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Koniec roku to zawsze czas podsumowań i refleksji, ale również przygotowywania się do wyzwań,
jakie czekają na nas już za rogiem. Mamy nadzieję, że trwający okres świąteczno-noworoczny
to dla Państwa dobry czas, który pozwoli z optymizmem wejść w rok 2020. Prosimy przyjąć życzenia
wszelkiej pomyślności!
Miło nam poinformować, że w tym intensywnym miesiącu dołączyły do naszego zespołu dwie osoby – r.
pr. Urszula Ilnicka – Karaban oraz doradca podatkowy Jakub Pacan. Urszula posiada doświadczenie
zarówno jako konsultant w dużej kancelarii jak i jako prawnik in-house dla spółki giełdowej. Jakub,
w ramach m. in. pracy dla dwóch firm z tzw. wielkiej czwórki, doradzał największym polskim i zagranicznym
przedsiębiorstwom, w zakresie obowiązków podatkowych, jak i możliwości optymalizacyjnych.
Niezależnie, w 2020 rok wkraczamy jako jedyna Kancelaria w Polsce, uczestnicząca w ICLG
Cybersecurity 2020, (nasz rozdział dotyczący Polski jest dostępny TUTAJ). Jest to zestawienie
najważniejszych regulacji dotyczących cyberbezpieczeństwa, jakie obowiązują w 37 krajach,
opracowywane przez renomowane kancelarie. Już teraz wiemy, że będziemy uczestniczyć również
w edycjach 2021 oraz 2022. Co więcej, niezależnie zostaliśmy partnerami ICLG na Polskę
także w zakresie regulacji dot. ochrony danych osobowych – edycja 2020 w opracowaniu.
Życzymy przyjemnej lektury!
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1.

ZMIANY zasad przywracania pracownika do pracy (KPC)

Dnia 7 listopada 2019 r. weszły w życie istotne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego,
dotyczące postępowania odrębnego z zakresu prawa pracy. Zmianie uległy przepisy regulujące
zasady przywracania pracownika do pracy w razie jego bezprawnego zwolnienia.
W wyniku nowelizacji, powództwo w sprawie można wytoczyć:
➢ bądź przed sąd ogólnie właściwy dla pozwanego;
➢ bądź przed sąd, w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana.
Oznacza to, że wykreślono możliwość rozpoznania sprawy przez sąd, w którego okręgu znajduje
się zakład pracy. W konsekwencji pracodawcy powinni zmienić wzory formularzy pouczeń
stosowanych do wypowiadania umów.
Obecnie to sąd I instancji, uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne
albo przywracając pracownika do pracy, będzie mógł nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego
zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Przed nowelizacją,
taka możliwość istniała wyłącznie w prawomocnym wyroku kończącym sprawę.
W przypadku, gdy postępowanie zostanie ostatecznie rozstrzygnięte na korzyść pracodawcy,
będzie on mógł domagać się stosownego odszkodowania od Skarbu Państwa.
Więcej informacji: radca prawny Natalia Wojciechowska
(0048 537 114 179)

2.

MAŁY PODATNIK 2020 CIT i PIT – nowe limity

Począwszy od 1 stycznia 2020 roku graniczna kwota przychodów dla małego podatnika w PIT i CIT
wyniesie 2 mln euro, czyli 8.747.000 zł. Dotychczas było to 1,2 mln euro, a więc limit został
podwyższony o ok. 3,6 mln zł.
Status małego podatnika pozwala na korzystanie z różnych, korzystnych mechanizmów
(o ile spełnione są dodatkowe wymogi), takich jak kwartalne rozliczanie PIT/CIT, 9% CIT
czy możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych.
Więcej informacji: doradca podatkowy Jakub Pacan

3.

MAŁY ZUS+ nowa ulga dla najmniejszych przedsiębiorców

Rząd przyjął kolejny projekt skierowany do przedsiębiorców osiągających najniższe dochody.
Ma on na celu poszerzenie rozwiązań funkcjonujących od 1 stycznia 2019 r. w ramach tzw. Małego
ZUS. Kogo obejmą zmiany, na czym polegają oraz kiedy wejdą w życie?
Kogo i czego dotyczą zmiany?
Zgodnie z projektem, Mały ZUS Plus obejmie przedsiębiorców, których przychód w 2019 r.
nie przekroczy kwoty 120 tys. zł, a dochód kwoty 72 tys. zł. Składki na ubezpieczenie społeczne
takich przedsiębiorców będą liczone proporcjonalnie do dochodu.
Oprócz kryteriów przychodowych, warunkiem skorzystania z ulgi będzie np. prowadzenie
działalności gospodarczej w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

3

Projekt przewiduje także pewne ograniczenia w korzystaniu z niższych składek. Przedsiębiorcy
będą mogli korzystać z ulgi maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat)
prowadzenia działalności. Co więcej, z rozwiązania nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy,
którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców.
Zasady ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych w przypadku zbiegu tytułów pozostają
bez zmian. Zmianie nie ulegnie także kolejność korzystania z ulg przez przedsiębiorców
(od „ulgi na start”, poprzez preferencyjne składki, aż po rozszerzony „Mały ZUS”).
Chęć skorzystania z Małego ZUS-u plus będzie można zgłosić do końca pierwszego miesiąca
obowiązywania nowej regulacji.
Wejście w życie
Zgodnie z pierwotnym założeniem, projekt miał wejść w życie 1 stycznia 2020 r., jednak obecnie,
z uwagi na wydłużony proces legislacyjny, początek jego obowiązywania planowany jest
na pierwszy kwartał 2020 r.
Więcej informacji: radca prawny Natalia Wojciechowska
(0048 537 114 179)

4.

NOWE „PROGI UNIJNE” W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

W Dzienniku Urzędowym UE zostały ogłoszone rozporządzenia delegowane Komisji (UE)
zmieniające z dniem 1 stycznia 2020 r. kwoty progowe, od których mają zastosowanie dyrektywy
w sprawie zamówień publicznych i koncesji. Jednocześnie Komisja Europejska wydała komunikat
określający równowartości nowych kwot progowych (wyrażonego w euro) w odniesieniu do walut
krajowych. W konsekwencji doszło do obniżenia kwot stanowiących tzw. „progi unijne”,
od których m. in. zależy obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Obniżeniu ulegnie średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych – z 4,3117 na 4,2693. W związku z tym nowe wartości progów
będą wynosić:
➢ 30 000 euro stanowi równowartość kwoty 128 079 zł,
➢ 80 000 euro stanowi równowartość kwoty 341 544 zł,
➢ 139 000 euro stanowi równowartość kwoty 593 433 zł,
➢ 214 000 euro stanowi równowartość kwoty 913 630 zł,
➢ 428 000 euro stanowi równowartość kwoty 1 827 260 zł,
➢ 750 000 euro stanowi równowartość kwoty 3 201 975 zł,
➢ 1 000 000 euro stanowi równowartość kwoty 4 269 300 zł,
➢ 5 350 000 euro stanowi równowartość kwoty 22 840 755 zł.
W sposób szczegółowy, a jednocześnie przystępny, informacje na temat zmian poszczególnych
progów można znaleźć w prezentacji UZP.
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowych rozporządzeń do ustawy z dnia 29 stycznia
2004 ‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji
na roboty budowlane lub usługi. Rozporządzenia mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.
Więcej informacji: radca prawny Tomasz Miś
(0048 537 101 359)
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5.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZTUCZNĄ INTELIGENCJĘ

Ukazał się raport autorstwa Grupy ekspertów ds. Odpowiedzialności i nowych technologii,
afiliowanej przy Komisji Europejskiej pt. „Liability for artificial intelligence and other emerging digital
technologies”. Raport dotyczy odpowiedzialności za sztuczną inteligencję (AI – artificial intelligence)
i inne występujące technologie cyfrowe.
Autorzy dokumentu dokonują oceny istniejących systemów odpowiedzialności, funkcjonujących
w państwach członkowskich UE na tle istniejących i powstających technologii cyfrowych. Zdaniem
ekspertów, obecnie funkcjonujące zasady odpowiedzialności zapewniają podstawową ochronę
ofiar, którym szkody zostały wyrządzone na skutek działania nowych technologii i sztucznej
inteligencji. Jednocześnie dostrzega się problemy związane ze specyfiką nowych technologii
i ich zastosowań - w tym ich złożoność, modyfikacje poprzez aktualizacje lub samokształcenie się
AI, ograniczoną przewidywalność oraz podatność na zagrożenia cyberbezpieczeństwa.
Te okoliczności traktowane są jako potencjalne przeszkody w dochodzeniu roszczeń
o odszkodowanie.
Treść dokumentu jest bardzo ciekawa nie tylko z punktu widzenia prawnika, ale przede wszystkim
z punktu widzenia szeroko rozumianej branży IT. To ona będzie dostarczać nowe technologie,
za które – być może – ponosić będzie zwiększoną odpowiedzialność. Autorzy raportu dochodzą
bowiem do wniosku, że nadanie urządzeniom lub systemom autonomicznym osobowości prawnej
nie jest konieczne, ponieważ szkody, jakie mogą one wyrządzić, mogą i powinny być przypisane
istniejącym osobom lub organom (czyli faktycznie ich twórcom, producentom lub dostawcom).
Postuluje się również, aby przypisywać odpowiedzialność za wady produktów „napędzanych” AI
producentom tych urządzeń nawet, jeśli wada spowodowana była zmianami wprowadzonymi
do produktu pod kontrolą producenta po wprowadzeniu go do obrotu.
Wykazywanie odpowiedzialności za działania sztucznej inteligencji ma zmierzać w kierunku
ułatwienia ofiarom dowodzenia istnienia tej odpowiedzialności. W niektórych przypadkach nawet
do odwrócenia ciężaru dowodu, jeżeli dostarczane rozwiązania AI nie będą umożliwiały
zarejestrowania danych o okolicznościach powstania szkody lub zapewnienia do nich dostępu.
Innymi słowy, założeniem będzie odpowiedzialność dostawcy technologii, który będzie musiał
dopiero udowodnić jej brak.
Raport zbiera i porządkuje dotychczasowy dorobek w zakresie odpowiedzialności
odszkodowawczej i próbuje nałożyć go na problemy, z którymi będziemy mierzyć się w (nieodległej)
przyszłości. W zakresie przedstawianych postulatów stanowi jednak punkt wyjścia do dyskusji
nad ostatecznym kształtem ram prawnych w tym zakresie. Warto tę dyskusję śledzić i brać
w niej udział, ponieważ jej wynikiem będą regulacje prawne, na podstawie których rynek nowych
technologii będzie musiał działać.
Pełna treść raportu dostępna TUTAJ.
Więcej informacji: radca prawny Tomasz Miś
(0048 537 101 359)

6.

OBOWIĄZEK WPISU DO REJESTRU BDO

Od dnia 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów, sprawozdawczości oraz rejestru
podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,
będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem Bazy danych o produktach
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami („BDO”).

5

BDO to rejestr, w którym gromadzi się informacje m. in. o rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów
oraz ich wytwórcach, rodzaju i ilości odpadów poddanych przetwarzaniu i zastosowanych
procesach przetwarzania, czy decyzjach z zakresu gospodarki odpadami, z uwzględnieniem
pozwoleń na wytwarzanie odpadów i pozwoleń zintegrowanych, i innych decyzji wydawanych
na podstawie ustawy o odpadach. Rejestry BDO prowadzone są przez marszałków województw.
Rejestr został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Początkowo funkcjonował w postaci papierowej,
jednak już od 1 stycznia 2020 r. BDO będzie prowadzone w postaci elektronicznej. Jest to efekt
nowelizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Zakres podmiotowy obowiązku wpisu do BDO jest bardzo szeroki i dotyczy również
przedsiębiorców, którzy nie zajmują się działalnością gospodarczą w zakresie odbioru, transportu
czy zagospodarowania odpadów. Może on również dotyczyć przedsiębiorców prowadzących
jednoosobowe działalności gospodarcze czy skupiających się na działalności o charakterze
biurowym, którym wydaje się, że produkują wyłącznie odpady komunalne.
Jest to związane z obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów. Podmioty zobowiązane
do prowadzenia ewidencji odpadów, powinny dokonać wpisu do BDO i za jego pośrednictwem
prowadzić elektroniczną ewidencję wytwarzanych odpadów. O temacie pisaliśmy na naszym blogu
- artykuł znajdziesz tutaj: TUTAJ.
Artykuł odnosi się do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku
prowadzenia ewidencji odpadów. To rozporządzenie określa bardzo niskie limity wytwarzanych
odpadów, w związku z czym obowiązkowemu wpisowi do BDO podlega bardzo wielu
przedsiębiorców.
Dnia 14 grudnia 2019 r. ukazał się projekt nowego rozporządzenia, które może w istotny sposób
wpłynąć na obowiązek ewidencjonowania odpadów. Przebieg procesu legislacyjnego można
śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Nowe rozporządzenia ma zacząć obowiązywać
od dnia 1 stycznia 2020 r.
Więcej informacji: radca prawny Tomasz Miś
(0048 537 101 359)

7.

ANKIETA UZP W SPRAWIE ELEKTRONIZACJI ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych prowadzi ankietę dla Zamawiających i Wykonawców
dotyczącą systemów wspierających proces elektronizacji udzielania zamówień publicznych. Celem
badania ankietowego jest uzyskanie opinii na temat funkcjonujących obecnie narzędzi
oraz zebranie informacji związanych z potrzebami i oczekiwaniami uczestników rynku zamówień
publicznych dotyczących procesu komunikacji elektronicznej w procesie udzielenia zamówienia
publicznego. Wyniki ankiety mają pomóc we wdrożeniu narzędzi, które usprawnią składanie ofert
oraz pozwolą wyeliminować problemy, które już teraz są bolączką elektronicznych zamówień
publicznych. Odpowiedzi na pytania ankietowe można udzielać do dnia 31 grudnia 2019 r. Ankieta
znajduje się TUTAJ.
Więcej informacji: radca prawny Tomasz Miś
(0048 537 101 359)
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8.

LISTA KAR GDPR/RODO

Od początku obowiązywania GDPR prowadzimy bieżący monitoring najistotniejszych kar,
jakie są nakładane w całej UE, tak aby wiedzieć, na co zwracać szczególną uwagę przy zabezpieczaniu naszych Klientów – ich wartość przekroczyła już 86 mln euro. Wkrótce opublikujemy raport
na ten temat.
Więcej informacji: adwokat Grzegorz Leśniewski
(tel. 0048 531 871 707)

9.

KREDYT INDEKSOWANY LUB DENOMINOWANY DO FRANKA
– CZY IŚĆ DO SĄDU?

Po głośnym wyroku TSUE w polskiej sprawie frankowej sądy orzekające w sprawach kredytów
frankowych uzyskały wskazówki, które ułatwiają rozstrzyganie tego typu spraw. Coraz więcej osób,
które zaciągnęły kredyty indeksowane lub denominowane do franka szwajcarskiego, decyduje się
zweryfikować sądownie swoje umowy kredytowe. Natomiast sądy coraz częściej orzekają
na korzyść kredytobiorców, unieważniając klauzule indeksacyjne, a nawet całe umowy.
Oferujemy naszym Klientom kompleksowe rozwiązania i pomoc prawną w zakresie posiadanych
kredytów frankowych. Nasi specjaliści mają bogate doświadczenie w sprawach dotyczących praw
konsumentów, których skutecznie dochodzili. Natomiast przedsiębiorcom pomagali wprowadzać
do firm rozwiązania uwzględniające prawa konsumentów. Sprawami dotyczącymi kredytów
indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego zajmują się od 2014 r. Pomogą Ci
zaplanować i zrealizować odpowiednią i efektywną strategię.

O temacie pisaliśmy na naszym blogu.
Artykuł znajdziesz tutaj: TUTAJ.
Więcej informacji: Adwokat Joanna Szumiło
(tel. 0048 787 958 795)
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O Leśniewski Borkiewicz & Partners
Kancelaria Leśniewski Borkiewicz & Partners doradza głównie klientom z branży IT, TMT
oraz e-commerce. Znajomość specyfiki sektora nowych technologii pozwala na proponowanie
praktycznych rozwiązań, uwzględniających typowe ryzyka, praktykę rynku oraz nadchodzące zmiany.
LB&P powstała w wyniku dalszego rozwoju i powiększenia Leśniewski Legal. Tworzą ją osoby
z doświadczeniem
zdobytym
w
jednej
z
największych
polskich
firm
doradczych,
a także w specjalistycznych projektach zrealizowanych dla międzynarodowych klientów.
Marką kancelarii jest również privacyfoxes.com dedykowana wdrażaniu rozwiązań dla transgranicznych
przepływów danych osobowych.

Kontakt:
Mateusz Borkiewicz
+48 663 683 888
mb@lbplegal.com
Grzegorz Leśniewski
+48 531 871 707
gl@lbplegal.com
Office Contact
office@lbplegal.com

Zastrzeżenie
Wszelkie treści w newsletterze mają charakter informacyjny i nie stanowią porad prawnych.
W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.
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