lat prowadzi 
w tym zakresie zarejestro-
waną działalność gospo-
darczą. Filmy trafiają na 
jeden ze znanych portali 
internetowych i jeżeli oka-
żą się popularne, są pro-
mowane za pomocą spe-
cjalnego algorytmu. Im 
więcej  widzów obejrzy 
film, tym więcej zarabia 
jego autor na wynajmie 
powierzchni reklamowych 
na tym portalu.  

We wniosku o interpre-
tację mężczyzna wyjaśnił, 
że największą popularno-
ścią wśród widzów cie-
szy się kanał, na którym  
widownia z całego świata 
ogląda nagrania z parków 
wodnych i zjazdów z wod-
nych zjeżdżalni. Kanał  
ten jest na tyle popularny, 
że miesięcznie generuje 
nawet miliony wyświe-
tleń reklam, co automa-
tycznie przekłada się na 

wzrost dochodów autora 
filmu. 

Produkcja coraz to no-
wych filmów jest jednak 
bardzo kosztowna – tłu-
maczył mężczyzna. Wyja-
śnił, że w tym celu musi 
przemieszczać się w różne 
strony świata (samolotem, 
pociągiem, samochodem), 
a na miejscu wynajmować 
noclegi i kupować bilety 
wstępu do parków wod-
nych, by nakręcić film.

Dlatego uważał, że każdy 
taki wydatek, jako że słu-
ży osiąganiu przychodów, 
spełnia definicję kosz-
tu podatkowego.

Nie zgodził się z tym dy-
rektor Krajowej Informa-
cji Skarbowej. Uznał,  że 
wbrew twierdzeniom męż-
czyzny brak jest związku 
przyczynowo-skutkowe-
go pomiędzy wydatkiem 
a uzyskanym przychodem. 

Stwierdził, że podatnik 
zarabia na udostępnianiu 
miejsca na cele reklamowe 
w internecie, a nie z racji 
wyświetlania jego filmów 
na kanale. Dyrektor KIS 
uznał więc, że wydatki na 
produkcję nowych filmów, 
w tym na transport, nocle-
gi i bilety wstępu do par-
ków wodnych, nie są kosz-
tem uzyskania przychodu 
u podatnika. ©℗
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Sławomir Wikariak 

slawomir.wikariak@infor.pl

Zamawiając usługi ochroniar-
skie czy też żywieniowe, nie 
trzeba stosować normalnych 
procedur przetargowych aż do 
kwoty ponad 3,2  mln zł net-
to. Wynika to ze specyficzne-
go charakteru tych zamówień 
(patrz: grafika). Wystarczy, że 
zostaną one udzielone w spo-
sób przejrzysty, obiektywny 
i niedyskryminujący. 

Uproszczoną procedurę do-
tyczącą udzielania tych za-
mówień określono w art. 138o 
ustawy – Prawo zamówień pu-
blicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 
1843 ze zm.). Przepis ten nie 
wskazuje natomiast w żaden 
sposób, czy wykonawcy mają 
prawo do składania odwołań. 
Urząd Zamówień Publicznych 
i Krajowa Izba Odwoławcza od 
lat uważają, że nie. Sądy mają 
zaś różne zdanie. Ostatnio je-
den z takich sporów znalazł 
swój finał przed Sądem Okrę-
gowym w Olsztynie. Choć po-
twierdził on, że odwołanie 
wykonawcy powinno być roz-
poznane i co więcej, uwzględ-
nione, to jednocześnie uznał, że 
jest już za późno na unieważ-
nienie umowy. Nałożył nato-
miast karę na zamawiającego.

Bez ustawowego 
wyłączenia

Spór dotyczył zamówienia na 
usługę żywienia pacjentów 
jednego z olsztyńskich szpita-
li. Usługę o tyle nietypową, że 
połączoną z koniecznością ada-
ptacji pomieszczeń szpitalnych 
na kuchnię. Konsorcjum, któ-
rego ofertę odrzucono, wnio-
sło dwa odwołania – pierwsze 
dotyczące dyskryminujących, 
jego zdaniem, warunków wzię-
cia udziału w postępowaniu, 
drugie zaś wyboru konkuren-
cyjnej oferty. Obydwa zosta-
ły odrzucone. KIO uznała, że 
chodzi o usługi społeczne, przy 
udzielaniu których – zgodnie 
z dotychczasową linią orzecz-
niczą – nie przysługuje prawo 
do wnoszenia odwołania.

Sąd rozpoznający w jednej 
sprawie skargi na odbywa te 
postanowienia KIO uznał, że 
nie było to zamówienie na 
usługi społeczne. A to dlate-
go, że jego część stanowiły 
roboty budowlane polegające 
na przebudowie pomieszczeń 
szpitalnych na kuchnię. Nawet 
jeśli większą wartość stanowi-
ło samo żywienie pacjentów, 
to jednak prac budowlanych 
nie można było pominąć. To 
zaś, zdaniem sądu, oznacza, że 
należało zastosować klasycz-
ną procedurę zamówieniową, 
a nie procedurę uproszczo-
ną przewidzianą w art. 138o 
ustawy p.z.p. dla usług spo-
łecznych. 

W sprawie tej doszło więc 
do pewnego zapętlenia. Z jed-
nej strony KIO nie rozpoznał 
odwołań, bo chodziło o usłu-
gę społeczną, z drugiej zaś do 
właściwej kwalifikacji koniecz-
ne było rozpoznanie odwołań.

„Podzielenie stanowiska 
KIO wykluczałoby wniesienie 
odwołania w każdym postę-
powaniu, którego gospodarz 
jednostronnie zdecydował-
by o przyznaniu zamówie-
niu takiego statusu. Byłoby to 
sprzeczne co najmniej z dyspo-
zycją art. 138o ust. 2 p.z.p., na-
kazującego udzielenie zamó-
wienia w sposób przejrzysty, 
obiektywny i niedyskryminu-
jący” – podkreślono w uzasad-
nieniu wyroku.

Jednocześnie sąd uznał jed-
nak, że – nawet gdyby chodziło 
o usługi społeczne – to wyko-
nawcom i tak przysługiwałoby 
prawo do wnoszenia odwołań. 
Artykuł 138o ustawy p.z.p. do-
tyczy bowiem samej procedury 
udzielania zamówień i obowiąz-
ków zamawiającego, ale nie wy-
łącza środków ochrony prawnej. 
Jeśli zaś ustawodawca chciałby 
je wyłączyć, to musiałby to zro-
bić w drodze ustawowej. Wynika 
to z konstytucyjnej zasady dwu-
instancyjności sądów. 

„W sytuacji gdy przepisy nie 
wyłączają expressis verbis tego 
prawa, należy opowiedzieć się 
za jego dopuszczalnością. Usłu-

gi społeczne poniżej progów 
nadal mogą obejmować za-
mówienia o pokaźnej warto-
ści. Przy eliminacji możliwości 
wniesienia odwołania istotny 
segment rynku pozostaje poza 
kontrolą, zaś nakaz udzielania 
tych zamówień w sposób przej-
rzysty, obiektywny i niedyskry-
minujący ma w gruncie rzeczy 
fasadowy charakter” – można 
przeczytać w uzasadnieniu wy-
roku. Sąd odwołał się w nim 
do art. 78 i art. 176 konstytucji 
oraz art. 6 Konwencji o ochro-
nie praw człowieka i podsta-
wowych wolności.

– Sąd przywołał argumenty, 
które w doktrynie funkcjonują 
od lat i z którymi trudno się 
nie zgodzić. Artykuł 138o p.z.p. 
dotyczy obowiązków zamawia-
jącego, a nie uprawnień wyko-
nawcy – komentuje dr Włodzi-
mierz Dzierażanowski, prezes 
Grupy Doradczej Sienna.

– Skoro zaś wykonawcom od-
mawia się prawa do wnoszenia 
odwołań, to otwiera im to dro-
gę do roszczeń przeciwko Skar-
bowi Państwa za niewłaściwą 
legislację – dodaje.

Kara legalizuje bezprawie

Rozpoznając skargi meryto-
rycznie, sąd uznał, że doszło 
do naruszenia prawa. Co wię-
cej – takiego, które miało istot-
ny wpływ na wynik postępowa-
nia, a częściowo także charakter 
kwalifikowany prowadzący do 
unieważnienia umowy. Chodzi 
m.in. o niewłaściwe zakwalifi-
kowanie zamówienia jako usłu-
gi społecznej i związany z tym 
brak publikacji ogłoszenia oraz 
zawarcie umowy przed rozpo-
znaniem odwołania. 

Jednocześnie jednak skład 
orzekający uznał, że unie-
ważnienie umowy nie leża-
łoby w interesie publicznym. 
Tym bardziej że usługa żywie-
nia pacjentów jest świadczona 
w okresie wzmożonego nasile-
nia pandemii. Dlatego też, za-
miast unieważnienia lub skró-
cenia kontraktu, sąd poprzestał 
na nałożeniu na szpital kary 
finansowej w wysokości 7 proc. 

wartości wynagrodzenia (ok. 
236 tys. zł).

„Nałożenie takiej kary, choć 
może stanowić znaczne obcią-
żenie dla budżetu zamawiają-
cego, stanowi swoistą szansę 
legalizacji rażącego naruszenia 
p.z.p.” – podkreślono w uzasad-
nieniu wyroku.

Wraz z wejściem w życie no-
wej ustawy p.z.p., co ma nastą-
pić 1 stycznia 2020 r., problemy 
dotyczące usług społecznych 
powinny odejść w niepamięć. 
Zgodnie z nowymi regulacja-
mi spory z nimi związane będą 
już rozpoznawane przez KIO. 
W trwających wciąż postępo-
waniach umowy będą jednak 
zawierane na podstawie obo-
wiązujących dzisiaj przepisów. 
Najlepszym rozwiązaniem by-
łoby oczywiście rozpoznawa-
nie składanych w nich odwo-
łań przez KIO, bo dawałoby 
to szanse na przedstawienie 
swych racji obydwu stronom 

sporu. Paradoksalnie byłoby to 
korzystne również dla zama-
wiających, gdyż mogliby oni 
uniknąć ewentualnych kar.

Co jednak, jeśli odwołanie 
zostanie odrzucone? 

– Doradzałbym zamawia-
jącym, żeby sami z siebie po-
wtórzyli wówczas zakwestio-
nowaną czynność i ponownie 
przeanalizowali, czy przypad-
kiem zarzuty nie są słuszne. 
Będzie to świadczyć o docho-
waniu przez nich najwyższych 
standardów, co z kolei może 
mieć później wpływ, jeśli nie 
na samą decyzję o nałożeniu 
kary, to chociaż na jej wysokość 
– proponuje dr Włodzimierz 
Dzierżanowski. ©℗

 orzeczenie  Firma traci szanse na zdobycie kontraktu, 
a zamawiający musi zapłacić karę finansową. Taki jest efekt  
tego, że przy usługach społecznych nie rozpoznaje się odwołań

Przegrani po obydwu stronach 
(bez)przetargowego sporu

Pieniądze dla przedsiębiorców, kwiaty dla emerytów
 handel 

Patryk Słowik 

patryk.slowik@infor.pl 

@PatrykSlowik

Osoby, które nie prowadzą dzia-
łalności gospodarczej i legalnie 
chciały sprzedać kwiaty pod 
cmentarzami, lecz zamknięcie 
nekropolii im to uniemożliwi-
ło, nie otrzymają państwowe-
go wsparcia. To trafi wyłącznie 
do przedsiębiorców.

– Szczerze mówiąc, zapo-
mnieliśmy o osobach prowa-
dzących działalność niereje-
strową – przyznaje jeden ze 
współpracowników premiera 
Mateusza Morawieckiego.

Przypomnijmy: działalność 
nierejestrowa wynika z art. 5 
ust. 1 ustawy – Prawo przed-
siębiorców (t.j.Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1292 ze zm.). Przepis ten 
określa, że nie stanowi dzia-
łalności gospodarczej działal-
ność wykonywana przez oso-
bę fizyczną, której przychód 
należny z tej działalności nie 
przekracza w żadnym miesią-
cu 50 proc. kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę (obec-
nie jest to 1300 zł) oraz która 
w okresie ostatnich 60 miesię-
cy nie wykonywała działalności 
gospodarczej. Instytucja ta we-
szła w życie w kwietniu 2018 r. 
A chodziło o to, by ludzie do-
rabiający po kilkadziesiąt–kil-
kaset złotych miesięcznie nie 
musieli formalnie zakładać 
biznesu. Przedstawiciele rządu 
tłumaczyli wówczas, że to ide-
alne rozwiązanie np. dla osób 
uczestniczących w wyprzeda-
żach garażowych, ulicznych 

sprzedawców grzybów bądź 
owoców czy wreszcie sprze-
dawców kwiatów.

Co istotne, wykonywanie 
działalności nierejestrowej jest 
w pełni legalne. Podstawowym 
warunkiem jest przychód nie-
przekraczający połowy kwoty 
minimalnego wynagrodzenia 
za pracę. Trzeba też prowadzić 
prostą ewidencję sprzedaży oraz 
wystawiać rachunki na życzenie 
klienta. Przy czym i ewidencja, 
i rachunki mogą być maksymal-
nie uproszczone – wszystko słu-
ży jedynie określeniu tego, czy 
dany sprzedawca nie przekracza 
określonego w ustawie progu.

Szkopuł w tym, że sprzedaw-
cy chryzantem, którzy zarabia-
li w ramach działalności nie-
rejestrowej, zostali pominięci 
w nowo utworzonym programie 

pomocowym. Zgodnie z najistot-
niejszym przepisem tzw. rozpo-
rządzenia chryzantemowego 
(rozporządzenie Rady Ministrów 
z 2 listopada 2020 r. zmieniają-
ce rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i spo-
sobów realizacji niektórych 
zadań Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnic-
twa; Dz.U. z 2020 r. poz. 1932)  
agencja udziela pomocy finan-
sowej na realizację innych zadań 
wynikających z polityki państwa 
w zakresie rolnictwa, rozwoju 
wsi i rynków rolnych, posiada-
czowi co najmniej:

1) 50 sztuk chryzantem do-
niczkowych w fazie pełnej 
dojrzałości przeznaczonych 
do sprzedaży według stanu na 
dzień złożenia wniosku, o któ-
rym mowa w ust. 2, lub

2) 200 sztuk chryzantem cię-
tych w fazie pełnej dojrzało-
ści przeznaczonych do sprze-
daży według stanu na dzień 
złożenia wniosku, o którym 
mowa w ust. 2 – będącemu 
mikroprzedsiębiorstwem, 
małym albo średnim przed-
siębiorstwem w rozumieniu 
załącznika I do rozporządzenia  
nr 702/2014, któremu zagraża 
utrata płynności finansowej 
w związku z ograniczeniami 
na rynku rolnym spowodowa-
nymi epidemią COVID-19.

Co to oznacza? Ano tyle, że 
państwowa pomoc za nie-
sprzedane rośliny trafi wyłącz-
nie do przedsiębiorców. Osoby 
wykonujące działalność nie-
rejestrową nie mogą liczyć na 
żadne wsparcie.

 ©℗   

orzecznictwo

wyrok Sądu okręgowego w olsztynie 
z 2 października 2020 r., sygn. akt  
iX ca 596/20. 
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Desant na NSA 

Radcowie wybierają nowe władze, w tle zgrzyt

Małgorzata Kryszkiewicz  

malgorzata.kryszkiewicz@infor.pl 

Oprócz Macieja Nawackiego, sę-
dziego Sądu Rejonowego w Olsz-
tynie, są to Teresa Kurcyusz-Fur-
manik, sędzia Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gli-
wicach, oraz Zbigniew Łupina, 
sędzia Sądu Rejonowego w Bił-
goraju. 

Ponadto na liście kandydatów 
do NSA można znaleźć nazwi-
ska osób bądź kojarzonych, bądź 
wprost związanych z obecną eki-
pą rządzącą. Do tej drugiej ka-
tegorii z całą pewnością można 
zliczyć np. Rafała Surę, członka 
Rady Polityki Pieniężnej, a także 
członka Trybunału Stanu w la-
tach 2015–2016. 

Zaczynają się więc pojawiać 
głosy, że może to być nowy plan 
na spacyfikowanie sądownictwa 
administracyjnego, które jak do-
tąd nie znajdowało się w orbicie 
zainteresowań rządzących, a któ-
rego sądy wydały ostatnio orze-
czenia będące nie w smak obozo-
wi tzw. dobrej zmiany. Wystarczy 
wspomnieć o niedawnym wy-
roku WSA w Warszawie, w któ-
rym uznano, że decyzja premiera 
o przygotowaniu wyborów ko-
respondencyjnych przez Pocztę 
Polską rażąco naruszyła prawo. 

– Po co przeprowadzać zmia-
ny ustrojowe, skoro aby przejąć 
kontrolę nad sądownictwem 
administracyjnym, wystarczy, 
wzorem sądownictwa powszech-
nego, dokonać odpowiednich 
zmian personalnych? – pyta re-
torycznie Sławomir Pałka, sędzia 
Sądu Rejonowego w Oławie, czło-
nek poprzedniej KRS. 

SO to za mało 

Obecnie przed KRS trwają 
trzy konkursy do NSA, w któ-
rych łącznie do obsadzenia jest 
17 miejsc. Kandydatów zgłosi-
ło się ponad 100. Jednym z nich 
jest, jak pisał DGP jako pierwszy, 
Łukasz Piebiak, były wicemini-
ster sprawiedliwości. Piebiak we-
dług doniesień portalu Onet.pl  
miał odgrywać główną rolę 
w tzw. aferze hejterskiej, choć 
on stanowczo wszystkiemu za-
przecza. W kontekście afery poja-
wiało się także nazwisko innego 
kandydata do NSA – Macieja Na-
wackiego. On również wszyst-
kiemu zaprzecza. Jak twierdził, 

nigdy nie uczestniczył w żadnej 
z grup, której celem było dyskre-
dytowanie lub oczernianie sę-
dziów, a zamieszczone w me-
diach informacje służyły jedynie 
dyskredytacji jego działalności 
zawodowej. 

Sędzia Nawacki zasłynął swe-
go czasu także podarciem pro-
jektu uchwały olsztyńskich sę-
dziów, którzy stanęli w obronie 
Pawła Juszczyszyna. Za ten czyn 
wszczęto wobec niego postę-
powanie dyscyplinarne, które 
z czasem przejął do prowadze-
nia Piotr Schab, główny rzecznik 
dyscyplinarny. 

Co ciekawe, sędzia Nawac-
ki wziął udział w konkursie 
do NSA, jeszcze zanim została 
ostatecznie zakończona proce-
dura awansowa do SO w Olsz-
tynie. A przecież w konkursie 
tym KRS to właśnie jego (po raz 
drugi zresztą) rekomendowa-
ła na stanowisko sędziego SO 
w Olsztynie. 

– Nie przypominam sobie, 
żeby taka sytuacja miała miej-
sce w przeszłości. Oczywiście gdy 
było to jeszcze możliwe, zdarzało 
się, że zgłaszano się jednocze-
śnie na kilka stanowisk w rów-
nocześnie toczących się kon-
kursach. Nie słyszałem jednak 
o takim przypadku, żeby sędzia 
tuż po uzyskaniu rekomenda-
cji KRS wystartował w kolejnym 
konkursie – mówi sędzia Pałka. 
A Maciej Mitera, rzecznik obec-
nej rady, przyznaje, że sytuacja 
jest nieco „dziwna”. 

Awans Nawackiego do SO 
w Olsztynie nie jest jeszcze prze-
sądzony. Uchwała KRS w jego 
sprawie może zostać bowiem za-
skarżona do Sądu Najwyższego. 

Członkowskie kariery 

Jak do tej pory sędzia Nawacki 
nie miał nic wspólnego z sądow-
nictwem administracyjnym. 
W swoim macierzystym sądzie 
rejonowym orzekał najpierw 
przez wiele lat w wydziale kar-
nym, a później w wydziale go-
spodarczym. I właśnie do Izby 
Gospodarczej NSA wybiera się 
olsztyński członek obecnej KRS. 

– Problem polega na tym, że 
oprócz nazwy wydział gospo-
darczy w sądzie powszechnym 
niewiele ma wspólnego z Izbą 
Gospodarczą NSA – zauważa sę-
dzia Pałka. 

DGP zapytał Macieja Nawac-
kiego m.in. o to, czy spełnia on 
wymogi potrzebne do objęcia 
stanowiska sędziego NSA. Jak 
tylko otrzymamy odpowiedź, 
przedstawimy ją na łamach. 

Podobne wątpliwości można 
wysunąć pod adresem innego 
członka KRS startującego do 
Izby Finansowej NSA, Zbignie-
wa Łupiny. On również całe 
swoje dotychczasowe życie za-
wodowe spędził w sądownic-
twie powszechnym, a konkret-
nie w sądach rejonowych. 

Na tym tle dobrze wypada Te-
resa Kurcyusz-Furmanik. W są-
downictwie administracyjnym 
orzeka bowiem już 16 lat. 

– Oczywiście nikomu nie moż-
na zamykać dostępu do służby 
publicznej, jednak należy przy 
tym pamiętać, że kandydaci do 
NSA muszą posiadać odpowiedni 
dorobek z dziedziny szeroko po-
jętego prawa administracyjnego 
– komentuje start swoich kole-
gów z rady sędzia Mitera. 

Co istotne, w zeszłym roku 
prezydium KRS zajęło stanowi-
sko, w którym negatywnie oce-
niło start do SN dwóch członków 
rady, a mianowicie Rafała Pu-

chalskiego oraz Dariusza Dra-
jewicza. Jak podkreślono, „od 
członków Rady oczekuje się 
przede wszystkim poświęcenia 
ich sił i możliwości pracy w Ra-
dzie dla dobra wymiaru spra-
wiedliwości, a nie dla zabez-
pieczenia własnych interesów 
zawodowych”. Członkiem prezy-
dium rady jest sędzia Kurcyusz-
-Furmanik i ona także głosowała 
za przyjęciem tego stanowiska. 

DGP chciał zapytać sędzię, 
skąd ta nagła zmiana poglądów, 
ta jednak nie zdecydowała się na 
rozmowę z nami. 

Kojarzeni z PiS 

Na liście kandydatów do NSA 
można ponadto znaleźć kilka-
naście innych osób, które z róż-
nych powodów kojarzyć moż-
na z tzw. dobrą zmianą. Oprócz 
wspomnianego członka Rady 
Polityki Pieniężnej widzimy np. 
Waldemara Gontarskiego, adwo-
kata, który reprezentował rząd 
PiS przed Trybunałem Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej i brał 
udział w przygotowywaniu pre-
zydenckich wyborów korespon-
dencyjnych, które ostatecznie się 
nie odbyły. 

Do NSA dostać chce się tak-
że kilku sędziów, którzy mogą 
być luźno kojarzeni z obecną 
ekipą rządzącą. Wśród takich 
osób można wskazać np. Ra-
fała Terleckiego, który przejął 
stołek prezesa Sądu Okręgowe-
go w Gdańsku, po tym jak jego 
poprzednika odwołał w trybie 
ekstraordynaryjnym obecny mi-
nister sprawiedliwości Zbigniew 
Ziobro. Wymienić warto również 
dwóch sędziów rejonowych: 
Pawła Mroczkowskiego oraz 
Mirosława Baranowskiego. Obaj 
podpisali listę poparcia startu-
jącym do KRS sędziom (Mrocz-
kowski Maciejowi Miterze, a Ba-
ranowski Zbigniewowi Łupinie), 
a ten pierwszy dodatkowo jest 
delegowany do MS, gdzie pełni 
funkcję dyrektora departamentu 
legislacyjnego prawa cywilnego.

Zmiana warty 

– Widać, że w NSA dokonuje się 
zmiana warty. Wolnych stano-
wisk w tym sądzie będzie coraz 
więcej, co ma oczywiście zwią-
zek z przechodzeniem w stan 
spoczynku kolejnych sędziów. 
Pytanie, kim zostaną oni zastą-
pieni i w jakim celu. Czy celem 
tym będzie utrzymanie wysokie-
go poziomu orzecznictwa admi-
nistracyjnego, czy jedynie próba 
spacyfikowania kolejnego waż-
nego organu władzy sądowniczej 
– zastanawia się sędzia Pałka. 

Warto bowiem przypomnieć, 
że wcześniej do NSA rada reko-
mendowała jeszcze Annę Dal-
kowską, sędzię sądu rejonowego, 
która zastąpiła sędziego Piebia-
ka na stanowisku wiceministra 
sprawiedliwości, oraz Gabrielę 
Zalewską-Radzik. Ta ostatnia od 
lutego br. z woli Zbigniewa Zio-
bry pełni funkcję dyrektora Sądu 
Rejonowego dla Warszawy-Żoli-
borza w Warszawie, prywatnie 
zaś jest żoną Przemysława Ra-
dzika, zastępcy rzecznika dys-
cyplinarnego sędziów.

W tym kontekście należy pa-
miętać, że w dość krótkiej per-
spektywie czasowej odbywać się 
będą wybory prezesa NSA. Ma-
rek Zirk-Sadowski objął bowiem 
tę funkcję w 2016 r., a tymcza-
sem kadencja prezesa NSA trwa 
sześć lat. 

W 2019 r. w NSA orzekało  
106 sędziów, docelowo ma ich 
być 127. ©℗
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Tuż przed krajowym zjazdem 
były prezes samorządu przypo-
mniał dziekanom izb o postępo-
waniu dyscyplinarnym w spra-
wie jedynego kandydata na 
nowego lidera. 

W najbliższą sobotę, 7 listopa-
da, odbędzie się Krajowy Zjazd 
Radców Prawnych (z racji pan-
demii będzie miał formę zdalną). 
Wybierze on nowego prezesa. Je-
dynym kandydatem na to stano-
wisko jest wicedziekan, a wcze-
śniej wiele lat dziekan Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w War-
szawie, Włodzimierz Chróścik.

Tymczasem niemal w przed-
dzień wydarzenia do dziekanów 
izb i delegatów zwrócił się An-
drzej Kalwas, minister sprawie-

dliwości w rządzie Marka Belki, 
a w latach 1995–2004 prezes Kra-
jowej Rady Radców Prawnych. 
W rozesłanym piśmie opisał po-
stępowanie dyscyplinarne (zaini-
cjowane jego skargą) w sprawie 
bezpodstawnego i bezprawnego, 
jego zdaniem, działania Włodzi-
mierza Chróścika. 

Chodzi o sytuację jeszcze 
z 2018 r., kiedy to prokuratura 
regionalna w Katowicach po-
stawiła mec. Kalwasowi zarzuty 
m.in. niekorzystnego rozporzą-
dzenia mieniem i zastosowała 
środek zapobiegawczy z art. 276 
kodeksu postępowania karnego 
w postaci zawieszenia w wyko-
nywaniu zawodu. Analogiczną 
decyzję podjął zaraz po tym także 
sąd dyscyplinarny stołecznej izby 
radców (maj 2018 r.).

I choć postanowienie to było 
nieprawomocne, mec. Chró-

ścik jako dziekan poinformo-
wał o nim sądy i prokuratury na 
obszarze apelacji warszawskiej. 
Jako podstawę prawną przywo-
łał art. 71 ust. 4 ustawy o radcach 
prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
75). Zdaniem Andrzeja Kalwasa 
działanie to było bezpodstaw-
ne, gdyż przytoczony przepis 
mówi o informowaniu właści-
wych instytucji o orzeczonych 
przez sąd dyscyplinarny karach  
– a postanowienie o tymczaso-
wym zawieszeniu, nawet pod-
legające natychmiastowej wy-
konalności, taką karą nie jest. 21 
września 2018 r. były minister 
wniósł więc wniosek do głów-
nego rzecznika dyscyplinarnego, 
w którym zarzucił dziekanowi 
naruszenie prawa i zasad ety-
ki zawodowej.

Sprawa nie znalazła swojego 
finału do dziś. Główny rzecz-

nik odmówił w lutym 2019 r. 
wszczęcia dochodzenia, argu-
mentując, że dziekan wykony-
wał jedynie swoje obowiązki, 
a samo przytoczenie błędnej 
podstawy prawnej (którą sko-
rygowano w kolejnych pismach, 
jednocześnie zawiadamiających 
o cofnięciu zawieszenia przez 
WSD) nie może przesądzać 
o jego odpowiedzialności. Nie 
zgodził się z tym rozstrzygnię-
ciem Wyższy Sąd Dyscyplinar-
ny, uznając, że w przypadku nie-
prawomocnego postanowienia  
art. 71 ust. 4 ustawy o radcach 
nie daje uprawnienia, a tym 
bardziej nie nakazuje poinfor-
mowania o nim sądów i in-
nych instytucji (postanowie-
nie z 19 lipca 2019 r., sygn. akt 
WO-73/19). 

W efekcie w styczniu 2020 r. 
główny rzecznik dyscyplinar-

ny (GRD) wszczął postępowa-
nie. Pełniący od kilku miesięcy 
tę funkcję Tomasz Niedziński 
w odpowiedzi na nasze pyta-
nia podkreślił, że wszystkie 
czynności są podejmowane 
we właściwym trybie i nie ma 
tu znaczenia to, kim są strony. 
Dodał, że w obecnej kadencji 
GRD w większości spraw od 
daty wpływu zawiadomienia do 
decyzji procesowej nie upłynęło 
więcej niż sześć miesięcy, i tak 
było też w tym przypadku.

Włodzimierza Chróścika 
przesłuchano w charakterze 
świadka. Sam mec. Chróścik 
zapewnia w korespondencji 
z DGP, że wszelkie jego działa-
nia jako dziekana rady OIRIP 
w Warszawie „znajdowały opar-
cie w zapadłych rozstrzygnię-
ciach lub przepisach prawa”.
 ©℗

 sądownictwo  Kilkanaście osób kojarzonych z tzw. dobrą zmianą bierze udział w konkursie do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego. Wśród kandydatów są Maciej Nawacki oraz dwóch innych członków obecnej KRS

Już ponad połowa sędziowskiej części obecnej
Krajowej Rady Sądownictwa chce awansować  

Kto z sędziów wchodzących w skład obecnej KRS
starał się lub właśnie się stara o awans: 
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z Sądu Rejonowego
dla Krakowa-Podgórza 15

sędziów

jest
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przez Sejm
do Krajowej

Rady
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Wybór sędziego ETPC  
w zaciszu gabinetów

Rzecznik chce 
obowiązkowych 
testów DNA

 jawność 
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W piątek mija termin zgła-
szania kandydatów na pol-
skiego przedstawiciela 
w Europejskim Trybunale 
Praw Człowieka. Informa-
cje o nich nie zostaną jed-
nak ujawnione publicznie.

Organizacje pozarządo-
we i samorządy prawnicze 
już w maju br. domaga-
ły się, aby postępowanie 
w sprawie wyboru pol-
skiego sędziego w stras-
burskim trybunale było 
bardziej transparentne. 
Chciały brać udział w tym 
procesie lub co najmniej 
go obserwować. Odmówio-
no im jednak z uwagi na 
obawę naruszenia poufno-
ści procedury. 

Jak nas poinformowa-
ła Dominika Bychawska-
-Siniarska z Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka, 
Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych uprzedziło tak-
że, że nie upubliczni listy 
kandydatów. Niewielkie są 
też szanse na wysłuchanie 
publiczne w parlamencie.

– Liczyliśmy w tej kwestii 
na Senat, ale ciężko przewi-
dzieć, czy senacka komisja 
praw człowieka takie wy-
słuchanie zorganizuje 
– mówi ekspertka. – Nie 
byłaby to zupełnie nowa 
praktyka, gdyż podobne 
wysłuchanie publiczne od-
było się w Sejmie w 2010 r. 
przy wyborze poprzedniego 
sędziego – dodaje.

Jak podkreśla przedsta-
wicielka HFPC, ważne jest, 
by społeczeństwo wiedzia-
ło, kim są kandydaci i któ-

rzy z nich trafią na osta-
teczną listę trzech osób 
przedstawionych Zgroma-
dzeniu Parlamentarnemu 
Rady Europy. To właśnie 
zgromadzenie wybie-
rze sędziego.

Ekspertka HFPC przy-
tacza też kryteria takiego 
wyboru: musi to być oso-
ba rozpoznawalna, o wyso-
kich kompetencjach praw-
niczych, znająca biegle 
francuski i angielski.

– Zależy nam, by oso-
by na ostatecznej liście 
spełniały te kryteria. We 
wtorek złożyliśmy wnio-
sek o informację publiczną 
w sprawie kandydatów. Ale 
nie liczymy na współpra-
cę, bo niedawno były też 
wybory polskiego członka 
Komitetu Przeciwko Tor-
turom i wówczas też tak 
długo zwlekano z odpo-
wiedzią, że w końcu oso-
ba reprezentująca Polskę 
została wyłoniona – rela-
cjonuje Dominika Bychaw-
ska-Siniarska.

W piątek HFPC, Na-
czelna Rada Adwokacka 
i Krajowa Izba Radców 
Prawnych zaapelują do 
kandydatów, aby ci sami 
się ujawnili.

– Sędzia ETPC wybiera-
ny jest na 9-letnią kaden-
cję. W sytuacji, gdy Trybu-
nał Konstytucyjny przestał 
być skutecznym środkiem 
ochrony praw człowieka, 
musimy mieć pewność, że 
sędzia reprezentujący Pol-
skę, który na pewno będzie 
orzekał w sprawach doty-
czących naszego kraju, bę-
dzie osobą o najwyższych 
kompetencjach – tłumaczy 
Bychawska-Siniarska. ©℗
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Uzależnienie wykonania ba-
dań genetycznych od woli 
matki bądź ojca prowadzi do 
tego, że sprawy o ustalenie 
ojcostwa lub macierzyństwa 
trwają nawet pięć lat. – Jeśli 
natomiast jednym z dowo-
dów w postępowaniu jest 
dowód z badań DNA, to wy-
rok zapada po jednej, najwy-
żej dwóch rozprawach – pi-
sze Mikołaj Pawlak, rzecznik 
praw dziecka, w wystąpieniu 
do ministra sprawiedliwości. 
Dlatego postuluje on wpro-
wadzenie podstawy prawnej 
do przeprowadzania badań 
DNA w sprawach o pochodze-
nie dziecka. 

Poza tym zdarzają się 
przypadki, w których proku-
rator odmawia wytoczenia 
powództwa o zaprzeczenie 
ojcostwa m.in. z uwagi na 
brak zgody domniemanego 
rodzica na przeprowadzenie 
badań DNA. Zdaniem rzecz-
nika możliwość zgłoszenia 
takiego sprzeciwu narusza 
podstawowe prawa dziecka. 
Jak wyjaśnia Pawlak, zgod-
nie z art. 7 ust. 1 Konwen-
cji o prawach dziecka moż-
liwość poznania własnego 
pochodzenia jest jednym 
z fundamentalnych praw, 
które mu przysługują. ©℗
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■  Kiedy lekarz będzie objęty zwolnieniem  

z odpowiedzialności karnej za błąd medyczny

■  Na jakie dodatki do wynagrodzeń mogą liczyć 

medycy skierowani do zwalczania epidemii 

koronawirusa

■  Na czym polegają nowe ułatwienia w zatrudnianiu 

lekarzy spoza państw Unii Europejskiej

■  Kto może liczyć na wyższe kwoty wynagrodzeń  

i zasiłków w razie zachorowania na COVID-19

■  Jakie zmiany w prawie budowlanym  

i zamówieniach publicznych

■  Czy sprzedawca będzie mógł wreszcie, bez ryzyka 

popełnienia wykroczenia, odmówić obsługi klienta 

niezasłaniającego ust i nosa

■  Czy wprowadzenie ustawowej podstawy dla 

grzywny za brak maseczki rozwieje wszystkie 

wątpliwości
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Jakie zmiany wprowadzają 
nowe przepisy antycovidowe
  
Jutro  w Dzienniku Gazecie Prawnej 

poradnik Ustawa o dobrym samarytaninie 
– nie tylko dla placówek medycznych

Wiceminister Kaleta zamierza łamać motyla kołem

W
 ubiegły piątek Minister-
stwo Sprawiedliwości 
rozesłało komunikat 
o zawieszeniu – na 

polecenie wiceszefa resortu Sebastiana 
Kalety – asesora komorniczego, który 
rzekomo nawoływał w mediach społecz-
nościowych do „spalenia zabytkowego 
budynku PAST-y w Warszawie, gdzie 
siedziby mają m.in. Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej oraz fundacja 
Ordo Iuris”. 

Większość mediów w tej właśnie 
formie bezrefleksyjnie podała wiado-
mość dalej, mimo że w części materiałów 
opublikowano screeny inkryminowa-
nego wpisu. Wystarczy rzut oka na nie, 
by stwierdzić, że to, co komornicze-
mu asesorowi zarzuca Sebastian Kaleta, 
jest prawdą, ale tylko w jednej trzeciej. 
Asesor fotografię budynku opatrzoną 
podpisem „Próba szturmu na siedzibę 
Ordo Iuris” skwitował bowiem słowami 
„Trzeba było spalić”.

Skomentowane zdjęcie tak skadrowa-
no, że nie sposób się domyślić po pierw-
sze, że jest to zabytek, po drugie, że jest 
to budynek PAST-y. Trudno wymagać od 
asesora z Katowic takiej wiedzy varsa-
vianistycznej. A już polityk, który kan-
dydując w wyborach samorządowych 
w stolicy, nie potrafił dopilnować, by na 
billboardach poprawnie napisać nazwę 
dzielnicy – miejsca jego startu, jest ostat-
nią osobą, by tego wymagać. Owszem, 
gdy kliknie się na zdjęcie wpisu ze strajku 
kobiet, wówczas widać cały budynek z po-
wstańczą kotwicą na dachu. Jednak po 
pierwsze nie wiadomo, czy asesor przed 
napisaniem swojego głupiego komenta-
rza to zrobił, po drugie znów – czy osoba 
z Katowic musiała wiedzieć, że ma tu 
swoją siedzibę Światowy Związek Żołnie-
rzy AK? Szczerze wątpię. Jeśli już można 

wpis odebrać jako nawoływanie do spale-
nia, to siedziby Ordo Iuris. 

I już tylko to wystarczyło, by wszcząć 
przeciwko autorowi postępowanie dys-
cyplinarne. W końcu od kogo jak od kogo, 
ale od dorosłego człowieka z wykształce-
niem prawniczym nie tylko można, ale 
nawet trzeba wymagać odpowiedzial-
ności za słowo. Nawet jeśli wpis był iro-
niczny, to nigdy nie wiadomo, czy nie 
znajdzie się jakiś idiota i nie potraktuje 
go dosłownie – jako zachętę do realizacji 
swych piromańskich fantazji. 

Po co więc dodawać mu win i przypisy-
wać intencje, których ten nie wyraził? Czy 
to nie byłaby manipulacja? Czy nie mogło 
to być odebrane jako ukazanie strajku-
jących i osób je popierających jako tępą 
tłuszczę, która nie liczy się z niczym, jest 
skłonna niszczyć zabytki i występować 
przeciwko tradycjom Armii Krajowej? 

Jeśli się oburzamy, to oburzajmy się 
uczciwie. Zwłaszcza że nie tylko komor-
nicy i asesorzy wykonują zawód zaufa-
nia publicznego. Ten przymiot odnosi 
się także do radców prawnych, do grona 
których wiceminister Kaleta się zalicza. 
Zgodnie z kodeksem etyki tej grupy 
zawodowej radca prawny nie może 
świadomie podawać informacji niepraw-
dziwych. Owszem, przepis ten odnosi 
się do wykonywania zawodu, ale czy to 
znaczy, że gdy ktoś nie wykonuje czyn-
ności, świadomie może manipulować?

Paragraf 11 radcowskiego kodeksu etyki 
zaś stanowi, że „radca prawny obowiąza-
ny jest dbać o godność zawodu nie tylko 
przy wykonywaniu czynności zawodo-
wych, ale również w działalności publicz-
nej i w życiu prywatnym”. A naruszeniem 
godności zawodu jest w szczególności 
takie postępowanie, które mogłoby zdys-
kredytować go w opinii publicznej lub 
podważyć zaufanie do zawodu.

Czy na coś takiego pozwoliłby sobie 
szanujący się radca prawny pełniący za-
szczytną funkcję sekretarza stanu w Mi-
nisterstwie Sprawiedliwości? To byłoby 
nie do pomyślenia, dlatego pozostaje mi 
uznać, że Sebastian Kaleta, który dosko-
nale wie, gdzie się mieści siedziba Ordo 
Iuris, po prostu błędnie założył, że wie to 
każdy. W tym zawieszony asesor komor-
niczy z Katowic. 

Jednak nadal niepokoi mnie dalsza 
część komunikatu: „Dzięki interwen-
cji ministra Sebastiana Kalety, który 
sprawuje nadzór nad pracą komorni-
ków, został też skierowany wniosek dys-
cyplinarny o skreślenie tej osoby z listy 
asesorów za podżeganie i pochwałę 
przestępstwa z art. 163 par. 1 kodeksu 
karnego (pożar wielkich rozmiarów). 
– Nie ma akceptacji dla przemocy – pod-
kreśla Sebastian Kaleta”.

Nie mam pojęcia, kim jest zawieszo-
ny Marcin S. Ani mi on brat, ani swat, 
a jego wpisu (za który przeprosił i który 
skasował) nie sposób bronić. Niezależ-
nie czy chodziłoby o spalenie siedzi-
by Ordo Iuris, czy organizacji z drugiej 
strony światopoglądowej barykady – po-
winien ponieść odpowiedzialność dys-
cyplinarną. Może nawet surową. Ale 
wyrzucenie z zawodu? Za głupi wpis? 
Proporcji! Przecież to łamanie motyla 
kołem. Gdyby w reakcji na głupie i nie-
odpowiedzialne wypowiedzi chcieć 
konsekwentnie stosować te same stan-
dardy i pozbawiać prawa do wykonywa-
nia zawodu posła, senatora czy członka 
rządu, to obawiam się, że w tych gre-
miach mało kto by pozostał. Ba, ktoś by 
jeszcze mógł pomyśleć, że może wtedy 
i Sebastian Kaleta by się nie uchował. 
Może więc, parafrazując wiceministra, 
powinniśmy zakrzyknąć: „Nie ma ak-
ceptacji dla głupoty”. ©℗

Piotr  
Szymaniak 
dziennikarz 
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Zdalna to nauka tylko z nazwy

Niepewna przyszłość elektromobilności w samorządach

Artur Radwan 

artur.radwan@infor.pl

Od poniedziałku również 
uczniowie klas 1–3 szkół pod-
stawowych przestaną uczyć się 
stacjonarnie – ogłosił wczoraj 
premier Mateusz Morawiecki. 
Tymczasem nauczyciele, dyrek-
torzy i związkowcy są zgodni, 
że od marca 2020 r., kiedy to 
wszystkich zaskoczyła pande-
mia i wprowadzono naukę zdal-
ną, niewiele się zmieniło na 
plus. W niektórych placówkach 
przybyło sprzętu komputerowe-
go, ale w pozostałym zakresie 
lekcje przez internet odbywają 
się w niemal identycznej formie 
jak przed wakacjami. Dariusz 
Piontowski, ówczesny minister 
edukacji narodowej, sam przy-
znawał, że taka forma kształ-
cenia ma wiele niedoskonało-
ści. W efekcie rodzice uczniów, 
którym zależy na utrzymaniu 
wysokiego poziomu edukacji, 
inwestują w korepetytorów. 

Technicznie lepiej

Trzeba oczywiście przyznać, 
że w stosunku do wiosny po-
prawiła się techniczna strona 
kształcenia na odległość. Przede 
wszystkim uczniowie i rodzi-
ce, którzy zasłaniają się brakiem 
warunków do nauki zdalnej, już 
nie przepadają w systemie. Dy-
rektor szkoły ma bowiem obo-
wiązek zapewnić im sprzęt do 
nauki zdalnej albo zorganizować 
miejsce nauki na terenie szkoły.

– Część rodziców podpisało 
z nami umowy na wypożycze-
nie komputerów. Dotyczyło to 
przede wszystkim tych rodzin, 
w których uczniów na zdal-
nej nauce jest dwoje lub więcej 
– przyznaje Jacek Rudnik, wi-
cedyrektor Szkoły Podstawowej  
nr 11 w Puławach. 

Wyjaśnia, że lekcje w jego 
placówce trwają po 30 mi-
nut lub krócej, bo ze względu 
na higienę pracy i uczniowie, 
i nauczyciele muszą odpo-
cząć. – Niestety nawet przy 
45 minutach mieliśmy problem 

z wyrobieniem się z podstawą 
programową, a przy zdalnym 
nauczaniu jest to wręcz nie-
możliwe – podkreśla. 

Krzysztof Baszczyński, wice-
prezes Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, zwraca uwagę, że na-
uczyciele wciąż są pozostawie-
ni sami sobie podczas wielogo-
dzinnej pracy przez internet.

„Nie” dla zewnętrznych 
egzaminów

Dyrektorzy szkół podstawowych 
chcą stworzyć wspólny front 
i przekonać resort edukacji do 
odstąpienia od egzaminów ze-
wnętrznych dla absolwentów 
ósmych klas podstawówek. Po-
pierają ich związkowcy. 

– Nie wiem, w jakim celu 
w czasie pandemii mają się od-
bywać te egzaminy, chyba aby 
dzieciom fundować dodatkowy 
stres. Obecnie nasi nauczyciele 
nie weryfikują wiedzy uczniów, 
bo mają nadzieję, że pandemia 
się skończy i jeszcze w tym roku 
szkolnym będą mieć na to czas. 
Poza tym w trakcie zdalnej na-
uki jest to praktycznie nie-
możliwe – argumentuje Izabe-
la Leśniewska, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 23 w Radomiu. 

Podkreśla, że jeśli egzami-
ny miałyby się jednak odbyć, 
uczniom należałoby zapewnić 
możliwość konsultacji w szko-
łach. 

Z informacji DGP wynika, że 
pracownicy kuratoriów już dzwo-
nili lub pisali do dyrektorów pla-
cówek oświatowych w sprawie 
warunków do prowadzenia kon-
sultacji z uczniami przystępują-
cych do egzaminów zewnętrz-
nych dla szkół podstawowych, 
maturalnych i zawodowych. Dy-
rektorzy i nauczyciele chcą, aby 
taka możliwość była stworzona, 
ale za zgodą rodziców i na pod-
stawie decyzji dyrektora, który 
będzie miał możliwość dokona-
nia oceny sytuacji epidemicznej. 

Fikcja sprawdzianów

Nauczyciele prezentują dwa po-
dejścia do weryfikacji wiedzy 

uczniów podczas nauki zdal-
nej – jedni odpuszczają, a inni 
chcą sprawdzać umiejętności 
uczniów za pomocą różnego ro-
dzaju platform internetowych. 
Czy to skuteczny sposób na kon-
trolowanie postępów w nauce? 
Niekoniecznie. Uczniowie wy-
łączają kamerki i wertują pod-
ręczniki w poszukiwaniu od-
powiedzi. Niektórzy rodzice 
posuwają się nawet do tego, że 
na czas sprawdzianu zatrudnia-
ją korepetytora, który pomaga 
swojemu podopiecznemu uzy-
skać jak najlepszy wynik. Wielu 
nauczycieli zdaje sobie z tego 
sprawę, ale nic z tym nie robi, 
bo przecież musi jakieś oceny 
z kolejnego działu wpisać do 
dziennika. 

– Uczniowie za pomocą róż-
nego rodzaju komunikatorów 
przesyłają sobie odpowiedzi ze 
sprawdzianów – przyznaje Ja-
cek Rudnik. I dodaje: – Jedyny 
plus jest taki, że jeśli uczeń do-
brze się uczył podczas stacjo-
narnej nauki (i chciał się czegoś 
nauczyć), to podobnie jest przy 
nauce zdalnej.

Opowiada, że zdarzają się sy-
tuacje, że uczeń – choć jest za-
logowany – nie odpowiada na 
pytanie, które zadaje mu na-
uczyciel. Później tłumaczy, że 
nic nie słyszał lub że internet 
zerwał mu połączenie. – Powia-
domiliśmy rodziców, że muszą 
się liczyć z tym, że nieprzygo-
towani uczniowie będą otrzy-
mywać oceny niedostateczne 
– deklaruje. 

Przyznaje jednak, że pro-
blemów nastręczają nie tylko 
uczniowie. – Otrzymywałem 
skargi, że nauczyciele wysyłają 
zadania domowe do uczniów 
po 23, z terminem ich wykona-
nia na rano następnego dnia. 
Musieliśmy takie sytuacje ure-
gulować zarządzeniem – mówi 
Jacek Rudnik. 

Robert Kamionowski, eks-
pert ds. prawa oświatowego, 
radca prawny z kancelarii Pe-
ter Nielsen & Partners Law Of-
fice, uważa, że na zdalnej nauce 

sporo stracą szkoły niepublicz-
ne. – Mam sygnały od swoich 
klientów, że rodzice nie chcą 
płacić czesnego i zabierają dzie-
ci z płatnych placówek do samo-
rządowych bezpłatnych szkół 
i tam ewentualnie finansują im 
dodatkowo indywidualne kore-
petycje – mówi.

Wyłączona kamera

Kolejny nierozwiązany pro-
blem jest taki, że wielu nauczy-
cieli nie chce prowadzić lekcji 
za pomocą kamery interneto-
wej. W odpowiedzi uczniowie 
też nie decydują się na udo-
stępnianie swego wizerunku 
i ograniczają się do dźwięku. 
W tym czasie część z nich gra 
na telefonie, przegląda inter-
net albo leży w łóżku, a ich 
aktywność ogranicza się do 
odpowiedzi „jestem” podczas 
sprawdzania obecności. 

– Dyrektorowi trudno zmu-
sić nauczycieli i uczniów do 

korzystania podczas zdalnych 
lekcji z kamery internetowej. 
Nie widzę też podstaw ku 
temu, aby karać uczniów oce-
ną niedostateczną za ukrywa-
nie swojego wizerunku, prze-
cież łącze może być słabe albo 
sprzęt może nie mieć kame-
ry – tłumaczy Robert Kamio-
nowski. 

Podobnie uważa Łukasz Łu-
czak, adwokat i ekspert ds. pra-
wa oświatowego. – Przepisy nie 
regulują tego, czy nauczyciel, 
prowadząc zajęcia, powinien 
mieć uruchomioną kamerkę, 
dzięki której uczniowie będą go 
widzieli. Wydaje się jednak, że 
jeśli wymaga od uczniów uru-
chomienia kamerek interneto-
wych i na tej podstawie doko-
nuje weryfikacji ich obecności 
czy zachowania, a sam ma wy-
łączoną kamerkę, to jego za-
chowanie jest nielogiczne 
– wskazuje.

 ©℗

 ekologia 

Katarzyna Nocuń 

katarzyna.nocun@infor.pl

79 proc. miast na koniec ubie-
głego roku nie miało we flo-
cie urzędu żadnego samocho-
du elektrycznego. W dodatku 
samorządy, których sytuacja 
finansowa pogorszyła się 
w związku z epidemią, skłaniają 
się do wstrzymania lub znacz-
nego ograniczenia inwestycji 
w elektromobilność – wynika 
z analizy NIK przeprowadzonej 
w kwietniu i maju tego roku. 

Samorządy dostały dwa lata 
więcej na osiągnięcie celów wy-
znaczonych w ustawie o elek-
tromobilności i paliwach alter-
natywnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 908 ze zm.). Początkowo 
przepisy miały wejść w życie już 
w styczniu br., ale przesunięto 
ten termin na 1 stycznia 2022 r.

Z raportu NIK wynika, że cel 
10 proc. udziału samochodów 
elektrycznych we flocie JST osią-
gnęło na razie jedynie 18 proc. 

zbadanych miast, a wymóg  
10 proc. pojazdów z alternatyw-
nym napędem świadczących za-
dania publiczne przez miejskie 
jednostki lub spółki komunalne 
– jedynie dwa: Kraków i Wro-
cław. – Żadne ze skontrolowa-
nych miast nie było natomiast 
przygotowane do realizacji tego 
zadania przez podmioty ze-
wnętrzne – czytamy w rapor-
cie. Chodzi m.in. o śmieciarki 
czy pługi odśnieżające ulice.

Pieniądze i brak wiedzy

Według NIK na przeszkodzie 
w rozwoju elektromobilno-
ści stanęły kwestie finansowe, 
w tym brak dofinansowania 
z Funduszu Niskoemisyjnego 
Transportu, a także alternatyw-
nych form nabywania pojazdów 
elektrycznych. 

Jednak Agata Rzędowska, 
ekspertka ds. elektromobilno-
ści, podkreśla, że zabrakło też 
edukowania przedstawicieli JST. 
– Z moich kontaktów z samo-
rządowcami wynika, że część 

z nich neguje konieczność in-
westycji w elektromobilność lub 
nie ma dostatecznej wiedzy, jak 
to robić – zaznacza. 

W dodatku wdrażanie prze-
pisów może jeszcze zwolnić.  
44 proc. miast jako bardzo wy-
sokie ocenia ryzyko wpływu epi-
demii na terminowe 
wyposażenie urzędo-
wej floty, 52 proc. – na 
spełnienie wymogów 
dotyczących pojazdów 
świadczących usługi 
miastu, a 30 proc. – na zapewnie-
nie autobusów zeroemisyjnych.

Samorządy robią uniki

Najlepiej wyglądają dane doty-
czące obowiązku 5 proc. udziału 
autobusów zeroemisyjnych we 
flocie transportu publicznego 
(od 1 stycznia 2020 r.). Na koniec 
ubiegłego roku 8 z 28 jednostek 
(czyli 29 proc.) zrealizowało już 
ten obowiązek. – Przede wszyst-
kim dzięki wsparciu ze środków 
funduszy unijnych – zauważa 
NIK. Jednocześnie tylko trzy  

z 26 udostępnionych w trakcie 
kontroli analiz kosztów i ko-
rzyści wskazywały na zasad-
ność inwestycji w zeroemisyjny 
transport publiczny. Tymcza-
sem, jeśli z analizy wynika, że 
wprowadzenie floty elektrycznej 
jest dla samorządu nieopłacal-

ne, nie musi tego celu 
realizować. 

– Od początku było 
wiadomo, że będzie to 
furtka dla samorządów, 
które nie rozumieją 

sensu zmian albo znajdują się 
w kiepskiej sytuacji finansowej 
i nie będą szukały sposobu na 
rozwiązanie problemu – komen-
tuje Agata Rzędowska. 

Elektromobilność ma pod 
górkę

Eksperci przyznają, że na ryn-
ku brakuje specjalistycznych 
pojazdów, takich jak elektrycz-
ne ciężarówki. – Rząd, wpro-
wadzając do ustawy o elektro-
mobilności wymogi, oparł się 
na założeniach, które się nie 

sprawdziły – podkreśla Agata 
Rzędowska. Zaznacza, że takie 
pojazdy oferują przede wszyst-
kim producenci chińscy, a Unia 
Europejska blokuje im dostęp 
do rynku, by chronić rodzi-
my przemysł.

NIK punktuje opóźnione pra-
ce nad wszystkimi projektami 
budowy pojazdów elektrycz-
nych. W kwietniu ostatecznie 
zrezygnowano z programu Bez-
emisyjnego Transportu Publicz-
nego (BTP): Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju (NCBR) miało 
do 2023 r. dostarczyć samorzą-
dom około tysiąca innowacyj-
nych, bezemisyjnych autobu-
sów. – Postawiono nierealne 
w polskich warunkach gospo-
darczych wymagania. Nie były 
one dostosowane do potrzeb 
miast – zaznacza NIK. Nie przy-
niosły na razie efektów prace 
NCBR nad programem e-Van, 
a projekt produkcji polskiego sa-
mochodu elektrycznego jest na 
początkowym etapie – wskazują 
kontrolerzy. ©℗

 oświata  Kształcenie uczniów na odległość nadal jest fikcją, 
a weryfikowanie wiedzy opiera się na zaufaniu, a nie na 
rzetelnym sprawdzeniu umiejętności. Efekt? Rodzice muszą 
się liczyć z większymi wydatkami na korepetycje
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My też będziemy protestować 
spontanicznie. Skoro można

Od ponad pół roku zmagamy 
się z pandemią. Jak pan ocenia 
dotychczasowe przeciwdzia-
łanie jej skutkom i działania 
rządu w tej sprawie, zwłasz-
cza z perspektywy 
pracowników?
Epidemia zaskoczyła wszyst-
kich. Na przełomie marca 
i kwietnia bardzo intensyw-
nie współpracowaliśmy z mi-
nister Emilewicz i minister 
Maląg. Nie pozwoliliśmy na 
to, co się stało podczas kryzysu 
z 2009 r., czyli na wykorzysta-
nie trudnej sytuacji gospodar-
czej do niekorzystnych zmian 
w prawie pracy. Doprowadzili-
śmy – wspólnie z prezydentem 
RP – do podwyższenia zasiłku 
dla bezrobotnych i wprowadze-
nia dodatku solidarnościowe-
go. Ale już pierwsze miesiące 
pandemii pokazały manka-
menty naszego rynku – osoby 
z umowami o pracę mogły ko-
rzystać z przestoju, nie traci-
ły źródła zarobkowania z dnia 
na dzień, w przeciwieństwie 
do samozatrudnionych i pra-
cujących na umowach cywil-
noprawnych. Pracownikom 
w razie zwolnienia przysługuje 
okres wypowiedzenia, odprawa 
z przyczyn ekonomicznych. Po-
zostałym nie.

Tyle że ci zatrudnieni na 
innej podstawie dostali 
pieniądze do ręki z tarczy 
antykryzysowej – np. posto-
jowe, bezzwrotną pożyczkę. 
W sumie nawet kilkanaście 
tysięcy złotych. Pracownicy 
nie mogli na to liczyć nawet 
w razie utraty etatu, choć 
płacą wyższe składki. 
I to kolejny problem uwidocz-
niony przez kryzys. Nie chodzi 
o to, że samozatrudnionym 
lub zleceniobiorcom nie na-
leżało pomóc. Każdy zarobku-
jący odczuł skutki pandemii. 
Ale nie może być tak, że cały 
system ubezpieczenia społecz-
nego utrzymują zatrudnieni 
na umowach o pracę, a w razie 
kryzysu pozostali pracujący 
wyciągają ręce po pieniądze, 
choć płacą niższe składki. Ja 
wiem, że każdy argumentuje, 
że płacą podatki, ale to pła-
cimy wszyscy, a składki już 
nie. W tym zakresie decyzje 
o ukierunkowaniu pomocy 
były zbyt pochopne. Dlatego 
skutecznie domagaliśmy się 
dodatku solidarnościowego 
i podwyżki zasiłku dla bezro-
botnych, aby zrównoważyć to 
wsparcie z korzyścią dla pra-
cowników.

Mam też nadzieję, że teraz 
będzie polityczna zgoda na 
wprowadzenie emerytur sta-
żowych. Gdyby dochodziło do 
zwolnień grupowych w związ-
ku z trudną sytuacją gospodar-
czą, zamiast na zasiłek przed-
emerytalny osoby mające 
wypracowany staż pozwalają-
cy na pobieranie 100 lub 120 
proc. minimalnej emerytury 
mogłyby skorzystać z nowe-
go rozwiązania.

Skala pandemii w okresie 
jesienno-zimowym może być 
dużo wyższa. Poparłby pan 
ponowny lockdown?

Jesteśmy przeciwni pełne-
mu lockodawnowi, podobne-
mu do tego z marca i kwiet-
nia. Oczywiście najważniejsza 
jest ochrona życia i zdrowia, ale 
trzeba też – w maksymalnie 
możliwym zakresie – zadbać 
o gospodarkę. Drugiego lock-
downu mogłaby nie udźwi-
gnąć. Bardziej zrozumiałe są 
ograniczenia punktowe, np. 
w konkretnych branżach, 
których działalność wiąże się 
z większym ryzykiem zakażeń, 
wyłączenia niektórych proce-
sów gospodarczych, jeśli zaj-
dzie taka potrzeba.   

Punktowo powinna być też 
kierowana pomoc państwa?
Tak. Państwo nie powinno też 
dzielić pracowników. Jeśli pod-
wyżki mają otrzymać lekarze, 
pielęgniarki, ratownicy me-
dyczni, to powinny otrzymać 
je także np. salowe i sanita-
riuszki oraz zatrudnieni przy 
opiece nad pacjentami z CO-
VID-19. Dodatkowe pieniądze 
powinni dostać wszyscy pra-
cujący na pierwszej linii walki 
z pandemią. 

Nie można też ignorować 
konsultacji społecznych. Roz-
wiązania antykryzysowe po-
winny być opiniowane. Mo-
żemy konsultować zmiany 
w trybie pilnym, co udowodni-
liśmy już wiosną podczas prac 
nad tarczami antykryzysowy-
mi. Pracowaliśmy w weekendy 
i w nocy. Nie może być tak, że 
otrzymujemy projekt do kon-
sultacji już po jego pierwszym 
czytaniu w Sejmie. Tak stało 
się z ostatnią nowelizacją spe-
custawy covidowej.

Solidarność zgodzi się na 
postulowane przez praco-
dawców zawieszenie zakazu 
handlu w niedzielę w okresie 
pandemii?
Nie. Polacy się do tego przy-
zwyczaili, robią zakupy w ty-
godniu. Badania wskazują, że 
handlowcy na tym nie ucier-
pieli. To, że galerie świecą 
pustkami, to inny problem. 
Sieci handlowe coraz częściej 
chcą mieć wolnostojące, od-
dzielne placówki. Pandemia 
tylko przyspieszyła ten trend. 

A jak związek ocenia propo-
zycję uregulowania na stałe 
pracy zdalnej?
Wymuszają to okoliczności. 
Oczywiście do rozstrzygnię-
cia pozostają trudne kwestie, 
np. sposób nadzoru nad wa-
runkami wykonywania za-
dań, bo przecież jasne jest, że 
Państwowa Inspekcja Pracy 
nie będzie prowadzić kontroli 
w domach zatrudnionych. Na 
pewno trzeba uregulować też 
kwestię ryczałtów dla pracow-
ników z tytułu podwyższonych 
opłat np. za prąd.

Rząd uruchomił już zwolnie-
nia w administracji. Co na to 
związek?
Dla nas to niezrozumiała decy-
zja. Rząd zagwarantował sobie 
taką możliwość w tarczy anty-
kryzysowej i premier upoważ-
nił ministra Dworczyka do re-
alizacji tego zadania. Uważam, 

że to kapiszon, bo z naszych 
informacji wynika, że chodzi 
przede wszystkim np. o kaso-
wanie wakatów lub kierowanie 
na emerytury osób z upraw-
nieniami do takich świadczeń 
i niezatrudnianie w ich miej-
sce nowych. 

Związek nie ma sygnałów 
o zwolnieniach?
Pojawiają się. Nasze sekcje 
podejmują uchwały wyraża-
jące sprzeciw wobec takich 
działań. Naszym zdaniem to 
niepotrzebne decyzje, które 
wzmagają nerwową atmosferę. 
Dobrze, że ostatecznie zwol-
nienia nie obejmują np. ZUS 
i NFZ, co przewidywały pier-
wotne wersje tych przepisów. 
To nieracjonalne z punktu wi-
dzenia walki z pandemią. Oce-
niając skalę, nie jest to jednak 
na razie ogromny problem. So-
lidarność przygląda się dzia-
łaniom i interweniuje w razie 
potrzeby. Jednak gdyby doszło 
do zwolnień, związek wywiąże 
się ze swoich statutowych obo-
wiązków i będzie bronić przede 
wszystkim swoich członków.

Rząd zmienił też strukturę 
ministerstw. Kwestie zwią-
zane z pracą przejął resort 
rozwoju, którym kieruje Jaro-
sław Gowin. Solidarność ostro 
zareagowała, przypominając, 
że wicepremier Gowin był 
ministrem w rządzie Donalda 
Tuska i ma liberalne poglądy. 
Dogadacie się?
W polityce nic mnie już nie 
zdziwi. Premiera Gowina znam 
od wielu lat, wielokrotnie to-
czyliśmy dyskusje dotyczące 
np. elastyczności zatrudnie-
nia. Trudno wytłumaczyć, 
dlaczego polityk z liberal-
nymi poglądami gospo-
darczymi ma przejąć 
nadzór nad kwestiami 
związanymi z pracą. 
Byliśmy zaskoczeni. 
Stąd nasza ostra re-
akcja, ale odbyłem 
rozmowę telefo-
niczną z premie-
rem Gawinem, 
a przedwczoraj 
spotkaliśmy 
się w siedzi-
bie Solidar-
ności. 

Związek kwestionuje powoła-
nie Jarosława Gowina i kilku 
innych przedstawicieli rządu 
do Rady Dialogu Społecznego. 
Powołuje się na art. 85 nowe-
lizacji specustawy covidowej, 
który uprawnia premiera do 
odwoływania członków RDS 
w okresie epidemii. Na znak 
protestu przedstawiciele Soli-
darności zrzekli się swojego 
członkostwa. Czy rozmawia-
liście o sposobie rozwiązania 
tego sporu?
Rozmowy były rzeczowe i prze-
biegły w dobrej atmosferze. 
Wskazałem, że rozwiązaniem 
jest pilna nowelizacja art. 85 
w tzw. tarczy antykryzysowej. 
Premier Jarosław Gowin zade-
klarował, że zrobi wszystko, aby 
przedstawiciele Solidarności 
jak najszybciej wrócili do RDS. 
To nie jest protest przeciwko 
premierowi Gowinowi, tylko 
sprzeciw wobec niechlujności 
legislacyjnej rządu. To on do-
prowadził do przyjęcia – wbrew 

partnerom społecznym – wspo-
mnianego art. 85. A przepis ten 
jednoznacznie stwierdza, że 
wyłącza się stosowanie art. 27 
ust. 1 ustawy o RDS, który wska-
zuje, że członków RDS powołuje 
i odwołuje prezydent RP. 

Rozmawialiście też o innych 
kwestiach, np. zmianach 
w oskładkowaniu umów cywil-
noprawnych?
Od lat to nasz niezmienny 
postulat. W naszym systemie 
emerytalnym każdy rodzaj ak-
tywności musi budować nasz 
kapitał. Rozmawialiśmy też 
o pakcie społecznym.

Miałby on ułatwić funkcjo-
nowanie gospodarki i rynku 
pracy w związku ze skutkami 
pandemii. Nieoficjalnie mówi 
się, że taki był cel przekazania 
kwestii związanych z pracą do 
gospodarczego resortu premie-
ra Gowina. Czy jest szansa, że 
RDS przyjmie taki pakt?
Moim zdaniem paktem spo-
łecznym jest dobrze funkcjo-

nująca RDS. Gospodarka 
i rynek pracy potrzebują 
rozwiązań na cito. A nego-
cjowanie paktu wymaga 
czasu. Rząd i każdy z part-

nerów społecznych powi-
nien złożyć propozycje 
rozwiązań dla każdej ga-
łęzi gospodarki i uzgad-
niamy ich ostateczny 
kształt, aby mogły szyb-
ko wejść w życie. 

Nie jesteśmy też zwo-
lennikami samego 

rozdzielenia nad-
zoru nad pracą 

i ubez-

 wywiad  Piotr Duda: Drugiego pełnego lockdownu gospodarka może nie udźwignąć. Pomoc państwa 
powinna być punktowa i nie może prowadzić do dzielenia pracowników. Światopogląd członków nas 
nie obchodzi, ale każdy wie, do jakiego związku przystąpił
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Badania prenatalne – potrzebne 
odważne decyzje oraz innowacje
 ochrona zdrowia 

Dorota Beker 

Agata Szczepańska 

dgp@infor.pl

Z medycznego punktu wi-
dzenia objęcie badaniami 
prenatalnymi każdej cię-
żarnej jest bardzo dobrym 
pomysłem. Jednak bez 
sprecyzowania, o które pro-
cedury chodzi, i bez dialogu 
z ekspertami może skoń-
czyć się na wielkim rozcza-
rowaniu.

Po wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego w spra-
wie aborcji premier Mate-
usz Morawiecki zapowie-
dział, że będzie postulował 
możliwość skorzystania 
przez wszystkie ciężar-
ne z badań prenatalnych 
w ramach NFZ. – Jest bar-
dzo ważne, by na jak naj-
wcześniejszym etapie roz-
poznać rozwój dziecka, bo 
dzisiaj można przeprowa-
dzać (...) także w łonie mat-
ki różnego rodzaju tera-
pie, które mogą wesprzeć 
matkę i dziecko – argu-
mentował. 

Za tą deklaracją nie po-
szły na razie konkretne 
zapowiedzi, a eksperci 
wskazują, że w pierwszej 
kolejności należałoby do-
precyzować, co rząd rozu-
mie pod pojęciem badań 
prenatalnych. – W opinii 
publicznej dalej pokutu-
je przekonanie, że zwią-
zane są one tylko z ba-
daniami genetycznymi 
i nakłuwaniem 
brzucha podczas 
amniopunkcji . 
Nie jest to praw-
da, bowiem ba-
dania prenatalne 
to bardzo szero-
kie spektrum diagnosty-
ki, których jedynie część 
związana jest z ingeren-
cją w pęcherz owodniowy 
lub kosmówkę – wskazu-
je dr Artur Drobniak z Na-
czelnej Rady Lekarskiej. 
W związku z tym zwró-
ciliśmy się do Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów 
z prośbą o więcej szcze-
gółów, m.in. informację 
o tym, które procedury 
miałyby być finansowa-
ne z publicznych pienię-
dzy. Dotychczas jednak nie 
uzyskaliśmy odpowiedzi.

Obecnie refundowa-
ne badania prenatalne 
przysługują kobietom 
z określonych grup ry-
zyka – wskazaniami są 
m.in. wiek powyżej 35 lat, 
stwierdzenie znacznie 
większego ryzyka urodze-
nia dziecka dotkniętego 
chorobą lub nieprawidło-
wy wynik badania USG 
bądź badań biochemicz-
nych wskazujących na 
zwiększone ryzyko aber-
racji chromosomowej lub 
wady płodu.

Jak wynika z ostatniego 
dostępnego sprawozda-
nia z wykonania ustawy 
z 7 stycznia 1993 r. o pla-
nowaniu rodziny, ochro-
nie płodu ludzkiego 
i warunkach dopuszczal-
ności przerywania ciąży, 
w 2018 r. wykonano po-
nad 106 tys. badań prena-
talnych na kwoty ponad 
70 mln zł w 121 placów-
kach. W przeszło 55 tys. 
przypadków przebadano 
kobiety poniżej 35. roku 

życia (więcej informacji 
w infografice).

Nieinwazyjne 
minimum

Sama zapowiedź premiera 
jest z zasady oceniana po-
zytywnie. Lekarze wskazu-
ją, że z medycznego punktu 
widzenia należy dążyć do 
upowszechnienia badań 
prenatalnych. Jednak ar-
gumentują, że chodzi tu-
taj szczególnie o badanie 
przesiewowe, nieinwazyj-
ne, w postaci niezbędnego 
minimum, czyli USG pre-
natalnego I trymestru wraz 
z testem PAPP-A. – Dobrze 
przeprowadzone badanie 
przesiewowe może dopro-
wadzić do wykrycia nie tyl-
ko np. zespołu Downa, lecz 
także różnego rodzaju wad 
organów wewnętrznych 
czy ryzyka rozwoju powi-
kłań ciąży takich jak hipo-
trofia płodu lub stan prze-
drzucawkowy – wskazuje 
dr Drobniak. I podkreśla, 
że ma to ogromne znacze-
nie ze względu na dalsze 
postępowanie z ciężarną. 
– Badania prenatalne są 
ważne nie tylko dlatego, 
że stanowią podstawę do 
podjęcia świadomej decyzji 
o ewentualnym wcześniej-
szym zakończeniu ciąży. 
Pozwalają też przygotować 
się na przyjście na świat 
dziecka, które może po-
trzebować warunków szpi-
tala o określonym stopniu 
referencyjności lub pod-

jęcia natychmia-
stowych działań 
leczniczych – do-
daje Karolina Fe-
renc z Federacji na 
rzecz Kobiet i Pla-
nowania Rodziny.

Środowisko medycz-
ne przekonuje, że nie ma 
potrzeby przeprowadza-
nia inwazyjnych badań 
prenatalnych u wszyst-
kich ciężarnych. Dopie-
ro nieprawidłowe wyniki 
badań przesiewowych są 
sygnałem do skierowania 
na bardziej zaawansowa-
ne testy. Wynika to z ma-
łego, lecz ciągle istnieją-
cego ryzyka poronienia 
– ok. 0,1–0,3 proc., jeśli są 
przeprowadzone przez do-
brego specjalistę.

Z doświadczenia lekarzy 
wynika, że większość Po-
lek i tak przeprowadza ba-
dania prenatalne. Nawet 
jeśli nie są w grupie ryzy-
ka, wolą wiedzieć, czy ich 
dziecko jest zdrowe. Jednak 
w przeważającej większo-
ści przypadków same za 
nie płacą. – Niestety czę-
sto zdarza się tak, że nawet 
jeśli zgodnie z aktualnymi 
przepisami świadczenia 
przysługują im w ramach 
NFZ, to ze względu na małą 
liczbę placówek świadczą-
cych takie usługi publicznie 
oraz konkretny wiek ciąży, 
w którym badanie musi być 
przeprowadzone, i tak zmu-
szone są korzystać z oferty 
komercyjnej – podkreśla dr 
Drobniak. Stąd zwiększenie 
liczby miejsc z odpowiednio 
przeszkoloną kadrą i nowo-
czesnym sprzętem to ko-
nieczność.

Z której strony ugryźć 
problem?

Co zatem należałoby zro-
bić, by deklaracje premie-

ra zostały zrealizowane? 
Rafał Janiszewski, właści-
ciel kancelarii doradzającej 
placówkom medycznym, 
wskazuje, że wbrew pozo-
rom nie musi być to bar-
dzo skomplikowane. – Już 
teraz dysponujemy świet-
nymi specjalistami i nowo-
czesnym sprzętem, ale pry-
watnie. Niemniej badania 
medyczne są finansowane 
pacjentom, nie placówkom 
medycznym. Jeśli potrak-
tujemy ciężarną jako be-
neficjenta, to w teorii pie-
niądze mogłyby „pójść za 
pacjentem” – podkreśla. 
W uproszczeniu oznacza 
to, że pacjentka mogłaby 
wybrać dowolną placówkę, 
w której chciałaby wykonać 
badanie, zaś następnie NFZ 
pokrywałby jego koszty.

– Na tym etapie ko-
nieczny jest rzetelny dia-
log z ekspertami klinicz-
nymi, którzy powiedzą, 
jakie metody są najlepsze 
na rynku. Bo z badaniami 
prenatalnymi trzeba iść do 
przodu, a nie robić cokol-
wiek – przekonuje ekspert. 
Tym bardziej że włącze-
nie najnowocześniejszych 
metod mogłoby rozwiązać 
problem zbyt małej liczby 
lekarzy specjalistów. – Ba-
dania prenatalne to już 
nie tylko lekarz z głowicą 
USG. Na przykładzie am-
niopunkcji: jest to rodzaj 
inwazyjnego badania, ale 
istnieją już testy, w któ-
rych podobne informacje 
można wychwycić, badając 
krew pacjentki. To zaś do-
mena profesjonalnych firm 
diagnostycznych i diagno-
stów – podkreśla Rafał Ja-
niszewski.

Co z klauzulą?

Inną barierą mogą być po-
glądy lekarzy. Zdarzają się 
bowiem odmowy skierowa-
nia na badanie prenatalne 
ze względu na klauzulę 
sumienia. Kilkanaście lat 
temu głośnym echem od-
bił się przypadek państwa 
Wojnarowskich, którym nie 
udało się przeprowadzić 
badań, choć mieli już dziec-
ko obciążone wadą gene-
tyczną. Po długiej sądowej 

batalii wywalczyli odszko-
dowanie i comiesięczną 
rentę dla dziecka. Zosta-
ło to uznane za precedens 
i pierwsze w Polsce odszko-
dowanie za „złe urodzenie”. 
Z kolei przypadek R.R. zna-
lazł finał w Strasburgu. Ko-
biecie, która urodziła dziec-
ko z syndromem Turnera, 
odszkodowanie przyznały 
polskie sądy, a europejski 
trybunał zasądził zadość-
uczynienie. 

Niemniej większość eks-
pertów wskazuje, że są to 
przypadki marginalne. Co 
więcej – z punktu widze-
nia prawnego – nieuza-
sadnione. Potwierdza to 
też raport NIK (co prawda 
sprzed kilku lat), wskazu-
jąc, że główną barierą w do-
stępie do badań są wąskie 
kryteria. 

– Należy mieć na uwadze, 
że podstawowym celem ba-
dań prenatalnych nie jest 
kwalifikacja do usunięcia 
ciąży. Wręcz przeciwnie 
– przede wszystkim reali-
zują one prawo pacjentów 
do informacji o stanie zdro-
wia dziecka – podkreśla 
Jolanta Budzowska, radca 
prawny w kancelarii Bu-
dzowska Fiutowski i Part-
nerzy. Wskazuje, że stano-
wisko to znajduje oparcie 
również w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego, zgod-
nie z którym badania służą 
poznaniu informacji o sta-
nie zdrowia płodu i w dal-
szej  dopiero kolejności roz-
ważeniu, czy są dostępne 
metody leczenia ewen-
tualnych wad – zarówno 
w łonie matki, jak i tuż po 
urodzeniu. – Jedyną sytu-
acją, w której mogłoby to 
być uzasadnione, jest sce-
nariusz, w którym matka 
powie wprost, że w razie 
uzyskania informacji o wa-
dzie jest zdeterminowana 
i zdecydowana na usunięcie 
ciąży – podkreśla ekspertka. 
– Niemniej jest to wyjątek, 
a nie reguła – dodaje. 

Warto wskazać, że w obu 
wspomnianych wcześniej 
przypadkach tak właśnie 
było – badania miały po-
twierdzić wskazania do 
terminacji ciąży. ©℗
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pieczeniami społecznymi. 
Pierwszą z wymienionych 
kwestii będzie zajmować się 
resort rozwoju, a drugą Mi-
nisterstwo Rodziny, choć to 
przecież powiązane elementy. 
To kompletnie niezrozumia-
łe. Jeśli chodziło o podziały 
polityczne między koalicjan-
tami, to mogli utworzyć ko-
lejne resorty do objęcia przez 
poszczególne ugrupowania, 
wykroić ministerstwa ds. je-
zior czy kanałów śródlądo-
wych, a nie tworzyć zamie-
szanie w sferze zatrudnienia 
i zabezpieczenia socjalnego. 
Dziwię się, bo resort rodzi-
ny, pracy i polityki społecznej 
zajmował się priorytetowymi 
zadaniami z punktu widzenia 
obecnej władzy. Co się takiego 
stało, że teraz trzeba było go 
podzielić? PiS nie powinien 
zapominać, że wygrywał wy-
bory właśnie dzięki ambitnej 
polityce społecznej. 

Media obiegła informacja, 
że szef Pracodawców RP 
wezwał pana do zwrotu 
ryczałtu pieniężnego, skoro 
m.in. nie uczestniczył pan 
w posiedzeniach prezydium 
RDS. 
Brak uczestnictwa w posie-
dzeniach był formą sprzeci-
wu wobec obecności w radzie 
osób podejrzanych o współ-
pracę ze służbami bezpie-
czeństwa PRL, w tym szefa 
Pracodawców RP. Sądzę, że 
to próba zemsty, ale się nie 
powiedzie. Kwestie ryczałtu 
to kompetencja biura rady, 
a nie jej rotacyjnego prze-
wodniczącego. Ustawa jed-
noznacznie stanowi, że przy-
sługuje on za pracę w RDS, 
a nie za uczestnictwo w po-
siedzeniach. Nie wyklucza-
my pozwu o zniesławienie. 

Od prawie dwóch tygodni 
trwają protesty przeciwko 
zaostrzeniu prawa aborcyj-
nego i – szerzej – polityce 
partii rządzącej. Wystoso-
wał pan apel do członków 
Solidarności o ochronę 
kościołów.
Tak, bo jesteśmy związkiem 
opierającym się na warto-
ściach chrześcijańskich. Oso-
by dziś wychodzące na ulice 
mogą manifestować dzięki 
wielkim protestom Solidar-
ności np. z 1980 r. i 1988 r. 
Mają do tego prawo. Ale my 
– w ramach protestów – ni-
gdy nie niszczyliśmy kościo-
łów, nie zakłócaliśmy na-
bożeństw. Światopogląd 
członków związku nas nie 
obchodzi, ale preambuła 
statutu Solidarności zawie-
ra odwołania do społecz-
nej nauki Kościoła i każdy 
musi to szanować. Dlatego 
wystosowałem apel do na-
szych członków nie tylko jako 
przewodniczący, ale też jako 
członek związku i katolik. 

Takie zaangażowanie 
związku zawodowego po 
konkretnej stronie sporu 
światopoglądowego jest 
słuszne? W szczególności 
młodzi ludzie mogą się od 
was zdystansować.
Panie redaktorze, patronem 
związku jest bł. ks. Jerzy Po-
piełuszko, m.in. dzięki któ-
remu ci młodzi ludzie mogą 
dzisiaj protestować. Solidar-
ność jest w tej kwestii wyra-
zistym związkiem, dlatego 
nie boimy się o jego przy-
szłość, bo każdy wiedział, do 
jakiej organizacji wstępuje.  

Co sądzi pan o samych 
protestach? 
Nauczyły nas przede wszyst-
kim, że nie obowiązują prze-
pisy o zgromadzeniach pu-

blicznych. Solidarność nie 
będzie już wnioskować do 
kogokolwiek o zgodę na pi-
kietę lub marsz, tylko spon-
tanicznie wyjdziemy na ulicę. 

To chyba dobrze, że państwo 
i służby nie interweniują 
siłowo, bo doprowadziłoby 
to do przemocy. Na dodatek 
w marszach uczestniczą 
przede wszystkim kobiety 
i młodzież.
To problem polityków, nie 
związku. Ale przypomnę, że 
w naszych manifestacjach 
też bierze udział wiele ko-
biet i nie usprawiedliwia 
to łamania prawa. Gdy nasi 
członkowie w trakcie prote-
stu związkowego 31 sierpnia 
chcieli zamienić flagi – zdjąć 
tę, która wisiała, i umieścić 
flagę Solidarności – byli legi-
tymowani i przetrzymywa-
ni przez policję przez ponad 
godzinę. 

Coraz ważniejszym 
tematem jest transformacja 
energetyczna, oczywiście 
w kontekście miejsc pracy 
w wielu branżach, w tym 
górniczej. Jakie działa-
nia podejmie Solidarność 
w tym zakresie?
Mamy duże podejrzenia, 
a właściwie prawie pew-
ność, że rząd nas oszukał 
w tej kwestii. Polska mia-
ła przyjąć odrębną ścież-
kę w tym względzie, odej-
ście od energetyki opartej 
na węglu i osiągnięcie 
neutralności klimatycz-
nej miało być stopnio-
we i trwać co najmniej do 
2070–2080 r. Dziś mówi się 
już nie o 2050 r., ale nawet 
o 2035 r. Prezes PGE już za-
powiedział, że do 2050 r. 
100 proc. energii sprzeda-
wanej przez firmę będzie 
pochodziło ze źródeł odna-
wialnych. Nie powiedział-
by tego bez politycznego 
przyzwolenia. Te zapowie-
dzi premiera, że Polska ma 
zgodę na własną strategię 
osiągnięcia Zielonego Ładu, 
są według nas nieaktualne. 

Rozumiem, że na razie 
stawiacie na dialog, a nie 
protest?
Spotkałem się już z mini-
strami Michałem Kurtyką 
(szefem resortu klimatu 
i środowiska) i Arturem So-
boniem (pełnomocnikiem 
rządu ds. transformacji spół-
ek energetycznych i gór-
nictwa węglowego) w tej 
kwestii. Poprosiliśmy o spo-
tkanie z premierem w tej 
sprawie, aby prosto w oczy 
zakomunikował perspekty-
wę osiągnięcia neutralno-
ści klimatycznej – czy chodzi 
np. o 2050 r. czy 2035 r. Od 
tego spotkania zależą nasze 
dalsze działania. Nie jeste-
śmy przeciwni neutralności 
klimatycznej, ale transfor-
macja musi być sprawiedli-
wa i nie może skutkować 
masowymi zwolnieniami.

Jak by pan ocenił obecne 
relacje na linii Solidarność 
– rząd? Szorstka przyjaźń, 
małżeństwo z rozsądku, 
a może rozczarowanie?
Nigdy nie byliśmy mał-
żeństwem ani z miłości, 
ani z rozsądku. Jesteśmy 
partnerem, który za dobre 
rozwiązania chwali, a za złe 
krytykuje i karze. Ten model 
współdziałania się spraw-
dza, o czym może świadczyć 
wiele pozytywnych rozwią-
zań z zakresu polityki za-
trudnienia i socjalnej, ja-
kie udało się wprowadzić 
w ostatnich latach. ©℗

Rozmawiał Łukasz Guza

Warunki wykonywania badań prenatalnych

MC 2015 2016 2017 2018©℗

Aby zakwalifikować się do programu badań prenatalnych, kobieta 
w ciąży musi spełnić co najmniej jedno z następujących kryteriów:

1) wiek powyżej 35 lat (badanie przysługuje kobiecie począwszy od 
roku kalendarzowego, w którym kończy 35 lat);

2) wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu 
lub dziecka;

3) stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomo-
wych u ciężarnej lub u ojca dziecka;

4) stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka 
dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub 
wieloczynnikową;

5) stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG 
lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko 
aberracji chromosomowej lub wady płodu.

W celu włączenia do programu wymagane jest skierowanie od 
lekarza prowadzącego ciążę, zawierające informacje o wskaza-
niach wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami 
badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu

Liczba
wykonywanych
badań (tys.)

55,6

50,8

106,4

25,0

90,2

115,2

51,7

43,7

94,6

49,1

41,7

90,7
pacjentki:

do 35 lat

powyżej 35 lat
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Bez stażu, bez prawa do rekompensaty 

 orzeczenie 

Paulina Szewioła 

paulina.szewiola@infor.pl 

Okresy niewykonywania 
pracy, za które ubezpie-
czony otrzymał wynagro-
dzenie lub zasiłki, należy 
wyłączyć z okresu zatrud-
nienia w warunkach szcze-
gólnych lub o szczegól-
nym charakterze – uznał 
Sąd Najwyższy.

Uchwała jest ważna 
w kontekście nabycia prawa 
do rekompensaty na pod-
stawie art. 21 ustawy o eme-
ryturach pomostowych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1924). 
Stanowi ona szczególne-
go rodzaju odszkodowa-
nie dla tych osób, które 
– wskutek zmia-
ny stanu prawne-
go od 1 stycznia 
2009 r. w związku 
z wejściem w ży-
cie ustawy o eme-
ryturach pomostowych 
(znacząco ograniczającej 
krąg osób uprawnionych 
do tych świadczeń z uwagi 
na charakter wykonywanej 
pracy), przy jednoczesnym 
ograniczeniu do 31 grudnia 
2008 r. możliwości nabywa-
nia prawa do wcześniejszej 
emerytury z ustawy emery-
talnej (ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych; 
t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 53) 
– nie nabędą prawa do żad-
nego z tych świadczeń. 

ZUS przyznaje rekom-
pensatę w formie dodatku 
do kapitału początkowego. 
Powoduje to podwyższe-
nie wysokości emerytury 
po osiągnięciu powszech-
nego wieku emerytalnego. 
Podstawowym warunkiem 
jej uzyskania jest ustalenie, 
że ubezpieczony pracował 
przez co najmniej 15 lat 
w warunkach szczegól-
nych lub o szczególnym 
charakterze. 

Zagadnienie prawne, na 
kanwie którego zapadła 
uchwała, skierował do SN 
Sąd Apelacyjny w Gdańsku. 
Dotyczy ono sprawy ubez-
pieczonej (sygn. akt III AUa 
178/20), w której wniesio-
no odwołanie od decyzji 
ZUS odmawiającej prawa 
do rekompensaty. Według 
kobiety organ rentowy wa-
dliwie obliczył jej staż pracy 
w szczególnych warunkach.

ZUS wniósł o oddalenie 
jej odwołania, wskazując, 
że po odliczeniu urlopów 
wychowawczych i okresów 
przebywania na zwolnie-
niach lekarskich staż pra-
cy w szczególnych warun-
kach to 14 lat, 11 miesięcy 
i 21 dni.

Sąd Okręgowy w Elblą-
gu przyznał rację kobiecie 
i zmienił zaskarżoną decy-
zję ZUS, przyznając wnio-
skodawczyni prawo do re-
kompensaty. 

Odwołanie od wyroku 
złożył ZUS. Gdański sąd nie 
rozstrzygnął jednak spra-
wy, tylko skierował pytanie 
do Sądu Najwyższego. Po-
wziął bowiem wątpliwość, 
czy przy ustalaniu prawa 

do rekompensaty 
należy z okresu za-
trudnienia w wa-
runkach szcze-
gólnych wyłączyć 
okresy niewyko-

nywania pracy, za które 
ubezpieczona otrzymała 
wynagrodzenie, i/lub za-
siłki z ubezpieczenia spo-
łecznego w razie choroby.

Jeżeli chodzi o kwestię 
zaliczania spornych okre-
sów do wymaganego 15-let-
niego stażu zatrudnienia 
w warunkach szczególnych, 
to odnoszą się do niej dwa 
przepisy: art. 32 ust. 1a pkt 1 
ustawy o emeryturach 
i rentach z FUS oraz art. 12 
ustawy o emeryturach po-
mostowych. Zgodnie z tym 
pierwszym przepisem przy 
ustalaniu okresu zatrud-
nienia w szczególnych 
warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze nie 
uwzględnia się okresów 
niewykonywania pracy, 
za które pracownik otrzy-
mał po 14 listopada 1991 r. 
wynagrodzenie lub świad-
czenia z ubezpieczenia spo-
łecznego w razie choroby 
i macierzyństwa. Zbliżo-
ną regulację zawiera drugi 
przepis, zgodnie z którym 
przy ustalaniu okresu pracy 
w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charak-
terze nie uwzględnia się 
okresów niewykonywania 
pracy, za które pracownik 
otrzymał wynagrodzenie 
lub świadczenie z ubezpie-
czenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa.

Okazuje się jednak, że 
pomimo powyższych regu-

lacji, sądy różnie podcho-
dzą do tej kwestii. Dlatego 
kwestia ta wymagała jedno-
znacznego rozstrzygnięcia.

SN w składzie trzech sę-
dziów uznał, że przy usta-
laniu okresu warunkujące-
go prawo do rekompensaty 
na podstawie art. 21 usta-
wy o emeryturach pomo-
stowych nie uwzględnia się 
okresów niewykonywania 
pracy, za które pracownik 
otrzymał po 14 listopada 
1991 r. wynagrodzenie lub 
świadczenia z ubezpie-
czenia społecznego w ra-
zie choroby i macierzyń-
stwa (art. 32 ust. 1a ustawy 
o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych). 

Jak wskazał w ustnych 
motywach sędzia spra-
wozdawca Bohdan Bieniek, 
taki pogląd wynika zarów-
no z wykładni językowej, 
jak i systemowej. Artykuł 21 
ustawy o emeryturach po-
mostowych mówi bowiem 
o okresie pracy, a nie za-
trudnienia, który jest po-
jęciem szerszym. Obejmuje 
on bowiem nie tylko „pra-
cę netto”, ale również inne 
okresy. Przypomniał też, że 
w orzecznictwie SN ugrun-
tował się pogląd, że okresy 
urlopów wychowawczych 
nie są wliczane do okresów 
pracy w szczególnych wa-
runkach. 

Jednocześnie przypo-
mniał, iż znaczenie ma 
również aspekt temporalny. 
Rekompensata jest świad-
czeniem, które obowiązu-
je od 2009 r. Ustawodawca 
miał więc prawo ustanowić 
węższy zakres podmiotów 
do niego uprawnionych. 
Nie dochodzi tutaj też do 
utraty praw nabytych, po-
nieważ nikt nie mógł nabyć 
wcześniej prawa do tego 
świadczenia, bowiem ono 
wówczas nie istniało. Poja-
wiło się dopiero w 2009 r., 
a więc w momencie, w któ-
rym istniał  art. 32 ust. 1a 
ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych o nie-
wliczaniu okresów niewy-
konywania pracy.  ©℗

Przedsiębiorca należący do tzw. 
III etapu wdrożenia pracowni-
czych planów kapitałowych nie 
zdążył zawrzeć umowy o zarzą-
dzanie PPK w obowiązującym go 
czasie (do 27 października). Czy 
po upływie tego terminu nadal 
ma prawo wybrać instytucję 
finansową, która będzie zarzą-
dzać PPK?

Tak, przysługuje mu takie upraw-
nienie. Termin na zawarcie umo-
wy o zarządzanie PPK dla pod-
miotów zatrudniających tzw. 
II i III fazy wdrożenia PPK upły-
nął 27 października br. Chodzi tu 
o podmioty, które zatrudniały co 
najmniej 50 osób zatrudnionych 
na 30 czerwca 2019 r. (tzw. 50+) 
bądź co najmniej 20 osób zatrud-
nionych na 31 grudnia 2019 r. (tzw. 
20+). Wynika to z art. 134 ustawy 
z 4 października 2018 r. o pracow-
niczych planach kapitałowych (t.j. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 1342, dalej: 
ustawa o PPK).

To, czy podmiot zatrudniający 
wywiązał się w terminie z obo-
wiązku zawarcia umowy o za-
rządzanie PPK, zweryfikuje Pol-
ski Fundusz Rozwoju (PFR) na 
podstawie informacji z ZUS oraz 
danych dotyczących podmio-
tów zatrudniających zawartych 
w ewidencji PPK (art. 8 ust. 1–4 
ustawy o PPK). Jeśli tego nie zro-
bił, PFR wezwie go – w formie 
pisemnej – do zawarcia w ciągu 
30 dni od dnia otrzymania we-
zwania umowy o zarządzanie 
PPK z funduszem zdefiniowanej 
daty zarządzanym przez wyzna-
czoną instytucję finansową (PFR 
TFI S.A.) albo do przekazania do 

PFR informacji o zawarciu umowy 
o zarządzanie PPK z inną instytu-
cją finansową. Wezwanie PFR bę-
dzie uznane za skuteczne w mo-
mencie zwrotnego potwierdzenia 
odbioru lub przez nadanie prze-
syłką poleconą po bezskutecznej 
dwukrotnej próbie dostarczenia 
pisma za zwrotnym potwierdze-
niem odbioru (art. 8 ust. 5 usta-
wy o PPK).

Upływ ustawowego terminu na 
zawarcie umowy o zarządzanie 
PPK nie ogranicza pracodawcy 
możliwości wyboru instytucji fi-
nansowej. Zarówno przed otrzy-
maniem wezwania PFR, jak i po-
tem podmiotowi zatrudniającemu 
nadal przysługuje uprawnienie 
do wyboru instytucji finanso-

wej, która będzie zarządzać PPK. 
Szczególna rola instytucji wyzna-
czonej podlega na tym, że zarzą-
dzany przez nią fundusz zdefi-
niowanej daty nie może odmówić 
zawarcia umowy o zarządzanie 
PPK. Takiego zastrzeżenia nie ma 
w przypadku innych instytucji fi-
nansowych, co oznacza, że mogą 
one odmówić zawarcia wskazanej 
wyżej umowy.

W wezwaniu skierowanym 
przez PFR do podmiotu zatrud-
niającego zostanie zawarta infor-
macja o karze za niedopełnienie 
obowiązku zawarcia umowy o za-
rządzanie PPK w terminie. Chodzi 
tu o karę przewidzianą w art. 106 
ustawy o PPK. Przyjęto w nim, 
że podmiot zatrudniający (bądź 
osoba obowiązana do działania 
w imieniu tego podmiotu), który 
nie dopełnia obowiązku zawarcia 
umowy o zarządzanie PPK w prze-
widzianym przepisami terminie, 

podlega karze grzywny w wysoko-
ści do 1,5 proc. swojego funduszu 
wynagrodzeń w roku obrotowym 
poprzedzającym popełnienie czy-
nu zabronionego. Jest to wykro-
czenie, a podmiotem uprawnio-
nym do kontroli prawidłowości 
wykonywania przez pracodawców 
ich obowiązków jest Państwowa 
Inspekcja Pracy.  

Należy przy tym zwrócić uwa-
gę, że umowa o zarządzanie PPK 
zawarta w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania wezwania PFR 
nie przestaje być umową zawartą 
z naruszeniem ustawowego ter-
minu na jej zawarcie. Zawarcie 
umowy o zarządzanie PPK w cią-
gu tych 30 dni nie zwalnia zatem 
podmiotu zatrudniającego z od-
powiedzialności z art. 106 ustawy 
o PPK.  ©℗
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Wdrażając PPK po terminie, trzeba wybrać instytucję finansową

 urząd wyjaśnia 

Czy nauczyciel akademicki może zabronić 
studentom manifestowania poglądów na 
prowadzonych przez siebie zajęciach? 
Mamy tu konflikt kilku wartości. Stu-
denci na pewno mają swobodę wyrażania 
swoich przekonań, podobnie jak profeso-
rowie. Gdy dochodzi do ich manifestowa-
nia na uczelni, za decydujące uznałbym 
regulacje wewnętrzne obowiązujące na 
uczelni, np. regulamin studiów. Jeżeli one 
tych kwestii nie regulują, to w graniach 
powszechnie obowiązującego prawa (czyli 
nie zniesławiając nikogo) dopuszczał-
bym każdą manifestację poglądów. Jednak 
choć na naszym uniwersytecie takich 
kwestii nie regulujemy, to mogę sobie 
wyobrazić, że uczelnia, która ma wyraź-
ny profil światopoglądowy, może zaka-
zać eksponowania symboli, które są z nim 
sprzeczne. Przykładowo niektóre amery-
kańskie uczelnie wyznaniowe wymagają 
od pracowników i studentów podpisania 
deklaracji wiary. Jest to o tyle uczciwe, że 
od początku wiadomo, na co człowiek się 
pisze. Uczelnie niewyznaniowe powinny 
natomiast gwarantować pluralizm po-
glądów i poszanowanie różnych opinii. 
Działa to w dwie strony. Jeżeli pozwalamy 
studentom na awatary Antify, powinny-
śmy też dopuszczać ustawianie awatarów 
ONR. Dobrą tradycją uniwersytetu jest 
to, że pomimo różnych poglądów i tego, 
że czasem się ze sobą nie zgadzamy, to 
staramy się je manifestować tak, aby nie 
urazić drugiej strony.

Czy awatar z błyskawicą (symbol Strajku 
Kobiet) jest manifestowaniem poglądów, 
które tę zasadę narusza?
To jest na pewno manifestowane poglą-
dów. Ja bym nie odbierał tego jednak jako 
przekroczenia granic. Ale rozumiem, 
że ktoś może mieć inne zdanie na ten 
temat. 

Jeżeli jednak pracownik akademicki zako-
munikuje zakaz manifestowania przez 
studentów poglądów na swoich zajęciach, 
to czy wobec osób, które się do niego 
nie zastosują, mogą zostać wyciągnięte 
konsekwencje? 
To są problemy, które pojawiają się nie 
pierwszy raz i przybierają różne formy. 
W XIX w. zdarzyło się np., że protestują-
cy studenci obrzucili rektora kaloszami, 
a że rzucali wszyscy, to wszystkich trudno 
było ukarać. Zostawienie tych kwestii 
zdrowemu rozsądkowi byłoby najlep-
szym rozwiązaniem. Od strony formalnej 
sprawy konfliktów między studentami 
a profesorami również rozwiązuje się re-
gulaminowo. Każdy ma prawo zawiado-
mić rzecznika dyscyplinarnego o czymś, 
co w jego ocenie jest deliktem dyscypli-

narnym. To jest uprawnienie, które przy-
sługuje wszystkim członkom wspólnoty 
akademickiej, ale oczywiście nie można 
go nadużywać. Taki wniosek nie ozna-
cza jednak automatycznego wyciągnię-
cia konsekwencji dyscyplinarnych wobec 
obwinionego. Wiele skarg, które trafiają 
do rzecznika, jest bezzasadna. Trzeba na-
tomiast pamiętać, że uniwersytet oprócz 
tego, że jest miejscem ścierania się róż-
nych poglądów, powinien być obszarem, 
gdzie wyznaczamy granice. Profesoro-
we i studenci głęboko wierzą, że to, co 
robią, jest słuszne i czasami te przekona-
nia ostro się ze sobą zderzają. Dlatego też 
ważne jest postawienie granic. Zdarza się, 
że gościa, który ma zaplanowany wykład 
na uczelni, studenci nie chcą wpuścić 
i protestują tak intensywnie, że władze 
uczelni odwołują wykład. W którymś mo-
mencie będą się musiały wypowiedzieć na 
ten temat sądy i wytworzy się jakaś prak-
tyka. Na razie wierzę w mądrość ludzi 
tworzących wspólnotę akademicką. Brak 
porozumienia skończy się tak, że będą 
uczelnie o łagodniejszych i ostrzejszych 
regulaminach i w zależności od tego, co 
studentowi będzie bliższe, taki uniwersy-
tet wybierze.  ©℗

Rozmawiała Paulina Szewioła 

PRof. PiotR Stec

Uniwersytet opolski

trzy pytania

Ważne jest postawienie granicy 

Kilka dni temu dr hab. Jan Majchrow-
ski z Uniwersytetu Warszawskiego po-
informował studentów, że na zajęciach, 
ze względu na ich cel i charakter, nie 
będzie tolerował jakiejkolwiek mani-
festacji o charakterze politycznym lub 
ideologicznym, bez względu na to, jaką 
formę by one przybrały (słowną, tek-
stową, graficzną, w tym odwoływanie 
się do symboliki o takim charakterze 
itp.), i niezależnie od tego, jaki kierunek 
w toczących się sporach politycznych 
lub ideologicznych by one reprezento-
wały. – Osoby, które naruszą tę zasadę, 
muszą się liczyć z usunięciem z tych 
zajęć ze wszystkimi tego formalnymi 
konsekwencjami – zaznaczył. 
Do sprawy odniosła się już uczelnia. 
W rekomendacjach rzeczniczki aka-
demickiej i głównej specjalistki ds. 
równouprawnienia na UW czytamy, 
że wykładowcy wykorzystujący znak 
Strajku Kobiet do zaznaczenia swoich 
przekonań powinni zadbać o to, by 
nikt ze studentów nie poczuł się wy-
kluczony – np. poprzez podkreślenie 
zgody na różnorodność poglądów oraz 
oferowanie przestrzeni do dyskusji 
akademickiej. Natomiast wykładow-
cy nieidentyfikujący się ze Strajkiem 
Kobiet nie mają prawa wykluczać 
ani karać żadnego ze studentów ze 
względu na wykorzystanie tego znaku, 
ponieważ nie ma do tego żadnych 
podstaw. ©℗

Źródło sprawy

oRzecznictWo

Uchwała Sn z 29 października 2020 r., 
sygn. iii UzP 3/20. 

 www.serwisy.gazetaprawna.pl/
orzeczenia
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 opinia   Leczenie po epidemii 
będzie droższe 

Marek 
Wójcik 
ekspert 

Związku Miast 

Polskich
Z

aabsorbowani bieżącymi 
działaniami dotyczącymi 
pandemii nie możemy 
zapominać, że po 
COVID-19 będzie życie. 

Dla systemu ochrony zdrowia 
oznaczać to będzie ogromne wy-
zwanie. Śmiem twierdzić, że jego 
funkcjonowanie kosztować będzie 
w przyszłości o wiele więcej niż 
obecnie, w stanie pandemii. 

Trudno zbilansować skalę 
tegorocznych dodatkowych 
wydatków systemu ochrony spo-
wodowanych pandemią. Nikt nie 
publikuje tego typu wyliczeń, 
działając z dnia na dzień i nie 
zważając na skalę finansowania. 
Bo przecież walka z COVID-19 to 
priorytet. Ja pokusiłem się jednak 
o taki szacunkowy bilans.

Rachunek za koronawirusa

Uważam, że walka z epidemią 
będzie kosztować ok. 7–8 mld zł. 
Najdroższymi pozycjami na tym 
rachunku są koszty wykonywa-
nia testów do wykrywania wirusa 
metodą RT-PCR oraz zakupione 
przez resort zdrowia testy  
antygenowe (ich stosowanie jest 
co najmniej kontrowersyjne), na 
które wydamy prawdopodobnie 
do końca roku nawet do 3 mld zł. 
Koszty dodatkowego wynagrodze-
nia dla personelu medycznego, 
zakupów środków bezpieczeństwa 
i ochrony osobistej, dodatkowego 
wyposażenia dla szpitali, dosto-
sowania do wymogów epidemio-
logicznych i zmiany struktury 
organizacyjnej szpitali wyceniam 
łącznie również na kwotę 3 mld zł. 

Rzecz jasna to bilans bardzo 
przybliżony, ale warto go doko-
nać z co najmniej dwóch po-
wodów. Po pierwsze dlatego, że 
te pieniądze muszą mieć jakieś 
źródło (pozostaje budżet państwa, 
bo przecież nie składka zdrowot-
na, której w tym roku wpłynie 
do NFZ mniej, niż planowano 
pierwotnie), a po wtóre, dlatego 
że tegoroczne wyliczenia muszą 
stanowić podstawę do plano-
wania na rok 2021. Planowania, 
w którym trzeba będzie uwzględ-
nić w dalszym ciągu walkę 
z COVID-19 i jej konsekwencjami. 
Negatywne skutki pandemii będą 
bowiem długofalowe. 

Trzeba się przygotować

Ten rok będzie od strony finan-
sowej bardzo trudny dla syste-
mu ochrony zdrowia, ale kolejny 
będzie stokroć trudniejszy. Jeżeli 
poważnie i odpowiedzialnie trak-
tuje się społeczeństwo, to trzeba 
powiedzieć to otwarcie i wyprze-
dzająco podjąć działania, które 
złagodzą skalę kryzysu. Potrzeba 
zarządzania ryzykiem, opracowa-
nia strategii działań, której teraz 
nie ma – dziś działa się pod presją.

Kryzysu nie tylko zresztą eko-
nomicznego, ale przede wszyst-
kim zdrowotnego. Jeśli bowiem 
w wariancie optymistycznym 
w pierwszej połowie 2021 r. pan-
demia przygaśnie (oby!), do szpi-
tali trafią pacjenci zaniedbani 
medycznie, z chorobami przewle-
kłymi, których od dłuższego czasu 
nikt nie kontrolował. Powoda-
mi są znacznie ograniczona do-
stępność do systemu i lęk przed 
zakażeniem. Już teraz do szpita-
li trafiają w ciężkim stanie ofiary 
ograniczonego leczenia i prowa-
dzenia terapii przez konsultacje 
w formie teleporady.

Leczenie takich pacjentów kosz-
tować będzie znacznie więcej, niż 
gdyby byli zdiagnozowani i za-
opiekowano się nimi na wcze-
śniejszym stadium choroby.

Mamy więc dwa pierwsze czyn-
niki, które znacząco wpłyną na 
większe zapotrzebowanie na 

środki finansowe w 2021 r. – ob-
ciążenie walką z COVID-19 oraz 
skutki ograniczonej dostępności 
do systemu ochrony zdrowia. 

Są jednak kolejne. Istotny będzie 
skokowy wzrost wynagrodzeń 
personelu medycznego (nie trzeba 
mieć zbytniej wyobraźni, aby 
ocenić, że po tym, w jaki sposób 
pracuje obecnie, medycy będą 
oczekiwać wyższych płac), w ślad 
za którymi wzrosnąć muszą 
wyceny procedur medycznych 
(oby!). Na wycenę tych procedur 
wpływ powinno mieć także to, 
że po COVID-19 na stałe wzrosną 
standardy zabezpieczeń i ochrony 
osobistej pacjentów oraz persone-
lu podmiotów leczniczych.

Nie od rzeczy będzie także 
wspomnieć, iż wzrost zapotrze-
bowania na pieniądze w syste-
mie ochrony zdrowia wynika 
z dynamicznych zmian demo-
graficznych. Znacząco zwiększa 
się liczba odbiorców usług me-
dycznych korzystających z naj-
droższych procedur.

Zaskakujący plan NFZ 

W świetle zaprezentowanych ar-
gumentów ogromne zdziwienie 
budzi to, co dzieje się z planem fi-
nansowym Narodowego Fundu-
szu Zdrowia na 2021 r. 

Jego pierwotna wersja z sierp-
nia br. przewidywała przycho-
dy w wysokości blisko 109 mld zł, 
czyli o 12 mld zł więcej niż w pier-
wotnym planie na 2020 r. Na-
kłady na świadczenia zdrowotne 
miałyby wzrosnąć znacząco, aż 
o 1/8 rok do roku. To stwarzało 
szansę na zbilansowanie przycho-
dów i kosztów niełatwego 2021 r. 
oraz na uniknięcie ograniczania 
dostępności świadczeń zdrowot-
nych. Niestety to już przeszłość, 
bo 30 września pojawiała się 
nowa wersja planu finansowe-
go, w którym przychody maleją 
o 7,3 mld zł, a nakłady na świad-
czenia zdrowotne o 4,2 mld zł. 
Planuje się, że wynik finanso-
wy NFZ na 2021 r. będzie ujemny 
i wyniesie minus 1,5 mld zł.

Największe zdziwienie wywołu-
je cięcie środków na świadczenia 
opieki zdrowotnej przeznaczanych 
dla poszczególnych oddziałów 
wojewódzkich NFZ. Zastosowa-
no mechanizm „ciężkiej siekiery, 
rozmiar 39,5 proc.”. O tyle bowiem 
obcięto środki dla poszczególnych 
województw – bez względu na 
to, jaki mają potencjał i strukturę 
świadczeń oraz regionalną specy-
fikę. Łącznie o 29 mld zł.

Przyczyną tych korekt jest za-
pewne znaczne zmniejszenie 
planowanej dla NFZ w 2021 r. 
dotacji z budżetu państwa. Czy 
to już dowód na wycofywanie się 
z realizacji tzw. ustawy 6 proc. 
(zakładającej przeznaczenie 
6 proc. PKB na system ochrony 
zdrowia – przyp. red.)? Zapewne 
jeszcze nie, ale to bardzo mocny 
sygnał, że może być zagrożo-
ny skokowy wzrost nakładów 
na system ochrony zdrowia do 
2024 r.

Trudno znaleźć racjonalne wy-
jaśnienie decyzji o zmniejszeniu 
nakładów na leczenie w 2021 r. 
Jako niepoprawny optymista 
wierzę, że to tylko dowód na tym-
czasowość wrześniowej wersji 
planu NFZ. Mam nadzieję na re-
fleksję ze strony Ministerstwa 
Zdrowia oraz Ministerstwa Finan-
sów, Funduszy i Polityki Regional-
nej, które to resorty zatwierdziły 
plan funduszu. Refleksję, która 
doprowadzi do zwiększenia środ-
ków na system ochrony zdrowia, 
by nie rozpadł się na dobre. Pan-
demia bowiem jaskrawo uwidocz-
niła bolączki, z którymi system 
ten zmagał się nie od dzisiaj. ©℗
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Kontrole świadczeń pomocowych 
w ramach COVID-19
19 listopada 2020 r., Warszawa

www.ideoria.pl

 Czy pracodawców czekają teraz wzmożone kontrole?

 Co będzie kontrolować ZUS, PIP i UP?

 Gdzie czyhają pułapki?

 W jaki sposób można przygotować się na kontrolę?

W A R S Z T A T YPatron medialny: 

WARSZTATY ODBĘDĄ SIĘ ONLINE I STACJONARNIE!

 rynek pracy 

Michalina Topolewska 

michalina.topolewska@infor.pl

Dofinansowanie kosztów 
kształcenia w firmach, które 
ucierpiały na skutek epide-
mii koronawirusa, oraz per-
sonelu bezpośrednio pracu-
jącego z osobami chorymi 
będzie należało do priory-
tetowych działań krajowe-
go Funduszu Szkoleniowego 
(kFS) w przyszłym roku.

kFS to specjalnie wyod-
rębniona pula pieniędzy 
Funduszu Pracy (FP), któ-
ra jest przeznaczona dla 
pracodawców na pokrycie 
kosztów szkoleń pracowni-
ków potrzebujących nowych 
kwalifikacji lub kompeten-
cji – w szczególności 
w sytuacjach, gdy 
ich brak grozi utratą 
pracy. W 2021 r. kFS 
będzie miał do wy-
dania 259,4 mln zł, 
z czego 208 mln zł stanowi 
kwota główna, a 52 mln zł 
rezerwa. Co istotne, praco-
dawcy mogą uzyskać wspar-
cie z funduszu na różne for-
my kształcenia, jeśli będą one 
zgodne z priorytetami wy-
datkowania środków kFS 
ustalonymi na dany rok. 
W przypadku kwoty głów-
nej wskazuje je ministerstwo 
rozwoju, Pracy i Technologii, 
a rezerwowej – rada rynku 
Pracy (rrP), która dodatkowo 
zatwierdza wszystkie priory-
tety i może resortowi przed-
stawiać swoje propozycje.

I tak w 2021 r. będzie obo-
wiązywać osiem priorytetów 
w zakresie głównej puli pie-

niędzy kFS. Wśród nich są 
trzy zupełnie nowe. Pierw-
szym z nich jest wsparcie 
kształcenia ustawicznego 
w firmach, które na skutek 
obostrzeń zapobiegających 
rozprzestrzenianiu się wiru-
sa SarS-CoV-2 musiały ogra-
niczyć swoją działalność. 
Drugim – dofinansowanie 
kursów dla podwładnych, 
którzy pracują bezpośred-
nio z osobami chorymi na 
COVID-19 lub będącymi 
w grupie ryzyka. Chodzi 
tutaj m.in. o pracowników 
ochrony zdrowia, pomocy 
społecznej oraz prywatnych 
domów opieki. 

– kFS powinien odpowia-
dać na aktualne problemy 
rynku pracy, a epidemia ko-

ronawirusa jest te-
raz podstawowym 
wyzwaniem, z któ-
rym przychodzi się 
mierzyć przedsię-
biorstwom, i tak 

będzie jeszcze w dłuższej 
perspektywie. Dlatego wy-
korzystanie pieniędzy fun-
duszu na działania, które 
będą minimalizować jej ne-
gatywne skutki, jest kluczo-
we – mówi robert lisicki, 
dyrektor departamentu pra-
cy, dialogu i spraw społecz-
nych konfederacji lewiatan.

Trzecim nowym priory-
tetem wyznaczonym przez 
resort pracy jest wsparcie 
kształcenia ustawicznego 
osób, które nie mają matury. 
ministerstwo uzasadnia to 
tym, że pracownicy o niskim 
wykształceniu są grupą, któ-
ra najłatwiej traci kontakt 
z rynkiem pracy, a jedno-

cześnie rzadko jest chętna 
do podejmowania działań 
związanych ze zmianą lub 
podnoszeniem kwalifikacji.

Natomiast pozostałe pięć 
priorytetów powtarzało się 
już w poprzednich latach 
i z uwagi na to, że cieszyły 
się dużym zainteresowa-
niem ze strony pracodaw-
ców, zostały uwzględnione 
również na 2021 r. 

Z kolei rrP wyznaczyła 
sześć priorytetów. O pie-
niądze z tej puli będą mo-
gli się starać pracodawcy 
zatrudniający cudzoziem-
ców, mający status przed-
siębiorstwa społecznego, 
spółdzielni socjalnej lub 
zakładu aktywności zawo-
dowej, a także centra inte-
gracji społecznej i warsztaty 
terapii zajęciowej. Ponadto 
dofinansowaniu będą mo-
gły podlegać szkolenia pra-
cowników z orzeczeniem 
o niepełnosprawności, osób 
mających udokumentowane 
wykonywanie przez co naj-
mniej 15 lat w szczególnych 
warunkach, ale bez prawa 
do emerytury pomostowej 
oraz kursy służące nabywa-
niu kompetencji cyfrowych.

– Wprawdzie z digitaliza-
cją świata pracy mamy już 
do czynienia od pewnego 
czasu, ale epidemia korona-
wirusa przyspieszyła zmia-
ny związane ze sposobem 
wykonywania obowiązków 
zawodowych. W przypadku 
wielu osób wymaga to dodat-
kowego wsparcia, które może 
być zapewnione dzięki odpo-
wiednim szkoleniom – pod-
kreśla robert lisicki.  ©℗

 ochrona zdrowia 

Agata Szczepańska 

agata.szczepanska@infor.pl

Pracownicy medyczni nie 
będą poddawani kwaran-
tannie w oczekiwaniu na 
wynik testu. Jeśli jednak 
ktoś mieszka z osobą za-
każoną, obowiązują go ta-
kie zasady jak dotychczas 
– musi zostać w domu.

kwarantannę dla per-
sonelu medycznego zno-
si rozporządzenie z 2 li-
stopada 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i za-
kazów w związku z wystą-

pieniem stanu epidemii 
(Dz.U. poz. 1931). apelowali 
o to m.in. szefowie szpita-
li, borykający się z brakami 
kadrowymi.  

Jak podkreślają jednak 
karolina Podsiadły-Gęsi-
kowska i aleksandra Po-
wierża, prawniczki współ-
pracujące ze stołeczną izbą 
lekarską, nowe regulacje 
przewidują różne postępo-
wanie w różnych przypad-
kach. I tak – jeśli osoba wy-
konująca zawód medyczny 
zostanie skierowana na test, 
nie musi poddać się kwa-
rantannie. ale jeśli mieszka 
z kimś, u kogo stwierdzono 

wirusa, to kwarantanna ją 
obowiązuje i co do zasady 
trwa przez czas trwania jej 
izolacji plus siedem dni po 
jej zakończeniu. Jednak jeśli 
medyk udziela świadczeń 
chorym na COVID-19, to 
kwarantanna może zakoń-
czyć się wraz z zakończe-
niem izolacji osoby, z którą 
mieszka – pod warunkiem 
że będzie codziennie, przed 
rozpoczęciem pracy, przez 
co najmniej siedem dni ba-
dany testem antygenowym.

Warto przypomnieć, że 
kwarantanna dotyczy osób 
zdrowych. Chore poddawa-
ne są izolacji. ©℗

Prawie 260 mln zł na szkolenia pracowników

Medyk bez kwarantanny, ale nie zawsze
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Dziennik Ustaw z 2 listopada 2020 r.

Dni wolne od pracy

Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o dniach wolnych od pracy  Poz. 1920 

Zakłady aktywności zawodowej

Rozporządzenie ministra rodziny 
 Wejdzie w życie

po upływie 14 dni  
od ogłoszenia,  
tj. 17 listopada 2020 r.

 
i polityki społecznej z 20 paździer-
nika 2020 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie zakładów aktyw-
ności zawodowej  Poz. 1921

Omówienie: W ramach kosztów działania zakładu aktywności 
zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych mogą być finansowane m.in.: 
 ■ wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do 
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnospraw-
ności, do wysokości 100 proc. minimalnego wynagrodze-
nia, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego 
w umowie o pracę, stosownie do przepisów ustawowych, 
powiększone o dodatek za staż pracy, określony w prze-
pisach o minimalnym wynagrodzeniu; 
 ■ należne od pracodawcy składki na ubezpieczenia spo-
łeczne, składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, naliczane od wynagrodzeń wymienionych 
w rozporządzeniu lub od dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego, a także składki na Fundusz Pracy i Fundusz So-
lidarnościowy naliczone od określonych wynagrodzeń lub 
od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłacanego 
osobom niezaliczonym do znacznego lub umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności;
 ■ wpłaty podstawowe oraz wpłaty dodatkowe do pracowni-
czych planów kapitałowych finansowanych finansowane 
przez zakład. 

Firmy inwestycyjne i banki

Obwieszczenie ministra finansów z 2 października 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
ministra finansów w sprawie trybu i warunków postępowa-
nia firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 
ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz 
banków powierniczych  Poz. 1922 

Dopuszczanie do eksploatacji

Obwieszczenie ministra infrastruktury z 7 października 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia mi-
nistra infrastruktury i rozwoju w sprawie dopuszczania do 
eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i po-
jazdów kolejowych  Poz. 1923 

Pomoc finansowa na kształcenie dzieci

Obwieszczenie ministra sprawiedliwości z 23 października 
2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-
nia ministra sprawiedliwości w sprawie pomocy finansowej 
na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Służby Więziennej, 
których śmierć nastąpiła w związku ze służbą  Poz. 1924 

Nadawanie uprawnień zawodowych

Obwieszczenie ministra rozwoju z 1 października 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie nadawania 
uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nierucho-
mości  Poz. 1925 

Reforma szkolnictwa wyższego i nauki

Rozporządzenie Rady Ministrów 
 Weszło w życie

z dniem od ogłoszenia, 
tj. 2 listopada 2020 r.

 
z 30 października 2020 r. w sprawie 
ustanowienia pełnomocnika rządu 
do spraw monitorowania wdraża-
nia reformy szkolnictwa wyższego i nauki Poz. 1926

Omówienie: Ustanowiono pełnomocnika rządu do spraw 
monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego 
i nauki. Do jego zadań należy m.in.: 
 ■ analiza stanu wdrożenia rozwiązań prawnych związanych 
z reformą szkolnictwa wyższego i nauki,
 ■ koordynacja prac związanych z opracowaniem regulacji 
dotyczących systemu szkolnictwa wyższego i nauki. 

Zmiany dotyczące ministerstw

Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 2 listopada 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego za-
kresu działania ministra infrastruktury  Poz. 1927

Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 2 listopada 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego za-
kresu działania ministra rolnictwa i rozwoju wsi  Poz. 1928

Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 października 2020 r. 
w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury 
 Poz. 1929

Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 października 2020 r. 
w sprawie przekształcenia Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi  Poz. 1930

Ograniczenia związane ze stanem epidemii 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
 Weszło w życie

3 listopada 2020 r., 
z wyjątkiem przepisu, 
który wszedł w życie 
z dniem ogłoszenia, 
z mocą od 24 paździer-
nika 2020 r. 

 
z 2 listopada 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ustano-
wienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii 
 Poz. 1931

Omówienie: Obowiązku poddania się kwarantannie zgodnie 
z określonymi przepisami rozporządzenia, nie stosuje się do 
osoby wykonującej zawód medyczny w rozumieniu ustawy 
o działalności leczniczej. 
Dodano przepisy dotyczący osoby prowadzącej wspólne 
gospodarstwo domowe z tą, u której stwierdzono zaka-
żenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca. Otóż 
od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono za-
każenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu 
diagnostycznego, jest zobowiązana poddać się kwarantan-
nie trwającej do upływu 7 dni od zakończenia izolacji tej 
osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe 
lub zamieszkuje. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie 
wydaje się. 
W przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej oso-
by kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną 
wirusem SARS-CoV-2, izolacją albo izolacją w warunkach 
domowych, informację o tym umieszcza się w odpowied-
nim systemie teleinformatycznym. Decyzji organu inspekcji 
sanitarnej nie wydaje się. Informacja o objęciu osoby kwa-
rantanną, izolacją albo izolacją w warunkach domowych 
może być przekazana tej osobie ustnie, za pośrednictwem 
systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, 
w tym przez telefon. 
Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego, w przypadkach, 
o których mowa w ustawie o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 
jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o koniecz-
ności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, o których 
mowa w tych przepisach, poddanych obowiązkowej kwaran-
tannie lub izolacji w warunkach domowych. 
Do 4 grudnia 2020 r. w urzędach administracji publicznej lub 
jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o cha-
rakterze publicznym kierownicy, dyrektorzy generalni lub 
kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom 
wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organi-
zacyjnych sądów i prokuratury. 
Kierownik urzędu administracji publicznej, dyrektor gene-
ralny lub kierujący jednostką organizacyjną może wyłączyć 
z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania 
niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne 
niezbędne (jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ra-
mach pracy zdalnej). 

Zasady udzielania pomocy finansowej 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
 Weszło w życie

z dniem od ogłoszenia, 
tj. 2 listopada 2020 r.

 
z 2 listopada 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szcze-
gółowego zakresu i sposobów re-
alizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa  Poz. 1932

Omówienie: Nowe regulacje dotyczą zasad udzielania po-
mocy finansowej posiadaczom chryzantem, którzy spełnią 
warunki określone w rozporządzeniu. 

Wchodzą w życie 5 listopada 2020 r. 

Pełnienie zawodowej służby wojskowej – rozporządze-
nie ministra obrony narodowej z 6 października 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do 
zawodowej służby wojskowej (Dz.U. z 21 października 
2020 r. poz. 1851) 

Omówienie: Nowe regulacje dotyczą m.in. wniosku o po-
wołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie sze-
regowych zawodowych. Wniosek ten wraz ze wskazaniem 
stanowiska służbowego, na którym chciałby pełnić zawo-
dową służbę, może również złożyć żołnierz odbywający 
czynną służbę wojskową spełniający odpowiednie warunki. 
Wniosek składa się do organu właściwego do powołania do 
zawodowej służby za pośrednictwem dowódcy jednostki, 
w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową. 
Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni 
czynną służbę, udostępnia żołnierzowi wykaz wolnych 
stanowisk, na których mógłby pełnić zawodową służbę 
wojskową. Dowódca zapoznaje żołnierza, któremu udo-

stępniono wykaz, z warunkami pełnienia zawodowej 
służby wojskowej. 

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia – rozporządzenie 
ministra zdrowia z 26 października 2020 r. w sprawie zakre-
su informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów 
Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania 
tych informacji (Dz.U. z 28 października 2020 r. poz. 1897)  

Omówienie: Rozporządzenie określa m.in. szczegółowy za-
kres informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zaso-
bów Ochrony Zdrowia (SEZOZ). Usługodawca przekazuje je 
do SEZOZ w postaci elektronicznej. Informacje, o których 
mowa w rozporządzeniu, są przekazywane przez usługodaw-
cę do SEZOZ w formatach określonych przez odpowiednią 
jednostkę podległą ministrowi zdrowia i zamieszczonych 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 
ministra właściwego do spraw zdrowia. 

Funkcjonariusze Służby Więziennej – rozporządzenie ministra 
sprawiedliwości z 12 października 2020 r. w sprawie stanowisk 
służbowych, na których funkcjonariusze Służby Więziennej 
nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia 
polowego (Dz.U. z 21 października 2020 r. poz. 1855)

Omówienie: Funkcjonariusze Służby Więziennej (SW) nie mają 
obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowe-
go m.in. na stanowiskach medycznych i sanitarnych, na któ-
rych są realizowane zadania z zakresu udzielania świadczeń 
zdrowotnych, w trakcie badania stanu zdrowia, rozpoznawa-
nia chorób i zapobiegania im, udzielania porad lekarskich, 
świadczeń medycznych związanych z diagnostyką medycz-
ną, realizacją zleceń lekarskich, również z zakresu farma-
koterapii i rehabilitacji. Dotyczy to działów służby zdrowia 
i podmiotów leczniczych zakładów karnych i aresztów śled-
czych, ośrodków szkolenia SW, ośrodków doskonalenia kadr 
SW, a także Centralnego Ośrodka Szkolenia SW i uczelni SW. 

Kształcenie żołnierzy – rozporządzenie ministra obrony naro-
dowej z 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. z 21 października 
2020 r. poz. 1857) 

Omówienie: Żołnierz, który wcześniej nie pełnił czynnej 
służby, w okresie kształcenia podstawowego składa przy-
sięgę wojskową. Po zakończeniu okresu kształcenia żołnierz 
kształcący się na oficera lub podoficera odbywa kształcenie 
specjalistyczne w szkołach wojskowych przygotowujące go 
do objęcia obowiązków odpowiednio na szczeblu dowódcy 
plutonu albo dowódcy drużyny (równorzędnych, w zależno-
ści od korpusu i grupy osobowej). 

Wchodzi w życie 6 listopada 2020 r. 

Standardy emisyjne dla instalacji – rozporządzenie ministra 
klimatu z 24 września 2020 r. w sprawie standardów emi-
syjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania 
paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów 
(Dz.U. z 22 października 2020 r. poz. 1860) 

Omówienie: Odpowiednie standardy emisyjne zostały okre-
ślone w załącznikach do rozporządzenia. 

Wchodzą w życie 7 listopada 2020 r. 

Udzielanie urlopów – rozporządzenie prezesa Rady Ministrów 
z 14 października 2020 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy 
Agencji Wywiadu (Dz.U. z 23 października 2020 r. poz. 1867) 

Omówienie: Przełożonym właściwym w sprawach urlopów, 
o których mowa w odpowiednich regulacjach rozporządze-
nia, jest w stosunku do: 
 ■ zastępców szefa AW, jego doradców oraz kierowników jed-
nostek organizacyjnych AW – szef AW lub upoważniony 
przez niego funkcjonariusz; 
 ■ zastępców kierowników jednostek organizacyjnych AW 
– kierownik jednostki organizacyjnej AW, a w przypadku 
jego nieobecności szef AW lub upoważniony przez niego 
funkcjonariusz; 
 ■ funkcjonariuszy innych niż wymienieni – kierownik jed-
nostki organizacyjnej AW, w której funkcjonariusz pełni 
służbę, lub upoważniony funkcjonariusz. 

Wysokość limitów dostępnych środków – rozporządzenie mini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi z 26 października 2020 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości li-
mitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy 
technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 (Dz.U. z 30 października 2020 r. poz. 1912)

Omówienie: Zmiany dotyczą załączników nr 1 i 2 do rozporzą-
dzenia, w których określono wysokość limitów dostępnych 
środków. ©℗

20 liStOPada
Wpłata miesięcznej zalicz-
ki na podatek dochodowy 
od osób fizycznych pro-
wadzących pozarolniczą 
działalność gospodarczą

20 liStOPada
Wpłata miesięcznej 
zaliczki  
na podatek  
dochodowy  
od osób prawnych

5 liStOPada
Termin zapłaty składki na ubezpieczenie 
społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fun-
dusz Gwarantowanych Świadczeń Pracow-
niczych opłacanej przez jednostki budżeto-
we i samorządowe zakłady budżetowe

10 liStOPada
Termin zapłaty składki na 
ubezpieczenia społeczne, zdro-
wotne i Fundusz Pracy przez 
osoby fizyczne opłacające 
składkę wyłącznie za siebie

16 liStOPada
Termin zapłaty 
składek przez 
przedsiębiorców 
zatrudniających 
pracowników
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