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pierowej, sąd powinien wezwać go do wniesienia tego 
pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 
Jeśli wnioskodawca tego zaniecha, pismo nie wywoła 
skutków prawnych (art. 6943a w zw. z art. 125 § 21 KPC). 
W przypadku środków zaskarżenia (poza tymi kierowa-
nymi do Sądu Najwyższego) niezachowanie formy elek-
tronicznej skutkować będzie ich odrzuceniem (art. 6943a 
§ 4 KPC).

2) Nie tylko wniosek ma mieć formę elektroniczną, ale 
także jego załączniki (art. 6943b KPC). Jeżeli załącznik 
ma formę aktu notarialnego, np. protokół walnego zgro-
madzenia, to wnioskodawca podaje jedynie numer tego 
aktu z  CREWAN, a dokument ten zostanie automatycznie 
załączony do wniosku (art. 19d KRSU). Jeśli natomiast 
załącznik ten ma formę papierową, to wnioskodawca ma 
dwa wyjścia. Po pierwsze, może załączyć jego skan, któ-
rego zgodność z oryginałem zostanie poświadczona elek-
tronicznie przez notariusza albo pełnomocnika będącego 
radcą prawnym lub adwokatem. Po drugie, może załączyć 
niepoświadczony skan, a następnie (w ciągu 3 dni od zło-
żenia wniosku) przesłać do sądu oryginał albo urzędowo 
poświadczony odpis (art. 6944 § 22–23 KPC).

3) Do wniosku składanego przez pełnomocnika należy załą-
czyć pełnomocnictwo lub jego odpis (art. 6943 § 32 KPC). 
Podobnie jak w przypadku załączników pełnomocnik bę-
dący radcą prawnym lub adwokatem może poświadczyć 
elektronicznie odpis pełnomocnictwa za zgodność z ory-
ginałem lub przesłać do sądu oryginał pocztą (art. 6944 
§ 22–23 KPC). Ustawodawca wyłączył w tym zakresie 
zastosowanie art. 89 § 11 KPC, który w sprawach rozpo-
znawanych elektronicznie umożliwiał profesjonalnym 

Zmiany dotyczące digitalizacji 
postępowań rejestrowych oraz PSA

Na 1.7.2021 r. planowane jest wejście w życie m.in. uchwa-
lonych już trzy lata temu przepisów zmieniających po-
stępowanie przed sądami rejestrowymi prowadzącymi 
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) oraz przepisów o prostej 
spółce akcyjnej (PSA).

Prosta spółka akcyjna (PSA), którą do polskiego syste-
mu prawnego wprowadzono na mocy art. 1 pkt 11 ustawy 
z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 
oraz niektórych innych ustaw1, dodającego art. 3001–300134 
KSH, była przedmiotem gorących dyskusji wśród przedstawi-
cieli doktryny. Nowe przepisy zakładają m.in. wprowadzenie 
kapitału akcyjnego zamiast kapitału zakładowego, niepodziel-
ność akcji, możliwość wnoszenia wkładów w postaci pracy 
i usług na pokrycie akcji oraz zasadę względnej swobody wy-
płat kosztem kapitału akcyjnego. Na wzór anglosaski w PSA 
będzie można powołać jeden organ zarządzająco-kontrolny, 
tj. radę dyrektorów. W świetle nowych przepisów łatwiejsza 
i szybsza ma być też likwidacja oraz rozwiązanie PSA.

Z kolei ustawa z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajo-
wym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw2 ma 
na celu elektronizację postępowania przed sądami rejestro-
wymi prowadzącymi Krajowy Rejestr Sądowy. Najważniejsze 
zmiany zaczną obowiązywać od 1.7.2021 r.3. Wcześniej, bo już 
od 9.4.2018 r., rozpoczęło działanie Centralne Repozytorium 
Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN), 
a od 1.10.2018 r. obowiązane podmioty składają do KRS spra-
wozdania fi nansowe wyłącznie drogą elektroniczną. Wszyst-
kie te zmiany, w zamierzeniu ustawodawcy, mają usprawnić 
i „zautomatyzować” czynności podejmowane przez sądy 
w ramach postępowań rejestrowych. Poniżej przedstawiono 
najważniejsze z nich.
1) Postępowanie przed sądem rejestrowym ma się odby-

wać wyłącznie w formie elektronicznej (art. 6943a KPC 
w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sądowym4). Jego uczestnicy będą zobowiązani 
posługiwać się podpisem kwalifi kowanym lub profi lem 
zaufanym. Gdy uczestnik złoży wniosek w formie pa-

1 Dz.U. poz. 1655 ze zm.; dalej jako:  ZmKSH19. Art. 36 ZmKSH19, okre-
ślający termin wejścia w życie przepisów dotyczących PSA, był dwukrot-
nie nowelizowany, tj. art. 15 pkt 12 ustawy z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 288 ze zm.; dalej jako: ZmKPC20) oraz art. 7 ustawy z 21.1.2021 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. poz. 187; dalej jako: ZmKPA21).

2 Dz.U. poz. 398.
3 Pierwotnie nowe przepisy miały obowiązywać od 1.3.2020 r. Wejście 

w życie tych przepisów przesunięto najpierw na 1.3.2021 r. (por. art. 12 pkt 4 
ZmKPC20), a następnie na 1.7.2021 r. (por. art. 5 pkt 4 lit. a  ZmKPA21).

4 T. jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.; dalej jako: KRSU. 
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łań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-26. Zobowiązanie przedsiębiorstw telekomunika-
cyjnych do dostosowania swych usług do wymogów skon-
kretyzowanych w Tarczy 3.0 oznacza, że z dniem 21 grudnia 
nastąpiły zmiany w relacji między operatorem a abonentem.

Wejście w życie nowelizacji PrTe lekom stanowi pierwszy 
etap wdrożenia w Polsce dyrektywy Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) 2018/1972 z 11.12.2018 r. ustanawiającej Euro-
pejski Kodeks Łączności Elektronicznej7. Państwa członkow-
skie miały czas do 21.12.2020 r. na dostosowanie przepisów 
krajowych do wymogów określonych EKŁE. Na marginesie 
warto wskazać, że kolejnym etapem implementacji unijnej 
dyrektywy są prace nad nową ustawą – Prawo komunikacji 
elektronicznej celem zastąpienia  PrTelekom.

Prawo abonenta do zachowania ciągłości świadczonej 
usługi będzie realizowane w toku zmiany dostawcy usługi 
dostępu do sieci internetowej. Wyjątkiem w tym zakresie 
będzie decyzja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
zawieszająca lub ograniczająca realizację tego uprawnienia 
lub gdy zachowanie ciągłości będzie technicznie niewyko-
nalne. Poza obowiązkiem zapewnienia ciągłości dostępu po 
stronie nowego operatora powinien on współdziałać z ope-
ratorem dotychczasowym celem stworzenia odpowiednich 
warunków technicznych i organizacyjnych.

Nowy operator musi zapewnić ciągłość dostępu nie póź-
niej niż w ciągu jednego dnia roboczego od rozwiązania po-
przedniej umowy. Współdziałanie dotychczasowego i nowe-
go operatora może przybierać postać wymiany informacji 
niezbędnych do realizacji świadczenia. Porozumienie między 
nimi jest o tyle istotne, że w przypadku niezachowania cią-
głości w świadczeniu usług powstaje względem abonenta 
odpowiedzialność odszkodowawcza – jednorazowe odszko-
dowanie od strony dotychczasowego dostawcy za każdy dzień 
zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie 
świadczone usługi, liczonej według rachunków z ostatnich 
trzech okresów rozliczeniowych.

Dostawca usług telekomunikacyjnych ma obowiązek 
informować abonenta o najkorzystniejszych oferowanych 
przez siebie pakietach taryfowych co najmniej raz w roku, 
chyba że nie wyraził on zgody na otrzymywanie informacji 
marketingowych.

Obowiązek informacyjny dotyczy również wygaśnięcia 
umowy. Nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki 
została zawarta, operatorzy będą musieli poinformować abo-
nentów o zbliżającym się końcu umowy. Natomiast w sytu-
acji rozwiązania umowy, odstąpienia albo jej wypowiedzenia 
przez abonenta dostawca usług wysyła abonentowi powiado-
mienie o otrzymaniu odstąpienia i rozwiązania umowy nie 

pełnomocnikom powołanie się na pełnomocnictwo bez 
konieczności jego załączania. 

4) Wniosek nieopłacony lub opłacony w sposób nieprawi-
dłowy nie wywoła skutków prawnych, a wnioskodawca 
nie będzie miał możliwości uzupełnienia opłaty (art. 19 
ust. 10 KRSU a contrario). W jeszcze obowiązującym 
stanie prawnym wadliwie opłacony wniosek podlega 
zwrotowi, przy czym w razie uzupełnienia opłaty wywo-
łuje skutki od chwili wniesienia (art. 19 ust. 3 i 4 KRSU 
w obecnym brzmieniu).

5) Postępowanie toczy się w formie elektronicznej tak dłu-
go, jak długo prowadzone jest przez sąd rejestrowy. Je-
śli  sprawa, na skutek środka zaskarżenia (wniesionego 
elektronicznie), zostanie przekazana do sądu II instancji, 
dalsze pisma w tej sprawie należy składać w formie pa-
pierowej (art. 6946a KPC). 

6) Po 1.7.2021 r. akta rejestrowe prowadzone będą wyłącznie 
w formie elektronicznej. Co ważne, istniejące akta papie-
rowe nie będą digitalizowane, a akta w wersji elektronicz-
nej nie będą drukowane i załączane do akt papierowych 
(art. 9 ust. 1 KRSU). Jeśli zaś chodzi o akta spraw prowa-
dzonych przez sąd II instancji w sprawach rejestrowych 
oraz dokumenty składane do akt rejestrowych w wersji 
papierowej, to będą one – po przetworzeniu na wersję 
elektroniczną – załączone do akt papierowych, przy czym 
mają stanowić jedynie wersję pomocniczą wobec akt elek-
tronicznych (art. 9 ust. 6–8 KRSU). W konsekwencji dla 
spółki zarejestrowanej przed 1.7.2021 r. prowadzone będą 
akta zarówno w wersji papierowej (obejmujące zdarzenia 
do 1.7.2021 r.), jak i elektronicznej (obejmujące zdarzenia 
późniejsze). 

dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Partner, Kancelaria RKKW

Konrad Oleszczuk
radca prawny, Kancelaria RKKW

Nowe obowiązki dostawców usług 
telekomunikacyjnych

W dniu 21.12.2020 r. weszły w życie istotne zmiany ustawy 
z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne5. Wprowadzone 
rozwiązania wiążą się z nowymi obowiązkami operatorów, 
polegającymi m.in. na konieczności zachowania ciągłości 
świadczenia usługi dostępu do sieci internetowej w przy-
padku zmiany dostawcy usługi, jak również z obowiązka-
mi informacyjnymi. Jednocześnie uprawnienia klientów 
przedsiębiorstw telekomunikacyjnych zostały odpowied-
nio zwiększone w toku zmian.

Podstawę prawną dla zmian stanowi art. 14 ustawy 
z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie dzia-

5 T. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.; dalej jako: PrTelekom. 
6 Dz.U. poz. 875; dalej jako: Tarcza 3.0. 
7 Dz.Urz. L Nr 321 z 17.12.2018 r., s. 36 ze zm.; dalej jako: EKŁE.
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nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych8, 
która zezwala na pracę zdalną w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii oraz trzech miesięcy 
po ich zakończeniu, przepisy KP mają zezwalać na pra-
cę zdalną niezależnie od występowania stanu epidemii. 
Uregulowania pracy zdalnej mają zastąpić obowiązujące 
przepisy dotyczące telepracy (art. 675–6717 KP).

Propozycja Ministerstwa przewiduje możliwość wy-
konywania pracy zdalnej częściowo bądź całkowicie poza 
siedzibą pracodawcy. Wykonywanie pracy zdalnej będzie 
można uzgodnić przy zawieraniu umowy o pracę, jak również 
później, już w trakcie zatrudnienia. Tożsame uregulowania 
obowiązują obecnie w przypadku telepracy (art. 677 KP). 
Pracodawca mógłby narzucić pracownikowi pracę zdalną 
wyłącznie przy wprowadzeniu stanu epidemii bądź stanu 
nadzwyczajnego albo gdy będzie to niezbędne ze względu 
na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bez-
piecznych i higienicznych warunków pracy. Głosy krytyczne 
pojawiają się w stosunku do ostatniego z punktów ze wzglę-
du na jego zbyt szerokie uregulowanie (brak sprecyzowania, 
w jaki sposób pracodawca miałby ocenić zagrożenie) oraz 
potencjalne nadużycia ze strony pracodawców, przejawiające 
się przenoszeniem na pracownika konieczności zapewnienia 
bezpiecznych warunków pracy poza miejscem pracy u pra-
codawcy.

Praca zdalna miałaby być wykonywana w miejscu za-
mieszkania pracownika bądź w innym miejscu przez niego 
wskazanym, jeżeli pracownik ma odpowiednie warunki lo-
kalowe i techniczne do jej wykonywania. Pracownik będzie 
musiał w tym zakresie złożyć pracodawcy stosowne oświad-
czenie, wskazując jednocześnie, że posiada bezpieczne i higie-
niczne warunki pracy. Dodatkowo projekt przewiduje moż-
liwość rezygnacji każdej ze stron z wykonywania pracy w tej 
formie po minimum trzymiesięcznym okresie takiej pracy. 
Należy zwrócić uwagę, że takie uregulowanie występuje już 
w KP w rozdziale odnoszącym się do telepracy (art. 678 KP). 
Pracodawca uzyskałby również możliwość przeprowadzenia 
kontroli pracownika w miejscu wykonywania pracy zdalnej. 
Należy jednak zaznaczyć, że mogłaby się ona odbyć wyłącznie 
za zgodą pracownika oraz w godzinach pracy.

Zasady wykonywania pracy zdalnej byłyby uregulowane 
w porozumieniu zawieranym między pracodawcą a zakła-
dową organizacją związkową. W przypadku gdy zawarcie 
porozumienia ze wszystkimi związkami nie byłoby możliwe, 
wówczas stosowne porozumienie należałoby zawrzeć z orga-
nizacją reprezentatywną. Co ważne, jeśli w ciągu 30 dni nie 
uda się uzgodnić warunków porozumienia, pracodawca bę-

później niż w ciągu jednego dnia roboczego. Operator wysyła 
powiadomienie wiadomością SMS albo wykonuje połącze-
nie telefoniczne do abonenta. Wprowadzony zostaje również 
14-dniowy termin dla operatora, a jego bieg rozpoczyna się 
od złożenia powyższego oświadczenia celem potwierdzenia 
abonentowi przyjęcia oświadczenia na trwałym nośniku. 
Operator wskazuje nazwę usługi będącej przedmiotem wy-
powiedzenia, dzień otrzymania wypowiedzenia oraz dzień 
rozwiązania umowy.

Operatorzy będą również zobowiązani monitorować i in-
formować klienta o przekroczeniu limitu w ramach płatnej 
usługi. Obowiązek ten przybiera postać powiadomienia do-
tyczącego wykorzystania określonej ilości danych w pakie-
cie. Istotną kwestią staje się jednak uprzednie wyposażenie 
klienta w narzędzie pozwalające na samodzielną kontrolę 
limitu zużycia danej usługi.

W przypadku automatycznego przedłużenia umowy na 
czas nieokreślony abonent zyskuje prawo do jej wypowiedze-
nia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. Rodzi to dodatkowy obowiązek po stronie 
operatora, który powinien powiadomić abonenta o automa-
tycznym przedłużeniu umowy, o sposobach jej rozwiązania 
i najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach, nie 
później niż na 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa 
była zawarta.

Wyrazem wzmocnionych uprawnień abonentów staje się 
większa elastyczność. Udogodnieniem dla klientów usług te-
lefonii jest prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru 
przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od daty rozwiązania 
umowy. Abonentowi umożliwia się poza tym rozwiązanie 
umowy drogą mailową, a gdy dostawca usług umożliwił za-
warcie umowy w formie dokumentowej, abonent także będzie 
mógł dokonać wypowiedzenia, rozwiązania czy odstąpienia 
od umowy w tej postaci.

Abonenci w stosunkach z dostawcami usług telekomuni-
kacyjnych przeważnie występują jako słabsza strona umowy. 
Obecnie mają jednak do dyspozycji określone instrumenty 
prawne, które pozwalają zabezpieczyć ich pozycję prawną. 
Za sprawą tych rozwiązań mogą zatem w bardziej świado-
my sposób podejmować decyzję w przedmiocie dalszego 
korzystania z usług danego przedsiębiorstwa telekomuni-
kacyjnego.

Kinga Wójcikowska
Kancelaria RKKW

Praca zdalna zamiast telepracy?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapro-
ponowało nowelizację Kodeksu pracy. Zmiany mają do-
tyczyć uregulowania pracy zdalnej. W przeciwieństwie do 
aktualnie obowiązującej ustawy z 2.3.2020 r. o szczegól- 8 T. jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.; dalej jako: KoronawirusU. 
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lub po ponownym podjęciu działalności po przerwie wy-
noszącej co najmniej 36 miesięcy. Od powyższej zasady 
w art. 21a ust. 8 PrPrzed ustawodawca przewidział wy-
jątki, np. prawo do błędu nie ma zastosowania w sytuacji, 
gdy naruszenie przepisów prawa jest rażące. 

2) Ograniczenia w egzekucji z majątku przedsiębiorcy
  Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wpro-

wadziła m.in. zwolnienie z egzekucji również dla dłuż-
nika będącego osobą fi zyczną wykonującą działalność 
gospodarczą. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 829 
pkt 5 KPC nie podlegają egzekucji pieniądze takiego dłuż-
nika niezbędne na utrzymanie dla niego i jego rodziny 
przez okres dwóch tygodni. 

3) Ułatwienia w sukcesji przedsiębiorstwa osoby fi zycznej 
wpisanej do CEIDG

  Wprowadzane zmiany przewidują również znaczne 
ułatwienia w zakresie sukcesji przedsiębiorstw osób fi -
zycznych wpisanych do CEIDG. Zgodnie ze zmianami 
dokonanymi w ustawie z 5.7.2018 r. o zarządzie sukce-
syjnym przedsiębiorstwem osoby fi zycznej13 nabywca ta-
kiego przedsiębiorstwa będzie mógł zwrócić się z wnio-
skiem do odpowiedniego organu administracji publicznej 
o przeniesienie na niego np. koncesji, zezwoleń itp. wyda-
nych uprzednio dla nabywanego przedsiębiorstwa. Wnio-
sek taki będzie mógł zostać złożony w terminie 3 miesięcy 
od dnia nabycia przedsiębiorstwa, przy czym nabywca 
będzie musiał wykazać, że spełnia warunki do uzyska-
nia decyzji i przedłożyć dokumenty potwierdzające ich 
spełnianie. Dodatkowo wymagane jest oświadczenie, że 
nabywca przyjmuje wszystkie warunki zawarte w decyzji 
i zobowiązuje się do realizowania związanych z nią obo-
wiązków. W przypadku nabycia przedsiębiorstwa przez 
kilka osób do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę 
wszystkich nabywców przedsiębiorstwa na przeniesienie 
decyzji związanej z przedsiębiorstwem. Warto podkreślić, 
że jeżeli składający wniosek przedłoży niezbędne doku-
menty, to od dnia złożenia wniosku jest zobowiązany do 
wykonywania obowiązków związanych z decyzją, której 
przeniesienia żąda. 

4) Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie
  OgrObcRegU, nowelizując ustawę z 11.3.2004 r. o po-

datku od towarów i usług14, wydłużyło termin rozliczenia 
VAT w imporcie. Artykuł 33a ust. 1 wskazanej ustawy 
dopuszcza możliwość dokonywania rozliczeń na zasa-
dach ogólnych – importer może rozliczać kwotę podatku 

dzie miał prawo określić zasady pracy zdalnej w regulaminie 
pracy, biorąc pod uwagę dotychczasowe ustalenia.

Wśród najważniejszych proponowanych zmian, które do-
tychczas nie występują w KP, należy wyróżnić zasadę, zgodnie 
z którą pracownikowi, który wykorzystuje swoje prywatne 
narzędzia i materiały, przysługuje ekwiwalent. Stosowne po-
stanowienie powinno być zawarte w porozumieniu.

Paulina Palczewska
aplikant radcowski, Kancelaria RKKW

Pakiet Przyjazne Prawo

Ustawa z 31.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
ograniczenia obciążeń regulacyjnych9 (nazywana również 
– Pakiet Przyjazne Prawo) wprowadziła szereg zmian do 
obowiązujących aktów prawnych. Celem wprowadzenia 
OgrObcRegU było zmniejszenie obciążeń regulacyjnych 
oraz ułatwienie działania przedsiębiorcom poprzez uprosz-
czenie, unowocześnienie oraz ujednolicenie przepisów 
prawa10. 

Z uwagi na liczbę i charakter wprowadzanych zmian ich 
wejście w życie zostało rozłożone w czasie – najnowsze zmia-
ny, tj. wprowadzone do Kodeksu cywilnego oraz do usta-
wy z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta11, weszły w życie 
z dniem 1.1.2021 r. 
1) Prawo do popełnienia błędu dla nowych przedsię-

biorców
  Ustawodawca, ustanawiając OgrObcRegU, znowe-

lizował ustawę z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców12 
i wprowadził nową instytucję nazwaną w uzasadnieniu 
projektu OgrObcRegU – prawem do popełnienia błędu. 
Zgodnie z przyjętą regulacją w przypadku, gdy przed-
siębiorca wpisany do CEIDG naruszy przepis prawa 
związany z wykonywaną działalnością, a właściwy organ 
wszczyna w związku z tym naruszeniem postępowanie 
mandatowe lub postępowanie w sprawie nakładania lub 
wymierzania administracyjnej kary pieniężnej, to kara 
grzywny ani administracyjna kara pieniężna nie zosta-
ną na takiego przedsiębiorcę nałożone, jeżeli usunie na-
ruszenie lub skutki wywołane tym naruszeniem w wy-
znaczonym przez organ terminie. W takim przypadku 
właściwy organ w drodze decyzji odstępuje od nałoże-
nia lub wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej 
i poprzestaje na pouczeniu. Możliwa jest także sytuacja, 
w której przedsiębiorca nie będzie w ogóle podlegać karze 
za popełnione wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, 
stanowiące stwierdzone naruszenie przepisów prawa. 
Opisana powyżej regulacja będzie miała zastosowanie 
do przedsiębiorcy w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia 
przez niego działalności gospodarczej po raz pierwszy 

9 Dz.U. poz. 1495 ze zm.; dalej jako: OgrObcRegU. 
10 Uzasadnienie do projektu ustawy z 31.7.2019 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, dostępne na: https://
www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3622 (sprawdzono: 28.1.2021 r.).

11 T. jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.; dalej jako: PrKonsU. 
12 T. jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.; dalej jako: PrPrzed. 
13 T. jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 170 ze zm. 
14 T. jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm. 
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  Powyższej ochrony, zgodnie z art. 70 OgrObcRegU, nie 
stosuje się do umów zawartych przed dniem 1.1.2021 r. 

Paula Kowalska
aplikant radcowski, Kancelaria RKKW

e-Urząd Skarbowy już dostępny

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbo-
wa (KAS) w celu szybkiego i kompleksowego załatwiania 
spraw podatkowych 1.2.2021 r. uruchomiły e-Urząd Skar-
bowy, czyli system teleinformatyczny dla klientów KAS. 

Aktualnie platforma oferuje klientom sześć różnych 
usług:
1) e-mikrofi rma – narzędzie do obsługi faktur krajowych, 

tworzenia ewidencji VAT oraz generowania JPK-VAT 
i JPKFA;

2) mikrorachunek podatkowy – indywidualny rachunek, na 
który wpłaca się należne podatki;

3) płatności online – płatności w zakresie: PIT, CIT, VAT, 
PCC, podatku od spadków i darowizn, karty podatko-
wej, opłaty skarbowej, pozostałych podatków i należności 
niepodatkowych oraz mandatów. Na razie jednak brak 
możliwości uregulowania mandatów z fotoradarów i wy-
stawionych przez urzędy gmin;

4) twój e-PIT – zintegrowany z systemem i obejmujący ze-
znania podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38;

5) złóż dokument – możliwość złożenia w formie elektro-
nicznej niektórych wniosków i pism, m.in. wniosku o za-
liczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych 
zobowiązań;

6) mandaty – wykaz nałożonych mandatów karnych.
W kolejnych etapach planowane są m.in.: e-zaświadcze-

nia, integracja z serwisem e-TOLL, usługi dla notariuszy 
i komorników sądowych, a także usługi dotyczące m.in. skła-
dania wniosków i udostępniania informacji o stanie spraw. 
Co więcej, użytkownik będzie miał dostęp do spraw innych 
podatników, od których uzyskał pełnomocnictwo lub dostęp 
do konta.

Z powyższych rozwiązań na początku skorzystają oso-
by fi zyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz 
jednoosobowi przedsiębiorcy prowadzący taką działalność 
(w ograniczonym zakresie). Obecnie trwają jednak prace, aby 
w przyszłości platforma była dostępna dla wszystkich przed-
siębiorców. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że fi rmy 
zarejestrowane w KRS skorzystają z usług na początku 2022 r.

Gustaw Steinke
Kancelaria RKKW

należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podat-
kowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek 
podatkowy z tytułu importu tych towarów. 

5) Ułatwienia dla rzemieślników
  Kolejna ważna zmiana dotyczy ułatwień dla rze-

mieślników. Ustawa rozszerza katalog form prowadze-
nia działalności gospodarczej dla rzemieślników – od 
1.1.2020 r. możliwe jest wykonywanie działalności gospo-
darczej przez rzemieślników także w formie spółki jawnej, 
komandytowej, komandytowo-akcyjnej oraz jednooso-
bowej spółki kapitałowej. Warunkiem jest jednak, aby 
wspólnicy w takiej spółce mieli kwalifi kacje zawodowe 
w rzemiośle lub byli członkami rodziny – małżonkiem, 
wstępnymi lub zstępnymi.

6) Ułatwienia dla przedsiębiorców będących osobami fi -
zycznymi

  OgrObcRegU wprowadziło zmiany także do Kodeksu 
cywilnego oraz do PrKonsU. Zmiany te, zgodnie z pier-
wotnym brzmieniem  OgrObcRegU, miały wejść w życie 
z dniem 1.6.2020 r., jednak z uwagi na wprowadzenie 
w Polsce stanu epidemii oraz KoronawirusU ich wejście 
w życie zostało przesunięte na dzień 1.1.2021 r.

  Przepisy w znowelizowanym brzmieniu rozszerzają 
ochronę przysługującą osobom fi zycznym – konsumen-
tom – w transakcjach z przedsiębiorcami także na osobę 
fi zyczną – przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową 
działalność gospodarczą. Dotychczas ochroną konsu-
mencką objęty był jedynie konsument w rozumieniu 
art. 221 KC, a zatem osoba fi zyczna dokonująca z przed-
siębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio 
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Usta-
wodawca postanowił rozciągnąć ochronę przewidzianą 
dla słabszej strony stosunku prawnego także na osobę 
fi zyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zawiera-
jącą umowę „bezpośrednio związaną z jej działalno-
ścią gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że 
nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wy-
nikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej 
przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na 
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej”.

  Osoba fi zyczna prowadząca jednoosobową działalność 
gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną 
z jej działalnością gospodarczą, gdy zawierana umowa 
nie ma dla niej charakteru zawodowego, zyskała ochronę 
w zakresie:
– niedozwolonych postanowień umownych,
– rękojmi za wady,
– prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość 

lub poza lokalem przedsiębiorstwa. 


