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Zespoły prawników z PNP LAW chciałyby przybliżyć 
Państwu w ramach niniejszego Newslettera wybrane 
zagadnienia prawne i księgowe. Stan prawny na 8 maja 
2019 r. 

 With this Newsletter, our team of PNP LAW lawyers would 
like to present to you certain chosen legal and accounting 
issues. Legal status as at 8 May 2019. 
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Zmiany dot. RODO w ponad 160 ustawach, m.in. 

w przepisach prawa pracy 

 Changes re: GDPR in more than 160 acts, among 

others in labour law regulations 

Od 4 maja br. obowiązują zmiany w ponad 160 ustawach 

w zakresie kwestii związanych z ochroną danych 

osobowych.  

Przykładowo w Kodeksie pracy zmianie uległy przepisy 

dotyczące informacji, jakich może żądać pracodawca od 

kandydatów do pracy oraz dodatkowych informacji od 

pracownika. Niektóre rodzaje danych tzw. wrażliwych (np. 

dotyczących stanu zdrowia) mogą być przetwarzane 

przez pracodawcę wyłącznie z inicjatywy i za zgodą 

kandydata do pracy lub pracownika, z wyjątkiem danych 

biometrycznych. Z kolei dane wrażliwe dotyczące 

karalności nie mogą być przetwarzane nawet z inicjatywy i 

za zgodą kandydata do pracy lub pracownika. 

Pracodawca może uzyskać informacje o niekaralności z 

Krajowego Rejestru Karnego wyłącznie wtedy, gdy np. z 

przepisów prawa wynika wymóg niekaralności (np. 

pracownicy samorządowi, nauczyciel). Brak zgody lub jej 

wycofanie nie może być podstawą niekorzystnego 

traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub 

pracownika, a także nie może powodować wobec nich 

jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie 

może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę 

zatrudnienia lub zwolnienia z pracy.  

Inne zmiany dot. prawa pracy objęły np. ustawę o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej (…) obejmujące dane 

o stanie zdrowia, czy ustawę o ZFŚS. 

Autor: Mirosław Stefanik, ms@pnplaw.pl  

 Since 4 May this year, the changes in more than 160 

acts concerning personal data protection have been in 

force.  

As an example, Labour Code regulations have been 

changed regarding the information and the additional 

information which an employer may request from job 

candidates and an employee respectively. Some types of 

the so-called sensitive data (e.g. regarding health) may 

be processed by an employer only on the initiative and 

with the consent of a job candidate or an employee, 

except biometric data. Sensitive data regarding criminal 

records, in turn, may not be processed even on the 

initiative and with the consent of a job candidate or an 

employee. An employer may receive the criminal record 

information from the National Criminal Registry only 

when e.g. the law regulations require a clean criminal 

record (e.g. local government employees, teacher). A 

lack of consent or its withdrawal may not be a ground for 

unfavourable treatment of a person applying for the job 

or a person employed, and also may not cause any 

negative consequences for them. Especially, it may not 

be a reason justifying a refusal of employment or 

dismissal from work. 

Other changes in labour law referred e.g. to the Act on 

Occupational and Social Rehabilitation (...) with regard to 

data about health, or the Act on Corporate Social 

Benefits Fund. 

By: Mirosław Stefanik, ms@pnplaw.pl 

Pracownicze plany kapitałowe (PPK)  Employee Capital Plans (in Polish: PPKs) 

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o 

Pracowniczych Planach Kapitałowych. PPK to dobrowolny 

system długoterminowego oszczędzania na emeryturę, 

który w swoim założeniu ma podnieść bezpieczeństwo 

finansowe Polaków. Ustawa zakłada, że kolejność 

tworzenia PPK będzie uzależniona od wielkości lub typu 

pracodawcy. Już w lipcu 2019 r. do PPK mają przystąpić 

najwięksi pracodawcy zatrudniający powyżej 250 

pracowników, najpóźniej – w 2021 r. – mają przystąpić 

mali przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów 

publicznych. 

Autor: Dorota Dąbrowska-Kobus, ddk@pnplaw.pl  

 On 1 January 2019 the Employee Capital Plans Act 

came into force. PPKs are a voluntary system of long-

term saving for retirement which is supposed to improve 

financial safety of the Poles. The Act provides that the 

sequence of creating PPKs will depend on the size or the 

type of an employer. As early as in July 2019 the biggest 

employers employing over 250 employees are to join the 

system; small entrepreneurs and public financial sector 

entities are to join as the last in 2021. 

By: Dorota Dąbrowska-Kobus, ddk@pnplaw.pl  
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Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych  Central Register of Beneficial Owners 

Od 13 października 2019 r. będzie funkcjonował 

elektroniczny Centralny Rejestr Beneficjentów 

Rzeczywistych („Rejestr”) prowadzony przez ministra 

finansów. Rejestr będzie jawny i bezpłatny. Do zgłaszania 

informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji 

będzie obowiązanych większość spółek określonych w 

ksh, w tym sp. z o.o. Zgłoszenia do Rejestru powinny być 

dokonywane nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”) 

lub dokonania zmiany dot. spółki w Rejestrze. W 

przypadku spółek wpisanych do KRS przed dniem 13 

października 2019 r. zgłoszenie powinno nastąpić 

najpóźniej do 13 kwietnia 2020 r. Spółki, które nie 

dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji w terminie, 

będą podlegały karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 

zł. 

Autor: Mirosław Stefanik, ms@pnplaw.pl 

 

 The electronic Central Register of Beneficial Owners 

(“the Register”) operated by the Minister of Finance will 

be launched on 13 October 2019. The Register will be 

accessible and free of charge. Most of the companies 

specified in the Commercial Companies Code, including 

limited liability companies, will be obliged to report and 

update the information of beneficial owners. The 

notifications to the Register should be sent no later than 

within 7 days from the date of entering a company into 

the National Court Register or changing company-related 

information in the Register. The companies entered in 

the National Court Register before 13 October 2019 

should make a notification by 13 April 2020 at the latest. 

The companies which fail to fulfil the notification 

obligation on time will be obliged to pay a financial 

penalty up to PLN 1,000,000. 

By: Mirosław Stefanik, ms@pnplaw.pl 

Tryb zmiany umowy spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w organizacji 

 Procedure of changing Articles of Association of 

Limited Liability Company in Organization 

Z dniem 2 marca 2019 r. weszły w życie nowe przepisy 

dotyczące spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Ustawodawca uregulował możliwość zmiany umowy 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji (tj. 

przed wpisaniem spółki do rejestru przedsiębiorców KRS) 

poprzez ponowne zawarcie umowy przez wspólników. 

Możliwość zmiany umowy spółki w ten sposób została 

jednak wykluczona w przypadku zawarcia umowy spółki 

elektronicznie. 

Autor: Mateusz Dyśko, md@pnplaw.pl 

 As of 2 March 2019 new regulations regarding limited 

liability companies came into force. The legislator 

regulated the possibility of changing the Articles of 

Association of a limited liability company in organization 

(i.e. before the company is entered into the Register of 

Entrepreneurs of the National Court Register) by 

conclusion of the Articles of Association by shareholders 

again. However, the possibility to change the Articles of 

Association in such manner is excluded if the Articles of 

Association are concluded electronically.  

By: Mateusz Dyśko, md@pnplaw.pl 

Odpowiedzialność członków zarządu spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością po złożeniu 

wniosku o ogłoszenie upadłości spółki 

 Liability of Management Board Members of Limited 

Liability Company after filling Request for 

Declaration of Company’s Bankruptcy 

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, w przeciwieństwie do wspólników, 

mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za 

zobowiązania spółki w przypadku, w którym egzekucja 

przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Członek 

zarządu może się uwolnić od tej odpowiedzialności 

między innymi wówczas, gdy wykaże, że we właściwym 

 Management Board members of a limited liability 

company, unlike shareholders, may be held liable for 

obligations of the company if the enforcement against the 

company proves to be unsuccessful. A management 

board member may release himself/herself from the 

liability if, among others, he or she proves that the 

request for declaration of company’s bankruptcy was 
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czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. 

Jak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 

stycznia 2019 r. (III CZP 78/18), samo zgłoszenie wniosku 

o ogłoszenie upadłości nie zawsze jest wystarczające, 

aby członek zarządu uniknął subsydiarnej 

odpowiedzialności za długi spółki. Sąd Najwyższy uznał, 

że jeżeli po złożeniu takiego wniosku dojdzie do 

powstania nowych zobowiązań spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, a następnie postępowanie 

egzekucyjne przeciwko spółce zostanie umorzone z uwagi 

na bezskuteczność egzekucji, to wówczas 

odpowiedzialność za dług spółki dotyczy również 

członków zarządu, jeżeli owo zobowiązanie pozostaje w 

związku ze stosunkiem prawnym istniejącym w chwili 

złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Przykładem 

takiego zobowiązania może być czynsz za najem biura za 

okres po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, czy też 

zobowiązanie o wypłatę wynagrodzenia dla pracowników. 

Autor: Mateusz Dyśko, md@pnplaw.pl 

filled in time. 

As it results from the Supreme Court resolution dated 20 

January 2019 (III CZP 78/18), filling a request for 

declaration of bankruptcy in itself is not always sufficient 

for a management board member to avoid secondary 

liability for company’s debts. The Supreme Court decided 

that if new obligations of a limited liability company were 

contracted after the request had been filed and the 

enforcement proceedings against the company were 

then discontinued due to ineffectiveness of the 

enforcement, management board members are also 

liable for the company’s debt provided that such 

obligation is connected with the legal relationship existing 

at the time of filing the request for declaration of 

bankruptcy. An office rent fee for the period after the 

request for declaration of bankruptcy has been filed, or 

the obligation to pay salaries to employees may serve as 

examples of such an obligation. 

By: Mateusz Dyśko, md@pnplaw.pl 

Leasing operacyjny samochodów osobowych   Operating lease of passenger cars 

Od 1 stycznia 2019 roku zmieniły się zasady 

opodatkowania leasingu operacyjnego samochodów 

osobowych. Uprzednio nawet najdroższe pojazdy 

przedsiębiorca mógł w całości ująć w kosztach firmowych. 

Obecnie wprowadzony został limit do kwoty 150 000 zł dla 

samochodów spalinowych i hybrydowych oraz do 225 000 

zł w odniesieniu do samochodów elektrycznych. Nie jest 

więc możliwe zaliczenie do kosztów podatkowych pełnej 

wartości rat leasingowych powyżej tych limitów. 

Umowy zawarte przed 1 stycznia 2019 będzie można 

nadal rozliczać na starych zasadach, czyli bez 

uwzględniania limitów. Jednak jeśli po 31 grudnia 2018 

roku będą one "zmieniane" lub "odnawiane", to wówczas 

powstaje konieczność przejścia na nowe zasady. 

Autor: Marta Nowak, mn@pnplaw.pl 

 The taxation rules regarding an operating lease of 

passenger cars have been changed as of 1 January 

2019. Previously, an entrepreneur could include costs of 

even the most expensive vehicles in the company’s 

expenses in whole. Currently, a limit of PLN 150,000 for 

diesel-engine and hybrid cars and PLN 225,000 for 

electric cars has been introduced. Hence, it is not 

possible to include the total value of lease instalments in 

tax deductibles in excess of these limits. 

It will be possible to settle contracts concluded before 1 

January 2019 according to the previous rules, i.e. without 

taking into account the limits. However, if such contracts 

are “changed” or “renewed” after 31 December 2018, 

then it is necessary to apply the new rules.  

By: Marta Nowak, mn@pnplaw.pl 

 

Zbiorcza deklaracja PCC  Collective declaration re: tax on civil law 

transactions 

Od 1 lipca 2019 r. podatnicy podatku PCC będą mogli 

złożyć za dany miesiąc zbiorczą deklarację w sprawie 

PCC, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić 

podatek w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po 

 As of 1 July 2019 taxpayers of the tax on civil law 

transactions will be able to submit a collective declaration 

re: the tax on civil law transactions for a given month, in 

accordance with the determined template, and also to 
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miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

Warunkiem będzie, aby dokonali oni w danym miesiącu 

co najmniej 3 czynności cywilnoprawnych obejmujących 

umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych 

lub praw majątkowych, a ostatnia z tych czynności 

zostanie dokonana przed upływem 14 dni od dnia 

dokonania pierwszej z nich. Wzór zbiorczej deklaracji 

PCC zostanie określony przez ministra właściwego do 

spraw finansów. 

Autor: Mirosław Stefanik, ms@pnplaw.pl  

calculate and pay the tax by the 7
th
 day of the month 

following the month in which the tax obligation arose. The 

condition for the above will be that they carry out at least  

3 civil law transactions in a given month including a loan 

contract or a sale contract of movable property or 

property rights, and the last of these transactions is 

carried out before the lapse of 14 days from the date of 

carrying out the first of them. The template of a collective 

declaration re: tax on civil law transactions will be 

determined by the minister competent for finances. 

By: Mirosław Stefanik, ms@pnplaw.pl 

Kasy fiskalne online  Online fiscal cash registers 

Od 1 maja 2019 roku nastąpiły zmiany w kwestii 

stosowania kas fiskalnych. Dotychczasowe kasy fiskalne 

mogą zostać zastąpione przez kasy fiskalne online. Tego 

typu kasy umożliwiają zautomatyzowany i bezpośredni 

transfer danych z kasy rejestrującej do organów 

podatkowych. Od 1 września 2019 r. nie będzie można 

kupić kas z papierowym zapisem kopii paragonu, a od 

2020 r. niektóre branże, np. paliwowa, usługi mechaniki 

pojazdowej i wymiany opon, gastronomiczna oraz 

hotelarska będą zobowiązane do stosowania kas online. 

Celem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego.  

Autor: Marta Nowak, mn@pnplaw.pl 

 As of 1 May 2019 the changes regarding use of fiscal 

cash registers have come into force. The hitherto fiscal 

cash registers may be replaced with online fiscal cash 

registers. Such kind of cash registers enables an 

automated and direct transfer of data from a registering 

cash register to fiscal authorities. From 1 September 

2019 it will not be possible to buy cash registers 

producing paper copies of receipts, and from 2020 some 

industries, e.g. fuel, car repair garage services and tyres 

changing services, gastronomy and hotel industries, will 

have to use online cash registers. These changes are 

intended to tighten the fiscal system. 

By: Marta Nowak, mn@pnplaw.pl 

Komornicy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem 

od towarów i usług  

 Bailiffs are not subject to VAT taxation 

Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 

15 kwietnia 2019 r. komornicy wykonujący czynności w 

postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym nie 

podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, 

gdyż nie ponoszą wyłącznie i samodzielnie 

odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności. 

Minister zwraca uwagę, że komornik sądowy otrzymuje 

wynagrodzenie prowizyjne. Wysokość jego 

wynagrodzenia oblicza się według degresywnych stawek i 

jest ona zależna od sumy opłat uzyskanych przez danego 

komornika w roku kalendarzowym. W konsekwencji Skarb 

Państwa jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną 

przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy 

wykonywaniu czynności solidarnie z komornikiem. 

Autor: Marta Nowak, mn@pnplaw.pl 

 Pursuant to the general interpretation of the Minister of 

Finance dated 15 April 2019, bailiffs performing actions 

in enforcement and securing proceedings are not subject 

to taxation with the tax on goods and services because 

they are not solely and exclusively liable for their 

activities. The Minister points out that a court bailiff is 

remunerated in the form of a commission. Bailiff’s 

remuneration is calculated in accordance with degressive 

rates and it depends on the sum total obtained by a 

given bailiff in a calendar year. Consequently, the State 

Treasury is jointly and severally liable together with a 

bailiff for damage caused by an unlawful action or by 

omission in performing actions. 

By: Marta Nowak, mn@pnplaw.pl  

 


