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WYDATKI TRZEBA PRZYPISA DO KONKRETNYCH
DZIAŁÓW

Państwowe jednostki budżetowe są zobowiązane do sporządzania
sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie
klasyfikacji zadaniowej. Muszą być one opracowane na podstawie
rzetelnie prowadzonej w ciągu roku ewidencji księgowej.
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W URZ DZIE GMINY NIE MO E BY ZATRUDNIONY
RADNY

Jeśli po wyborach pracownik urzędu lub kierownik jednostki
organizacyjnej gminy bądź jego zastępca zostanie wybrany na
radnego w gminie, na której potrzeby urząd funkcjonuje, zobowiązany
jest on do skorzystania z urlopu bezpłatnego.
Str. 27

L I S T O D R E DA KC J I

Gminy będą mogły rozliczać dotacje na starym wzorze

Lidia
Pogodzińska
redaktor prowadząca

Dotychczasowy formularz rocznego rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa
na wsparcie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego będzie obowiązywał
jeszcze przez kolejny rok. Wydłużenie stosowania dotychczasowego wzoru również na
2015 rok związane jest z koniecznością łagodzenia procesu obniżania wieku szkolnego.
Do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Jej głównym
celem jest dostosowanie regulacji rozporządzenia do zmian w ustawie o systemie oświaty
rozkładającej proces obniżania wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego na kilka lat.
Rozszerzenie tego okresu spowodowało również konieczność wydłużenia o rok możliwości rozliczania na dotychczasowych wzorach otrzymanej przez gminy dotacji celowej
z budżetu państwa na wsparcie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
I tak, dotychczasowy formularz rocznego rozliczenia dotacji określony w załączniku nr 1 rozporządzenia będzie mógł być również wykorzystywany w 2015 roku. .

Życzę miłej lektury

Lidia Pogodzińska
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Długookresowy wynajem pomieszczeń wymaga
zgody organu prowadzącego
Szkoła może wynająć część budynku, na który został
ustanowiony trwały zarząd, po zawiadomieniu o tym
organu samorządowego. Jeżeli umowa jest zawierana
na czas dłuższy niż 3 lata, wymagana jest jego zgoda.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przeprowadziła kontrolę problemową gospodarki finansowej w jednym
z podlaskich gimnazjów. W wystąpieniu
pokontrolnym (pismo nr RIO.I.6002–
5/14) wykazała uchybienia m.in. w zakresie gospodarowania budynkiem szkoły
oddanym jednostce w trwały zarząd.
W wyniku badania dochodów i wydatków realizowanych za pośrednictwem
wyodrębnionego rachunku, o którym
mowa w art. 223 ustawy o finansach
publicznych, stwierdzono, że jednostka
wynajmuje pomieszczenia szkolne trzem
podmiotom z przeznaczeniem na:


prowadzenie

zajęć dydaktycznych
w prywatnej szkole muzycznej,

gabinet logopedyczny oraz

prowadzenie sklepiku szkolnego.
Łączny czas trwania umów najmu
z każdym z najemców przekroczył
3 lata, zawarcie kolejnych umów powinno
być więc poprzedzone uzyskaniem zgody
organów samorządu. Wynika to z art. 43
ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stanowi on, że jednostka
organizacyjna ma prawo do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy
niż czas, na który został ustanowiony

trwały zarząd – z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu oraz organu nadzorującego, jeżeli umowa jest
zawierana na czas oznaczony do 3 lat. Gdy
umowa zostaje zawarta na okres dłuższy
niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, wymagana jest zgoda tych organów.
˜ ródło: rio.gov.pl

Podstawa prawna:
 Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U.
z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
 Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.:
Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.).
oprac. Karol Zawadzki
specjalista ds. finansów publicznych

Zarząd województwa nie może zmieniać planu
w związku ze zwrotem środków europejskich
Płatności dokonywanych ze środków europejskich nie
należy utożsamiać z dotacjami z budżetu państwa.
Zarząd województwa nie może więc dokonywać zmian
w planie budżetu, których konieczność nastąpiła
w związku z realizacją projektu współfinansowanego
z pieniędzy unijnych.
Marszałek województwa łódzkiego
zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z wnioskiem o wskazanie, czy zarząd województwa może
dokonywać zmian w planie budżetu,
których konieczność nastąpiła w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Modyfikacje wynikają głównie z obowiązku zwrotu środków uprzednio wypłaconych z budżetu Unii Europejskiej,
a także przekazania kar umownych, wadiów, korekt finansowych i innych dochodów.
Jako podstawę prawną ewentualnego
zwrotu przedstawiciele samorządu podali
art. 257 pkt 4 ustawy o finansach publicz-
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nych, zgodnie z którym w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać
zmian planu dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych
z budżetu państwa lub innych jednostek
samorządu terytorialnego.
W ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej, wyrażonej w piśmie nr WA 4120–
3/2014, zarząd województwa nie jest
uprawniony do zmian planu dochodów
i wydatków.
Płatności dokonywane ze środków europejskich nie są bowiem dotacjami
z budżetu państwa. Budżet środków europejskich jest wprawdzie częścią budżetu
krajowego, ale wyraźnie wyodrębnioną.

Do instytucji środków europejskich nie
stosuje się zatem ustawowych regulacji
dotyczących dotacji z budżetu państwa.
Przytoczony przez marszałka art. 257
pkt 4 ustawy o finansach publicznych
nie daje zatem podstaw, by organ wykonawczy samorządu mógł dokonywać
zmian planu w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej. Artykułu 257 wprowadzającego odstępstwo od zasady, że stanowienie budżetu należy do wyłącznej
kompetencji organu stanowiącego, nie
można interpretować rozszerzająco.

Podstawa prawna:
 Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U.
z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
˜ ródło: rio.gov.pl
oprac. Karol Zawadzki
specjalista ds. finansów publicznych
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Nagrodę roczną z ustawy kominowej W
trzeba wypłacić jednorazowo
Nagroda dla osób kierujących publicznymi podmiotami
prawnymi ma charakter jednorazowy i nie powinna
być wypłacana ratalnie, wraz z miesięcznym
wynagrodzeniem. Zarządzenie wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta dotyczące takiego świadczenia
nie może zawierać postanowień sprzecznych z tą zasadą.
W ramach projektu „Dobre
prawo – sprawne rządzenie” ekspert współpracujący z Ministerstwem
Administracji i Cyfryzacji
zajął stanowisko w sprawie sposobu wypłat dodatkowych nagród rocznych wypłacanych dyrektorowi instytucji kultury.
Wątpliwości dotyczyły tego, czy wspomniana kwota powinna zostać przekazana jednorazowo, czy też w miesięcznych
proporcjonalnych częściach.

Ustawa kominowa
w instytucjach kultury
Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wskazuje,
że samorządowe instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do
rejestru prowadzonego przez organizatora. Oznacza to, że mają one osobowość
prawną, w związku z czym ma do nich
zastosowanie ustawa o wynagradzaniu
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawa kominowa).
W art. 10 tej ustawy czytamy, że kierownikom niektórych instytucji publicznych
przysługuje nagroda roczna. Jest ona
uzależniona od osiągniętych wyników
finansowych lub stopnia realizacji innych zadań i nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w roku poprzedzającym
przyznanie nagrody.

Wypłata jednorazowa
nagrody rocznej
Wskazany przepis ustawy kominowej nie
odnosi się natomiast do sposobu wypłaty
nagrody rocznej. Nie ma zatem podstawy
do wypłacania jej w miesięcznych ratach,
wraz z wynagrodzeniem. Jest wręcz prze-

ciwnie – charakter omawianego świadczenia powoduje, że należy go traktować
jak odprawę lub odszkodowanie wypłacane z reguły jednorazowo. Świadczeniami realizowanymi miesięcznie, wraz
z wynagrodzeniem zasadniczym, są dodatkowe składniki wynagrodzenia (np.
za pracę w porze nocnej, za wysługę lat
lub dodatek funkcyjny). Periodyczna
realizacja wypłat nie ma natomiast zastosowania w przypadku nagród, które
mają charakter uznaniowy, a roszczenie
o ich wypłacenie powstaje dopiero po ich
przyznaniu.

Zarządzenie w zakresie
nagrody rocznej
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania
nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji reguluje wójt (burmistrz,
prezydent) w drodze zarządzenia. Dotyczy to jednak jedynie prawa do uszczegółowienia przesłanek nabycia nagrody oraz
trybu jej przyznawania (składania i treści
wniosku oraz zasad jego rozpatrywania).
W zarządzeniu nie może natomiast znaleźć się zapis dotyczący sposobu, a więc
i częstotliwości wypłaty.

Podstawa prawna:
 Ustawa 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektór ymi
podmiotami prawnymi (tekst jedn.:
Dz.U. z 2013 r. poz. 254 ze zm.).
 Ustawa z 25 października 19991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U.
z 2012 r. poz. 406 ze zm.).
˜ ródło: www.mac.gov.pl
oprac. Karol Zawadzki
specjalista ds. finansów publicznych

SKRÓCIE

Gminy rozlicz dotacj na starym wzorze
Dotychczasowy formularz rocznego rozliczenia
dotacji celowej z bud etu pa stwa na wsparcie
realizacji zada z zakresu wychowania przedszkolnego b dzie obowi zywa jeszcze przez kolejny rok.
Wyd u enie stosowania dotychczasowego wzoru
równie na 2015 rok zwi zany jest z konieczności
agodzenia procesu obni ania wieku szkolnego.
Do uzgodnie mi dzyresortowych trafi projekt
nowelizacji rozporz dzenia ministra edukacji narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji
celowej z bud etu pa stwa na dofinansowanie
zada w zakresie wychowania przedszkolnego.
Po 500.000 euro na sieci energetyczne Nawet 0,5
mln euro mog otrzyma do ko ca przysz ego roku
gminy, które zdecyduj si na budow inteligentnych
sieci energetycznych wykorzystuj cych odnawialne
ród a energii. Ministerstwo Rolnictwa przeznaczy
na ten cel cznie 17 mln euro z unijnych środków
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. W kolejnych latach nacisk na budow samowystarczalnych sieci
prosumenckich b dzie w funduszach Regionalnych
Programów Operacyjnych.
Udost pnienie komornikom danych z rejestrów
ZUS Od przysz ego roku określona zostanie maksymalna wysokoś op aty za udost pnienie przez
ZUS komornikom s dowym danych gromadzonych
na kontach ubezpieczonych i p atników sk adek
– przewiduje przyj ty przez rz d projekt zmian
w ustawie o systemie ubezpiecze spo ecznych.
Zgodnie z przyj tym przez rz d projektem ustawy,
określona zostanie maksymalna wysokoś op aty
za udost pnienie komornikom danych z rejestrów
ZUS. Wyniesie ona 2% przeci tnego miesi cznego
wynagrodzenia przyj tego w celu ustalenia kwoty
ograniczenia rocznej podstawy wymiaru sk adek
na dany rok kalendarzowy.
120 mln euro na szkolnictwo zawodowe Rok
szkolny 2014/2015 jest rokiem szko y zawodowców. Minister Edukacji planuje skupi si m.in.
na dopasowaniu ofert kszta cenia zawodowego
do potrzeb rynku pracy oraz na poprawie jakości i efektywności kszta cenia zawodowego, by
zwi kszy jego atrakcyjnoś i dost pnoś . Resort
edukacji ma 120 mln euro do zagospodarowania
na szkolnictwo zawodowe.
25 z otych od osoby Sejm przyj górne stawki za
zagospodarowanie śmieci. Przepisy określaj m.in.
górn granic op aty za śmieci. Wed ug przyj tego
algorytmu, maksymalna stawka w tym roku za
posegregowane śmieci wynios aby ok. 25 z od
osoby i ponad 70 z za gospodarstwo domowe.
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Odsetki od dodatku wiejskiego wypłaconego
po terminie są wolne od PIT
Do dodatku wiejskiego, wypłaconego nauczycielowi na
mocy wyroku sądu, trzeba doliczyć ustawowe odsetki
za opóźnienie. Mimo że dodatek ten nie wchodzi
w skład wynagrodzenia nauczycieli, w świetle przepisów
podatkowych jest przychodem ze stosunku pracy. Oznacza
to, że naliczone odsetki korzystają ze zwolnienia z podatku.
Zapowiadana przez resort edukacji nowelizacja Karty Nauczyciela ma wpłynąć m.in.
na sposób określania wysokości tzw. dodatku
wiejskiego. Ma być niezależna od posiadanego stopnia awansu zawodowego i wynieść
10%kwoty bazowej określonej dla nauczycieli w ustawie budżetowej. Dodatek ten będzie
uwzględniany w średnich wynagrodzeniach.
Tymczasem organy podatkowe wypowiedziały się na temat opodatkowania odsetek
z tytułu nieterminowej wypłaty dotychczas
przyznawanego dodatku.

Warunki do zastosowania
zwolnienia
Zgodnie ze stanowiskiem dyrektora Izby
Skarbowej w Bydgoszczy (interpretacja
nr ITPB2/415–429/14/MU) do przychodów ze stosunku pracy zalicza się wszystkie
świadczenia otrzymane przez pracownika

w związku z faktem pozostawania w stosunku pracy z danym pracodawcą. Podstawową
zasadą jest powszechność opodatkowania.
Oznacza to, że opodatkowaniu podatkiem
od osób fizycznych podlegają wszelkiego
rodzaju dochody. Wyjątkiem od tej reguły są m.in. odsetki z tytułu nieterminowej
wypłaty wynagrodzeń i świadczeń ze: stosunku służbowego, stosunku pracy, w tym
spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej
lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracy nakładczej, emerytury lub
renty (art. 21ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku
od osób fizycznych).

Nie wynagrodzenie,
ale przychód
Jak podkreślono w interpretacji, o zastosowaniu tego zwolnienia decyduje spełnienie

łącznie dwóch przesłanek dotyczących:
przychodu, do którego kwalifikowane jest świadczenie, oraz

nieterminowości jego zapłaty.
Dodatek wiejski jest przeznaczony dla nauczycieli zatrudnionych na terenach wiejskich. To świadczenie ze stosunku pracy
o charakterze socjalnym, wypłacane na
koniec miesiąca. Chociaż nie wchodzi
w skład wynagrodzenia dla nauczycieli,
stanowi przychód ze stosunku pracy, a to –
w ocenie bydgoskiego organu – przesądza
o tym, że odsetki z tytułu nieterminowej
wypłaty zasądzonego dodatku wiejskiego,
mającego swe źródło w stosunku pracy,
korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

źródła

Podstawa prawna:
 Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst
jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Emilia Wawrzyszczuk
specjalistka ds. prawa pracy
i podatków

Od 9 października obowiązują niższe odsetki
od zaległości podatkowych
Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na obniżenie
od 9 października 2014 r. stóp procentowych. To z kolei
wpłynie na wysokość odsetek i obniżonych odsetek od
zaległości podatkowych.
Rada Polityki Pieniężnej obradowała 7
i 8 października 2014 r. i ustaliła stopy
procentowe NBP na następującym poziomie:

stopa referencyjna 2,00% w skali rocznej (dotychczas 2,50% w skali rocznej);

stopa lombardowa 3,00% w skali rocznej (dotychczas 4,00% w skali rocznej);

stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej (dotychczas 1,00% w skali rocznej);

stopa redyskontowa weksli 2,25%
w skali rocznej (dotychczas 2,75%
w skali rocznej).
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Obniżenie stóp procentowych spowoduje
zmniejszenie stawki odsetek od zaległości podatkowych, które od 9 października
2014 r. wynoszą:

8% – odsetki od zaległości podatkowych,

6% – obniżone odsetki od zaległości
podatkowych.
Bardzo prawdopodobne, że to nie będzie
ostatnia obniżka stóp w tym roku. RPP
zapowiedziała, że jeśli napływające informacje, w tym listopadowa projekcja NBP,
potwierdzą istotne ryzyko utrzymania

się inflacji poniżej celu w średnim okresie, nie wyklucza dalszego dostosowania
polityki pieniężnej. Jak wskazano w komunikacie po posiedzeniu, pomimo obniżenia dynamiki aktywności gospodarczej
zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
nadal rośnie. Wzrost zatrudnienia sprzyja
spadkowi bezrobocia.
˜ ródło: www.nbp.pl

Podstawa prawna:
 Art. 56 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja podatkowa (tekst jedn.:
Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).
Sylwia Maliszewska
specjalista ds. rachunkowości

www.finansesektorapublicznego.wip.pl

Koniec z problemami z liczeniem opłat
za upomnienie przy egzekucji administracyjnej
Koszt upomnienia skierowanego przez wierzyciela do
zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej
ma być określony kwotowo i będzie wynosił 11,60 zł. Resort
finansów rezygnuje z niejasnych regulacji odnoszących się
do opłaty za polecenie przesyłki listowej.
Aktualnie w rozporządzeniu
ministra finansów w sprawie
wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed
wszczęciem egzekucji administracyjnej
wskazane jest, że wynoszą one czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej
przez państwowe przedsiębiorstwo uży-

teczności publicznej „Poczta Polska” za
polecenie przesyłki listowej.
Takie określenie niejednokrotnie rodzi
wśród osób odpowiedzialnych za rozliczenie egzekucji problemy interpretacyjne. Resort finansów postanowił więc
zrezygnować z kłopotliwej regulacji.
W omawianym przepisie ma być stosowana konkretna kwota – 11,60 zł. Wyliczona

wysokość tak jak dotychczas ma związek
z opłatami za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej, jednak będzie wskazana w rozporządzeniu wprost.

Podstawa prawna:
 Ro z p o r z ą d z e n i e z 27 l i s t o p a d a
2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez
wierzyciela do zobowiązanego przed
wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. nr 137, poz. 1543).
Karol Zawadzki
specjalista ds. finansów publicznych

Nie będzie dodatkowych nagród rocznych
dla wójtów i prezydentów miast
Skwitowanie zamiast absolutorium, zakończone nagrodą
dla wójta, czy obowiązkowe tworzenie w gminach komórek
obsługujących radę to tylko niektóre z pomysłów prezydenta
mających usprawnić działanie samorządów. Z wieloma
z nich nie zgadzają się przedstawiciele Rady Ministrów.
Rząd nie popiera większości propozycji prezydenta przedstawionych w projekcie ustawy
o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw.

NIE dla czternastek
Prezydencki projekt zakłada m.in. modyfikację aktualnie obowiązujących regulacji
dotyczących absolutorium. Instytucja ta
miałaby być zastąpiona tzw. skwitowaniem.
Pozytywny wynik takiego skwitowania
miałby się wiązać z dodatkową nagrodą
roczną dla pracowników zatrudnionych
na podstawie wyboru. Rządowi nie podoba się przede wszystkim brak precyzji
proponowanych rozwiązań. Z projektu
ustawy nie wynika bowiem, jakie konsekwencje dla organu wykonawczego będzie
miało nieudzielanie mu skwitowania. Nie
do przyjęcia jest także sama idea wynagradzania m.in. wójtów czy prezydentów
miast za poprawne wykonywanie przypisanych im ustawowo obowiązków.

Rozwiązaniem, na które nie zgadza się rząd,
jest także wprowadzenie do ustawy o samorządzie gminnym przepisu przewidującego
obowiązkowe tworzenie w urzędach odrębnych komórek obsługujących radę gminy
– podporządkowanej przewodniczącemu.

Obsługa rady
Jak podkreślili przedstawiciele Rady Ministrów, aktualnie obowiązujące rozwiązania
pozwalają już samorządom kształtować
organizację i tryb pracy swoich organów
(tworzenie biur rady lub samodzielnych
stanowisk do jej obsługi). Wyodrębnienie
podporządkowanej formalnie wójtowi komórki organizacyjnej urzędu do obsługi
organu stanowiącego z jednoczesnym przyznaniem przewodniczącemu merytorycznego zwierzchnictwa nad zatrudnionymi
w niej pracownikami oraz uprawnieniem
rady do określania kwalifikacji oraz liczby
zatrudnianych pracowników może powodować spory kompetencyjne między wójtem a przewodniczącym rady.

Zdaniem rządu na poparcie nie zasługuje
także propozycja dotycząca zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prezydent chciał, aby wolne od
podatku dochodowego były przychody
osób wykonujących czynności związane
z pełnieniem obowiązków społecznych
i obywatelskich (uzyskane z tytułu uczestnictwa w szkoleniach związanych z pełnieniem tych obowiązków), jedynie do
wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł. Obecnie fakt uczestnictwa w szkoleniach w ogóle nie powoduje
powstania przychodu. Rada Ministrów
podkreśliła, że o ile zasadne byłoby opodatkowywanie szkoleń wykraczających
poza tematykę pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich, o tyle wprowadzenie obostrzeń proponowanych przez
prezydenta pogorszyłoby warunki sprawowania mandatu.

Etap legislacyjny:
 Projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz
o zmianie niektórych ustaw – zaopiniowany przez Radę Ministrów.
oprac. Karol Zawadzki
specjalista ds. finansów publicznych
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Państwo chce wesprzeć jednostki samorządowe
przy budowie dróg lokalnych
Nawet 50% wartości inwestycji dotyczących samorządowej
infrastruktury drogowej będzie mogło być dofinansowane
ze środków pochodzących z budżetu państwa. Takie
rozwiązanie zakłada planowana nowelizacja ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Do uzgodnień oraz konsultacji
trafił projekt ustawy o zmianie
ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego. Projekt zakłada przede wszystkim
dofinansowanie budowy lub przebudowy
dróg publicznych powiatowych i gminnych
oraz budowy lub przebudowy skrzyżowań
dróg lokalnych z krajowymi realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego.
Zadania te miałyby być współfinansowane
ze środków budżetu państwa do wysokości
50% kosztów realizacji zadania.

Obecne narzędzie wsparcia w formie
dotacji na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych
miałoby być zastąpione innym instrumentem w postaci rezerwy celowej.
Nowy mechanizm wsparcia w dużej
części opierałby się na już istniejącym
Narodowym Programie Przebudowy
Dróg Lokalnych. Podziału środków
miałby dokonywać minister transportu (zamiast obecnie działającego
ministra właściwego do spraw administracji publicznej). Ustalałby on co-

rocznie zasady podziału rezerwy, które
dodatkowo byłyby opiniowane przez
reprezentacje jednostek samorządu terytorialnego.
Pomysł nowelizacji powstał z uwagi
na stwierdzony niezadowalający stan
techniczny dróg powiatowych i gminnych. Jak wskazują projektodawcy, ze
względu na ograniczone możliwości
finansowe jednostek samorządu terytorialnego nie jest możliwe zwiększenie ich wydatków na drogi lokalne.
Istnieje zatem potrzeba, aby inwestycje
z zakresu samorządowej infrastruktury drogowej mogły być dofinansowane
ze środków pochodzących z budżetu
państwa.
oprac. Karol Zawadzki
specjalista ds. finansów publicznych

Będą nowe procedury kwalifikacyjne przy
rekrutacji strażaków
Określenie jasnych reguł rekrutacji kandydatów na
strażaków oraz możliwość skorzystania z płatnego urlopu
szkoleniowego to główne zmiany przewidziane w projekcie
nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.
Projektowane zmiany mają
przede wszystkim na celu uregulowanie zasad postępowania
kwalifikacyjnego w stosunku
do kandydatów ubiegających
się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej, tak aby zapewnić wszystkim osobom równy dostęp do
służby publicznej. Obecnie brak regulacji
w tym zakresie często sprzyja przyjmowaniu niejednolitych, dyskryminujących
kryteriów.

Etapy rekrutacji
Prawodawcy chcą wprowadzić obiektywne kryteria doboru kandydatów. Przyjęcie
do służby będzie więc poprzedzone postępowaniem kwalifikacyjnym przeprowadzanym przez kierownika jednostki
organizacyjnej, mającym na celu określe-
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nie jego kwalifikacji, kompetencji i predyspozycji. Ma się składać z takich etapów, jak:

ocena złożonych dokumentów,
 test sprawności fizycznej,

test wiedzy,
 rozmowa kwalifikacyjna,

ocena zdolności fizycznej i psychicznej
do służby.

Urlop szkoleniowy
Drugą zmianą ma być uregulowanie
zasad przyznawania strażakom płatnego urlopu szkoleniowego. Ma przysługiwać strażakom odbywającym naukę lub
studia, a także przeprowadzającym przewód doktorski lub odbywającym aplikację. Udzielany byłby na wniosek strażaka,
jednorazowo lub w częściach, w okresie
danego roku. Wymiar urlopu miałby wynosić:

1) 7 dni – na przygotowanie się do egzaminu wstępnego i jego złożenie;
2) 14 dni – w szkołach pomaturalnych,
na studiach podyplomowych i po
zakończeniu aplikacji legislacyjnej,
w celu przygotowania się i złożenia
egzaminu końcowego lub pracy końcowej, jeżeli przewiduje to program
kształcenia;
3) 21 dni – w szkołach wyższych, w każdym roku studiów;
4) 28 dni – w celu przygotowania się
do złożenia egzaminów doktorskich i obrony rozprawy doktorskiej lub w celu przygotowania się
do kolokwium oraz wykładu habilitacyjnego.

Etap legislacyjny:
 Projekt ust awy o zmianie ust awy
o Państwowej Straży Pożarnej – skierowany do uzgodnień międzyresortowych
i konsultacji publicznych.
oprac. Karol Zawadzki
specjalista ds. finansów publicznych

www.finansesektorapublicznego.wip.pl

Fundusz znowu zamrożony – w 2015 roku odpisy
na ZFŚS nie wzrosną
1.093,93 zł – tyle w 2015 roku wyniesie odpis
podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych. Zgodnie z projektem ustawy okołobudżetowej
kwota stanowiąca podstawę naliczenia odpisów już
czwarty rok z rzędu będzie zamrożona.
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw
w związku z realizacją ustawy budżetowej
(z 16września 2014 r.) zakłada, że w 2015roku
przez przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w gospodarce narodowej, o którym mowa
w art. 5 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, należy rozumieć
przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010
roku, ogłoszone przez prezesa GUS.
Zgodnie z tym w 2015 roku wysokość odpisu podstawowego na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych wyniesie 1.093,93 zł
(czyli 37,5% przeciętnego miesięcznego wy-

nagrodzenia z II półrocza 2010 roku, które
wyniosło 2.917,14 zł). Odpisy na ZFŚS będą
zamrożone już czwarty rok z rzędu.
Również wysokość odpisów na ZFŚS
w oświacie nie będzie podwyższana – do ich
ustalenia zastosowanie będzie miała kwota
bazowa obowiązująca 1 stycznia 2012 r., tj.
2.618,10 zł. W konsekwencji odpis na ZFŚS
nauczycieli w 2014 roku wyniesie 2.879,91zł.
Warto pamiętać, że ustawowe zamrożenie odpisu na fundusz socjalny nie musi
oznaczać, iż taki właśnie odpis naliczy
pracodawca. Przepisy umożliwiają bowiem ukształtowanie wysokości odpi-

su na dowolnym poziomie – wyższym
lub niższym niż przewidziany w ustawie. Postanowienia w tym zakresie należy wprowadzić do układu zbiorowego
pracy lub regulaminu pracy (przy czym
jeśli w zakładzie nie funkcjonują związki zawodowe, jego treść trzeba uzgodnić
z przedstawicielami pracowników).

Podstawa prawna:
 Art. 4, art. 5 ust. 2, art. 5a, art. 5b ustawy
z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U.
z 2012 r. poz. 592 ze zm.).
 Ustawa o zmianie niektórych ustaw
w związku z realizacją ustawy budżetowej
(projekt z 16 września 2014 r.).
Leszek Skupski
radca prawny

Odszkodowania i zadośćuczynienia wypłacone
na podstawie regulaminów będą zwolnione z PIT
Wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych
będą otrzymane przez pracowników odszkodowania lub
zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania
wynikają z układów zbiorowych pracy i innych opartych na
ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów –
przewiduje podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Nowelizacja znajdzie zastosowanie do
odpraw i odszkodowań wypłaconych od
1 stycznia 2014 r. Dotychczas zwolnione
od podatku były tylko te rekompensaty
wypłacane pracownikom, które wynikały
wprost z ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Potrzebę zmiany przepisów
zasygnalizował TK
Przyjęte przepisy są konsekwencją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 29 marca
2013 r. (sygn. akt S 2/13). W ocenie Trybunału nieuwzględnienie przez ustawodawcę
w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT innych

aktów rangi ustawowej, rozporządzeń
wykonawczych czy też prawa międzynarodowego.
Bez zmian pozostaną wyjątki określone
w obecnie obowiązującej ustawie. Wynika
z nich m.in., że z podatku nie są zwolnione np. odprawy i odszkodowania z tytułu
skrócenia okresu wypowiedzenia umowy
o pracę.

– poza ustawami i wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi – normatywnych źródeł prawa pracy stanowiło
lukę prawną. TK wskazał na konieczność
zmiany przepisów w tym zakresie.

Pozostałe zwolnienia –
bez zmian
Sędziowie wskazali, że układy zbiorowe
pracy oraz inne porozumienia pracownicze stanowią normatywne źródła prawa
pracy, określające zarówno obowiązki, jak
i uprawnienia pracodawców oraz pracowników. Obowiązują one bezpośrednio w stosunkach pracy, tak jak przepisy

Podstawa prawna:
 Art. 21 ust. 1 pkt 3 i pkt 3b ustawy z 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U.
z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
 Art. 2 pkt 8 lit. a, art. 14, art. 17 ustawy
z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – podpisana przez
Prezydenta RP 17 września 2014 r.
Krzysztof Zieli ski
specjalista w zakresie podatków
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RM: W 2015 roku będą zmienione będą zasady
waloryzacji emerytur i rent
30 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych
ustaw. Zakłada on jednorazową modyfikację obecnie
funkcjonujących zasad waloryzacji świadczeń
emerytalno-rentowych w 2015 roku.
Projekt nowelizacji ustawy przewiduje, że od 1 marca 2015 r.
świadczenia z FUS zostaną podwyższone o 1,08%, jednak nie
mniej niż o 36 zł. W ten sposób
poziom najniższych świadczeń dodatkowo chroniony.
Proponowana waloryzacja podniesie najniższe świadczenia do poziomu zbliżonego
do minimum socjalnego na jedną osobę
w dwuosobowych gospodarstwach emeryckich. Najniższa emerytura oraz renta
rodzinna po waloryzacji wyniosą 880,45 zł.

Waloryzacja podstawy
W ramach waloryzacji o taki sam procent
zostanie podwyższona podstawa wymiaru świadczenia z FUS. Zachowanie realnej

wysokości podstawy wymiaru jest niezbędne, ponieważ decyduje ona o wysokości
świadczenia przeliczanego po waloryzacji,
np. przy zgłoszeniu dotyczącym doliczenia
okresów składkowych i nieskładkowych czy
ustalaniu innego świadczenia.

Podwyższenie rent
Minimalna podwyżka z tytułu waloryzacji
dotycząca rent z powodu częściowej niezdolności do pracy i rent inwalidzkich III
grupy wyniesie 27 zł, czyli 75% gwarantowanej minimalnej kwoty. Dla osób pobierających emeryturę częściową kwota
waloryzacji nie może być niższa niż 18 zł.
Odbiorcy renty socjalnej otrzymają to
świadczenie w wysokości 84% zwaloryzowanej renty z tytułu całkowitej nie-

zdolności do pracy. Podwyższenie renty
socjalnej będzie dokonywane przez ZUS
lub organ emerytalno-rentowy z urzędu,
bez konieczności składania wniosku.

Emerytury i renty rolnicze
Analogiczne zasady waloryzacji obejmą
emerytury i renty rolników indywidualnych i służby mundurowe. Będą również
dotyczyć emerytur pomostowych, nauczycielskich, świadczeń kompensacyjnych, rent dla kombatantów i inwalidów
wojennych oraz wojskowych.
O kwotę 36 zł będą powiększone świadczenia i zasiłki przedemerytalne.
Projekt nowelizacji ustawy zakłada też
rozszerzenie kręgu członków rodziny,
którym będzie przysługiwać zasiłek pogrzebowy, o: dziadków, dzieci w rodzinie
zastępczej oraz o osoby, nad którymi ustanowiono opiekę prawną.
˜ ródło: KPRM
Marta Szostak
specjalista ds. prawa pracy

Coraz bliżej e-zwolnień lekarskich
Rząd przyjął projekt zmian w zakresie zwolnień
lekarskich – papierowe odejdą do lamusa, będziemy
korzystać z dokumentów elektronicznych. Ważne zmiany
dotyczyć będą również zasiłku macierzyńskiego,
do którego uprawniony będzie także ojciec dziecka.
Odejście od papierowych zwolnień lekarskich oznacza, że będą
one dostępne po zmianach
w trzech formach:
dokumentu elektronicznego,

wydruku zwolnienia wystawionego
elektronicznie, zarezerwowanego dla
pracodawców, którzy nie odprowadzali
składek za więcej niż 5 osób,

pisemnego zwolnienia lekarskiego
wystawionego na formularzu wydrukowanym z systemu – w sytuacji gdy
lekarz nie będzie miał dostępu do Internetu.
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Regułą będą te pierwsze, kolejne będą
zarezerwowane dla pracodawców, którzy nie odprowadzali składek za więcej
niż 5 osób, natomiast ostatnie będą zarezerwowane na sytuacje, kiedy lekarz nie
będzie miał dostępu do Internetu, np. wizyty domowe. Przez jakiś czas będą jeszcze równoległe funkcjonować aktualnie
obowiązujące druki.
Wprowadzenie e-zwolnień ograniczy
obieg dokumentów i zwolni pracownika
z obowiązku dostarczania pracodawcy
zaświadczenia lekarskiego – to bowiem
będzie automatycznie przekazywane na

elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS,
a następnie elektroniczne zwolnienie trafi
do pracodawcy.
Ojciec dziecka otrzyma zasiłek macierzyński w następujących sytuacjach:
 w przypadku śmierci matki,

porzucenia przez nią dziecka;
 niemożności sprawowania przez matkę
opieki nad dzieckiem np. z powodu
niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Nowe rozwiązania mają wejść w życie
z początkiem 2015 roku.
˜ ródło: projekt ustawy z˛˝˙ wrzeˆnia
˝ˇ˘˙˛r. o˛zmianie ustawy o˛ˆwiadczeniach
pieniężnych z˛ubezpieczenia społecznego
w˛razie choroby i˛macierzyństwa.
Marta Szostak
specjalista ds. prawa pracy

www.finansesektorapublicznego.wip.pl

Znamy wysokość wynagrodzenia
minimalnego w 2015 roku
Od 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę
wyniesie 1.750 zł – wynika z opublikowanego rozporządzenia
Rady Ministrów. W porównaniu z 2014 rokiem płaca
minimalna będzie więc wyższa o 70 zł (w 2014 roku
wynagrodzenie minimalne wynosi 1.680 zł).
Powyższa kwota to minimalna stawka
dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w kolejnym
roku pracy. Dla pracownika w 1. roku
zatrudnienia obowiązująca płaca minimalna to 80% tej kwoty, czyli 1.400 zł.
Minimalne wynagrodzenie za pracę
ustala się proporcjonalnie do wymiaru
zatrudnienia. Należy pamiętać, że zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia
za pracę od stycznia 2015 roku spowoduje:
1) w zakresie składek na ubezpieczenia
społeczne:

wzrost składek płaconych za pracowników, których pobory odpowiadają minimalnemu wynagrodzeniu,


wzrost

obciążeń składkowych przedsiębiorców, którzy naliczają składki od
podstawy odpowiadającej 30% minimalnego wynagrodzenia,

wzrost składek u ubezpieczonych,
u których podstawa wymiaru składek
powiązana jest z wysokością minimalnego wynagrodzenia, np. podlegających
ubezpieczeniom emerytalno-rentowym dobrowolnie,

wzrost refundacji przysługujących pracodawcom zatrudniającym osoby bezrobotne;
2) w zakresie składek na Fundusz
Pracy:
 wzrost podstawy wymiaru obowiązkowych składek emerytalno-rentowych,

warunkującej powstanie obowiązku
odprowadzania składek na FP,

konieczność sprawdzenia, czy w przypadku osób mających kilka tytułów do
ubezpieczeń nie zaszły zmiany w zakresie
obowiązku naliczania za nie składek na FP;
3) w zakresie podlegania ubezpieczeniom
społecznym:

konieczność sprawdzenia, czy w przypadku pracowników prowadzących własną
działalność gospodarczą lub mających
podpisane umowy cywilnoprawne z podmiotem innym niż własny pracodawca nie
zaszły zmiany co do obowiązku ubezpieczeń z dodatkowego źródła dochodów;
4) w zakresie świadczeń chorobowych
przysługujących pracownikom:
 wzrost minimalnej podstawy wymiaru
świadczeń,
 konieczność przeliczenia świadczeń
liczonych od najniższej obowiązującej
podstawy.

Podstawa prawna:
 Rozporządzenie Rady Ministrów z 11
września 2014 r. w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę
w 2015 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1220).

Szukasz informacji o zmianach w prawie
ważnych dla sektora publicznego
i omówienia ważnych dla jsfp zagadnień?

Wejdź na

www.finansesektorapublicznego.wip.pl
Skorzystaj z gotowych
rozwiązań!
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Regulamin musi precyzować zasady i procedurę
przyznawania świadczeń socjalnych
Określenie szczegółowych zasad wykorzystania środków
socjalnych na potrzeby załogi u danego pracodawcy,
w tym wprowadzenie zakładowych regulacji dotyczących
sposobu ustalania sytuacji socjalnej osób uprawnionych
do korzystania z funduszu, jest przedmiotem regulaminu
uzgodnionego przez pracodawcę ze związkami
zawodowymi, a gdy one nie działają – z reprezentantem
załogi, a nie regulacji ustawowych – wskazuje MPiPS.
Resort pracy odpowiedział
na interpelację (nr 26438),
którą, w imieniu przedsiębiorców reprezentowanych przez
Warmińsko-Mazurski Klubu
Biznesu, skierowały do MPiPS posłanki
Izabela Mrzygłocka i Beata Bublewicz.
Autorki interpelacji wskazały w niej na
aktualne problemy ze stosowaniem przepisów ustawy o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych.

Nieprecyzyjne „kryterium
socjalne”
Zgodnie z art. 8 ust. 1ustawy o ZFŚS przyznawanie ulgowych usług i świadczeń
oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej
i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Jak jednak wskazały posłanki, problemem przedsiębiorców
jest to, że ani ten przepis, ani jakikolwiek
inny nie precyzuje, jaka zależność ma istnieć pomiędzy sytuacją rodzinną, życiową i materialną osoby uprawnionej do
świadczenia z funduszu. Przepisy prawa
nie definiują także pojęć sytuacji rodzinnej, sytuacji życiowej i sytuacji materialnej. Nie obowiązuje również żadna reguła
określająca sposób i zakres gromadzenia
danych o sytuacji socjalnej pracownika.
Ustawa decyzję w tym zakresie pozostawia pracodawcy.

Brak jasnych przesłanek
„wykorzystuje” ZUS
Przedsiębiorcy, którzy zgłosili problem
posłankom, podnieśli, że brak przesłanek, na podstawie których pracodawca
wraz z przedstawicielami powinien podjąć decyzję co do wielkości świadczenia
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socjalnego, wykorzystuje ZUS podczas
przeprowadzanych kontroli, coraz częściej kwalifikując świadczenia przyznane z zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych jako wypłacone niezgodnie z kryteriami socjalnymi. W konsekwencji powoduje to obowiązek zapłaty
– często za wiele lat wstecz – składek za
ubezpieczenie społeczne od przyznanych
pracownikom świadczeń, wraz z odsetkami.
W ocenie przedsiębiorców nieprecyzyjne przepisy stały się obecnie podstawą dla ZUS do stosowania dowolnej,
skrajnie profiskalnej interpretacji ustawy. W związku z tym zaapelowali oni do
MPiPS o doprecyzowanie istniejących zapisów ustawowych.

MPiPS: Regulamin, a nie
ustawa
W odpowiedzi na interpelację Marek Bucior, podsekretarz stanu w MPiPS, podniósł, że generalną zasadą gospodarowania
zakładowym funduszem świadczeń socjalnych jest decentralizacja i przeniesienie
na poziom pracodawców uprawnień dotyczących ustalania zasad przeznaczania
funduszu na poszczególne cele i rodzaje
działalności socjalnej oraz zasad i warunków korzystania z funduszu przez osoby
uprawnione. Przewiduje to art. 8 ust. 2
ustawy o ZFŚS, w myśl którego uszczegółowienie zasad wykorzystania środków
socjalnych na potrzeby załogi u danego
pracodawcy, w tym wprowadzenie zakładowych regulacji dotyczących sposobu
ustalania sytuacji socjalnej osób uprawnionych do korzystania z funduszu powinno
być przedmiotem regulaminu świadczeń
socjalnych, a nie regulacji ustawowych.
Jak przypomniał, podstawową zasadą

przyznawania i ustalania wysokości ulgowych usług i świadczeń z tego funduszu
jest stosowanie kryteriów socjalnych, tzn.
dokonywanie oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej
do korzystania z funduszu (art. 8 ust. 1
ustawy o ZFŚS). Stosowanie tej zasady nie
może być wyłączone, bez względu na wysokość wydatkowanych przez pracodawcę
środków socjalnych.

Kontrole przeprowadzane
przez ZUS
W sytuacji, w której pracownicy otrzymują
świadczenia socjalne na podstawie innych
kryteriów niż socjalne bądź bez zastosowania kryteriów, tj. z naruszeniem przepisów
ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, to do tych świadczeń nie
ma zastosowania zwolnienie składkowe,
określone w § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18
grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych
zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.).
– W kontrolach przeprowadzanych przez
ZUS podstawą ustaleń opisanych w protokole kontroli są przypadki, w których
płatnicy składek nie stosują postanowień
regulaminu bądź mimo postanowień regulaminu w zakresie dokumentowania
wypłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wypłaty te nie są wystarczająco udokumentowane – ocenił
przedstawiciel MPiPS.

Podstawa prawna:
 Art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r.
poz. 592 ze zm.).
 § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18
grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161,
poz. 1106 ze zm.).
Leszek Skupski
radca prawny

