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Wstęp 

Kalendarium prezentuje listę najważniejszych wydarzeń 2019 r. dla polskiego ekosystemu 

przedsiębiorczości i innowacyjności.  

Szczególnie istotne dla polskich przedsiębiorców są zmiany związane z obszarem 

podatkowym. W styczniu wszedł w życie Mały ZUS obniżający składki na ubezpieczenie 

społeczne dla części firm oraz IP Box – ulga podatkowa dla innowacyjnych przedsiębiorstw. 

Od kwietnia w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane i usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym obowiązują e-faktury. We wrześniu obniżono stawkę 

podatku PIT z 18% do 17%, natomiast w październiku uproszczono zasady składania JPK_VAT 

(zmiany weszły w życie w 2020 r.).   

W ciągu całego roku przyjęto szereg zmian legislacyjnych mających ułatwić działanie polskich 

przedsiębiorstw, dostosować przepisy do zmieniających się warunków lub zmian w prawie 

unijnym, m.in.: w kwietniu państwa UE przyjęły dyrektywę o prawach autorskich na 

jednolitym rynku cyfrowym, w sierpniu w Polsce wprowadzono prostą spółkę akcyjną oraz 

przyjęto nowelizacje ustaw z tzw. „Pakietu Przyjazne Państwo”, natomiast w październiku 

uchwalono nową ustawę Prawo Zamówień Publicznych.  

Wiele zmian w ekosystemie przedsiębiorczości i innowacyjności Polski było związanych 

z nowymi technologiami, np.: działania zmierzające do wprowadzenia w Polsce sieci 5G, oraz 

z koniecznością ochrony klimatu i dążeniem do przekształcania gospodarki światowej 

zgodnie z modelem gospodarki obiegu zamkniętego. W 2019 r. kontynuowano, ale także 

zainaugurowano kolejne programy, z których polscy przedsiębiorcy mogą finansować swoje 

działalności, między innymi Fundusze Norweskie, realizowane przy udziale Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości. 

  



2 

Kalendarium 2019 

Styczeń   

Regulacje sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości  

1 stycznia 2019 r. weszło w życie szereg przepisów mających sprzyjać rozwojowi polskiej 

przedsiębiorczości, m.in.:  

– Mały ZUS umożliwiający przedsiębiorcom, których roczne przychody z prowadzonej 

działalności gospodarczej nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia 

za pracę, płacenie składek na ubezpieczenie społeczne adekwatnych do osiąganych 

przychodów, a nie – jak wcześniej – w wysokości ponad 1200 zł miesięcznie1, 

– IP Box (inaczej Innovation Box) – ulga podatkowa, zachęcająca przedsiębiorców 

do działalności innowacyjnej. Przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki określone w ustawie2 

i osiągają dochody z prawa własności intelektualnej (IP) uzyskanego z działalności B+R 

lub z usług B+R zakupionych od innych podmiotów, ale przez siebie opatentowanych, mogą 

korzystać z preferencyjnej stawki w CIT w wysokości 5%. 

Nowe szanse dla startupów  

2 stycznia pięć nowych Platform startowych w Polsce Wschodniej zaczęło prowadzić nabór 

pomysłów na innowacyjny biznes. Platformy startowe oferują tzw. inkubację – wsparcie 

na etapie tworzenia przedsiębiorstwa, w zakresie oceny rynku i komercyjnego potencjału 

pomysłu, pracy nad prototypem oraz szkoleń i usług doradczych. Po zakończeniu okresu 

inkubacji, startup gotowy do wejścia na rynek może ubiegać się o dotację na dalszy rozwój. 

Konkurs kierowany jest do osób fizycznych z całej Polski i zza granicy.  

Polska składka do GSTP wzrosła o 70%  

W odpowiedzi na potrzeby środowiska sektora kosmicznego, zarówno przedsiębiorców, 

jak i jednostek badawczych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) zwiększyło 

łącznie o 70% składkę do Programu Wsparcia Technologicznego Europejskiej Agencji 

Kosmicznej (General Support Technology Programme – GSTP). Dodatkowe środki umożliwiły 

polskim przedsiębiorstwom ponowny start w przetargach GSTP.  

                                                      
1  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na 

ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na 

mniejszą skalę, Dz.U. 2018 poz. 1577. 
2  Przepisy wprowadzające nową ulgę podatkową znajdują się w noweli ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2018 poz. 2193.  
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Obowiązkowa ochrona danych osobowych 

8 stycznia Prezydent RP podpisał3 ustawę o ochronie danych osobowych przetwarzanych 

w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości4, wdrażającą do polskiego 

porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z kwietnia 2016 r.5 

Ustawa m.in. zabrania przetwarzania danych osobowych określanych jako wrażliwe 

(w tym: ujawniające pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania 

religijne, światopoglądowe, stan zdrowia, orientację seksualną, przynależność do związków 

zawodowych, dane genetyczne, czy biometryczne jednoznacznie identyfikujące osobę 

fizyczną). Przetwarzanie danych wrażliwych jest dopuszczalne, o ile zezwalają na to inne 

przepisy prawa, jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia, a także w przypadku gdy 

osoba, której dane dotyczą sama je upubliczniła. Ustawa zawiera również przepisy 

określające obowiązki administratora oraz podmiotu przetwarzającego te dane. 

Rządowa chmura obliczeniowa  

Zaczęła działać rządowa chmura – projekt realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji (MC) 

przy udziale Centralnego Ośrodka Informatyki. Usługa polega na dostarczaniu mocy 

obliczeniowej (serwerów, oprogramowania, baz danych, sieci, analiz itp.) za pośrednictwem 

Internetu. Rządowa chmura obsługuje obecnie dwa systemy. mObywatel to bezpłatna 

rządowa aplikacja na smartfony, dzięki której użytkownik zyskuje szybki dostęp do swoich 

mDokumentów. Portal dane.gov.pl jest źródłem na bieżąco aktualizowanych danych ponad 

100 instytucji publicznych. Do korzystania z serwisu nie jest wymagana rejestracja6.  

European Cluster Excellence Program – dofinansowanie dla klastrów  

Komisja Europejska ogłosiła konkurs, w którym klastry i inne organizacje sieci biznesowych 

mogą otrzymać do 360 tys. euro. Głównym celem konkursu, finansowanego ze środków 

programu COSME, jest wzmocnienie umiejętności zarządzania klastrami oraz ułatwienie 

wymiany doświadczeń i budowanie strategicznego partnerstwa między nimi, w tym poprzez 

                                                      
3  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,41,styczen-2019-r.html (poz. 3). 
4  Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w 

związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, Dz.U. 2019 poz. 125. 
5  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań 

przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 

2008/977/WSiSW. 
6  gov.pl/web/cyfryzacja/rzadowa-chmura-obliczeniowa-juz-dziala (15.01.2019). 

https://dane.gov.pl/
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,41,styczen-2019-r.html
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rzadowa-chmura-obliczeniowa-juz-dziala
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wdrożenie nowego projektu pilotażowego  pn. "ClustersXchange". Alokacja przeznaczona na 

to działanie wynosi 3,6 mln euro7.  

Koncern motoryzacyjny PSA ruszył w Polsce z miliardową inwestycją  
Opel Groupe PSA (Peugeot Société Anonyme) uruchomiła w Tychach nową linię montażową 

3-cylindrowego silnika benzynowego Turbo PureTech. Polska jest trzecim państwem – po 

Francji i Chinach – gdzie produkowane będą te niskoemisyjne innowacyjne silniki, 

czterokrotnie już nagrodzone tytułem International Engine of the Year. Projekt modernizacji 

tyskiej fabryki wsparła Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH)8.  

MIT Enterprise Forum CEE  

Rozpoczęła się rekrutacja do 1. edycji akceleratora MIT Enterprise Forum CEE, adresowanego 

do startupów z Polski oraz 14 państw Europy Środkowo-Wschodniej. Organizatorem 

programu jest Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej. Projekt, afiliowany z najlepszą 

uczelnią technologiczną na świecie Massachusetts Institute of Technology, wspierają 

czołowe polskie przedsiębiorstwa oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), 

która w ramach Działania 2.5 POIR Programy Akceleracyjne przyznała grant na realizację 

programu w wysokości 15 mln zł. Przez trzy miesiące młodzi przedsiębiorcy będą 

dopracowywali swoje modele biznesowe, uzyskają dostęp do unikalnego know-how, 

zaplecza technicznego i technologicznego partnerów programu, a także dofinansowanie 

na rozwój działalności w kwocie do 200 tys. zł9.  

Pomoc dla przedsiębiorców w przygotowaniu się do brexitu  

MPiT, aby możliwie najlepiej przygotować polskich przedsiębiorców do wyjścia Wielkiej 

Brytanii z UE, uruchomiło na stronie biznes.gov.pl interaktywny poradnik nt. brexitu. 

Ponadto MPiT wraz z MSZ uruchomiło adresy mailowe, na które przedsiębiorcy mogą 

wysyłać pytania w tej sprawie: brexit@mpit.gov.pl; brexit_negocjacje@msz.gov.pl10.  

Prezydent RP podpisał ustawę o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości  

25 stycznia Prezydent RP podpisał ustawę o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości11 

Celem Fundacji jest doprowadzenie do transformacji krajowego przemysłu do poziomu 

określanego, jako Przemysł 4.0, a w jej następstwie – do wzrostu produktywności 

                                                      
7  parp.gov.pl/component/content/article/55942:europea n-cluster-excellence-program-

dofinansowanie-dlaklastrow-2 (18.01.2019). 
8  gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/opeluruchamia-nowa-linie-produkcyjna-

silnikow-w-tychach (18.01.2019). 
9  mitefcee.org/ 
10  gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/mpitaktywnie-dziala-by-pomoc-

przedsiebiorcom-wprzygotowaniu-sie-do-brexitu (24.01.2019). 
11  Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Dz.U.2019 

poz.229. 

https://www.biznes.gov.pl/pl
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/55942:europea%20n-cluster-excellence-program-dofinansowanie
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/55942:europea%20n-cluster-excellence-program-dofinansowanie
https://mitefcee.org/
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i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz wzmocnienia kompetencji kadr. Platforma 

udziela niefinansowego wsparcia z przeznaczeniem na szkolenia, doradztwo oraz 

przedsięwzięcia integrujące przedsiębiorców w obszarze transformacji cyfrowej. 

Beneficjentami są przedsiębiorcy, podmioty zarządzające klastrami innowacyjnymi, 

podmioty statutowo działające na rzecz innowacyjności gospodarki oraz partnerzy społeczni 

i gospodarczy12. 

Ustawa budżetowa z podpisem Prezydenta RP 

30 stycznia Prezydent RP podpisał ustawę budżetową na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. 

Przygotowując założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej przyjęto, że: 

wzrost produktu krajowego brutto w 2019 r. wyniesie 3,8%, stopa bezrobocia 

rejestrowanego na koniec roku stanowić będzie 5,6%, wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych wzrośnie o 2,3%, natomiast średni kurs złotego ukształtuje się na poziomie 

4,15 PLN/EUR i 3,34 PLN/USD13.  

Program Polskie Powroty  

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) 31 stycznia 2019 r. ogłosiła nabór 

wniosków do Programu POLSKIE POWROTY 2019. Program ma zachęcić do powrotu polskich 

naukowców umożliwiając im podjęcia pracy w polskich uczelniach lub jednostkach 

naukowych poprzez zapewnienie optymalnych warunków prowadzenia w Polsce badań 

naukowych i/lub prac rozwojowych na światowym poziomie oraz wynagrodzeń 

odpowiadających europejskim standardom14.  

  

                                                      
12  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,41,styczen-2019-r.html (poz.10). 
13  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,41,styczen-2019-r.html (poz.12). 
14  nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty 

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,41,styczen-2019-r.html
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,41,styczen-2019-r.html
https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty
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Luty  

Pierwszy sąd arbitrażowy online w Polsce  

12 lutego rozpoczął działalność pierwszy w Polsce Sąd Arbitrażowy Online OAC (Online 

Arbitration Court). Jest dostępny cały tydzień, 24 godziny na dobę. Sąd ten może wydać 

wyrok w każdej sprawie gospodarczej i cywilnej, w której prawo zezwala na zawarcie ugody, 

także w sporze transgranicznym. Zaistnienie sądownictwa polubownego w Internecie 

powinno zwiększyć jego popularność i przyczynić się do zmniejszenia zatorów płatniczych 

– jednej z najważniejszych barier polskiej przedsiębiorczości15.  

Zwiększenie środków w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę”  

19 lutego rząd przyjął poprawkę do uchwały w sprawie ustanowienia Krajowego Programu 

Kolejowego (KPK) do 2023 r. Zmiana dotyczy zwiększenia o 3,2 mld zł puli środków 

na realizację przedsięwzięć konkursowych współfinansowanych w ramach instrumentu 

finansowego „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility) wspierającego rozwój transportu, 

energetyki i telekomunikacji. Pierwotnie na realizację KPK przeznaczono 66,4 mld zł.  

Polsko-francuska deklaracja o współpracy podatkowej  

22 lutego ministrowie finansów Polski i Francji podpisali deklarację ws. wzmocnienia polsko-

francuskiej współpracy w sprawach podatkowych, w szczególności w zakresie 

opodatkowania gospodarki cyfrowej. Polska i Francja będą współpracować w obszarze walki 

z unikaniem opodatkowania i agresywną optymalizacją podatkową w UE.  

Wystartowała Szybka Ścieżka 2019  

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło kolejną edycję „Szybkiej Ścieżki” 

z budżetem 2,25 mld zł. Konkursy realizowane są w ramach Poddziałania 1.1.1 ”Badania 

przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PO Inteligentny 

Rozwój. Po raz pierwszy o dofinansowanie, w ramach jednej procedury konkursowej, mogą 

starać się zarówno MŚP, jak i duzi przedsiębiorcy. Dodatkowo NCBR dopuszcza możliwość 

udziału w konkursie nie tylko firm, ale także ich konsorcjów z jednostkami naukowymi16.  

  

                                                      
15  pb.pl/w-polsce-ruszyl-arbitrazowy-sad-online-953051 (12.02.2019). 
16  gov.pl/web/nauka/startuje-szybka-sciezka-2019 (28.02.2019). 

https://www.pb.pl/w-polsce-ruszyl-arbitrazowy-sad-online-953051
https://www.gov.pl/web/nauka/startuje-szybka-sciezka-2019
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Marzec   

Ustawa o Agencji Badań Medycznych  

1 marca Prezydent RP podpisał ustawę powołującą Agencję Badań Medycznych (ABM)17. 

Agencja będzie państwową osobą prawną, o której mowa w art. 9 pkt 14 o finansach 

publicznych18. Zadaniem ABM jest wspieranie działalności innowacyjnej w ochronie zdrowia, 

ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju niekomercyjnych badań klinicznych19.  

Przygotowania na wypadek bezumownego brexitu  

5 marca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu 

przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 

i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia Umowy o wystąpieniu. Szczególnie 

istotne – z punktu widzenia biznesu – jest rozporządzenie w sprawie transportu drogowego, 

które otworzyło możliwość dalszego świadczenia usług przewozowych na Wyspach przez 

ponad 2,5 tys. polskich MŚP, do których należy 25% rynku przewozów UE-Wielka Brytania. 

W budżecie państwa na 2019 r. utworzono rezerwę na pokrycie ewentualnego wzrostu 

polskiej składki członkowskiej w wysokości 1 mld 50 mln zł na wypadek ewentualnej luki 

w budżecie UE po brexicie. Jest to ważne dla płynnej realizacji polskich projektów 

rozliczanych w obecnej perspektywie finansowej.  

Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej  

11 marca Prezydent RP podpisał ustawę20 nowelizującą Prawo własności przemysłowej 21. 

Nowela reguluje przede wszystkim kwestie uzyskiwania i utrzymywania prawa ochronnego 

na znak towarowy. Modyfikacji uległa definicja znaku towarowego (może nim być hologram). 

Ustawa opisuje również sposób postępowania w sprawach międzynarodowych znaków 

towarowych zgodnie z przepisami tzw. Porozumienia Madryckiego i Protokołu do tego 

porozumienia22.  

                                                      
17  Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych, Dz. U. 2019 poz. 447. 
18  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240. 
19  https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,43,marzec-2019-r.html (poz. 2). 
20  Nowela wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r., mającą na celu zbliżenie ustawodawstw 

państw członkowskich UE odnoszących się do znaków towarowych. 
21   Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, Dz. 

U. z 2019 poz. 501. 
22  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,43,marzec-2019-r.html (poz.5). 

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,43,marzec-2019-r.html
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,43,marzec-2019-r.html
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Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw  

11 marca Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach23. Jej celem jest 

dostosowanie polskiego porządku prawnego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia 

badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany 

młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair24. 

Ustawa ma przyczynić się do stymulowanie napływu do Unii Europejskiej, w tym do Polski, 

wysoko wykwalifikowanych obywateli państw trzecich, a w szczególności naukowców oraz 

studentów25.  

Pierwsza w Polsce Agencja Pracy Robotów  
Pracodawcy mający problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy, mogą 

zatrudniać zamiast pracowników – roboty. To ważny krok na rynku pracy w Polsce w dobie 

ogromnych braków kadrowych. Agencję Pracy Robotów stworzyły wspólnie dwie firmy – 

firma rekrutacyjna Antal oraz PIRXON SA – firma IT wdrażająca nowoczesne technologie26.  

200 mln zł dla uczelni w konkursie „Uczelnia Dostępna”  

14 marca 2019 r. NCBR ogłosiło konkurs „Uczelnia dostępna” finansowany z Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Dostosowanie uczelni do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami to jeden z celów rządowego Programu „Dostępność Plus”. 

O dofinansowanie na ten cel, w wysokości do 15 mln zł, mogły ubiegać się uczelnie publiczne 

i niepubliczne, niezależnie od liczby studentów. Przewidziana alokacja na konkurs wynosi 

200 mln zł.  

PFR współwłaścicielem największego terminala kontenerowego Bałtyku  

Polski Fundusz Rozwoju (PFR), wraz z dwoma podmiotami zagranicznymi, kupił DCT Gdańsk – 

największy głębokowodny terminal Bałtyku będący dotychczas w rękach australijskiego 

funduszu inwestycyjnego. Od 19 marca 2019 r. terminal należy w 30% do PFR, w 40% 

do singapurskiej grupy portowej PSA International i w 30% do globalnego funduszu 

                                                      
23   Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych 

innych ustaw, Dz. U. 2019 poz. 577. 
24  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/801 z dnia 11 maja 2016 r. w 

sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań 

naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany 

młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au 

pair, Dz. Urz. UE L 132 z 21.05.2016, str. 21. 
25  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,43,marzec-2019-r.html (poz.6). 
26  slaskibiznes.pl/wiadomosci,powstala-pierwsza-w-polsce-agencja-pracy-robotow,wia5-1-

954.html (13.03.2019) 

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,43,marzec-2019-r.html
https://www.slaskibiznes.pl/wiadomosci,powstala-pierwsza-w-polsce-agencja-pracy-robotow,wia5-1-954.html
https://www.slaskibiznes.pl/wiadomosci,powstala-pierwsza-w-polsce-agencja-pracy-robotow,wia5-1-954.html
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inwestycyjnego IFM. Kwota transakcji wyniosła powyżej 5 mld zł. Inwestycja wpisana jest 

w realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)27.  

Ponad ćwierć miliarda złotych dla polskich innowatorów  
Podczas kongresu Wolves Summit 2019 ogłoszono wdrożenie najnowszego instrumentu 

finansowego dla polskich innowatorów – w ramach umowy InnovFin PKO Leasing udostępni 

innowacyjnym przedsiębiorcom blisko 257 mln zł preferencyjnego finansowania w formie 

leasingu i pożyczek28.  

Ustawy przyjęte na wypadek wystąpienia Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

z UE bez zawarcia umowy  
28 marca Prezydent RP podpisał trzy ustawy uchwalone w przewidywaniu tzw. twardego 

brexitu (bez zawarcia umowy)29:  

1) ustawę o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku 

finansowego30  

2) ustawę o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji 

zawodowych określającą sytuację na rynku pracy obywateli państw Unii, w tym Polski, 

którzy nabyli kwalifikacje zawodowe w Zjednoczonym Królestwie31,  

3) ustawę o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego 

Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej 

Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 

Traktatu o Unii Europejskiej32. 

  

                                                      
27  wyborcza.pl/7,155287,24563558,najwiekszy-terminalkontenerowy-baltyku-kupiony-

przez-polski.html (19.03.2019). 
28  gov.pl/web/nauka/ponad-cwierc-miliarda-zlotych-dlapolskich-przedsiebiorcow 

(20.03.2019). 
29  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,43,marzec-2019-r.html (poz. 16, 17 i 18). 
30   Dz. U 2019 poz. 622. 
31   Dz.U. 2019 poz. 621. 
32   Dz. U. 2019 poz. 620. 

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,43,marzec-2019-r.html
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Kwiecień  

Powstała Sieć Badawcza Łukasiewicz  

1 kwietnia powstała Sieć Badawcza Łukasiewicz umożliwiająca tworzenie kompleksowych 

ofert usług badawczych dla przedsiębiorców w oparciu o wspólny potencjał skupionych 

w niej 38 instytutów. To trzecia największa sieć badawcza w Europie, zatrudniająca 1500 

ekspertów. Dzięki niej przedsiębiorstwa MŚP zyskały łatwiejszy dostęp do wyników badań 

naukowych i know-how, dzięki czemu będą mogły szybciej się rozwijać33.  

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo 

o miarach  

3 kwietnia Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. 2019 poz. 675)34. Nowela wprowadza rozwiązania 

pozwalające na stosowanie do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży 

na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników 

ryczałtowych kas online35.  

Ustawa dostosowująca polskie prawodawstwo do RODO  

3 kwietnia Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 21 lutego 2019 r.36 dostosowującą 

rozwiązania przewidziane w RODO37 do polskiego porządku prawnego. 

Dyrektywa o prawach autorskich przyjęta przez państwa UE  
14 kwietnia państwa UE przyjęły dyrektywę o prawach autorskich na jednolitym rynku 

cyfrowym. Regulacja wprowadza m.in. obowiązek filtrowania treści pod kątem praw 

autorskich z wyłączeniem encyklopedii internetowych, archiwów edukacyjnych i naukowych 

czy platform pasywnych, platform w ramach otwartego dostępu, platform sprzedażowych 

i innych, których głównym celem nie jest dostęp do treści objętych prawem autorskim ani ich 

magazynowanie. Pozostałe platformy są zobowiązane podpisywać licencje z właścicielami 

praw na treści chronione prawem autorskim (poza takimi jak, np. memy czy gify). Regulacja 

                                                      
33  lukasiewicz.gov.pl 
34   Ustawa z dnia z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz ustawy – Prawo o miarach, Dz.U. 2019 poz. 675. 
35  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,44,kwiecien-2019-r.html (poz. 3). 
36  Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. 2019 poz. 730. 
37  Unijne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (ang. General Data Protection 

Regulation, GDPR). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0593
https://lukasiewicz.gov.pl/
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,44,kwiecien-2019-r.html
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wprowadza także obowiązek wnoszenia opłat na rzecz wydawców za publikowane przez 

platformy informacje pochodzące z artykułów dziennikarskich. Dyrektywę poparło większość 

państw UE. Polska i pięć innych państw była przeciwko, a trzy wstrzymały się od głosu38.  

Nowelizacja ustawy o PARP  

15 kwietnia Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o PARP39. Zmiany wynikają 

z konieczności dostosowania przepisów do obecnie obowiązujących zasad określonych 

w przepisach europejskich dla instytucji zaangażowanych w realizację programów 

operacyjnych, zadań nakładanych na PARP w nowym okresie finansowania Unii Europejskiej 

i funkcji, które pełnić będzie PARP w przyszłości40.  

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych  

15 kwietnia Prezydent RP podpisał ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych 

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych41 wdrażającą dyrektywę unijną 2016/210242, 

której celem jest zapewnienie większej dostępności stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów realizujących zadania publiczne, w oparciu o wspólne dla wszystkich 

państw członkowskich UE wymogi dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi43.  

Ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki  

16 kwietnia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę o wspieraniu działalności naukowej 

z Funduszu Polskiej Nauki 44, tworzącą podstawy i mechanizm finansowania działalności 

naukowej prowadzonej w formule wirtualnego instytutu badawczego (WIB). WIB stanowi 

nowatorską formę organizacji pracy wyselekcjonowanych (tj. konkurencyjnych na poziomie 

międzynarodowym) zespołów badawczych, prowadzących komercyjną działalność naukową 

o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych, pod kierunkiem lidera 

o uznanym dorobku naukowym45. 

                                                      
38  prawo.pl/biznes/nowa-dyrektywa-ue-o-prawachautorskich-ostatecznie-

przyjeta,401322.html 
39  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości, Dz. U. 2019 poz. 836. 
40  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,44,kwiecien-2019-r.html (poz. 16).   
41   Dz. U. 2019 poz. 848. 
42  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 

r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora 

publicznego. 
43  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,44,kwiecien-2019-r.html (poz. 17). 
44   Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej 

Nauki, Dz.U. 2019 poz. 823. 
45   prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,44,kwiecien-2019-r.html (poz. 15). 

https://www.prawo.pl/biznes/nowa-dyrektywa-ue-o-prawachautorskich-ostatecznie-przyjeta/
https://www.prawo.pl/biznes/nowa-dyrektywa-ue-o-prawachautorskich-ostatecznie-przyjeta/
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,44,kwiecien-2019-r.html
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,44,kwiecien-2019-r.html
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,44,kwiecien-2019-r.html
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Zaczynają obowiązywać e-faktury 

Od 18 kwietnia w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane i usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym obowiązują e-faktury. MPiT wspólnie z brokerami, 

uruchomiło dla przedsiębiorców i jednostek publicznych bezpłatną Platformę 

Elektronicznego Fakturowania do obsługi e-faktur46.  

Ustawa o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej47  

23 kwietnia Prezydent RP podpisał ustawę zapewniającą stosowanie w Polsce 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie promowania swobodnego 

przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania 

określonych dokumentów urzędowych Unii Europejskiej48. Zasadniczym celem 

rozporządzenia jest uproszczenie procedur wzajemnego uznawania dokumentów przez 

urzędy49.  

Upowszechnianie sztucznej inteligencji w Polsce  

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) i Fundacja 

Digital Poland (FDP) podpisały porozumienie o współpracy dotyczące promowania sztucznej 

inteligencji. Podstawowym narzędziem do realizacji tego celu jest serwis 

sztucznainteligencja.org.pl. Portal powstaje przy współpracy z Ministerstwem Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).  

  

                                                      
46  gov.pl/web/rozwoj/w-przyszly-czwartek-zaczna-obowiazywac-e-faktury-min-w-

zamowieniach-publicznych (12.04.2019). 
47  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej, Dz.U. 2019 poz. 860. 
48   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 w sprawie promowania 

swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących 

przedkładania określonych dokumentów urzędowych Unii Europejskiej. 
49  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,44,kwiecien-2019-r.html (poz. 22).  

https://www.sztucznainteligencja.org.pl/
https://www.gov.pl/web/rozwoj/w-przyszly-czwartek-zaczna-obowiazywac-e-faktury-min-w-zamowieniach-publicznych
https://www.gov.pl/web/rozwoj/w-przyszly-czwartek-zaczna-obowiazywac-e-faktury-min-w-zamowieniach-publicznych
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,44,kwiecien-2019-r.html
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Maj  

Otwarcie centrum lobbingowego Business & Science Poland w Brukseli  

16 maja w Brukseli zostało otwarte centrum lobbingowe Business & Science Poland, które 

ma być wsparciem dla polskich firm.  

Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
Celem nowelizacji, podpisanej przez Prezydenta 17 maja 2019 r.50, jest dostosowanie treści 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego51. Zmiany polegają na wykreśleniu przepisów regulujących system 

profilowania pomocy dla każdego bezrobotnego, co powinno zwiększyć skuteczność tej 

pomocy52.  

Zmiany w ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

24 maja br. Prezydent RP podpisał nowelę53 dostosowującą zapisy ustawy o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej54 do przepisów UE55 w zakresie informacji 

przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc publiczną. W wyniku nowelizacji, 

w podmiotach udzielających pomocy obowiązywał będzie wyłącznie jeden tryb 

przekazywania sprawozdań albo informacji, tj. bezpośrednio, bez pośrednictwa podmiotów 

nadzorujących, przez teletransmisję danych w postaci elektronicznej z wykorzystaniem 

formularzy zamieszczonych w aplikacji SHRIMP udostępnionej w sieci teleinformatycznej 

przez Prezesa UOKiK, a w przypadku organów Krajowej Administracji Skarbowej – przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w wydzielonej sieci MF. 

                                                      
50   Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, Dz.U. 2019 poz. 986. 
51   Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r., sygn. akt K 53/16. 
52  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,45,prezydent-ustawy-maj-2019.html (poz. 8). 
53  Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1063) 
54  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362) 
55  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu. 

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,45,prezydent-ustawy-maj-2019.html
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Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 

ustaw  
24 maja Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 56. 

Wprowadzane zmiany mają na celu uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz 

zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT57.  

Japonia partnerem strategicznym UE 
27 maja Prezydent RP ratyfikował umowę o partnerstwie strategicznym między Unią 

Europejską a Japonią58. Celem Umowy jest pogłębienie wszechstronnego partnerstwa i 

usprawnienie współpracy w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania 

pomiędzy UE i Japonią. W Umowie znalazły się zobowiązania do podjęcia wspólnych działań, 

m.in. w zakresie polityki rozwojowej, gospodarczej i finansowej, ceł, podatków, współpracy 

przemysłowej, ochrony konsumentów oraz polityki miejskiej i zatrudnienia.  

Ustanowienie wieloletniego „Programu rozwoju talentów informatycznych 

na lata 2019-2029”  

28 maja rząd ustanowił program, który ma wspomagać rozwój zaawansowanych 

kompetencji cyfrowych u szczególnie uzdolnionej młodzieży, przyczyniając się do zwiększenia 

w przyszłości liczby potrzebnych na rynku specjalistów. Cele szczegółowe programu są 

spójne z kierunkami interwencji wyznaczonymi w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030) – w obszarze kapitału ludzkiego 

i społecznego.  

Fundusz Trójmorza 

29 maja Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z rumuńskim EximBankiem podpisały akt 

założycielski autorskiego Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza (Fundusz 

Trójmorza). Celem utworzenia Funduszu jest poprawienie infrastruktury regionalnej oraz 

zwiększenie konkurencyjności państw regionu Trójmorza. Fundusz ma charakter komercyjny 

i będzie działał na zasadach rynkowych. Docelowo ma zaangażować się w projekty 

infrastrukturalne o łącznej wartości 100 mld euro59.  

  

                                                      
56  Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw, Dz.U. 2019 poz. 1018. 
57  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,45,prezydent-ustawy-maj-2019.html (poz. 

10). 
58  Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym 

między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z 

drugiej strony, sporządzonej w Tokio dnia 17 lipca 2018 r., Dz.U. 2019 poz. 1039. 
59  rp.pl/Biznes/305299894-Startuje-Fundusz-Trojmorza.html (30.05.2019). 

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,45,prezydent-ustawy-maj-2019.html
https://www.rp.pl/Biznes/305299894-Startuje-Fundusz-Trojmorza.html
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Czerwiec  

Zmiany w Kodeksie pracy  

Nowelizacja Kodeksu pracy60, podpisana przez Prezydenta RP 3 czerwca 2019 r. , wprowadza 

rozwiązania mające ułatwić pracownikom egzekwowanie przysługujących im uprawnień oraz 

wzmacnia ich ochronę. Zgodnie z nowymi przepisami, każde nieuzasadnione obiektywnymi 

przyczynami nierówne (dotychczas: gorsze) traktowanie pracowników będzie uznawane 

za dyskryminację61.  

Nowelizacja ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  
6 czerwca Prezydent RP podpisał nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego62. 

W wyniku wprowadzonych zmian nadanie pisma w placówce operatora świadczącego usługi 

pocztowe powszechne w innym państwie członkowskim UE, przed upływem terminu na 

dokonanie czynności w postępowaniu administracyjnym, będzie równoznaczne 

z dochowaniem terminu do dokonania tej czynności. Ustawa rozciąga powyższą zasadę 

na pisma nadane w placówkach pocztowych państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)63.  

Ponad 129 mln euro na wsparcie badań z Funduszy norweskich i EOG  

7 czerwca została podpisana umowa między Polską i Norwegią w sprawie realizacji programu 

„Badania”, w ramach III edycji tzw. Funduszy Norweskich i EOG. Program ma na celu 

poprawę wyników polskich badań naukowych. Będzie realizowany w ramach dwóch 

komponentów: wsparcia badań podstawowych (40% alokacji programu) – zarządzany przez 

Narodowe Centrum Nauki oraz wsparcia badań aplikacyjnych (60% alokacji programu) – 

zarządzany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju64.  

Strona internetowa o 5G  

Ministerstwo Cyfryzacji z pomocą naukowców przygotowało serwis internetowy o 5G 

gov.pl/web/5g. Na stronie można m.in. znaleźć najciekawsze publikacje z polskich mediów 

na temat 5G oraz uzyskać odpowiedź eksperta w tej dziedzinie.  

                                                      
60  Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych 

ustaw, Dz.U. 2019 poz. 1043. 
61  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,46,czerwiec-2019-r.html (poz. 5).  
62  Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

administracyjnego, Dz.U. 2019 poz. 1133. 
63  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,46,czerwiec-2019-r.html (poz. 11). 
64  gov.pl/web/fundusze-regiony/ponad-129-mln-euro-na-wsparcie-badan-naukowych-w-

ramach-iii-edycji-funduszy-norweskich-i-eog  

https://www.gov.pl/web/5g
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,46,czerwiec-2019-r.html
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,46,czerwiec-2019-r.html
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/ponad-129-mln-euro-na-wsparcie-badan-naukowych-w-ramach-iii-edycji-funduszy-norweskich-i-eog
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/ponad-129-mln-euro-na-wsparcie-badan-naukowych-w-ramach-iii-edycji-funduszy-norweskich-i-eog
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Pierwsza w Polsce sieć ekspertów elektromobilności  

W ramach Pilot Maker Elektro ScaleUp 12 czerwca ruszyła internetowa sieć ekspertów 

elektromobilności. Platforma skupia osoby, które z racji wiedzy i doświadczenia mogą 

wspierać rozwój rynku e-mobility w Polsce. Platforma ułatwi specjalistom z doświadczeniem 

w elektromobilności komunikację i wspólną pracę nad pomysłami. Z narzędzia korzystają 

korporacje, uczestniczące w Pilot Maker Elektro ScaleUp jako odbiorcy technologii65.  

Grupa Kapitałowa PFR S.A. ogłosiła strategię na lata 2019-2021  
Uporządkowanie działań instytucji funkcjonujących w Grupie Kapitałowej Polski Fundusz 

Rozwoju (Grupa PFR), realizacja ponad 30 inwestycji kapitałowych, stworzenie największej 

platformy Venture Capital w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zbudowanie punktu 

kontaktu dla zainteresowanych ofertą Grupy PFR – to najważniejsze dokonania Grupy PFR 

od czasu jej stworzenia w kwietniu 2016 r. Zaprezentowana nowa strategia PFR zakłada 

dalszy rozwój dotychczasowych kierunków działań w ramach określonych centrów 

kompetencji: działalności inwestycyjnej, działalności prorozwojowej oraz CRS.  

Technologia 5G w Polsce  

19 czerwca została podpisana umowa pomiędzy Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, 

Politechniką Łódzką, Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz firmami Ericsson i Play 

w sprawie powołania w Łodzi akceleratora rozwoju 5G. Zgodnie z przyjętą przez rząd 

strategią, do końca 2025 r. siecią 5G mają być objęte większe miasta w kraju oraz główne 

ciągi komunikacyjne66.  

gov_LAB - program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego  
PARP rozpoczęła pilotaż gov_LAB – programu, którego celem jest dostarczenie administracji 

samorządowej wiedzy i umiejętności w obszarze projektowania innowacyjnych usług lub 

programów dla przedsiębiorców67. Dodatkowym efektem pilotażu będą nowe, 

zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb ostatecznych użytkowników, usługi lub programy 

dla przedsiębiorców. Pomoc udzielana jest w formie finansowania kosztów usług doradczych 

oraz szkoleniowych, świadczonych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w celu 

wypracowania i testowania instrumentu dla przedsiębiorców.  

                                                      
65  parp.gov.pl/component/content/article/57155:pierwsza -w-polsce-siec-ekspertow-

elektromobilnosci   
66  forbes.pl/technologie/technologia-5g-emilewicz-mozepoprawic-produktywnosc-polski-o-

ok-1-procpkb/dtvhrbw 
67  parp.gov.pl/govlab 

https://www.forbes.pl/technologie/technologia-5g-emilewicz-moze-poprawic-produktywnosc-polski-o-ok-1-proc-pkb/dtvhrbw
https://www.forbes.pl/technologie/technologia-5g-emilewicz-moze-poprawic-produktywnosc-polski-o-ok-1-proc-pkb/dtvhrbw
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/gov-lab-program-edukacyjny-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego


17 

Kalendarium 2019 

Nowelizacja ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach 

administracji rządowej  
25 czerwca Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK)68. 

Celem noweli jest uporządkowanie i doprecyzowanie zakresu zadań Agencji oraz 

dostosowanie nadzoru nad nią do rozwiązań obowiązujących w innych państwach 

europejskich, zwłaszcza w państwach członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). 

PAK wspiera przemysł kosmiczny, badania, użytkowanie przestrzeni kosmicznej, rozwój 

technik kosmicznych, a także wykorzystywanie wyników badań dla celów użytkowych, 

gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa państwa i naukowych69.  

Pięć polskich uczelni uzyskało status Uniwersytetu Europejskiego 

Uniwersytety: Gdański, Jagielloński, Warszawski, Opolski i Adama Mickiewicza w Poznaniu 

znalazły się wśród konsorcjów, które uzyskały status Uniwersytetu Europejskiego, czyli 

ponadnarodowego sojuszu instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE. Tworzą one sieć 

uczelni na terytorium Unii umożliwiającą studentom uzyskiwanie stopni poprzez łączenie 

studiów w kilku krajach UE. Ich powstanie ma na celu zwiększenie mobilności studentów, 

kadry akademickiej i środowiska naukowego, a także wspieranie jakości, integracji 

i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego. Każda z 17 nagrodzonych sieci 

otrzyma grant w wysokości 5 mln euro na okres 3 lat70.  

  

                                                      
68  Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz 

ustawy o działach administracji rządowej, Dz.U. 2019 poz. 1248. 
69   prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,46,czerwiec-2019-r.html (poz. 13). 
70  premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zasadach-

prowadzenia-polityki-rozwoju-2.html (28.06.2019). 

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,46,czerwiec-2019-r.html
file://///parp.local/data/Zespoly2016/DAS/Wewn/DAS.SBS/SBiS/Ania%20S/Kalendarium%202019/premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zasadach-prowadzenia-polityki-rozwoju-2.html
file://///parp.local/data/Zespoly2016/DAS/Wewn/DAS.SBS/SBiS/Ania%20S/Kalendarium%202019/premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zasadach-prowadzenia-polityki-rozwoju-2.html
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Lipiec 

„Internet Rzeczy – Polska Przyszłości” 

2 lipca na konferencji „Internet Rzeczy – Polska Przyszłości”, zaprezentowano raport „IoT 

w polskiej gospodarce” zawierający zarówno opis aktualnego stanu prawnego i otoczenia 

biznesowego branży IoT, jak i szereg rekomendacji w tym zakresie. Raport przygotowali 

członkowie Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy, utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji 

w sierpniu 2018 r.71.  

Raport o stanie sektora MŚP w Polsce 
Na stronie PARP ukazał się tegoroczny „Raport o stanie sektora małych i średnich w Polsce”, 

podsumowujący stan przedsiębiorczości MŚP w Polsce oraz ocenę koniunktury i warunków 

otoczenia biznesu przez przedsiębiorców72. 

Navoica – pierwsza polska platforma typu MOOC z nowymi kursami  
MNiSW wraz z Fundacją Młodej Nauki i partnerami, uruchomiło pierwszą polską platformę 

edukacyjną typu MOOC (ang. massive open online course) przeznaczoną dla wszystkich osób 

zainteresowanych nauką oraz zdobywaniem nowych kompetencji i umiejętności. Dzięki 

blisko 20 mln zł wsparcia z NCBR każdy zainteresowany będzie mógł skorzystać z 52 nowych, 

darmowych kursów online73. 

300 mln wsparcia dla sektora kosmicznego 

15 lipca NCBR ogłosiło konkurs „Szybka ścieżka kosmiczna”, w ramach którego 300 mln zł 

wsparcia trafi do polskich firm branży kosmicznej74. 

Europejskie banki dorzucą 10 mld euro do ekogospodarki 

Europejski Bank Inwestycyjny oraz banki rozwoju z pięciu krajów, w tym Bank Gospodarstwa 

Krajowego, będą wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym. Program współpracy 

partnerskiej, zainicjowany 18 lipca w Luksemburgu, przewiduje uruchomienie w latach 

2019–2023 inwestycji o wartości co najmniej 10 mld euro. Podejmowane działania będą 

miały na celu, m.in. zapobieganie powstawaniu odpadów, zwiększanie efektywności 

gospodarowania zasobami oraz promowanie obiegu zamkniętego we wszystkich sektorach 

                                                      
71  gov.pl/web/cyfryzacja/polska-przyszlosci-to-polska-z-internetem-rzeczy (22.07.2019). 
72  parp.gov.pl/component/content/article/57255:polski-sektor-przedsiebiorstw-2-1-mln-

podmiotow-i-10-mln-miejsc-pracy (5.07.2019). 
73  ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/najlepsi-ksztalca-sie-

online-56717/ (8.07.2019). 
74  polsa.gov.pl/wydarzenia/zapowiedzi/18-zapowiedzi/1131-szybka-sciezka-technologie-

kosmiczne-ogloszenie-konkursu-nr-5-1-1-1-2019 (15.07.2019). 

https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/raport-o-stanie-sektora-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-w-polsce-1
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/polska-przyszlosci-to-polska-z-internetem-rzeczy
file://///parp.local/data/Zespoly2016/DAS/Wewn/DAS.SBS/SBiS/Ania%20S/Kalendarium%202019/parp.gov.pl/component/content/article/57255:polski-sektor-przedsiebiorstw-2-1-mln-podmiotow-i-10-mln-miejsc-pracy
file://///parp.local/data/Zespoly2016/DAS/Wewn/DAS.SBS/SBiS/Ania%20S/Kalendarium%202019/parp.gov.pl/component/content/article/57255:polski-sektor-przedsiebiorstw-2-1-mln-podmiotow-i-10-mln-miejsc-pracy
file://///parp.local/data/Zespoly2016/DAS/Wewn/DAS.SBS/SBiS/Ania%20S/Kalendarium%202019/ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/najlepsi-ksztalca-sie-online-56717/
file://///parp.local/data/Zespoly2016/DAS/Wewn/DAS.SBS/SBiS/Ania%20S/Kalendarium%202019/ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/najlepsi-ksztalca-sie-online-56717/
file://///parp.local/data/Zespoly2016/DAS/Wewn/DAS.SBS/SBiS/Ania%20S/Kalendarium%202019/polsa.gov.pl/wydarzenia/zapowiedzi/18-zapowiedzi/1131-szybka-sciezka-technologie-kosmiczne-ogloszenie-konkursu-nr-5-1-1-1-2019
file://///parp.local/data/Zespoly2016/DAS/Wewn/DAS.SBS/SBiS/Ania%20S/Kalendarium%202019/polsa.gov.pl/wydarzenia/zapowiedzi/18-zapowiedzi/1131-szybka-sciezka-technologie-kosmiczne-ogloszenie-konkursu-nr-5-1-1-1-2019
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gospodarki. W inicjatywie, oprócz Polski, wezmą udział Francja, Włochy, Hiszpania 

i Niemcy75. 

Superbezpieczna sieć europejskiej komunikacji kwantowej 
Polska, w ramach inicjatywy EuroQCI, zaangażowała się w stworzenie sieci pozwalającej 

na komunikację z użyciem technologii kwantowych. Pod porozumieniem z 18 lipca 2019 r. 

podpisało się 10 państw, ale przedsięwzięcie jest otwarte dla wszystkich członków UE. Udział 

Polski w inicjatywie daje krajowym przedsiębiorstwom związanym z technologią kwantową 

szansę na szybszy rozwój76.  

Powołano pełnomocnika rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego 

Zadaniem nowego pełnomocnika jest koordynacja działań rządu w obszarze partnerstwa 

publiczno-prywatnego (PPP). Zgodnie z założeniami MPiT – centralnej jednostki rządowej 

odpowiedzialnej za politykę państwa w tym zakresie – do końca 2020 r. zostanie zawartych 

100 nowych umów, a wartość inwestycji realizowanych w tej formule wyniesie co najmniej 

5% nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym77. 

Dodatkowe 170 mln zł na dofinansowanie projektów sieciowych w Polsce 

Wschodniej 

Do 420 mln zł zwiększono pulę środków na dofinansowanie projektów sieciowych 

w województwach Polski Wschodniej. W aktualnej edycji konkursu wprowadzono również 

inne zmiany pozwalające na udział szerszego grona przedsiębiorców78.  

6. edycja raportu „Monitoring trendów krajowych i światowych” 
Ukazał się „Monitoring trendów innowacyjności”79 – kolejny z serii raportów PARP 

przybliżających nowe zjawiska gospodarcze, technologiczne i społeczne. 

                                                      
75  pb.pl/europejskie-banki-dorzuca-10-mld-euro-do-ekogospodarki-966211 (18.07.2019). 
76  gov.pl/web/nauka/zbudujemy-superbezpieczna-siec-europejskiej-komunikacji-kwantowej 

(19.07.2019). 
77  gov.pl/web/fundusze-regiony/nowi-ludzie-nowe-zadania-zmiany-w-ministerstwie-

inwestycji-i-rozwoju (23.07.2019). 
78  parp.gov.pl/component/content/article/57308:dodatkowe-170-mln-zl-dla-msp-z-polski-

wschodniej (23.07.2019). 
79  parp.gov.pl/component/publications/publication/monitoring-trendow-krajowych-i-

swiatowych-raport-6 (25.07.2019). 

https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/monitoring-trendow-krajowych-i-swiatowych-raport-6
file://///parp.local/data/Zespoly2016/DAS/Wewn/DAS.SBS/SBiS/Ania%20S/Kalendarium%202019/pb.pl/europejskie-banki-dorzuca-10-mld-euro-do-ekogospodarki-966211
https://www.gov.pl/web/nauka/zbudujemy-superbezpieczna-siec-europejskiej-komunikacji-kwantowej
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/nowi-ludzie-nowe-zadania-zmiany-w-ministerstwie-inwestycji-i-rozwoju
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/nowi-ludzie-nowe-zadania-zmiany-w-ministerstwie-inwestycji-i-rozwoju
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57308:dodatkowe-170-mln-zl-dla-msp-z-polski-wschodniej
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57308:dodatkowe-170-mln-zl-dla-msp-z-polski-wschodniej
https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/monitoring-trendow-krajowych-i-swiatowych-raport-6
https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/monitoring-trendow-krajowych-i-swiatowych-raport-6
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Nowelizacja stawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw 
29 lipca Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług80. Celem 

zmian jest dalsze uszczelnienie systemu podatkowego, uproszczenie rozliczeń w tych 

podatkach, a także uporządkowanie, doprecyzowanie i uzupełnienie regulacji w obszarze 

działalności gospodarczej i stosowania przez podatników przepisów podatkowych81, 

m.in. doprecyzowano zakres obowiązku rozliczania podatku VAT w obrocie produktami 

ropopochodnymi i zastąpiono deklaracje VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT.  

Ustawa o systemie instytucji rozwoju 
29 lipca Prezydent RP podpisał ustawę o systemie instytucji rozwoju82, której celem jest 

uregulowanie zasad i wzmocnienie współpracy między głównymi instytucjami państwa, 

realizującymi działania na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, tj. Polskim Funduszem 

Rozwoju, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, PARP, Korporacją Ubezpieczeń Kredytów 

Eksportowych S.A., Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., 

nazywanymi „instytucjami rozwoju”. Przyjęta ustawa zakończyła zasadniczy etap reformy 

polskich instytucji rozwojowych83. 

Wsparcie w transformacji przemysłowej (Program „Przemysł 4.0”) 

W ramach realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazującej inteligentną 

reindustrializację jako jeden z filarów nowego modelu gospodarczego dla Polski, MPiT 

przeznaczył 30 mln zł na wsparcie przedsiębiorców i instytucji w transformacji 

przemysłowej84. Działania wyłonionych w drodze konkursu Hubów Innowacji Cyfrowej mają 

koncentrować się m.in. na działaniach informacyjnych, edukacyjnych i doradczych85. 

Wirtualna Katedra Etyki i Prawa 

Badania i analiza wyzwań dotyczących prawa oraz etyki w odniesieniu do Sztucznej 

Inteligencji (AI) i jej powiązań z innymi technologiami – to główne zadania, zainaugurowanej 

31 lipca, Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa. Katedra ma proponować rządowi działania 

                                                      
80  Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw, Dz.U. 2019 poz. 1520. 
81  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,47,lipiec-2019-r-.html (poz. 13). 
82  Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju, Dz.U. 2019 poz. 1572. 
83  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,47,lipiec-2019-r-.html (poz. 17). 
84  gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/program-przemysl-40-30-mln-zlotych-z-mpit-

na-wsparcie-przedsiebiorcow-w-transformacji-przemyslowej (30.07.2019). 
85  Pierwsze Huby Cyfrowe zostały wyłonione w październiku 2019 r. Patrz: 

gov.pl/web/rozwoj/mpit-wylonilo-pierwsze-huby-innowacji-cyfrowych (29.10.2019). 

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,47,lipiec-2019-r-.html
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001572
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,47,lipiec-2019-r-.html
https://www.gov.pl/web/rozwoj/program-przemysl-40-30-mln-zlotych-z-mpit-na-wsparcie-przedsiebiorcow-w-transformacji-przemyslowej
https://www.gov.pl/web/rozwoj/program-przemysl-40-30-mln-zlotych-z-mpit-na-wsparcie-przedsiebiorcow-w-transformacji-przemyslowej
https://www.gov.pl/web/rozwoj/mpit-wylonilo-pierwsze-huby-innowacji-cyfrowych
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wspierające rozwój i stosowanie rozwiązań wykorzystujących AI, w tym rozwiązania prawne. 

Wynik badań i analiz Wirtualnej Katedry mają być powszechnie dostępne86.  

  

                                                      
86  gov.pl/web/cyfryzacja/rusza-wirtualna-katedra-etyki-i-prawa (31.01.2019). 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rusza-wirtualna-katedra-etyki-i-prawa
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Sierpień 

Ustawa wprowadzająca prostą spółkę akcyjną (PSA) 

2 sierpnia Prezydent RP podpisał nowelizację Kodeksu spółek handlowych87 wprowadzającą 

prostą spółkę akcyjną (PSA) – nowoczesną formę prowadzenia działalności, mającą 

wzmocnić rozwój startupów i zwiększyć ich konkurencyjność. Najważniejsze cechy PSA to: 

szybka i prosta rejestracja przez Internet, elektronizacja procedur, złotówka kapitału na start 

oraz brak barier wyjścia. Nowelizacja umożliwi innowacyjnym przedsiębiorcom łatwiejsze niż 

obecnie założenie spółki i pozyskanie kapitału potrzebnego do rozwoju działalności. Ustawa 

jest ostatnią z pakietu 100 zmian dla firm przygotowanych przez MPiT88.  

Powstała Interaktywna Mapa Inwestycji 

Zaprezentowana przez Premiera interaktywna Mapa Inwestycji to nowoczesne narzędzie 

pozwalające sprawdzić, jakie działania na danym terenie zrealizowano z pieniędzy 

publicznych oraz jakie kwoty z budżetu państwa zostały przeznaczone na lokalne inwestycje 

po 16 listopada 2015 r.89  

Pakiet Przyjazne Prawo 

6 sierpnia Prezydent RP przyjął nowelizację 69 ustaw (tzw. Pakiet Przyjazne Państwo)90. 

Do zmian wynikających z Pakietu należą, m.in.: prawo do błędu dla początkujących 

przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, rozszerzenie tzw. ochrony konsumenckiej 

na przedsiębiorców, możliwość wykonywania rzemiosła w formie spółki, łatwiejsza sukcesja, 

czy wydłużenie okresu na składanie oświadczeń przez odbiorców energii elektrycznej. 

Większość zmian weszła w życie 1 stycznia 2020 r. Pakiet jest komplementarny wobec 100 

zmian dla firm, Konstytucji Biznesu, Pakietu MŚP oraz innych ułatwień dla przedsiębiorców91. 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych 

6 sierpnia Prezydent RP podpisał nowelizację ustaw ograniczających zatory płatnicze92. Nowe 

regulacje mają wpłynąć na zwiększenie dyscypliny płatniczej w obrocie gospodarczym oraz 

wzmocnić ochronę prawną MŚP w stosunku do dużych firm. Wśród przyjętych rozwiązań są: 

                                                      
87  Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz 

niektórych innych ustaw, Dz.U. 2019 poz. 1655. 
88  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,48,sierpien-2019-r.html (poz. 5). 
89  premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-mateusz-morawiecki-mapa-inwestycji-

to-swego-rodzaju-raport-skladany.html (2.08.2019). 
90  Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń 

regulacyjnych, Dz.U. 2019 poz. 1495. 
91  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,48,sierpien-2019-r.html (poz. 10). 
92  Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów 

płatniczych, Dz.U. 2019 poz. 1649. 

https://www.gov.pl/web/mapa-inwestycji
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,48,sierpien-2019-r.html
file://///parp.local/data/Zespoly2016/DAS/Wewn/DAS.SBS/SBiS/Ania%20S/Kalendarium%202019/premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-mateusz-morawiecki-mapa-inwestycji-to-swego-rodzaju-raport-skladany.html
file://///parp.local/data/Zespoly2016/DAS/Wewn/DAS.SBS/SBiS/Ania%20S/Kalendarium%202019/premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-mateusz-morawiecki-mapa-inwestycji-to-swego-rodzaju-raport-skladany.html
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,48,sierpien-2019-r.html
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krótsze terminy płatności, kary pieniężne za opóźnienia, ulga na tzw. złe długi w CIT i PIT 

(obowiązuje już w przypadku VAT)93. 

Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
6 sierpnia Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu94. 

W wyniku zmian dodatek za staż pracy został włączony do katalogu elementów składowych 

wynagrodzenia za pracę, które nie są brane pod uwagę przy obliczaniu wysokości 

minimalnego wynagrodzenia pracownika95.  

Ustawę wprowadzająca rekompensaty dla branż energochłonnych 

9 sierpnia Prezydent RP podpisał ustawę umożliwiającą uzyskanie przez przedsiębiorstwa 

z branż energochłonnych (np. chemiczna, papiernicza) rekompensat za zawarte w cenie 

energii koszty nabycia uprawnień do emisji CO2
96. System rekompensat obejmie ok. 300 

przedsiębiorstw, których rentowność jest istotnie zagrożona w wyniku wzrostu cen energii 

elektrycznej, i będzie służył utrzymaniu konkurencyjności polskiego przemysłu względem 

firm zagranicznych a także utrzymaniu miejsc pracy w tych przedsiębiorstwach oraz u ich 

kooperantów. Taka możliwość wynika wprost z dyrektywy EU ETS97 a potwierdzona została 

w Wytycznych w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2012 r. 

Ustawa jest jednym z elementów, opracowanego przez MPiT i przyjętego w maju 2018 r. 

przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, kompleksowego pakietu dla mniejszych 

ośrodków przemysłowych, w ramach którego wprowadzono takie rozwiązania jak obniżenie 

akcyzy na prąd, obniżenie opłaty przejściowej czy ulga w opłacie kogeneracyjnej98. Komisja 

Europejska zatwierdziła plan wypłaty rekompensat 31 sierpnia 2019 r. Szacunkowy budżet 

na lata 2019-2020 to 1,78 mld zł99. 

                                                      
93  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,48,sierpien-2019-r.html (poz. 8). 
94  Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

Dz.U. 2019 poz. 1564. 
95  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,48,sierpien-2019-r.html (poz. 11). 
96  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,48,sierpien-2019-r.html (pkt 21). 
97  Dotyczącej unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. 
98  gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/prezydent-podpisal-ustawe-wprowadzajaca-

rekompensaty-dla-branz-energochlonnych (12.08.2019). 
99  Komisja Europejska zatwierdziła plan wypłaty rekompensat 31 sierpnia 2019 r. 

Szacunkowy budżet na lata 2019-2020 2019 r. to 1,78 mld zł. Patrz: 

edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56891,3-wrzesnia-2019/69358,Gazeta-

Prawna/702130,Bruksela-zatwierdzila-rekompensaty-dla-przedsiebiorstw-

energochlonnych.html (3.09.2019). 

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,48,sierpien-2019-r.html
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,48,sierpien-2019-r.html
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,48,sierpien-2019-r.html
https://www.gov.pl/web/rozwoj/prezydent-podpisal-ustawe-wprowadzajaca-rekompensaty-dla-branz-energochlonnych
https://www.gov.pl/web/rozwoj/prezydent-podpisal-ustawe-wprowadzajaca-rekompensaty-dla-branz-energochlonnych
file://///parp.local/data/Zespoly2016/DAS/Wewn/DAS.SBS/SBiS/Ania%20S/Kalendarium%202019/edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56891,3-wrzesnia-2019/69358,Gazeta-Prawna/702130,Bruksela-zatwierdzila-rekompensaty-dla-przedsiebiorstw-energochlonnych.html
file://///parp.local/data/Zespoly2016/DAS/Wewn/DAS.SBS/SBiS/Ania%20S/Kalendarium%202019/edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56891,3-wrzesnia-2019/69358,Gazeta-Prawna/702130,Bruksela-zatwierdzila-rekompensaty-dla-przedsiebiorstw-energochlonnych.html
file://///parp.local/data/Zespoly2016/DAS/Wewn/DAS.SBS/SBiS/Ania%20S/Kalendarium%202019/edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56891,3-wrzesnia-2019/69358,Gazeta-Prawna/702130,Bruksela-zatwierdzila-rekompensaty-dla-przedsiebiorstw-energochlonnych.html
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Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii 

9 sierpnia Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii100. 

Celem noweli jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz umożliwienie 

przeprowadzenia aukcji na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE). 

Elementem ustawy jest tzw. Pakiet prosumencki, na mocy którego przedsiębiorcy mogą 

produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki rozliczać w korzystnym systemie. 

Ustawa umożliwia także tworzenie spółdzielni energetycznych na terenie gmin wiejskich 

i miejsko-wiejskich, które mają prawo do rozliczania energii elektrycznej w systemie 

opustów101.  

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 
14 sierpnia Prezydent RP podpisał nowelizację Kodeksu karnego102. Jej najważniejsze cele to: 

przyspieszenie i usprawnienie postępowań karnych, przeciwdziałanie obstrukcji procesowej 

stron oraz otwarcie postępowania w sprawach karnych na nowe możliwości wynikające 

z postępu technologicznego103. 

Instytucje publiczne dostępne dla wszystkich 

14 sierpnia Prezydent RP podpisał ustawę o zapewnianiu dostępności 104, której celem jest 

wprowadzenie zmian umożliwiających osobom ze szczególnymi potrzebami samodzielne 

korzystanie z usług publicznych. Określa ona środki znoszące lub niwelujące bariery 

wyłącznie w odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych i podmiotów 

finansowanych ze środków publicznych. Ustawa tworzy również Fundusz Dostępności 

mający wspierać działania w zakresie zapewniania i poprawy dostępności105.  

Szkoła dla innowatora 

19 sierpnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ogłosiło konkurs na wybór 

operatora pilotażowego projektu „Szkoła dla Innowatora”. Jest on wspólną inicjatywą MPiT 

oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, której celem jest wypracowanie i przetestowanie 

                                                      
100  Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1524). 
101  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,48,sierpien-2019-r.html (poz. 22), 

gov.pl/web/rozwoj/przedsiebiorcy-stali-sie-prosumentami 
102  Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz 

niektórych innych ustaw, Dz.U. 2019 poz. 1694. 
103  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,48,sierpien-2019-r.html (poz. 29). 
104  Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, Dz.U. 2019 poz. 1696. 
105  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,48,sierpien-2019-r.html (poz. 35). 

file://///parp.local/data/Zespoly2016/DAS/Wewn/DAS.SBS/SBiS/Ania%20S/Kalendarium%202019/prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,48,sierpien-2019-r.html
https://www.gov.pl/web/rozwoj/przedsiebiorcy-stali-sie-prosumentami
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,48,sierpien-2019-r.html
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,48,sierpien-2019-r.html
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w mikroskali rozwiązań służących kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych 

w systemie oświaty oraz opracowanie rekomendacji w tym zakresie106. 

10 nowych rad sektorowych ds. kompetencji 
System Rad ds. Kompetencji odgrywa kluczową rolę w realizacji głównych celów Strategii 

na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze „Kapitał ludzki i społeczny”. Od 2016 r. 

powstało 7 takich Rad. Na dofinansowanie funkcjonowania 10 nowych PARP przeznaczyła 

blisko 17,5 mln zł ze środków POWER w ramach poddziałania 2.12 „Zwiększenie wiedzy 

o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”107. 

Projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 

Resort pracy opublikował projekt Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do roku 2020 

(z perspektywą do 2030 r.). Dokument zawiera zaktualizowane rekomendacje dotyczące 

perspektyw rozwoju na rynku pracy. W opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej (MRPiPS) w najbliższych latach kluczową rolę odgrywać będzie aktywizacja 

zawodowa rezerw kapitału ludzkiego z grup dotychczas szczególnie zagrożonych 

bezrobociem i dezaktywizacją. Raport mówi też m.in. o potrzebie stworzenia kompleksowej 

polityki migracyjnej, która pomoże przyciągnąć pracowników i przedsiębiorców z zagranicy 

oraz wesprze pracodawców poszukujących pracowników za granicą108. 

Otwarcie Centralnego Domu Technologii w Warszawie  

Centralny Dom Technologii (CDT) został powołany w czerwcu 2019 r. z inicjatywy Polskiego 

Funduszu Rozwoju. Mieści się przy ulicy Kruczej 50, w miejscu dawnego Centralnego Domu 

Towarowego. CDT ma popularyzować metodykę nauczania STEAM (ang. Science, 

Technology, Engineering, the Arts, Mathematics) – czyli edukację rozwijającą kompetencje 

interdyscyplinarne109. 

Obowiązkowy split payment 

29 sierpnia Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług110. 

Nowela wprowadziła obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP). 

Od 1 listopada 2019 r. zapłata za faktury dotyczące czynności wymienionych w załączniku 

nr 15 do ustawy o VAT, gdy kwota należności wynosi min. 15 tys. zł, musi być dokonana 

                                                      
106  gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/szkola-dla-innowatora--start-konkursu 

(19.08.2019). 
107  parp.gov.pl/component/content/article/57416:10-nowych-rad-sektorowych 

(19.08.2019). 
108  gov.pl/web/rodzina/projekt-strategii-rozwoju-kapitalu-ludzkiego-do-roku-2020--z-

perspektywa-do-2030-r (21.08.2019). 
109  gov.pl/web/cyfryzacja/wspieramy-budowanie-cyfrowych-kompetencji (26.08.2019). 
110  Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw, Dz.U. 2019 poz. 1751. 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/szkola-dla-innowatora--start-konkursu
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57416:10-nowych-rad-sektorowych
https://www.gov.pl/web/rodzina/projekt-strategii-rozwoju-kapitalu-ludzkiego-do-roku-2020--z-perspektywa-do-2030-r
https://www.gov.pl/web/rodzina/projekt-strategii-rozwoju-kapitalu-ludzkiego-do-roku-2020--z-perspektywa-do-2030-r
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/wspieramy-budowanie-cyfrowych-kompetencji
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za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (na dwa rachunki dostawcy – oddzielny dla 

wartości netto i dla VAT). Nowela zakłada również m.in. uproszczenie systemu stawek VAT 

oraz wprowadzenie nowego instrumentu – wiążącej informacji stawkowej (WIS)111. 

  

                                                      
111  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,48,sierpien-2019-r.html (pkt 42). 

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,48,sierpien-2019-r.html
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Wrzesień 

Biała lista czynnych podatników VAT 

1 września wdrożony został elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT (tzw. biała lista). 

Podatnicy, zanim przeleją kontrahentom należność, będą musieli sprawdzić, czy dostawca 

figuruje na białej liście i czy w wykazie widnieje numer rachunku, na który ma trafić zapłata 

za transakcję o wartości powyżej 15 tys. zł. Biała lista zastąpiła trzy wcześniej obowiązujące 

wykazy: podatników zarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru. 

22. edycja konkursu Polski Produkt Przyszłości 
Konkurs promuje najbardziej innowacyjne wyroby i technologie opracowane w Polsce. 

Po raz pierwszy uczestnicy Konkursu rywalizują nie o grant, ale o nagrody finansowe 

w wysokości do 100 tys. zł. W konkursie mogą wziąć udział instytucje szkolnictwa wyższego 

i nauki, ich sieci oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski112.  

Nowa edycja Funduszy norweskich i EOG  

12 września ruszyła III edycja Funduszy norweskich i EOG przeznaczona m.in. na rozwój 

przedsiębiorczości i innowacji. Polska jest niezmiennie największym beneficjentem środków 

pochodzących z Funduszy norweskich i EOG – zagospodarowała ponad 1 mld euro, 

a w ramach III edycji pula wynosi ponad 809 mln euro (prawie 3,5 mld zł). PARP 

we współpracy z Innovation Norway będzie prowadzić program „Rozwój Przedsiębiorczości 

i Innowacje”, z budżetem 100 mln euro. Program pozwoli na wzmocnienie konkurencyjności 

polskich MŚP poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań113.  

Nowy cykl wydarzeń Startup Poland Camp x PARP  

Startup Poland Camp to cykl regionalnych, networkingowych wydarzeń startupowych 

skierowanych do początkujących przedsiębiorców. Każde wydarzenie to 3-4 wystąpienia 

znanych przedsiębiorców, inwestorów, którzy zdradzą jak skutecznie rozwijać swoją firmę. 

PARP jest oficjalnym partnerem cyklu 2019114.  

                                                      
112  parp.gov.pl/component/content/article/57467:rusza-xxii-konkurs-polski-produkt-

przyszlosci (4.09.2019). 
113  parp.gov.pl/component/content/article/57516:nowa-edycja-funduszy-norweskich-i-

eog-w-polsce-czas-start (12.09.2019). 
114  parp.gov.pl/component/content/article/57519:rusza-nowy-cykl-wydarzen-startup-

poland-camp-x-parp (12.09.2019). 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57467:rusza-xxii-konkurs-polski-produkt-przyszlosci
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57467:rusza-xxii-konkurs-polski-produkt-przyszlosci
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57516:nowa-edycja-funduszy-norweskich-i-eog-w-polsce-czas-start
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57516:nowa-edycja-funduszy-norweskich-i-eog-w-polsce-czas-start
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57519:rusza-nowy-cykl-wydarzen-startup-poland-camp-x-parp
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57519:rusza-nowy-cykl-wydarzen-startup-poland-camp-x-parp
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Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw  
6 września Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (tzw. megaustawa)115. Jej celem jest usunięcie istniejących barier 

administracyjno-prawnych dla budowy sieci szerokopasmowych, a przez to umożliwienie 

realizacji przez Polskę celów zawartych w Narodowym Planie Szerokopasmowym oraz 

zobowiązań w zakresie zapewnienia dostępu do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, 

wynikających z członkostwa w UE. Dzięki ustawie możliwy będzie dostęp do szybszego 

Internetu (sieci 5G)116. Test takiej sieci rozpoczął się w Warszawie117.  

Nowelizacja ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw 

Nowelizacja Prawa upadłościowego118 – podpisana przez Prezydenta RP 6 września 2019 r. – 

wprowadza m.in. szczegółowe regulacje dotyczące postępowania o zawarcie układu 

na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. 

Umożliwia także ogłoszenie upadłości przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej 

w uproszczonej procedurze bez wyznaczania sędziego-komisarza i zwiększa ochronę byłych 

małżonków przed skutkami upadłości konsumenckiej119.  

Projekt Mapy Drogowej GOZ 

10 września Rada Ministrów przyjęła projekt Mapy Drogowej GOZ – dokumentu 

zawierającego zestaw narzędzi i konkretnych działań mających na celu stworzenie warunków 

do wdrożenia w Polsce gospodarki o obiegu zamkniętym. Podstawą koncepcji GOZ jest 

założenie, że wszystkie elementy łańcucha produkcyjnego – produkty, materiały oraz 

surowce – pozostają w obiegu tak długo, jak jest to możliwe. Natomiast wytwarzanie 

odpadów powinno być ograniczone do minimum. Projekt dokumentu jest wynikiem prac 

grup roboczych działających w Zespole ds. gospodarki o obiegu zamkniętym oraz szerokich 

konsultacji publicznych. Wzięło w nich udział ponad 200 partnerów społeczno-

gospodarczych, a także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Mapa 

Drogowa GOZ jest jednym z projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju120.  

                                                      
115  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2019 poz. 1815. 
116  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,49,wrzesien-2019-r.html (poz. 1). 
117  gov.pl/web/cyfryzacja/siec-piatej-generacji-coraz-blizej--nowe-przepisy-i-kolejne-

testy-w-warszawie (10.09.2019). 
118  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz 

niektórych innych ustaw, Dz.U. 2019 poz. 1802. 
119  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,49,wrzesien-2019-r.html (poz. 2). 
120  gov.pl/web/rozwoj/rada-ministrow-przyjela-projekt-mapy-drogowej-goz 

(10.09.2019) 

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,49,wrzesien-2019-r.html
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/siec-piatej-generacji-coraz-blizej--nowe-przepisy-i-kolejne-testy-w-warszawie
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/siec-piatej-generacji-coraz-blizej--nowe-przepisy-i-kolejne-testy-w-warszawie
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,49,wrzesien-2019-r.html
https://www.gov.pl/web/rozwoj/rada-ministrow-przyjela-projekt-mapy-drogowej-goz
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Przyjęcie „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030” 

17 września Rada Ministrów przyjęła projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 

(KSRR) – podstawowy dokument strategiczny polityki regionalnej państwa. Główne cele 

strategii to zwiększenie spójności rozwoju kraju, wzmacnianie regionalnych przewag 

konkurencyjnych oraz podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych 

terytorialnie. Dokument wskazuje obszary, do których powinna trafiać szczególna pomoc121. 

Strategia zakłada też kontynuację działań zmierzających do podniesienia jakości kapitału 

ludzkiego i społecznego oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, a także rozwijanie 

kompetencji administracji publicznej oraz zwiększenie roli i odpowiedzialności samorządów 

lokalnych w podejmowaniu decyzji o polityce rozwoju w skali lokalnej122.  

Zmiany w PIT  

17 września Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o PIT123. Nowela zakłada obniżenie 

stawki podatku z 18% do 17% – przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32% dla dochodów 

przekraczających 85 528 zł – oraz podniesienie kosztów uzyskania przychodu. Szacuje się, 

że beneficjentami zmian będzie około 25 mln podatników. Zmiana dotyczy zarówno 

pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, jak i osób osiągających dochody 

na podstawie umów o dzieło i zlecenia, prowadzących działalność gospodarczą. Niższa 

stawka PIT będzie obowiązywać już od 1 października 2019 r.124. 

Polsko-rumuńskie porozumienie na rzecz przedsiębiorczości 

W Bukareszcie podpisano polsko-rumuńskie porozumienie, które pozwoli zwiększyć handel 

oraz zacieśnić współpracę w zakresie ułatwiania ścieżki wzrostu i rozwoju dla MŚP125.  

Raport z badania Bilans Kapitału Ludzkiego 

PARP opublikowała najnowsze wyniki z badania Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL), które 

potwierdzają występowanie w Polsce silnej zależności pomiędzy inwestycjami 

                                                      
121  Są to: skupiska gmin wiejskich i powiązane z nimi funkcjonalnie małe miasta poniżej 

20 tys. mieszkańców o największej koncentracji problemów rozwojowych i w największym 

stopniu zagrożone trwałą marginalizacją (kumulacja tych obszarów występuje głównie 

w pasie północnej i wschodniej części kraju); miasta średnie tracące funkcje społeczno-

gospodarcze; wschodnia Polska i Śląsk. 
122  premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-przyjecia-krajowej-

strategii-rozwoju-regionalnego-2030.html (17.09.2019). 
123  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 

niektórych innych ustaw, Dz.U. 2019 poz. 1835. 
124  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,49,wrzesien-2019-r.html (pkt 9). 
125  gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/polsko-rumunskie-porozumienie-na-rzecz-

przedsiebiorczosci (18.09.2019). 

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-przyjecia-krajowej-strategii-rozwoju-regionalnego-2030.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-przyjecia-krajowej-strategii-rozwoju-regionalnego-2030.html
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,49,wrzesien-2019-r.html
https://www.gov.pl/web/rozwoj/polsko-rumunskie-porozumienie-na-rzecz-przedsiebiorczosci
https://www.gov.pl/web/rozwoj/polsko-rumunskie-porozumienie-na-rzecz-przedsiebiorczosci
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w kompetencje zasobów ludzkich a potencjałem innowacyjnym i wzrostem firmy. 

Raport jest dostępny na stronie Agencji126. 

Uchwała RM zmieniająca uchwałę ws. przyjęcia „Programu Zintegrowanej 

Informatyzacji Państwa”  

Rada Ministrów przedłużyła okres realizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa 

do 2022 r. (wcześniej planowano jego zakończenie w roku 2019). Głównym celem programu 

jest modernizacja administracji publicznej i usprawnienie funkcjonowania państwa 

z wykorzystaniem technologii cyfrowych127.  

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku 
24 września rząd przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju 

Transportu do 2030 roku”128. Dokument zakłada m.in. realizację 22 projektów strategicznych 

wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz zwiększenie ilości 

samochodów elektrycznych i hybrydowych (planuje się, że ich liczba do 2030 r. może 

osiągnąć ponad 600 tys. sztuk)129. 

Internet szansą dla polskich eksporterów 

Raport „Cyfrowy eksport – szanse i perspektywy dla polskich przedsiębiorstw”, 

przygotowany przez firmę PwC dla MPiT, wskazuje na wzrostowy trend e-eksportu, którego 

wartość jest obecnie szacowana na ponad 27 mld zł. Nadal jednak, w porównaniu z innymi 

państwami UE, Polska posiada niski odsetek firm prowadzących ten typ działalności 

(ok. 4% vs. średnia unijna 7%)130.  

  

                                                      
126  parp.gov.pl/component/publications/publication/aktywnosc-zawodowa-i-

edukacyjna-doroslych-polakow-wobec-wyzwan-wspolczesnej-gospodarki (10.09.2019). 
127  premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-

przyjecia-programu-rozwoju-program-0.html (24.09.2019). 
128  Tym samym przestaje obowiązywać Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z 

perspektywą do 2030 r.) przyjęta przez RM w 2013 r. oraz strategia ponadregionalna 

„Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku” z 2008 r. 
129  premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-przyjecia-strategii-

zrownowazonego-rozwoju-transportu-do.html (24.09.2019). 
130  gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/wartosc-polskiego-e-eksportu-moze-

wzrosnac-o-400-do-110-mld-zl (24.09.2019). 

https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/aktywnosc-zawodowa-i-edukacyjna-doroslych-polakow-wobec-wyzwan-wspolczesnej-gospodarki
https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/aktywnosc-zawodowa-i-edukacyjna-doroslych-polakow-wobec-wyzwan-wspolczesnej-gospodarki
https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/aktywnosc-zawodowa-i-edukacyjna-doroslych-polakow-wobec-wyzwan-wspolczesnej-gospodarki
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-przyjecia-programu-rozwoju-program-0.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-przyjecia-programu-rozwoju-program-0.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-przyjecia-strategii-zrownowazonego-rozwoju-transportu-do.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-przyjecia-strategii-zrownowazonego-rozwoju-transportu-do.html
https://www.gov.pl/web/rozwoj/wartosc-polskiego-e-eksportu-moze-wzrosnac-o-400-do-110-mld-zl
https://www.gov.pl/web/rozwoj/wartosc-polskiego-e-eksportu-moze-wzrosnac-o-400-do-110-mld-zl
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Październik 

Zmiany w „Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu 

dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023” 

Najważniejsze zmiany w Programie, przyjęte Uchwałą Rady Ministrów w dniu 1 października, 

to: większy budżet – prawie 2,6 mld zł; dłuższy okres obowiązywania – do 2030 r.; nowe 

kryteria oceny i tzw. warunków wstępnych dla inwestycji, co pozwoli zwiększyć udział 

w Programie rodzimego biznesu131. 

Rząd przyjął Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego 

1 października Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), która 

zakłada zwiększenie dostępu do finansowania dla polskich przedsiębiorstw, w szczególności 

sektora MŚP. SRRK identyfikuje 20 najważniejszych barier dla rozwoju rynku kapitałowego 

w Polsce (przede wszystkim długoterminowych) i proponuje dla nich 90 konkretnych 

rozwiązań. SRRK powstała we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju 

i stanowi realizację jednego z postulatów zawartych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju. Będzie realizowana w latach 2019-2023132.  

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych  
13 października weszły w życie przepisy o utworzeniu Centralnego Rejestru Beneficjentów 

Rzeczywistych (CRBR). Gromadzone są w nim i przetwarzane informacje o beneficjentach 

rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad 

spółką. Od daty utworzenia CRBR wszystkie spółki z siedzibą w Polsce mają pół roku na 

ustalenie, kto jest wobec nich beneficjentem rzeczywistym i na wpisanie tej osoby (lub osób) 

do Rejestru. Podstawowe zasady prowadzenia CRBR wynikają z ustawy z 1 marca 2018 r. 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu133.  

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych 

14 października Prezydent RP podpisał nową ustawę Prawo zamówień publicznych134.  

Jej celem jest całościowe uregulowanie problematyki zamówień publicznych. Zdaniem 

autorów, nowe przepisy pozwolą lepiej zadbać o interesy podwykonawców, zapewnią MŚP 

większe możliwości korzystania ze skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej oraz 

ograniczą formalności w postępowaniach niekonkurencyjnych. Ustawa doprecyzowuje też 

                                                      
131  gov.pl/web/rozwoj/niemal-26-mld-zl-na-inwestycje-o-istotnym-znaczeniu-dla-

gospodarki (1.10.2019). 
132  gov.pl/web/finanse/rzad-przyjal-strategie-rozwoju-rynku-kapitalowego (1.10.2019). 
133  gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych (11.10.2019). 
134  Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2019 poz. 

2019; Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

zamówień publicznych, Dz.U. 2019 poz. 2020. 

https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/sejm-uchwalil-nowe-prawo-zamowien-publicznych,131858.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/sejm-uchwalil-nowe-prawo-zamowien-publicznych,131858.html
https://www.gov.pl/web/rozwoj/niemal-26-mld-zl-na-inwestycje-o-istotnym-znaczeniu-dla-gospodarki
https://www.gov.pl/web/rozwoj/niemal-26-mld-zl-na-inwestycje-o-istotnym-znaczeniu-dla-gospodarki
https://www.gov.pl/web/finanse/rzad-przyjal-strategie-rozwoju-rynku-kapitalowego
https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych
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przepisy dotyczące trybów negocjacyjnych oraz usprawnia procedurę udzielania zamówień 

publicznych w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych. Przepisy wejdą w życie 

z dniem 1 stycznia 2021 r.135 

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji publicznej 

14 października Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o postepowaniu egzekucyjnym 

w administracji publicznej136. Nowela ma na celu uproszczenie i usprawnienie procedur, 

m.in. zmienia zasady wszczęcia postępowania egzekucyjnego, reguluje egzekucję z majątku 

wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, modyfikuje niektóre środki egzekucyjne 

i zmienia zasady dotyczące kolejności zaspokojenia należności137. 

Podpisano rozporządzenie ws. nowego JPK_VAT 
Od 1 kwietnia 2020 r. duzi przedsiębiorcy będący podatnikami VAT, a od 1 lipca 2020 r., 

pozostali podatnicy VAT będą składać nowy JPK_VAT, obejmujący dwie części: deklarację 

i ewidencję. Zniesienie obowiązku obsługi odrębnych plików upraszcza rozliczenie z urzędem 

skarbowym i zmniejsza obciążenia sprawozdawcze podatników. Elementy nowego JPK_VAT 

określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 

2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych 

i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług138 oraz opracowany na jego podstawie 

wzór schematu JPK_VAT, który jest dostępny na stronie Portalu Podatkowego139. 

Zmiany i nowości w POIR 

Głównym tematem ostatniego w 2019 r. Komitetu Monitorującego program Inteligentny 

Rozwój były nowe kryteria konkursowe. Zdecydowano, że kolejne konkursy mają być 

możliwie najbardziej uproszczone, a wnioskodawcy otrzymają wsparcie przy 

przygotowywaniu wniosków140.  

Porozumienie o współpracy w zakresie eksploracji kosmosu 

24 października przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) i amerykańskiej 

National Aeronautics and Space Administration (NASA) podpisali porozumienie o współpracy 

                                                      
135  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,50,pazdziernik-2019-r-.html (poz. 13 i 14). 
136  Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2019 poz. 2070. 
137  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,50,pazdziernik-2019-r-.html (poz. 9). 
138  Dz.U. z 2019 r., poz. 1988. 
139  gov.pl/web/finanse/podpisano-rozporzadzenie-ws-nowego-jpkvat (18.10.2019). 
140  gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/zmiany-i-nowosci--podsumowanie-komitetu-

monitorujacego-poir (23.10.2019). 

https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/https:/www.podatki.gov.pl
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,50,pazdziernik-2019-r-.html
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,50,pazdziernik-2019-r-.html
https://www.gov.pl/web/finanse/podpisano-rozporzadzenie-ws-nowego-jpkvat
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zmiany-i-nowosci--podsumowanie-komitetu-monitorujacego-poir
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zmiany-i-nowosci--podsumowanie-komitetu-monitorujacego-poir
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w zakresie eksploracji kosmosu. W sektorze kosmicznym działa ponad 350 polskich 

przedsiębiorstw141. 

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu 

25 października Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu 

brudnych pieniędzy 142, której celem jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z maja 2015 roku143 w sprawie 

zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania 

terroryzmu144. Zmiany uzupełniają wcześniejsze luki prawne dotyczące, m.in.: obowiązków 

informacyjnych firm i uprawnień kontrolnych organów administracji.  

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym 

25 października nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym145 uzyskała podpis Prezydenta RP. 

Nowela ma na celu obniżenie stawek podatku akcyzowego dla samochodów o napędzie 

hybrydowym spalinowo-elektrycznym. Nowe stawki akcyzy to: a) 1,55% podstawy 

opodatkowania – obejmująca samochody o napędzie hybrydowym, o pojemności silnika 

spalinowego 2.000 cm3 lub niższej, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana 

przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania; b) 9,3% podstawy opodatkowania – 

obejmująca samochody o napędzie hybrydowym, o pojemności silnika spalinowego 

w przedziale powyżej 2.000 cm3 do 3.500 cm3, w którym energia elektryczna nie jest 

akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, a także w którym energia 

elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. 

Polska Strategia Cyberbezpieczeństwa na lata 2019-2024 

29 października premier podpisał Strategię Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-24. 

Dokument określa strategiczne cele rządu polskiego w zakresie cyberbezpieczeństwa 

i zastępuje Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 

                                                      
141  gov.pl/web/rozwoj/porozumienie-o-wspolpracy-w-zakresie-eksploracji-kosmosu 

(24.10.2019). 
142  Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz.U. 2019 poz. 2088; patrz też: 

prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,50,pazdziernik-2019-r-.html 
143  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. 
144  Nowa Dyrektywa zmienia rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

648/2012 i uchyla dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz 

dyrektywę Komisji 2006/70/WE 
145  Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, Dz.U. 

2019 poz. 2116, patrz też: prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,50,pazdziernik-

2019-r-.html 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/porozumienie-o-wspolpracy-w-zakresie-eksploracji-kosmosu
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,50,pazdziernik-2019-r-.html
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,50,pazdziernik-2019-r-.html
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,50,pazdziernik-2019-r-.html
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2017-2022. Jednym z celów strategii jest rozwijanie świadomości społecznej w obszarze 

bezpiecznego korzystania z wirtualnej przestrzeni146. 

Granty na Eurogranty, nowy instrument wsparcia PARP 
PARP poinformował, że w zmienionym harmonogramie naborów dla POIR wprowadzono 

nowy instrument (poddziałanie POIR 2.3.6 Granty na Eurogranty) wspierający polskich 

przedsiębiorców starających się o dofinansowanie w ramach programów UE zarządzanych 

przez KE. Ogłoszenie o konkursie wraz z dokumentacją opublikowano 19 grudnia 2019 r. 

Hyper Poland pokazuje swój pomysł na szybką kolej magnetyczną 

W Warszawie odbyły się pierwsze testy prototypu technologii magrail. Polski startup Hyper 

Poland zaprezentował swój pomysł na to, jak przekształcić istniejącą infrastrukturę kolejową, 

aby mogła korzystać z niej pasywna kolej magnetyczna osiągająca nawet 300-415 km/h147. 

Rekordowo niska stopa bezrobocia 

Według danych GUS, październiku 2019 r. stopa bezrobocia w Polsce osiągnęła wartość 

5,0%. Ostatni raz taką wartość odnotowano we wrześniu 1990 r. 

  

                                                      
146  gov.pl/web/cyfryzacja/mamy-strategie-cyberbezpieczenstwa-rp-na-lata-2019-24-

premier-mateusz-morawiecki-podpisal-dokument (29.10.2019). 
147  naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C79242%2Chyper-poland-polski-start-

pokazuje-swoj-pomysl-na-szybka-kolej-magnetyczna (31.10.2019). 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2019,4,1.html
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/mamy-strategie-cyberbezpieczenstwa-rp-na-lata-2019-24-premier-mateusz-morawiecki-podpisal-dokument
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/mamy-strategie-cyberbezpieczenstwa-rp-na-lata-2019-24-premier-mateusz-morawiecki-podpisal-dokument
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C79242%2Chyper-poland-polski-start-pokazuje-swoj-pomysl-na-szybka-kolej-magnetyczna
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C79242%2Chyper-poland-polski-start-pokazuje-swoj-pomysl-na-szybka-kolej-magnetyczna
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Listopad 

Rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania 

5 listopada Prezydent RP podpisał ustawę o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego 

opodatkowania148, implementującą do polskiego porządku prawnego rozwiązania 

przewidziane w dyrektywie Rady w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów 

dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii149. Celem regulacji jest zapewnienie 

podatnikowi ochrony wobec możliwości powstania problemu podwójnego lub 

wielokrotnego opodatkowania na gruncie działalności prowadzonej w dwóch lub większej 

liczbie państw członkowskich150. 

Prawo własności przemysłowej 

5 listopada Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy – Prawo własności przemysłowej151. 

Nowela ma na celu wyeliminowanie błędów w zakresie implementacji do polskiego porządku 

prawnego regulacji obowiązujących w UE152. W szczególności dostosowuje przesłanki 

uzyskania na wynalazek ochrony patentowej i wprowadza prawo do ograniczenia patentu 

przez zmianę zastrzeżeń patentowych153.  

Nowe mechanizmy polityki rozwoju 

6 listopada Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on uporządkowanie i uspójnienie 

systemu planowania strategicznego w celu zwiększenia efektywności programowania 

i realizacji rządowych strategii, polityk oraz programów – zgodnie ze Strategią na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku). Podstawowym 

                                                      
148  Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących 

podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, Dz.U. 

2019 poz. 2200. 
149  Dyrektywa Rady (UE) 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie 

mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii 

Europejskiej, Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 265, str. 1. 
150  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,51,listopad-2019-r.html (poz. 11). 
151  Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności 

przemysłowej, Dz.U. 2019 poz. 2309 
152  Tj.: Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w 

sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, Konwencji o udzielaniu patentów 

europejskich, sporządzonej w Monachium w dniu 05 października 1973 r. i Układu o 

współpracy patentowej, sporządzonej w Waszyngtonie w dniu 19 czerwca 1970 r. 
153  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,51,listopad-2019-r.html (poz. 13). 

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,51,listopad-2019-r.html
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,51,listopad-2019-r.html
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dokumentem strategicznym odnoszącym się do rozwoju kraju będzie średniookresowa 

strategia rozwoju kraju (łącząca aspekty społeczne, gospodarcze i przestrzenne)154. 

Umowa UE-Singapur. Dla firm otwiera się cała Azja Południowo-Wschodnia 
Od 21 listopada 2019 r. obowiązują reguły wolnego handlu między Unią Europejską 

i Singapurem. To 73. państwo, które na mocy umowy FTA (Free Trade Agreement)155 dołącza 

do grona partnerów Unii. To jednak nie chłonność singapurskiego rynku, a rola tego państwa 

jako regionalnego pośrednika w handlu (miejsce rozmów handlowych całego świata) jest 

największą szansą dla europejskich firm. 

Polska zwiększyła swoje zaangażowanie w Europejskiej Agencji Kosmicznej 

Państwa członkowskie zdecydowały, że budżet Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) 

na lata 2020-2022 wyniesie 14,4 mld euro (najwięcej w historii Agencji). Polska również 

zdecydowała się zwiększyć swoje zaangażowanie – krajowy wkład wyniesie 166 mln euro. 

To szansa dla polskich firm na udział w jeszcze większej liczbie misji i inicjatyw związanych 

z eksploracją kosmosu156. 

  

                                                      
154  Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych 

innych ustaw (6.11.2019). 
155 data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7972-2018-ADD-3-COR-1/pl/pdf 
156 cyfrowa.rp.pl/technologie/41977-kosmiczne-pieniadze-szansa-dla-polskich-firm 

(29.11.2019) 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7972-2018-ADD-3-COR-1/pl/pdf
https://cyfrowa.rp.pl/technologie/41977-kosmiczne-pieniadze-szansa-dla-polskich-firm
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Grudzień 

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw 

3 grudnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie Kodeks postępowania 

cywilnego. W strukturach sądownictwa powszechnego planowane jest utworzenie osobnych 

jednostek zajmujących się sprawami dotyczącymi m.in. prawa autorskiego i praw 

pokrewnych oraz praw własności przemysłowej157. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych 

innych ustaw 

W przyjętym przez rząd 3 grudnia projekcie noweli zaproponowano rozwiązania wspierające 

realizację Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus, 

tzw. „Programu Kolej+”. RM przyjęła również uchwałę ws. jego ustanowienia do 2028 r. 

Program umożliwi połączenie miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców, które 

obecnie nie mają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej, z miastami wojewódzkimi158.  

Projekt nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 

niektórych innych ustaw 

Podstawowym celem nowelizacji ustawy jest stworzenie skutecznego systemu zarządzania 

rozwojem kraju. Zmiany mają być wprowadzane w dwóch etapach: na poziomie krajowym 

i wojewódzkim. Umożliwią m.in. przygotowanie dokumentów związanych z wykorzystaniem 

funduszy unijnych na lata 2021-2027, tj. Umowy Partnerstwa i programów ją 

realizujących159. 

Projekt ustawy budżetowej na rok 2020 

23 grudnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z uchwałą 

w tej sprawie. Całość wydatków budżetu państwa pokrywana będzie jego dochodami. 

W projekcie uwzględniono środki na finansowanie działań/programów o dużym znaczeniu 

społecznym oraz rozwojowym. Przewidziano m.in.: dochody – 435,3 mld zł, wydatki – 435,3 

mld zł, brak deficytu budżetu państwa, wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7%), średnioroczny 

wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5%), wzrost przeciętnego rocznego funduszu 

wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3%), wzrost 

spożycia prywatnego (nominalnie o 6,4%). 

                                                      
157 premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-

postepowania-cywilnego-oraz-9.html (3.12.2019). 
158  premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-

programu-uzupelniania-lokalnej-i-regionalnej.html (3.12.2019). 
159  premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-

zasadach-prowadzenia-polityki-rozwoju-2.html (10.12.2019). 

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-postepowania-cywilnego-oraz-9.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-postepowania-cywilnego-oraz-9.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-programu-uzupelniania-lokalnej-i-regionalnej.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-programu-uzupelniania-lokalnej-i-regionalnej.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zasadach-prowadzenia-polityki-rozwoju-2.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zasadach-prowadzenia-polityki-rozwoju-2.html
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Mały ZUS Plus 

27 grudnia Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej160. Celem noweli jest rozszerzenie zakresu 

stosowania rozwiązań określanych mianem „Małego ZUS-u”, wprowadzonych do polskiego 

systemu prawnego w lipcu 2018 r.161. Od 1 lutego 2020 r. mikrofirmy, których przychód 

w 2019 r. nie przekroczył 120 tys. zł mogą korzystać z preferencyjnej formy w opłacaniu 

składek na ubezpieczenia społeczne (tzw. Małego ZUS Plus)162. Składka liczona jest w tym 

przypadku od dochodu163. Szacowany koszt nowego rozwiązania dla finansów publicznych 

w pierwszym roku jego obowiązywania to ok. 1,3 mld zł. 

Rozporządzenie o dopłatach do samochodów elektrycznych dla firm 
31 grudnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie 

warunków udzielania wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu164. 

Z chwilą wyrażenia zgody przez Komisję Europejską, polscy przedsiębiorcy będą mogli 

ubiegać się o dopłaty do pojazdów zasilanych elektrycznie, wodorem lub gazem ziemnym. 

Do dopłat firmowych będą kwalifikować się samochody o wartości do 125 tys. zł netto.  

                                                      
160  Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. 2019 poz. 2550. 
161  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia 

składek na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych wykonujących działalność 

gospodarczą na mniejszą skalę, Dz.U. poz. 1577. 
162  prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,52,grudzien-2019-r.html (poz. 7). 
163  W przypadku Małego ZUS – składka liczona jest od przychodu, a warunkiem 

skorzystania z preferencji jest osiągnięcie przychód za cały 2019  nie wyższego niż 30-

krotność minimalnego wynagrodzenia w grudniu 2019 r. 
164  Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze 

środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. 

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,52,grudzien-2019-r.html
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