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W obszarze prawa publicznego podstawowe 

znaczenie mają dwa akty prawne. 

W pierwszej kolejności ustawa 

o kształtowaniu ustroju rolnego, która 

zawiera definicję rolnika indywidual-

nego, gospodarstwa rolnego i prowa-

dzenia działalności rolniczej. Definicje 

te są jednak aktualne wyłącznie na 

gruncie wymienionej ustawy.  

Z punktu widzenia rozważań na temat 

statutu prawnego rolnika w świetle 

prawa cywilnego zasadniczą rolę 

ma ustawa o swobodzie 

działalności gospodarczej. 

Artykuł 2 . definiuje dzia-

łalność gospodarczą, art. 4 

ust. 1 definiuje przedsiębiorcę na swoje potrze-

by, a art. 3– wyłącza zastosowanie ustawy do 

działalności wytwórczej w rolnictwie w zakre-

sie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwie-

rząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa 

i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowa-

nia przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków 

domowych, jak i świadczenia w gospodar-

stwach rolnych innych usług związanych 

z pobytem turystów oraz wyrobu wina 

przez producentów będących rolnikami 

wyrabiającymi mniej niż 100 hektoli-

trów wina w ciągu roku gospo-

darczego. 

Operowanie w prawie cywilnym różny-

mi pojęciami powoduje zamieszanie 

związane z ich rozumieniem. Trud-

ności potęguje ponadto odmienne 

podejście ustawodawcy do za-

gadnienia działalności rolniczej. Raz 

chodzi bowiem o wykony-

wanie określonego rodzaju 

działalności rolniczej, in-

nym razem o prowadzenie 

gospodarstwa rolnego. 

O statusie przedsiębiorcy rozstrzyga fakt pro-

wadzenia działalności gospodarczej (art. 431 

k.c.), przy czym za takową uznaje się co do 

zasady profesjonalne (zawodowe) prowadzenie 

działalności w celu zarobkowym w sposób 

zorganizowany oraz ciągły. Przytoczona defi-

nicja, poprzez umieszczenie jej w akcie praw-

 

CZY ROLNIK INDYWIDUACZY ROLNIK INDYWIDUACZY ROLNIK INDYWIDUALNY TO LNY TO LNY TO 

PRZEDSIĘBIORCA? PRZEDSIĘBIORCA? PRZEDSIĘBIORCA?    

Czy rolnik indywidualny jest przedsiębiorcą na gruncie polskiego prawa? Niestety nie ma 

w tym względzie jednoznacznej odpowiedzi. To rezultat chaosu panującego w tym obszarze 

w ustawodawstwie. Przyjmuje się, że rolnik jest przedsiębiorcą w świetle prawa prywatnego, 

natomiast w prawie publicznym w zasadzie nie ma takiego statusu. 
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Celem określenia statutu jako pod-

miotu (nie)będącego przedsiębiorcą 

konieczne jest sięgnięcie ,do ustawy 

o swobodzie działalności gospodarczej 

oraz do Kodeksu Cywilnego . 
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nym o randze kodeksu, może pretendować do 

bycia „sztandarową" (systemową) 

w sferze całego prawa cywilne-

go. Innymi słowy, na tle tej gałę-

zi prawa, przedsiębiorcą jest 

podmiot spełniający przesłanki 

w niej zawarte.  

Jeżeli działalność rolnika ma 

charakter zarobkowy 

(zawodowy) i jest wykony-

wana w sposób zorganizowa-

ny i ciągły, to ma ona cechy 

działalności przedsię-

biorcy. Kodeks cywil-

ny nie wyłącza, tak jak 

to czynią inne ustawy, 

rolników indywidual-

nych z zakresu zasto-

sowania przepisów dotyczących przedsiębior-

ców. Tym bardziej, że według stanowiska wie-

lu specjalistów z zakresu prawa, status przed-

siębiorcy w świetle kodeksu cywilnego uzy-

skuje się niezależnie od obowiązku dopełnie-

nia różnych formalności. Tyle tylko że nie każ-

da działalność rolnicza spełnia łącznie przywo-

łane kryteria.  

Dawniej status rolnika jako przedsiębiorcy był 

generalnie odrzucany. Wskazywano na przepi-

sy ustawy o swobodzie działalności gospodar-

czej wyłączającej swoje zastosowanie m.in. do 

działalności wytwórczej w rolnictwie w zakre-

sie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwie-

rząt, ogrodnictwa, warzywnictwa. 

Obecnie poglądy w tym zakresie 

są podzielone. Z jednej strony 

wskazuje się ,że należy roz-

różniać przepisy ww. ustawy 

od Kodeksu cywilnego, który 

nie zawiera żadnych wyłą-

czeń od sformułowanej w art. 

431 definicji przedsiębiorcy. 

Z drugiej zaś część eksper-

tów, dokonuje wykładni wskazane-

go przepisu prowadzą-

cej do zgoła odmien-

nych wniosków 

(sankcjonujących wy-

łączenie rolnika ze sta-

tusu przedsiębiorcy)  

W teorii prawa wyróżnia się 3 podstawowe 

rodzaje wykładni, biorąc pod uwagę sposób jej 

przeprowadzania, tj. wykładnię: 

• językową (gramatyczną, lingwistyczną); 

• systemową; 

• funkcjonalną (celowościową). 

Przyjmuje się , że podstawowym rodzajem wy-

kładni powinna być wykładnia językowa. Do-

piero gdy wynik tego sposobu interpretacji wy-

daje się z jakichś przyczyn nie do przyjęcia, 

należy sięgnąć do wykładni systemowej 

i funkcjonalnej. Wykładnie systemowa i funk-

CZY ROLNIK INDYWIDUALNY TO PRZEDSIĘBIORCA?    

W przeszłości status rolnika jako był general-

nie odrzucany. Obecnie coraz częściej można 

spotkać się jednak z odmienną wykładnią sto-

sownych przepisów Kodeksu Cywilnego, 

wskazującą na brak wyłączenia rolnika z defi-

nicji przedsiębiorcy. 



 

 

Przedsiębiorczość wiejska nr 1/2014 (9) 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie  4 

cjonalna mają zatem charakter posiłkowy 

względem językowej. Pozajęzykowe rodzaje 

interpretacji tekstów prawnych nakazują wy-

brać takie z dopuszczalnych na tle wykładni 

gramatycznej znaczenie normy prawnej, które 

jest najbardziej uzasadnione z punktu widzenia 

systemowego i celowościowego.  

Wykładnia art. 431 k.c. z punktu widzenia in-

teresującej nas kwestii (uznania rolnika indy-

widualnego za przedsiębiorcę) wywołuje wąt-

pliwości ze względu na kontekst systemowy 

i cele regulacji prawnej. Chodzi tu zwłaszcza o 

sytuacje, gdy wynik wykładni gramatycznej 

prowadzi do ustalenia norm nieżyciowych, 

sprzecznych z aktualnymi zasadami ustroju 

politycznego, ekonomicznego i społecznego 

państwa (racje funkcjonalne), czy też norm 

sprzecznych z innymi normami (racje systemo-

we). Istnieje zatem konieczność zastosowania 

pozostałych rodzajów wykładni 

Należy wszakże pamiętać, że w systemie pra-

wa nie powinno być norm sprzecznych czy 

niezgodnych ze sobą, co uzasadnia stosowanie 

wykładni systemowej. Podkreślenia wymaga 

też, że założenie o racjonalnym prawodawcy 

wyklucza takie rozumienie tekstu prawnego, iż 

byłby on niezgodny z podstawowymi zasadami 

ustroju społecznego, politycznego i ekono-

micznego państwa (wykładnia funkcjonalna).  

W tym wypadku warto spojrzeć na definicję z 

art. 431 k.c. w kontekście wykładni celowo-

ściowej. Zastosowanie jej sprawia, że uznanie 

rolnika indywidualnego za przedsiębiorcę w 

świetle kodeksu cywilnego rodzić może sprze-

ciw. Jakiż byłby sens przyznawania mu takie-

go statusu? Budzi wątpliwości stosowanie do 

takiego podmiotu krótszych terminów prze-

dawnienia (art. 118 k.c.), podwyższonego 

miernika staranności z art. 355 § 2 k.c., zakazu 

waloryzacji świadczeń pieniężnych z art. 3581 

§ 4 k.c. czy uznawanie jego imienia i nazwiska 

za firmę (art. 434 k.c.). Ponadto, czy rzeczywi-

ście szczególne tryby zawierania umów w ob-

rocie profesjonalnym odnoszą się do drobnych 

wytwórców rolnych, prowadzących kilkuhek-

tarowe gospodarstwo rolne lub mających 3 

krowy? Czy właśnie o to chodziło ustawodaw-

cy konstytucyjnemu, który w art. 23 Konstytu-

cji zobowiązał prawodawcę do stanowienia 

norm chroniących gospodarstwa rodzinne?  

Na tle wykładni funkcjonalnej występuje swoi-

sta pułapka , bowiem może się okazać, przypi-

sanie prawodawcy określonych wartości czy 

celów było arbitralne, to znaczy wyznaczono-

by takie „cele prawa", jakie interpretator 

chciałby widzieć.  

Celem uniknięcia wspomnianej uznaniowości 

należy zrekonstruować zasady, jakimi kieruje 

się ustawodawca tworząc system norm regulu-

jących ustrój rolny kraju.  

Podstawowym przepisem w tym zakresie jest 

niewątpliwie art. 23 Konstytucji RP, który sta-

CZY ROLNIK INDYWIDUALNY TO PRZEDSIĘBIORCA?    



 

 

Przedsiębiorczość wiejska nr 1/2014 (9) 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie  5 

nowi, że „podstawą ustroju rolnego państwa 

jest gospodarstwo rodzinne. Zasada ta nie na-

rusza postanowień art. 21 i art. 22". Przez go-

spodarstwo rodzinne należy rozumieć taką jed-

nostkę produkcyjną, która w za-

sadzie zapewnia utrzymanie 

rolnika i jego rodziny 

oraz nie opiera się na 

pracy najemnej (co 

nie oznacza, że nie 

można pomocniczo 

z takiej pracy korzy-

stać). Z pewno-

ścią więc spora 

grupa rolników 

indywidualnych 

będzie prowadzić tak rozumiane 

„gospodarstwa rodzinne".  

Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu 

z 15.04.2002 r. stwierdził, iż przywołany prze-

pis „wyraża jedną z zasad polityki państwa. 

Ma charakter tzw. normy programowej, której 

adresatem są organy władzy publicznej zobli-

gowane do takiego ukierunkowania swojej ak-

tywności w sferze polityki rolnej, które respek-

tować będą w możliwie szerokim zakresie 

funkcjonowanie rodzinnych gospodarstw, jako 

podstawy ustroju rolnego". Art. 23 Konstytucji 

RP może być również istotnym 

„drogowskazem" przy dokonywaniu wykładni 

przepisów niższej rangi.  

Ponadto, z wielu pozakonstytucyjnych regula-

cji prawnych wynika, że prawodawca stara się 

stworzyć dla rolników indywidualnych swoisty 

reżim prawny, odbiegający od regulacji doty-

czącej ogółu, np. w zakresie prawa podat-

kowego i prawa ubezpieczeń 

społecznych.  

Dokonując nato-

miast analizy art. 

431 k.c. przez pry-

zmat wykładni sys-

temowej należy stwier-

dzić, że inne 

normy polskie-

go systemu 

prawnego bądź 

nie uznają rolników indywidualnych za przed-

siębiorców, bądź też formalnie takiego statusu 

im nie odmawiając, wyłączają następnie zasto-

sowanie wobec nich szczególnych norm doty-

czących przedsiębiorców. 

Odmienne podejście od wyżej wskazanego, 

akceptujące rolnika jako przedsiębiorcę na 

gruncie prawa cywilnego, rodzi szereg konse-

kwencji. 

Po pierwsze, należytą staranność rolnika 

w wykonywaniu zobowiązań należy oceniać 

przy uwzględnieniu zawodowego charakteru 

jego działalności. Tutaj rolnicy nie tylko nie są 

uprzywilejowani, ale jako profesjonalistów 

obowiązuje ich dalej idąca – tak jak innych 

CZY ROLNIK INDYWIDUALNY TO PRZEDSIĘBIORCA?    

Uznanie rolników za przedsiębiorców na gruncie prawa 

cywilnego skutkuje traktowaniem ich jako profesjonali-

stów co chodzi o staranność w wykonywaniu zobowiązań, 

jak i np. utratę uprawnień z tytułu rękojmi. 
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przedsiębiorców – staranność. 

Po drugie, ilekroć przepisy określają szczegól-

ną regulację w relacji pomiędzy osobami pro-

wadzącymi działalność gospodarczą lub przed-

siębiorcami, ma ona zastosowanie także do 

rolników. Przykładem może być korzystanie 

z uprawnień, jakie daje rękojmia. Zwykle ku-

pujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi 

sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej 

wykrycia. Przedsiębiorca (także rolnik) traci 

uprawnienia, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie 

i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju 

i nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie 

o dostrzeżonej wadzie (tj. nawet w dniu przy-

jęcia towaru). 

W orzecznictwie i literaturze można się spo-

tkać z poglądem będącym swoistym kompro-

misem pomiędzy wcześniej zaprezentowany-

mi, że skoro art. 431 k.c. nie precyzuje, jak 

należy rozumieć pojęcie „działalność gospo-

darcza", to powstaje konieczność pomocnicze-

go odwołania się do art. 2 u.s.d.g. W ten spo-

sób można uzupełnić definicję 

„przedsiębiorca" zawartą w kodeksie cywil-

nym o inne konieczne cechy działalności pro-

fesjonalnej (tj. o element zarobkowości oraz 

zorganizowanie i ciągłość), a także racjonalnie 

ograniczyć zakres zastosowania art. 431 k.c. 

i wyłączyć stosowanie przepisów dotyczących 

przedsiębiorców względem osób fizycznych 

prowadzących gospodarstwa rolne. W ten spo-

sób da się uniknąć nieracjonalnych z punktu 

widzenia wykładni celowościowej skutków, 

pozostając jednocześnie wiernym literze usta-

wy. Rolnicy indywidualni będą więc formalnie 

podlegali definicji z art. 431 k.c., lecz szcze-

gólne normy prawne odnoszące się do przed-

siębiorców nie będą miały względem nich za-

stosowania.  

Na koniec warto zauważyć bardzo interesujące 

orzeczenie Sądu Najwyższego, który stwier-

dził, że „za szkody wyrządzone wskutek funk-

cjonowania gospodarstwa rolnik może ponosić 

odpowiedzialność jak przedsiębiorca tylko 

wówczas, gdy od maszyn i urządzeń zależą 

efekty danej produkcji, a nie tylko łatwiejsze 

ich osiąganie (wyrok wydanym na posiedzeniu 

niejawnym, sygn. I CSK 376/07). 

 

Mateusz Grojec 

CDR O/Kraków 
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Dotychczas zasadą było wystawianie fak-

tur w terminie 7 dni od dokonania dosta-

wy towarów lub świadczenia 

usług .Obecnie faktura nie ma już takie-

go znaczenia dla rozliczenia podatku. 

Obowiązek podatkowy powstaje bo-

wiem w momencie dokonania dostawy to-

warów lub świadczenia usług, natomiast 

fakturę co do zasady można wystawić 

później, w kolejnym miesiącu. Jak wynika 

z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, jest na to czas 

do 15. dnia miesiąca następującego po tym, 

w którym doszło do dostawy towaru lub wyko-

nania usługi, z pewnymi zastrzeżeniami, np., 

w przypadku świadczenia usług budowlanych 

lub budowlano-montażowych - fakturę wysta-

wia się nie później niż 30. dnia od ich wykona-

nia. 

Deklaracje VAT składa się tak jak dotychczas 

do 25. dnia miesiąca następującego po tym, 

którego dotyczy rozliczenie. Otrzymanie faktur 

15. dnia miesiąca oznacza więc, że podatnik 

ma tylko 10 dni na przygotowanie i złożenie 

w urzędzie skarbowym prawidłowo sporządzo-

nej deklaracji VAT.W związku z tym część 

firm, mimo wszystko, przyjęło praktykę wcze-

śniejszego wystawiania faktur, dużo wcześniej 

niż w terminie końcowym 

Zasady odliczania VAT zostały od 

1 stycznia powiązane głównie z momen-

tem powstania obowiązku podatkowe-

go, choć faktura wciąż ma znaczenie. 

Zmiany wynikają z modyfikacji  

art. 86 ust. 10 ustawy o VAT. Zgodnie 

z tym przepisem w jego nowym brze-

mieniu uprawnienie to powstaje w rozli-

czeniu za okres, w którym w odniesieniu do 

nabytych lub importowanych przez podatnika 

towarów i usług powstał obowiązek podatko-

wy. Od Nowego Roku obowiązuje jednak rów-

nież nowy art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy 

o VAT. Stanowi on, że w przypadkach gdy 

kwota podatku wynika z faktury lub dokumen-

tu celnego, prawo do odliczenia VAT powsta-

nie nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w 

którym podatnik je otrzymał. Zestawienie obu 

tych przepisów oznacza, że prawo do odlicze-

nia VAT od 1 stycznia 2014 r. powstaje w roz-

liczeniu za okres, w którym wystąpi w później-

szym terminie jedno z dwóch zdarzeń: powsta-

nie obowiązku podatkowego lub otrzymanie 

faktury albo dokumentu celnego. 

Co istotne od początku bieżącego roku. nie ma 

przeszkód, aby fakturę sporządzić przed trans-
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Od 1 stycznia transakcje przedsiębiorcy dokumentują do 15. dnia miesiąca następującego po 

tym, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Od tej zasady są jednak wy-

jątki.  
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akcją. Zgodnie bowiem z art. 106i ust. 7 usta-

wy o VAT faktury nie będą mogły być wysta-

wione wcześniej niż 30. dnia przed dokona-

niem dostawy towaru lub wykonaniem usługi 

albo przed otrzymaniem całości lub części za-

płaty, jeśli nastąpi ona jeszcze przed dostawą 

lub świadczeniem. Jest to zasada ogólna, wyni-

kająca po części z mniejszej roli faktury w pol-

skim systemie VAT niż w poprzednim stanie 

prawnym  

W szczególnych przypadkach przepisy pozwa-

lają ponadto na wystawienie faktury jeszcze 

wcześniej niż 30. dni przed dostawą lub wyko-

naniem usługi. Taki dokument musi jednak 

zawierać informację, jakiego okresu dotyczy. 

Jednym z przypadków, do którego można sto-

sować tę regulację, są usługi najmu, dzierża-

wy, leasingu lub inne o podobnym charakterze. 

Oznacza to, że podatnik może wystawić 

w kwietniu fakturę za usługę najmu, którą bę-

dzie świadczył w maju. Musi na dokumencie 

określić, że dotyczy on usługi za maj 2014 r. 

Od stycznia zasady wystawiania faktur kory-

gujących określone są w art. 106j ustawy 

o VAT. Generalnie są one podobne do wcze-

śniej obowiązujących. Podatnik przy wysta-

wieniu korekty musi jednak wskazać jej przy-

czynę. 

Termin rozliczenia faktury korygującej 

zmniejszającej VAT należny wystawionej 

w przypadku zwrotu sprzedawcy towarów oraz 

zwrotu nabywcy kwot nienależnych wskazano 

w art. 29 ust. 4a ustawy o VAT. Zgodnie z nim 

w przypadku gdy podstawa opodatkowania 

ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy 

określonej w wystawionej fakturze, jej obniże-

nia podatnik dokonuje pod warunkiem posia-

dania, przed upływem terminu do złożenia de-

klaracji podatkowej za dany okres rozliczenio-

wy, w którym nabywca towaru lub usługi 

otrzymał korektę faktury, potwierdzenia jej 

otrzymania przez nabywcę. Jeżeli w tym termi-

nie podatnik potwierdzenia tego nie otrzyma, 

powinien uwzględnić tę korektę w rozliczeniu 

za miesiąc (kwartał), w którym je uzyska. 

Tak więc w celu określenia daty rozliczenia 

faktury korygującej "in minus" podatnik 

w pierwszej kolejności powinien ustalić datę 

otrzymania korekty przez nabywcę. Przepisy 

nie precyzują, w jakiej formie powinno to być 

dokonane. Organy podatkowe akceptują każdy 

rodzaj potwierdzenia, który pozwala bez żad-

nych wątpliwości ustalić, czy i kiedy korekta 

dotarła do nabywcy. Może to być np. potwier-

dzenie przez adresata przyjęcia przesyłki pole-

conej (za zwrotnym poświadczeniem odbioru), 

pisemne odrębne potwierdzenie faktu otrzyma-

nia korekty, faks potwierdzający jej odbiór, 

czy też potwierdzenie przesłane drogą elektro-

niczną. Tak przykładowo uznał Dyrektor Izby 

Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywi-

dualnej z dnia 2 lipca 2013 r., nr ILPP4/443-

180/13-2/ISN.  
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Nowym rozwiązaniem na gruncie przepisów 

VAT jest art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT. 

Zgodnie z nim warunku posiadania przez po-

datnika potwierdzenia otrzymania faktury ko-

rygującej przez nabywcę towaru lub usługo-

biorcę nie stosuje się, w przypadku gdy podat-

nik nie uzyskał potwierdzenia, mimo udoku-

mentowanej próby doręczenia faktury korygu-

jącej, i z posiadanej dokumentacji będzie wy-

nikać, że nabywca towaru lub usługobiorca 

wie, że transakcja została zrealizowana zgod-

nie z warunkami określonymi w fakturze kory-

gującej. (np. skoryguje VAT po swojej stro-

nie). Oznacza to, że podatnicy muszą przy-

najmniej spróbować dostarczyć fakturę kory-

gującą do kontrahenta i potrafić to udokumen-

tować, np. przedstawiając dowód nadania prze-

syłki poleconej. Nie zawsze trzeba mieć po-

twierdzenie odbioru, natomiast zawsze trzeba 

próbować je uzyskać. Chociaż jest to nowe 

rozwiązanie na gruncie regulacji prawnych to 

już wcześniejsze orzecznictwo sądów admini-

stracyjnych dopuszczało podobną możliwość 

rozwiązania problematycznych sytuacji 

w omawianym zakresie. Zwracano również 

uwagę na to, że wymóg uzyskania potwierdze-

nia odbioru jest niezgodny z dyrektywą VAT. 

W praktyce zdarzają się sytuacje, że podatnik 

pomylił się przy wystawieniu faktury pierwot-

nej i pomyłka ta skutkowała zaniżeniem zobo-

wiązania podatkowego. Generalnie w takim 

przypadku skorygowanie podatku i to zasadnie 

w drodze korekty deklaracji VAT następuje 

bez względu na fakt otrzymania potwierdzenia 

odbioru faktury korygującej. 

Może jednak również się zdarzyć, że korekta 

skutkująca zwiększeniem zobowiązania podat-

kowego będzie rozliczona w bieżącej deklara-

cji. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej 

w Warszawie w interpretacji indywidualnej 

z dnia 4 września 2013 r., nr IPPP1/443-

1599/11/13-5/S/EK, wyjaśnił, że jeśli przyczy-

na sporządzenia korekty "in plus" powstała po 

wystawieniu faktury pierwotnej i była nową 

okolicznością, niemożliwą do przewidzenia w 

chwili wystawienia faktury pierwotnej, to ko-

rektę taką należy rozliczyć na bieżąco  

(w deklaracji za okres rozliczeniowy, w któ-

rym została wystawiona). 

Od 2014 r. faktura korygująca powinna zawie-

rać: 

1) wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" 

albo wyraz "KOREKTA", 

2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia, 

3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy 

faktura korygująca: 

 a) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6 

ustawy, czyli datę wystawienia, jej numer, da-

ne (w tym adresowe) nabywcy i wystawcy, ich 

NIP-y, datę dokonania lub zakończenia dosta-

wy towarów bądź wykonania usługi lub datę 

JAK WYSTAWIAĆ FAKTURJAK WYSTAWIAĆ FAKTURJAK WYSTAWIAĆ FAKTURY W 2014 ROKU?Y W 2014 ROKU?Y W 2014 ROKU?   
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otrzymania zapłaty, o ile taka data 

jest określona i różni się od daty 

wystawienia faktury, 

 b) nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi objętych korektą, 

4) przyczynę korekty, 

5) jeżeli korekta wpływa na 

zmianę podstawy opodatko-

wania lub kwoty podatku należnego - 

odpowiednio kwotę korekty podstawy 

opodatkowania lub kwotę korekty podat-

ku należnego z podziałem na kwoty do-

tyczące poszczególnych stawek podatku 

i sprzedaży zwolnionej, 

6) w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 

- prawidłową treść korygowanych pozycji. 

Warto wiedzieć, że w przypadku gdy podatnik 

udzielił rabatu w odniesieniu do wszystkich 

dostaw towarów lub usług dokonanych dla jed-

nego odbiorcy w danym okresie, wystawia 

tzw. uproszczoną fakturę korygującą. Należy 

w tym miejscu przywołać wyrok NSA z dnia 

14 sierpnia 2013 r., sygn. akt I FSK 1198/12. 

Sąd wyjaśnił, że tylko w sytuacji, gdy podatnik 

udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich 

dostaw towarów lub usług dokonanych dla jed-

nego odbiorcy w danym okresie, faktura kory-

gująca może mieć formę uproszczoną, czyli 

nie musi zawierać wszystkich informacji o fak-

turze pierwotnej. 

Tak więc podatnik może wystawiać zbiorcze 

faktury korygujące w sposób uprosz-

czony, ale tylko wówczas, gdy 

udziela rabatu do całej sprzedaży 

zrealizowanej dla danego klienta 

w określonym czasie. Jeżeli nato-

miast rabatem objęty jest tylko pe-

wien asortyment, a nie wszystkie 

sprzedane towary, wystawienie ko-

rekty uproszczonej nie jest możliwe. 

W przypadku gdy podatnik udziela opustu lub 

obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich do-

staw towarów lub usług dokonanych lub 

świadczonych na rzecz jednego odbiorcy 

w danym okresie, faktura korygująca powinna 

zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do któ-

rego odnosi się udzielany opust lub obniżka. 

Może ona nie zawierać danych określonych 

w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 (czyli NIP-u nabyw-

cy, daty dokonania lub zakończenia dostawy 

towarów bądź wykonania usługi lub daty 

otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określo-

na i różni się od daty wystawienia faktury), 

oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi obję-

tych korektą. 

MAG 
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SAMOCHÓD W FIRMIE A PODATEK VAT W 2014 SAMOCHÓD W FIRMIE A PODATEK VAT W 2014 SAMOCHÓD W FIRMIE A PODATEK VAT W 2014 

ROKU ROKU ROKU    

Od 1 kwietnia 2014 r. podatników obowiązują nowe zasady odliczania podatku naliczonego 

w przypadku nabycia i eksploatowania samochodu (wykupienie ubezpieczenia, jego naprawa 

i konserwacja). Ustawa o VAT, w nowym brzmieniu, nakłada na podatników również nowe 

obowiązki ewidencyjne i informacyjne. 

Zgodnie z nowymi zasadami w przypadku wy-

datków związanych z pojazdami samochodowy-

mi kwotę podatku naliczonego stanowi 50% 

kwoty podatku wynikającej m.in. z faktury 

otrzymanej przez podatnika. Zasada ta nie bę-

dzie obowiązywać w sytuacji, gdy pojazd samo-

chodowy będzie przez podatnika wykorzystywa-

ny jedynie do działalności gospodarczej. Za po-

jazd samochodowy ustawa uznaje pojazd samo-

chodowy w rozumieniu przepisów o ruchu dro-

gowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie-

przekraczającej 3,5 tony. Natomiast, aby pojazd 

samochodowy mógł zostać uznany za wykorzy-

stywany wyłącznie do działalności gospodar-

czej, czyli aby podatnikowi przysługiwało pełne 

prawo do odliczenia podatku naliczonego, po-

datnik musi zaprowadzić ewidencję przebiegu 

pojazdu. 

Podatnik wykorzystujący pojazd samochodowy 

wyłącznie do działalności gospodarczej, dla któ-

rego obowiązany jest prowadzić ewidencję prze-

biegu pojazdu, musi również złożyć naczelniko-

wi urzędu skarbowego informację o tym pojeź-

dzie w terminie 7 dni od dnia, w którym ponie-

sie pierwszy wydatek związany z tym pojazdem.  

W przypadku pojazdów samochodowych wyko-

rzystywanych wyłącznie do działalności gospo-

darczej nabytych, przed 1 kwietnia 2014 r. in-

formację, o której mowa, podatnik będzie zobo-

wiązany złożyć w terminie 7 dni od dnia, w któ-

rym zostanie poniesiony pierwszy (od dnia wej-

ścia nowelizacji ustawy o VAT) wydatek zwią-

zany z tymi pojazdami. 

Zgodnie z ustawą minister finansów zobowiąza-

ny został do określenia w drodze rozporządzenia 

wzoru informacji, uwzględniając potrzebę za-

warcia w niej danych pozwalających na identy-

fikację pojazdu samochodowego. Opierając się 

na opracowanym projekcie rozporządzenia moż-

na stwierdzić, że informacja, o której mowa, 

przybierze formę nowego formularza w podatku 

od towarów i usług (VAT-26). Zawierać on bę-

dzie: 

 dane na temat celu składania informacji 

(złożenie/aktualizacja), 

 dane podatnika, 

 dane pojazdu: 



 

 

  markę, 

 model, 

 kolor, 

 numer rejestracyjny, 

 rok produkcji, 

 datę nabycia, 

 datę poniesienia 

pierwszego 

wydat-

ku, 

 datę 

zmiany 

wykorzy-

stania. 

Niedopełnienie 

nowego obowiąz-

ku informacyjne-

go spowoduje 

ograniczenie pra-

wa podatnika do pomniejszenia podatku należ-

nego o naliczony wynikający z faktur zakupu 

dokumentujących wydatki związane z użytko-

wanym pojazdem samochodowym, nawet jeśli 

związany będzie on wyłącznie z działalnością 

gospodarczą. Zatem niezłożenie ww. informa-

cji spowoduje, że w rozliczeniach VAT pojazd 

samochodowy będzie mógł zostać uznany za 

wykorzystywany wyłącznie do działalności 

gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej 

złożenia w urzędzie skarbowym. To oznacza 

ograniczenie prawa do pełnego odliczenia 

(bądź odliczenia w ogóle) podatku naliczonego 

do chwili złożenia informacji w urzędzie. 

Ograniczenia w odliczeniu podatku naliczone-

go nie są jednak jedynymi negatywnymi kon-

sekwencjami, na które narażeni będą podatni-

cy, którzy nie złożą informacji o wykorzysty-

wanych pojazdach samochodowych wyłącznie 

do działalności gospodarczej. Ustawa 

zmieniająca ustawę o VAT no-

welizuje również 

Kodeks karny 

skarbowy, 

zgodnie z któ-

rym podatnik, któ-

ry, wbrew obo-

wiązkowi, nie zło-

ży właściwemu 

organowi podatko-

wemu informacji, 

o której mowa, albo złoży ją po terminie lub 

poda w niej dane niezgodne ze stanem rzeczy-

wistym i dokona odliczenia podatku niezgod-

nie z przepisami o podatku od towarów  

i usług, będzie podlegał karze grzywny do 720 

stawek dziennych. Należy jednak zaznaczyć, 

że nie będzie podlegać karze podatnik, który 

złoży właściwemu organowi podatkowemu 

informację, o której mowa, po terminie, pod 

warunkiem jeśli złożenie tej informacji nastąpi 

przed dniem: 

1.rozpoczęcia czynności sprawdzających 

w zakresie VAT 
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Zgodnie z nowymi przepisami podatnik wykorzystują-

cy samochód służbowy w jazdach prywatnych ma pra-

wa odliczyć 50 % podatku naliczonego od faktur doku-

mentujących wydatki związane z jego nabyciem i eks-

ploatacją. Podatnik wykorzystujący samochód jedynie 

do działalności gospodarczej, może zaś odliczyć pełną 

kwotę, po spełnieniu pewnych warunków 
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2.doręczenia zawiadomienia o zamiarze 

wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowa-

nia kontrolnego w ramach kontroli skarbowej 

w zakresie VAT, a w razie gdy nie stosuje się 

zawiadomienia – przed dniem wszczęcia takiej 

kontroli lub postępowania,  

3.wszczęcia postępowania podatkowego w za-

kresie podatku od towarów i usług, jeżeli nie 

będą miały miejsca przypadki, o których mowa 

wyżej 

Podatnicy muszą również wiedzieć o tym, że 

w razie zmiany wykorzystania pojazdu samo-

chodowego są obowiązani do aktualizacji in-

formacji najpóźniej przed dniem, w którym 

dokonają tej zmiany. 

MAG 
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Zgodnie treścią art. 7 ust. 2 ustawy z o podatku 

od towarów i usług), przez podlegającą opo-

datkowaniu VAT dostawę towarów, rozu-

mie się również przekazanie nieod-

płatnie przez podatnika towarów 

należących do jego przedsię-

biorstwa, w szczególno-

ści: 

 przekazanie 

lub zużycie 

towarów na cele 

osobiste podatnika lub 

jego pracowników, w tym 

byłych pracowników, wspól-

ników, udziałowców, akcjonariu-

szy, członków spółdzielni i ich do-

mowników, członków organów stanowią-

cych osób prawnych, członków stowarzy-

szenia, 

 wszelkie inne darowizny 

 jeżeli podatnikowi przysługiwało, w ca-

łości lub w części, prawo do obniżenia kwo-

ty podatku należnego o kwotę podatku nali-

czonego z tytułu nabycia, importu lub wy-

tworzenia tych towarów lub ich części skła-

dowych. 

Wskazanej powyżej zasady nie stosuje się jed-

nak do przekazywanych prezentów o małej 

wartości i próbek, jeżeli przekazanie 

to następuje na cele związane z 

działalnością gospodarczą 

podatnika. Zgodnie 

z definicją ustawową 

przez prezenty 

o małej wartości 

rozumie się przeka-

zywane przez podatnika 

jednej osobie towary: 

 o łącznej wartości nieprzekracza-

jącej w roku podatkowym kwoty 100 zł, 

jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwa-

lającą na ustalenie tożsamości tych osób, 

 których przekazania nie ujęto w ewidencji, 

jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru 

(bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, 

jednostkowy koszt wytworzenia, określone 

w momencie przekazywania towaru, nie 

przekraczają 10 zł. 

Tak więc, opodatkowaniu podatkiem od towa-

rów i usług podlega zasadniczo każde nieod-
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Zasadniczo opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świad-

czenie usług na terytorium kraju. Wiele firm w celach marketingowych przekazuje poten-

cjalnym klientom materiały reklamowe i promocyjne. W pewnych przypadkach materiały te 

trzeba będzie opodatkować  
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płatne przekazanie towaru należącego do 

przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przenie-

sienie prawa do rozporządzania towarami jak 

właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało 

prawo do obniżenia kwoty podat-

ku należnego o kwotę podatku 

naliczonego przy jego naby-

ciu (wytworzeniu etc.) 

z wyjątkiem przekazania 

towarów stanowiących pre-

zenty o małej wartości lub 

próbki. Jeżeli natomiast po-

datnik nie miał prawa do odli-

czenia podatku nali-

czonego, to nieod-

płatne przekazanie 

tych towarów pozo-

staje neutralne po-

datkowo, a więc po-

datnik nie musi dokonać ich opodatkowania. 

Potwierdza to m.in. interpretacja dyrektora 

Izby Skarbowej w Łodzi z lutego 2014 r. nr 

IPTPP4/443-886/13-2/UNR. 

Dla zwolnienia ważny jest niekonsumpcyjny 

charakter prezentu, co wynika z założeń kon-

strukcyjnych podatku od towarów i usług. 

U podstaw VAT leży obciążenie tym podat-

kiem konsumpcji, co jest realizowane poprzez 

doliczanie go do ceny nabywanych przez kon-

sumentów dóbr. Faktyczny ciężar podatku jest 

przerzucany na kolejnych nabywców, aby 

w końcu obciążyć ostatniego nabywcę – kon-

sumenta, który nie uczestniczy już 

w tym systemie i nie ma moż-

liwości dalszego przerzuce-

nia podatku. Mając powyż-

sze na uwadze, podatek 

VAT obciąża konsumpcję 

danego towaru (lub usłu-

gi), przez którą należy 

rozumieć użycie nabytego towaru 

(lub usługi) ze skut-

kiem zaspokojenia 

jakiejkolwiek potrze-

by przez konsumenta. 

Jeżeli odbiorca prze-

kazywanych towarów 

nie konsumuje ich, nie jest też w wyniku doko-

nanej dostawy zaspokojona jakakolwiek po-

trzeba, ani też nie pojawia się wskutek tego 

przysporzenie majątkowe to wówczas omawia-

ne zwolnienie znajduje swoje zastosowanie. 

MAG 
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Dla zastosowania zwolnienia przy przekazywaniu 

prezentów o małej wartości ważną rolę odgrywa 

ich niekonsumpcyjny charakter. Podatek VAT 

jest podatkiem od konsumpcji, przez którą rozu-

mieć użycie towaru celem zaspokojenia jakiejś 

potrzeby Skoro takowa nie zostaje zaspokojona 

nie ma więc też konsumpcji. 



 

 

Kredyt podatkowy to potoczna nazwa zwolnie-

nia z obowiązku płacenia zaliczek na podatek 

dochodowy. Z przywileju tego można korzy-

stać przez rok i przysługuje on podatnikom, 

którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie 

działalności gospodarczej. Przy czym na po-

trzeby kredytu podatkowego, przez rozpoczy-

nającego po raz pierwszy prowadzenie działal-

ności gospodarczej rozumie się osobę, która: 

• w roku rozpoczęcia tej działalności, a także 

• w okresie trzech lat, licząc od końca roku po-

przedzającego rok jej rozpoczęcia 

nie prowadziła działalności gospodarczej sa-

modzielnie lub jako wspólnik spółki niebędą-

cej osobą prawną oraz działalności takiej nie 

prowadził małżonek tej osoby, o ile między 

małżonkami istniała w tym czasie wspólność 

majątkowa.  

Choć zwolnienie z obowiązku płacenia zali-

czek na podatek dochodowy ma zastosowanie 

do podatników, którzy po raz pierwszy rozpo-

częli prowadzenie pozarolniczej działalności 

gospodarczej, nie mogą oni jednak korzystać  

z tej preferencji w pierwszym roku prowadze-

nia tej działalności. Mogą ją zastosować 

w okresie wskazanym przez ustawodawcę 

w art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodo-

wym od osób fizycznych,, czyli przede wszyst-

kim bezpośrednio po roku, w którym po raz 

pierwszy rozpoczęli prowadzenie działalności. 

Wymagane w tym wypadku jest, aby w roku 

rozpoczęcia działalność ta prowadzona była co 

najmniej przez pełnych 10 miesięcy. W sytua-

cji gdy warunek ten nie jest spełniony, podat-

nik może skorzystać z kredytu podatkowego 

w roku podatkowym następującym dwa lata po 

roku, w którym po raz pierwszy rozpoczął 

działalność. 

Powyższe oznacza, że w 2014 r. z kredytu po-

datkowego mogą korzystać podatnicy, którzy 

po raz pierwszy działalność gospodarczą roz-

poczęli w roku: 

•2013 - jeżeli w roku tym prowadzili ją przez 

co najmniej 10 miesięcy lub 

•2012 - ale w roku tym prowadzili ją przez 

okres krótszy niż 10 miesięcy. 

 

KREDYT PODATKOWY, CZYLI SPOSÓB NA KREDYT PODATKOWY, CZYLI SPOSÓB NA KREDYT PODATKOWY, CZYLI SPOSÓB NA    
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Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej są obowiązani bez wezwania wpła-

cać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. To zasada ogólna, która nie 

zawsze ma zastosowanie. W przypadku spełnienia ustawowych warunków przedsiębiorca 

może nie płacić podatku dochodowego w trakcie roku.  
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Dla skorzystania z omawianej preferencji nie 

wystarczy być po raz pierwszy rozpoczynają-

cym działalność gospodarczą. Konieczne jest 

również łączne spełnienie warunków określo-

nych w art. 44 ust. 7c ustawy PIT. 

Jednym z nich jest konieczność osiągnięcia, 

w okresie poprzedzającym rok korzystania 

z kredytu podatkowego, przychodu z działal-

ności gospodarczej średniomiesięcznie w wy-

sokości stanowiącej równowartość w złotych 

kwoty co najmniej 1.000 euro. Kwotę tę przeli-

cza się według średniego kursu euro, ogłasza-

nego przez NBP, z ostatniego dnia roku po-

przedzającego rok rozpoczęcia tej działalności. 

W związku z tym, że kurs ten 31.12.2013 r. 

wynosił 4,1472 zł, oznacza to, że aby w 2014 

roku korzystać z kredytu podatkowego, przy-

chód z działalności gospodarczej za 2013 r. 

średniomiesięcznie musi wynosić 4.147,20 zł 

(1.000 euro × 4,1472 zł/euro). Co więcej, przy-

chód na poziomie 1.000 euro (przeliczony we-

dług średniego kursu euro, ogłaszanego przez 

NBP, z ostatniego dnia roku poprzedniego) 

średniomiesięcznie należy uzyskiwać w roku 

lub za rok korzystania ze zwolnienia albo 

w pięciu następnych latach podatkowych. 

W przeciwnym bowiem razie dojdzie do utraty 

kredytu podatkowego (art. 44 ust. 7g pkt 2 

ustawy PIT). 

Ponadto wymagane jest: 

• posiadanie statusu małego przedsiębiorcy 

w rozumieniu przepisów o działalności gospo-

darczej od dnia rozpoczęcia prowadzenia dzia-

łalności do dnia 1 stycznia roku podatkowego, 

w którym rozpoczynają korzystanie ze zwol-

nienia, 

• zatrudnianie, na podstawie umowy o pracę, 

co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne 

etaty - w każdym miesiącu, w okresie poprze-

dzającym rok korzystania ze zwolnienia, 

• niewykorzystywanie w działalności środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i praw-

nych, a także innych składników majątku, 

o znacznej wartości, udostępnionych nieod-

płatnie przez osoby zaliczone do I i II grupy 

podatkowej (bliska rodzina) w rozumieniu 

przepisów o podatku od spadków i darowizn, 

wykorzystywanych uprzednio w działalności 

gospodarczej prowadzonej przez te osoby 

i stanowiących ich własność, 

• opodatkowanie według skali podatkowej 

w roku korzystania ze zwolnienia z obowiązku 

płacenia zaliczek na podatek. 

Podatnik, który spełni opisane warunki, upraw-

niony jest do złożenia właściwemu naczelniko-

wi urzędu skarbowego oświadczenia o korzy-

staniu z kredytu podatkowego. Aby było ono 

skuteczne, należy je złożyć w formie pisemnej 

w terminie do dnia 31 stycznia roku podatko-

wego, w którym będzie korzystał z tego kredy-

tu. Zatem oświadczenie o korzystaniu w 2014 

roku z kredytu podatkowego należało złożyć 
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w terminie do 31 stycznia 2014 r. 

Chociaż podatnik w roku, w którym korzysta 

z kredytu podatkowego, nie płaci zaliczek na 

podatek dochodowy, to po zakończeniu tego 

roku musi złożyć zeznanie (PIT-36) i wykazać 

w nim dochód, za rok objęty zwolnieniem. Do-

chód ten nie podlega jednak opodatkowaniu, 

mimo jego wykazania w zeznaniu. Podlega 

natomiast  rozliczeniu w ciągu kolejnych pię-

ciu lat bezpośrednio następujących po roku, 

w którym podatnik korzystał z kredytu. Rozli-

czenia tego należy dokonać każdorazowo  

w zeznaniu podatkowym poprzez doliczenie 

do dochodu danego roku podatkowego kwoty 

w wysokości 20% dochodu za rok, w którym 

podatnik korzystał ze zwolnienia z opłacania 

zaliczek na podatek. Kwotę objętą doliczeniem 

należy najpierw wykazać w PIT/Z, a dopiero 

później w zeznaniu (PIT-36 lub PIT-36L). 

Na marginesie należy wskazać, że z kredytu 

podatkowego mogą również korzystać podat-

nicy CIT oraz opłacający ryczałt od przycho-

dów ewidencjonowanych, na warunkach okre-

ślonych w regulujących je ustawach podatko-

wych. 

MAG 
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Od września 2013 r. przedsiębiorcy, którzy 

prowadzą działalność co najmniej 6 miesięcy 

i nie zatrudniają pracowników, mogą zawiesić 

działalność do 3 lat, jeśli sprawują w tym cza-

sie osobistą opiekę nad 

dzieckiem, nie dłużej 

jednak, niż do ukończe-

nia przez nie 5. roku 

życia Natomiast 

w przypadku dziecka 

niepełnosprawnego 

zawieszenie działalno-

ści może trwać do 6 lat, nie dłużej jednak niż 

do ukończenia przez nie 18. roku życia. 

Z uprawnienia można bowiem skorzystać nie 

tylko jednorazowo, ale także w częściach – 

maksymalnie czterech. 

Wniosek o zawieszenie działalności składa się 

na formularzu CEIDG-1, przy czym data za-

wieszenia lub odwieszenia nie może być wcze-

śniejsza niż złożenie wniosku. Można go zło-

żyć on-line (przy użyciu podpisu elektronicz-

nego czy podpisu potwierdzonego profilem 

zaufanym e-PUAP), osobiście w dowolnym 

urzędzie gminy lub przesłać listem poleconym 

(w tym wypadku własnoręczny podpis wnio-

skodawcy musi zostać poświadczony przez 

notariusza). Można również najpierw przygo-

tować wniosek on-line, wydrukować, a następ-

nie podpisać go w dowolnej gminie 

(należy wtedy zapamiętać 

numer wniosku). 

W takiej sytuacji za 

dzień złożenia wnio-

sku uważa się dzień, 

w którym przedsię-

biorca podpisał wniosek w urzędzie. 

Jeśli wniosek składany on-line będzie niepo-

prawny, system wychwyci to od razu i poinfor-

muje przedsiębiorcę. Natomiast w przypadku 

wniosków składanych w urzędzie gminy ko-

rekty lub uzupełnienia wniosku należy doko-

nać w ciągu 7 dni roboczych. 

Zawieszenie działalności gospodarczej w celu 

sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem to 

tzw. urlop wychowawczy dla przedsiębiorców 

– odpowiednik urlopu wychowawczego przy-

sługującego do tej pory wyłącznie osobom za-
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Zawieszenie działalności gospodarczej 

w związku z osobistą opieką nad dzieckiem na-

stępuje za pomocą formularza CEIDG-1. Moż-

na go złożyć online, przesłać listem poleconym 

lub bezpośrednio w urzędzie gminy. 
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Działalność gospodarczą generalnie można zawiesić na okres od 30 dni do dwóch lat. W nie-

których sytuacjach możliwy jest jednak także dłuższy okres zawieszenia. Dotyczy to m.in. 

przedsiębiorców opiekujących się dzieckiem. 
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trudnionym na etacie. Podobnie jak w przypad-

ku etatowców, przedsiębiorca na „urlopie wy-

chowawczym” ma opłacane składki na ZUS 

(emerytalne i rentowe), a także składkę na 

ubezpieczenie zdrowotne. Składki te będą jed-

nakże wypłacane wyłącznie tym przedsiębior-

com, którzy mają co najmniej 6-miesięczny 

staż ubezpieczeniowy bezpośrednio przed sko-

rzystaniem z możliwości ubezpieczenia 

w związku z opieką nad dzieckiem. Natomiast 

w przypadku przedsiębiorców ze stażem ubez-

pieczeniowym krótszym niż pół roku budżet 

państwa zapłaci tylko składkę emerytalną, do 

tego niższą niż w przypadku osób z ponad 6-

miesięcznym stażem. W przypadku tych ostat-

nich podstawą wymiaru składki emerytalnej, 

a także rentowej, jest bowiem 60% prognozo-

wanego przeciętnego miesięcznego wynagro-

dzenia, a zatem budżet opłaca te składki w ta-

kiej samej wysokości, w jakiej robi to więk-

szość „czynnych” przedsiębiorców (60% pro-

gnozowanego przeciętnego miesięcznego wy-

nagrodzenia to podstawa minimalnych składek 

ZUS, jakie muszą płacić za siebie prowadzący 

działalność gospodarczą). W 2014 r. minimal-

na podstawa wymiaru składek na ubezpiecze-

nia społeczne przedsiębiorców wynosi 

2 247,60 zł, co oznacza, że opłacana z budżetu 

składka emerytalna dla sprawujących osobistą 

opiekę nad dzieckiem wynosi 438,73 zł, nato-

miast rentowa – 179,81 zł. Z kolei składka 

emerytalna przedsiębiorców ze stażem krót-

szym niż pół roku naliczana jest od podstawy 

wymiaru wynoszącej 75 proc. minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, czyli w 2014 r. od 

kwoty 1260 zł. Tym samym w przypadku ta-

kich osób opłacana z budżetu składka emery-

talna wynosi 245,95 zł. 

W okresie zawieszenia wykonywania działal-

ności gospodarczej przedsiębiorca nie może 

wykonywać działalności gospodarczej i osią-

gać bieżących przychodów z pozarolniczej 

działalności gospodarczej. 

Z drugiej strony przedsiębiorca ten: 

1. ma prawo wykonywać wszelkie czynności 

niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia 

źródła przychodów; 

2. ma prawo przyjmować należności lub obo-

wiązek regulować zobowiązania, powstałe 

przed datą zawieszenia wykonywania działal-

ności gospodarczej; 

3. ma prawo zbywać własne środki trwałe 

i wyposażenie; 

4. ma prawo lub obowiązek uczestniczyć 

w postępowaniach sądowych, postępowaniach 

podatkowych i administracyjnych związanych 

z działalnością gospodarczą wykonywaną 

przed zawieszeniem wykonywania działalności 

gospodarczej; 

5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane 

przepisami prawa; 
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6. ma prawo osiągać przychody finansowe, 

także z działalności prowadzonej przed zawie-

szeniem wykonywa-

nia działalności go-

spodarczej; 

7. może zostać podda-

ny kontroli na zasa-

dach przewidzia-

nych dla przedsię-

biorców wyko-

nujących dzia-

łalność gospodar-

czą. 

Osoby sprawują-

ce osobistą opie-

kę nad dzieckiem 

muszą złożyć do ZUS oświadczenie o zamia-

rze podlegania odpowiednio ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym albo ubezpieczeniu 

emerytalnemu. Łącznie z oświadczeniem nale-

ży także złożyć skrócony odpis aktu urodzenia 

dziecka oraz ewentualnie orzeczenie o niepeł-

nosprawności.  

Oświadczenie do ZUS powinno zawierać: 

- imię i nazwisko osoby sprawującej osobistą 

opiekę nad dzieckiem oraz jej numer PESEL, 

a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - se-

rię i numer dowodu osobistego lub paszportu, 

- miejsce zamieszkania, 

- dzień rozpoczęcia sprawowania osobistej 

opieki nad dzieckiem, 

- dzień zakończe-

nia sprawowania 

osobistej opieki 

nad dzieckiem, 

- imię i nazwisko 

dziecka oraz 

datę jego uro-

dzenia, 

- informację 

o ostatnim okre-

sie ubezpiecze-

nia, 

- informację 

o korzystaniu lub 

niekorzystaniu 

przez drugiego rodzica z uprawnień dotyczą-

cych opieki na dzieckiem 

O zmianach w danych wskazanych w oświad-

czeniu należy zawiadomić ZUS w terminie 

7 dni od dnia ich zaistnienia. 

Jeśli przedsiębiorca sprawujący osobistą opie-

kę podlega z tego tytułu ubezpieczeniu zdro-

wotnemu, może wnieść o objęcie takim ubez-

pieczeniem członków rodziny, którzy nie są 

ubezpieczeni w tym zakresie. 

Mateusz Grojec 

CDR O/Kraków 
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Zawieszenie działalności gospodarczej w celu sprawowa-

nia osobistej opieki nad dzieckiem to odpowiednik urlo-

pu wychowawczego przysługującego do tej pory wyłącz-

nie etatowcom. Tak jak oni, przedsiębiorca na „urlopie 

wychowawczym” ma opłacane składki na ZUS 

(emerytalne i rentowe), a także składkę na ubezpiecze-

nie zdrowotne. Ale pod warunkiem co najmniej 6-



 

 

 

KOMPENSATA WZAJEMNYCKOMPENSATA WZAJEMNYCKOMPENSATA WZAJEMNYCH ZOBOWIĄZAŃH ZOBOWIĄZAŃH ZOBOWIĄZAŃ   

W STOSUNKACH HANDLOWYCHW STOSUNKACH HANDLOWYCHW STOSUNKACH HANDLOWYCH   

W obrocie gospodarczym zdarza się niekiedy, że przedsiębiorcy zawierają obustronne trans-

akcje, tzn. że są wobec siebie jednocześnie sprzedawcami i nabywcami. Wówczas właściciele 

firm mogą skorzystać z tzw. kompensaty wzajemnych zobowiązań. Umożliwia ona szybkie 

i wygodne uregulowanie wierzytelności. Decydując się na takie rozwiązanie, muszą mieć oni 

jednak na uwadze regulacje wynikające bezpośrednio z Kodeksu Cywilnego.  
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Kompensata stanowi formę rozliczeń bezgotów-

kowych. Nie stanowi ona formy zapła-

ty, więc nie powinna jako taka 

figurować np. na fakturach. 

Nie wolno jej również mylić 

z wymianą barterową. 

Z kompensaty przedsiębiorcy 

mogą skorzystać jedynie 

wówczas, gdy posiadają tzw. 

zobowiązania wzajemne 

(dwustronne), czyli kiedy z zawartej 

między nimi umowy wynika, że są oni dla sie-

bie jednocześnie dłużnikami i wierzycielami. 

Wskutek potrącenia, obie wierzytelności uma-

rzają się nawzajem, jednak tylko do wysokości 

wierzytelności o niższej wartości.  

Przedsiębiorcy mają do wyboru: 

• umowne potrącenie należności lub  

• ustawowe potrącenie należności.  

W razie wyboru kompensaty umownej w prze-

pisach prawa. nie znajdziemy żadnych szczegól-

nych regulacji. Jej warunki są swobodnie ustala-

ne między przedsiębiorcami oraz 

zawierane w umowie regulującej 

wzajemne stosunki.  

Zupełnie inaczej sytuacja 

wygląda w przypadku usta-

wowego potrącenia należno-

ści. Kwestie z nim związane 

zostały bowiem uregulowane 

w Kodeksie Cywilnym  

Zgodnie z art. 498 k.c, gdy dwie osoby są 

jednocześnie względem siebie dłużnikami i wie-

rzycielami, każda z nich może potrącić swoją 

wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, 

jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pie-

niądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone 

tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są 

wymagalne i mogą być dochodzone przed są-

dem lub przed innym organem państwowym. 

Co istotne, wskutek potrącenia obie wierzytel-

ności umarzają się nawzajem do wysokości wie-

rzytelności niższej.  

Zgodnie zaś z art. 499 k.c., warunkiem pozwala-

jącym na zastosowanie tej metody rozliczania 



 

 

zobowiązań jest wystąpienie jednej ze 

stron (przedsiębiorcy) do dru-

giej z oświadczeniem. 

Przepis ten wskazuje, iż 

“potrącenia dokonuje 

się przez oświadczenie 

złożone drugiej stronie”, 

nie wskazuje jednak, 

jaką formę powinno ono 

przyjąć. Oznacza to, iż 

przedsiębiorca sam mo-

że zadecydo-

wać, w jaki spo-

sób poinformuje 

swojego kontra-

henta o chęci potrącenia wzajemnych należno-

ści - może to zrobić ustnie lub na piśmie. Naj-

ważniejsze jest, aby informacja ta dotarła do 

wiadomości drugiej strony. 

Oczywiście, ze względu na bezpieczeństwo, 

najlepiej zwrócić się do kontrahenta z oświad-

czeniem w formie pisemnej. Wówczas przed-

siębiorca ma dowód na wypadek, gdyby dostał 

informację o zaleganiu z płatnością za daną 

transakcję, która miała być potrącona z wza-

jemnych należności. 

Trzeba wiedzieć, że zgodnie z art. 498 k.c. 

kompensatą mogą zostać objęte wyłącznie 

wzajemne wierzytelności, które są wymagalne. 

Co to oznacza? Otóż, potrącenie może doty-

czyć należności, która powstała po upływie 

terminów spłaty 

świadczeń określo-

nych w umowie. Jeżeli 

natomiast została ona 

wypowiedziana przed ter-

minem, wówczas bierze 

się pod uwagę okres wy-

powiedzenia. 

Kompensatą ustawową nie 

mogą zostać objęte, oprócz wie-

rzytelności niewy-

magalnych, rów-

nież wierzytelno-

ści: 

• przeterminowa-

ne, jeżeli potrącenie nie było możliwe przed 

ich przeterminowaniem (art. 502 k.c.),  

• zajęte, jeżeli dłużnik stał się wierzycielem 

swojego wierzyciela już po dokonaniu zajęcia 

(art. 504 k.c.),  

• nieulegające zajęciu,  

• o dostarczenie środków utrzymania,  

• wynikające z czynów niedozwolonych,  

• inne, co do których potrącenie jest wyłączone 

na podstawie przepisów szczególnych. 

MAG 
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Potrącenie wzajemnych zobowiązań możliwe jest po za-

wiadomieniu kontrahenta o chęci dokonania takiego po-

trącenia. Można tego dokonać ustnie lub na piśmie. Ze 

względów bezpieczeństwa lepiej jednak wykorzystać for-

mę zapewniającą „ślad” zawartych porozumień. 



 

 

Tworzenie partnerstw w Polsce, począwszy od 

lat 90-tych, najczęściej przybiera formę metod 

aktywizacji społeczno-

ści lokalnych. Part-

nerstwa spo-

łeczne można 

dziś uznać za 

istotny mecha-

nizm tworzenia kapitału społecznego. Ukierun-

kowane są one gównie na rozwój i dynamiza-

cję regionów, promowanie spójności społecz-

nej oraz tworzenie lokalnej tożsamości wśród 

członków społeczności lokalnej. W ramach 

tych działań możliwe jest łączenie wiedzy, do-

brych praktyk, a także doświadczeń. Mocną 

stroną partnerstw jest też stworzenie forum 

wymiany informacji oraz usprawnienie ich 

przepływu. 

Organizacje pozarządowe w partnerstwie 

społecznym 

Partnerstwa pojawiły się jako wynik zapotrze-

bowania społecznego: zaistniałe wówczas pro-

blemy społeczno-ekonomiczne okazały się 

zbyt dotkliwe, by można je 

było rozwiązać za po-

mocą do-

tychczas 

stosowa-

nych me-

tod, tj. wspar-

cia jednej instytucji, 

takiej jak np. lokalny urząd pracy, wy-

płacający zasiłki osobom bezrobotnym. Do-

strzeżono wówczas szansę, jaką daje łączenie 

sił różnych podmiotów w rozwiązywaniu lo-

kalnych problemów Od tego czasu, mniej czy 

bardziej sformalizowane porozumienia rozwi-

jają się z powodzeniem w całej Europie, w tym 

także w Polsce. Idea jest prosta: działając 

w większej grupie, jesteśmy w stanie osiągnąć 

więcej – łączą się wówczas posiadane środki 

(przede wszystkim materialne), przybywa 

 

PARTNERSTWO SPOŁECZNPARTNERSTWO SPOŁECZNPARTNERSTWO SPOŁECZNE JAKO CZYNNIKE JAKO CZYNNIKE JAKO CZYNNIK   

INTEGRACJI PODMIOTÓWINTEGRACJI PODMIOTÓWINTEGRACJI PODMIOTÓW   DZIAŁAJĄCYCH NA DZIAŁAJĄCYCH NA DZIAŁAJĄCYCH NA 

RZECZ KULTURY W ŚRODOWISKU LOKALNYM RZECZ KULTURY W ŚRODOWISKU LOKALNYM RZECZ KULTURY W ŚRODOWISKU LOKALNYM    

Rozwój partnerstw społecznych nastąpił pod koniec lat 80-tych oraz na początku 90-tych XX 

wieku w krajach anglosaskich i zmierzał do rozwiązywania ważnych problemów społecznych 

w kooperacji z partnerami lokalnymi. Podczas gdy w początkowej fazie partnerstwa zawie-

rano w celu rozwiązania jednej konkretnej kwestii, z biegiem czasu zaczęto postrzegać part-

nerstwo jako czynnik integrujący podmioty i promujący rozwój lokalny.  
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osób, które są zaangażowane w realizację wy-

znaczonego celu, a to zwiększa różnorodność 

stylów działania, kreatywność i motywację.  

Z czasem idea partnerstw ewoluowała. Prze-

stały być one tylko narzędziem realizacji dzia-

łań „zapobiegawczo-osłonowych”, a stały się 

instrumentem wzmacniającym lokalną tożsa-

mość i integrację – przy okazji urzeczywistnia-

nia jej ważnych celów. 

Tworzenie partnerstw lokalnych jest jednym ze 

sposobów integrowania społeczności lokalnej, 

czy też szerzej rzecz ujmując, rozwijania jej 

potencjału. Określenie „potencjał społeczności 

lokalnej” oznacza, że dana społeczność 

„posiada specyficzne zdolności (możliwości, 

umiejętności) lub siły do tego, aby wykonać 

określone działania”. Potencjał ten zależy od 

wielu czynników, które można podzielić na 

trzy zasadnicze grupy: zasoby organizacyjne 

(instytucjonalne), kapitał ludzki i kapitał spo-

łeczny. 

Partnerstwo społeczne stanowi najczęściej 

„forum współpracy partnerów, wspólnie reali-

zujących określone działania i wdrażających 

różnorodne inicjatywy na rzecz społeczności 

lokalnej”. Powstają one w celu sprawnego roz-

wiązywania problemów społeczności lokal-

nych, realizowania wyznaczonych dążeń, przy 

uwzględnieniu możliwie jak najszerszej per-

spektywy – opinii wielu funkcjonujących na 

danym obszarze podmiotów oraz włączaniu 

ich w podejmowane działania. Istnieją różne 

rodzaje partnerstw, najczęściej spotykane to: 

Partnerstwo publiczno-prywatne – to umowa 

instytucji publicznej i organizacji prywatnej, 

zawarta w celu zrealizowania określonego 

przedsięwzięcia ze sfery zadań publicznych.  

Partnerstwo projektowe, czyli porozumienie 

organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw  

i/lub instytucji publicznych, które chcą wspól-

nie zrealizować określone przedsięwzięcie. 

Cele partnerstwa są ściśle określone w projek-

cie, a jego powołanie jest często związane 

z wymogami konkursowymi, stawianymi przez 

podmiot finansujący realizację zadania.  

Partnerstwo branżowe/sektorowe – to porozu-

mienie organizacji prowadzących zbliżoną 

działalność, które chcą ze sobą współpracować 

i wymieniać się doświadczeniami.  

Partnerstwo lokalne/trójsektorowe – to porozu-

mienie instytucji publicznych, przedsiębiorstw 

i organizacji pozarządowych, chcących wspól-

nie działać na rzecz swojego regionu, powiatu, 

gminy, osiedla. Tego typu partnerstwo ma dłu-

gofalowy charakter  

Oprócz tego tworzy się także m.in. partnerstwa 

terytorialne – skupiające organizacje działające 

na jednym terenie oraz partnerstwa jednolite – 

zrzeszające podmioty realizujące te same funk-

cje (np. Związek Banków Żywności).. Mobili-

zacja członków społeczności ma na celu uru-
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chomienie w niej procesów samopomocy i sa-

mozaradności, innymi słowy realizację se-

kwencji „współdziałanie – współpraca – part-

nerstwo” 

Najczęściej jedna z instytucji czy grup zaanga-

żowanych w przedsięwzięcie obejmuje rolę 

lidera, którego zadaniem jest kierowanie, mo-

tywowanie i koordynowanie całego działania. 

Kolejnym krokiem jest praca na rzecz pozyski-

wania zasobów niezbędnych do realizacji 

przedsięwzięcia oraz szeroka akcja informują-

ca o planowanych działaniach. Etapami końco-

wymi są wdrażanie opracowanych planów 

w życie oraz ewaluacja, informująca o tym, co 

się udało zrealizować i jakie korzyści płyną ze 

zrealizowanego projektu.  

Model ten obejmować może szerokie spektrum 

działania: sferę socjalną, gospodarczą, kultu-

ralną, turystyczną czy zagospodarowania prze-

strzennego. Przykładowe, możliwe do podjęcia 

działania w ramach modelu rozwoju lokalne-

go, obejmują m.in.: inicjowanie akcji jednora-

zowych, np. festyny, imprezy kulturalne, targi, 

wystawy, bądź też akcji cyklicznych np. po-

rządkowych, zazieleniania terenu, czy też 

wreszcie tworzenie nowych obiektów i instytu-

cji.  

Warto raz jeszcze podkreślić, że model rozwo-

ju lokalnego prowadzi do rozwoju danej miej-

scowości, jednak celem samym w sobie jest 

przede wszystkim tworzenie wspólnoty, prze-

łamywanie izolacji i osamotnienia.  

Ten model integracji społeczności lokalnej za-

kłada partnerstwo różnych instytucji funkcjo-

nujących na terenie środowiska lokalnego, 

w tym również instytucji samorządowych. 

Niekiedy jednak dezintegracja społeczności 

lokalnej i np. konflikt z władzami samorządo-

wymi uniemożliwia jego zastosowanie. W ta-

kich skonfliktowanych społecznościach można 

zastosować inny model – akcji społecznej.  

Model akcji społecznej polega na podejmowa-

niu działań przez grupy pokrzywdzonych 

mieszkańców środowiska lokalnego. Potrzebu-

jący pomocy organizują się, podejmują działa-

nia oddolne, odwołują się do opinii publicznej 

i organizują akcje nacisku na władze lokalne 

(lub centralne) w celu wymuszenia odpowied-

nich działań. Często przyczyną podejmowania 

takich akcji jest obrona własności, sprzeciw 

wobec planów gminy zagospodarowania naj-

bliższej przestrzeni. To działanie można okre-

ślić bardziej jako odpowiedź na „sytuację wro-

ga”, aniżeli aktywność polegającą na 

„kreowaniu możliwości”. Przykładowo, o ile 

w modelu rozwoju lokalnego mieszkańcy or-

ganizują się po to, by we współpracy z lokal-

nymi instytucjami zająć się problemem dewa-

stacji parku, placu zabaw dla dzieci czy zwięk-

szeniem bezpieczeństwa, o tyle w modelu akcji 

społecznej będą w tym celu przede wszystkim 

wywierać wpływ na władze lokalne.  
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Środowisko społeczne charakteryzuje się wie-

lością i różnorodnością oddziałujących grup, 

czyli potencjalnych partnerów do działań. 

Zbiorowość ludzka dość wcześnie dostrzegła 

wagę instytucji społecznych, nie tylko w kwe-

stiach obrony, ale także wyrażania swoich inte-

resów. Stąd też w środowisku pojawiły się or-

ganizacje społeczne. Formułują one interesy 

swoich członków, a niejednokrotnie całych 

grup społecznych. Organizacje te noszą wspól-

ną nazwę organizacji pozarządowych, często 

nazywane są też organizacjami woluntary-

stycznymi lub pożytku publicznego. Termin 

organizacje pozarządowe jest zapożyczeniem 

z języka angielskiego „non – governmental 

organization” (NGOs). Pojęcie to pojawiło się 

w piśmiennictwie międzynarodowym już 

w latach 40- tych, w dokumentach Organizacji 

Narodów Zjednoczonych i określało organiza-

cje podejmujące działalność w sferach, których 

państwo z racji ograniczeń instytucjonalnych 

bądź też finansowych nie było w stanie objąć 

swym wpływem. Bardziej szczegółowo orga-

nizacje pozarządowe określa się „jednostkami 

organizacyjnymi dobrowolnie powołanymi 

i kierowanymi przez jej założycieli, niezależ-

nie od wszelkich bytów prawnych, działający-

mi na rzecz innych ludzi i w swojej gospodar-

ce finansowej kierujące się zasadą non- profit”. 

Wśród istniejących obecnie w Polsce organiza-

cji pozarządowych jedną z najliczniejszych 

i najczęściej spotykanych grup stanowią sto-

warzyszenia. Są one z jednej strony bytem 

społecznym opartym na porozumieniu i współ-

pracy ludzi, a z drugiej stanowią konstrukcję 

prawną zdefiniowaną przepisami obowiązują-

cego prawa. Od roku 1989 podstawą prawną 

działających w Polsce stowarzyszeń jest usta-

wa „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 

7 kwietnia 1989 r. W myśl polskich regulacji 

prawnych stowarzyszenie jest „dobrowolnym, 

samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych”. Opierającym swoją działal-

ność na społecznej pracy swoich członków 

a także samodzielnie określającym swoje cele, 

programy i struktury organizacyjne oraz 

uchwalającym akty wewnętrzne dotyczące 

swego funkcjonowania. Obecnie w stowarzy-

szeniach działa ok. 13% dorosłych Polaków, 

ale zaledwie połowa z nich jest aktywna. Jest 

to istotny fakt, biorąc pod uwagę, iż stowarzy-

szenia działają w oparciu o społeczną pracę 

swoich członków. Janusz Jankowski mówi, iż 

każda organizacja działająca w myśl prawa 

o stowarzyszeniach jest stowarzyszeniem. Or-

ganizacja taka ma charakter:  

 formalny oznacza to, że jej powstanie 

i działalność regulowane są przez odpo-

wiednie przepisy,  

 statutowy jej funkcjonowanie odbywa się 

w oparciu o statutowe organy władzy, 

 członkowski jej „tworzywem” są kon-

kretne osoby wnoszące do organizacji 
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swoją pracę i umiejętności, 

 społeczny związany jest z celem nieza-

robkowym.  

Wśród działających w Polsce organizacji poza-

rządowych obok stowarzyszeń sprawnie funk-

cjonują także fundacje. Pierwotnie zajmowały 

się one działalnością charytatywną, obecnie 

podejmują między innymi działalność 

naukową, edukacyjną, kulturalną. 

Fundacja według definicji to in-

stytucja prawna utworzona dla 

realizacji celów społecznych 

lub gospodarczo uży-

tecznych, zgodnych 

z podstawowymi 

interesami państwa, 

w szczególności w sferze ochrony zdro-

wia, rozwoju gospodarki i nauki, oświaty i wy-

chowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy 

społecznej, ochrony środowiska oraz opieki 

nad zabytkami. Cechą charakterystyczną fun-

dacji jest niedochodowość celu, dla którego 

została ona powołana do życia. Dlatego też 

wszystkie dochody np. z działalności gospo-

darczej uzyskiwane przez fundacje muszą zo-

stać przeznaczone na realizację jej celów. Każ-

da fundacja musi posiadać statut określający 

jej cele, zasady, zakres działalności, skład 

i organizację zarządu, siedzibę i majątek. Ten 

majątek stanowi istotę działania fundacji, bez 

niego fundacja nie może realizować swoich 

celów.  

Stowarzyszenia i fundacje wchodzą w skład 

tzw. trzeciego sektora (niezależnego) nazywa-

nego też sektorem pozarządowym. Jego dzia-

łalność dotyczy tego obszaru aktywności spo-

łecznej, który leży pomiędzy sektorem gospo-

darczym a rządowym. Pierwszy sektor to ad-

ministracja publiczna, nazywana też sektorem 

państwowym. Drugi sektor zna-

ny jest też pod nazwą sektora 

prywatnego, jest to 

strefa biznesu, czyli 

różnego rodzaju 

instytucje i organi-

zacje, których działalność 

nastawiona jest na uzyska-

nie dochodów. Do rozwoju trzeciego 

sektora przyczyniły się m. in. przebudowa sys-

temu politycznego i społecznego. Ważną rolę 

odegrał też kryzys idei państwa 

„opiekuńczego”, który do tej pory decydował 

o potrzebach ludzkich oraz upodmiotowienie 

społeczeństwa, które samo zaczęło tworzyć 

alternatywne wobec państwowych organizacje 

społeczne, takie jak stowarzyszenia.  

Działalność organizacji pozarządowych gwa-

rantuje prawidłowy rozwój lokalny. Warto 

podkreślić, że decydując się na wybór trzecie-

go sektora, jako członka partnerstwa liczyć się 

należy z silnymi i słabymi stronami takiej de-

cyzji. Do mocnych stron organizacji pozarzą-

dowych z pewnością należą: wrażliwość spo-

łeczna (środowiskowa), zapał i zaangażowa-
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nie, niezależność oraz wiedza ekspertów. Słabe 

strony to: brak stabilizacji finansowej, brak 

profesjonalnego wizerunku, brak wiarygodno-

ści. Partnerstwo stwarza szansę na korzystanie 

z doświadczeń i wiedzy innych, przy jednocze-

snym wkładzie własnym w dane przedsięwzię-

cie, co w konsekwencji pozwala na osiągnięcie 

lepszych efektów niż praca pojedynczej orga-

nizacji. Możliwe zatem stają się szersze działa-

nia w skali całego regionu.  

Ustawa o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie z 2004 roku wprowadziła 

pewne zmiany i nowe zapisy w ramach two-

rzenia stosunków między organizacjami poza-

rządowymi a administracją publiczną. Nałoży-

ła ona na administrację publiczną obowiązek 

ścisłej współpracy z organizacjami pozarządo-

wymi w zakresie wykonywania zadań publicz-

nych. Ustawa taka precyzuje też zasady, na 

których powinny się opierać wzajemne relacje. 

Owa Współpraca bazuje na sześciu zasadach: 

1. pomocniczości, 2. suwerenności stron, 

3. partnerstwa, 4. efektywności, 5. uczciwej 

konkurencji i 6. jawności.  

 zasada pomocniczości oznacza, że gmina 

zleca realizację zadań publicznych orga-

nizacjom pozarządowym za każdym ra-

zem, kiedy organizacje są zdolne do zre-

alizowania zadania publicznego, 

 zasada suwerenności oznacza, iż partne-

rzy współpracy – gmina i organizacje 

pozarządowe – posiadają zdolność do 

bycia podmiotem praw i obowiązków 

poprzez niezależne wykonywanie swoich 

zadań, 

 zasada partnerstwa realizowana jest 

głównie poprzez uczestnictwo organiza-

cji pozarządowych w rozeznawaniu i de-

finiowaniu lokalnych problemów miesz-

kańców oraz ich rozwiązywaniu, 

 zasada efektywności polega na dokony-

waniu sposobu wyboru wykorzystania 

środków publicznych, który ułatwi celo-

wość i oszczędność realizacji zadania 

przy uzyskaniu najlepszych efektów 

z poniesionych nakładów, 

 zasada uczciwej konkurencji oznacza, 

wymóg udzielania tych samych informa-

cji odnośnie wykonywanych działań za-

równo przez podmioty publiczne jak 

i niepubliczne, a także obowiązek stoso-

wania tych samych kryteriów przy doko-

nywaniu oceny tych działań, 

 zasada jawności oznacza, że wszystkie 

możliwości współpracy organizacjami 

pozarządowymi są powszechnie wiado-

me. 

Łukasz Jawny 

CDR O//Kraków 
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Bedzie to już 

czwarta konferen-

cja obejmująca 

zagadnienia drob-

nych gospodarstw 

rolnych w Euro-

pie. Tematyka 

konferencji obej-

muje szeroko ro-

zumianą problematykę społeczną i ekonomicz-

ną mieszkańców wsi, ze szczególnym 

uwzględnieniem młodzieży wiejskiej. Zamia-

rem organizatorów jest aby autorzy referatów 

skupili szczególną uwagę na kapitale ludzkim, 

zwłaszcza osobach młodych pracujących 

w drobnych gospodarstwach rodzinnych, czę-

sto dwuzawodowych, utrzymujących się wy-

łącznie z rolnictwa lub/i spoza rolniczych źró-

deł dochodów, czy też poszukujących swojego 

miejsca w pracy i aktywności ekonomicznej. 

W zainteresowaniu konferencji jest także pod-

jęcie problemów związanych z funkcjonowa-

niem wiejskich gospodarstw domowych, ro-

dzin rolniczych 

oraz awansu spo-

łecznego i zawo-

dowego młodzie-

ży wiejskiej. 

Zamiarem orga-

nizatorów jest 

również, aby 

różni interesariusze pracujący na rzecz rolnic-

twa krajów Unii Europejskiej, a także krajów 

pretendujących do członkostwa w UE, przed-

stawili i skonfrontowali swoje wyniki badań, 

stanowiska, opinie i oceny dotyczące społecz-

nych i ekonomicznych problemów, z którymi 

na co dzień i w perspektywie dłuższej borykają 

się mieszkańcy wsi. Chcemy, aby przedstawi-

ciele organów Unii Europejskiej, oraz rządów 

krajów reprezentowanych na konferencji za-

prezentowali aktualne stanowiska w zakresie 

polityki społeczno-ekonomicznej odnoszącej 

się do gospodarstw rodzinnych, zwłaszcza 

w aspekcie kapitału ludzkiego i społecznego 
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EUROPY”EUROPY”EUROPY”   

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wraz z Europejskim 

Centrum Badawczym Drobnych Gospodarstw Rolnych przy Uniwersytecie Rolniczym 

w Krakowie organizuje międzynarodową konferencję naukową nt. „Młodzież w gospodar-

stwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy” w dniu 4 lipca 2014 roku.  
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młodzieży wiejskiej.  

Chcemy również, by organizacje rolnicze, spo-

łeczno-zawodowe rolników i samorządowe, 

przedstawiły problemy ekonomiczne i socjal-

ne, z jakimi boryka się ludność wiejska, w tym 

zwłaszcza ludzie młodzi, którzy opiekują się 

dziećmi, osobami starszymi, pracują społecz-

nie, uczą się, rozwijają gospodarstwa bądź po-

dejmują pracę pozarolniczą. Oczekujemy, że 

przedstawiciele środowisk naukowych uczelni 

i instytutów naukowych, zwłaszcza socjolo-

gicznych i ekonomicznych, przedstawią wyni-

ki badań dotyczące społecznych i ekonomicz-

nych problemów ludności wiejskiej, gospo-

darstw domowych, kapitału ludzkiego i proble-

mów młodzieży żyjącej i pracującej w drob-

nych gospodarstwach rolnych.  

W imieniu organizatorów serdecznie zaprasza-

my na wyżej wspomnianą konferencję. Infor-

mację na jej temat mozna uzyskać pod nume-

rem telefonu: 12 424 05 20, 

Łukasz Jawny 

CDR O/Kraków 
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Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje dla doradców 

rolnych szkolenie blended-learning pt. „VAT w przedsiębiorstwach funkcjonujących na ob-

szarach wiejskich”. Szkolenie to składać się będzie z dwóch części. Część e -learningowa bę-

dzie realizowana od 29 kwietnia do 11 września 2014. W dniach 11-12 września zostaną na-

tomiast przeprowadzone zajęcia warsztatowe w CDR w Krakowie. 

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie jego 

uczestników z elementami konstrukcyjnymi po-

datku VAT oraz zasadami ewidencji podatku 

VAT w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na 

obszarach wiejskich. Uczestnicy muszą jedynie 

posiadać podstawowe umiejętności posługiwa-

nia się Internetem oraz posiadać indywidualne 

konta poczty elektronicznej. Zainteresowanych 

uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesyła-

nie pocztą, fax-em lub e-mailem potwierdzonych 

przez pracodawcę Kart zgłoszenia uczestnictwa 

oraz podpisanych przez siebie Informacji o 

uczestniku formy edukacyjnej do CDR Kraków. 

O uczestnictwie w kształceniu decyduje dopeł-

nienie zgłoszenia w terminie do 29.04.2014 roku 

lub do momentu zamknięcia liczby zgłoszeń 

(30 osób).  

Więcej informacji na stronie: 

www.cdr.gov.pl/krakow 


