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 Prawo 
Sygnaliści a RODO 
 
Klaudia Kamińska-Kiempa, Michał Ogórek 
Rödl & Partner Kraków 

 
System sygnalizowania nieprawidłowości (tzw. 
whistleblowing) to wyzwanie dla bezpieczeństwa 
przetwarzania danych osobowych w organizacji. 
Przed jego wdrożeniem należy pamiętać o 
zapewnieniu anonimowości i poufności danych, a 
także o zasadach etycznych i respektowaniu praw 
sygnalistów oraz innych uczestników 
postępowania.  
 
Ochrona danych osobowych sygnalisty – akty 

prawne 
 
O ochronie danych osobowych sygnalistów mówią 
dwa akty prawne:  

– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w 
sprawie ochrony osób zgłaszających 
naruszenia prawa Unii (tzw. Dyrektywa o 
sygnalistach) 

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 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 
(RODO). 

Dyrektywa o sygnalistach, którą państwa 
członkowskie UE muszą wdrożyć do 17 grudnia 
2021 r. – wskazuje na konieczność wprowadzenia 

procedur zapewniających ochronę tożsamości: 
– każdej osoby dokonującej zgłoszenia 

(sygnalisty); 
– osób, których dotyczy zgłoszenie (potencjalny 
„sprawca); 

– oraz osób trzecich, o których mowa w 
zgłoszeniu (np. świadków).  

 
Dyrektywa nie zwiera jednak przepisów 
szczególnych dotyczących przetwarzania danych 
osobowych. Wskazuje jedynie, że państwa 
członkowskie mają zapewnić jej skuteczność 
korzystając z wytycznych RODO oraz ustawy o 
ochronie danych osobowych konkretnego 
państwa.    
 
Zasady przetwarzania danych osobowych 
 
W związku z powyższym przetwarzanie danych 
osobowych sygnalisty oraz innych uczestników 
postępowania whistleblowingowego powinno 
opierać się na ogólnych zasadach wskazanych w 
RODO, tj.:   

– przejrzystość 
– rzetelność 
– legalność  
– celowość 
– minimalizacja danych  
– prawidłowości danych 
– ograniczenie przechowywania danych 
– integralność  
– poufność 
– rozliczalność. 

 
Tworząc system zgłaszania nieprawidłowości w 
organizacji, szczególną uwagę warto zwrócić na 
zasadę poufności. Tylko zapewnienie 
bezpiecznych i budzących zaufanie warunków oraz 
rzetelna ochrona tożsamości uczestników 
postępowania umożliwi uruchomienie procesu 
zgłaszania naruszeń w firmie.   
 
 



NEWSLETTER POLSKA 
MARZEC 2021 

4 

Podstawa przetwarzania danych – zasada 

legalności  
 
Odwołując się do przepisów RODO, dane osobowe 
sygnalistów mogą być przetwarzane jeśli:  

– osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych w 
jednym lub większej liczbie określonych 
celów; 

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy; 

– przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze;  

– przetwarzanie jest niezbędne do ochrony 
żywotnych interesów osoby, której dane 
dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej 
administratorowi; 

– przetwarzanie jest niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez 
administratora lub przez stronę trzecią, z 
wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny 
charakter wobec tych interesów mają 
interesy lub podstawowe prawa i wolności 
osoby, której dane dotyczą, wymagające 
ochrony danych osobowych, w 
szczególności, gdy osoba, której dane 
dotyczą, jest dzieckiem.   

 
Implementując założenia systemu 
whistleblowingowego w firmie trzeba mieć na 
uwadze, że sygnalista może pozostać anonimowy, 
a system nie może wymuszać przekazania jego 
danych. Jeżeli sygnalista ujawni tożsamość – 

podstawą do przetwarzania danych osobowych 
jest jego dobrowolna zgoda. 
Inaczej jest w przypadku danych, które są 
wskazane w postępowaniu – tj. osoby, której 

dotyczy zgłoszenie bądź świadków (osoby trzecie)  
– tutaj podstawą do przetwarzania danych 

osobowych jest spełnienie obowiązku prawnego, 
który ciąży na administratorze.  
 
Podstawy przetwarzania danych osobowych 
znajdujących się w zgłoszeniu (dane osobowe 
sygnalisty oraz osób trzecich):  

– przetwarzanie jest konieczne do spełnienia 
obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

– po dokonaniu implementacji dyrektywy, 

kiedy administratorzy będą podlegać 
szczególnemu obowiązkowi prawnemu 
mającemu na celu ustanowienie procedur 
kontroli wewnętrznej w ściśle określonych 
obszarach; 

– albo do celów uzasadnionego interesu 
realizowanego przez administratora danych 
lub stronę trzecią, której dane są ujawniane 
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie, 

którego nie można uzasadnić wymogiem 
zgodności z obowiązkami prawnymi, może być 
nadal możliwe, jeśli administrator danych jest 
w stanie wykazać, że konieczne jest 
realizowanie jego uzasadnionych interesów i 
zrównoważył te interesy z interesami osób, 
których dotyczy sprawozdawczość.     

 
W zakresie, w jakim przetwarzanie może 
obejmować szczególne kategorie danych 
osobowych określonych w art. 9 RODO, 
administrator danych będzie musiał również 
upewnić się, że przetwarzanie takich danych jest 
prawnie dozwolone. W tym celu można 
argumentować, że przetwarzanie danych jest 
konieczne ze względu na istotny interes publiczny, 
na podstawie prawa UE lub państwa 
członkowskiego. 

 
Bezpieczeństwo techniczne 
 
Administrator danych osobowych powinien 
również wdrożyć odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne, aby zapewnić stopień 
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bezpieczeństwa danych odpowiadający ryzyku 
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. 
Środki te będą różnić się  w zależności od 
przedsiębiorstwa (liczba pracowników, struktura 
itp.). 
 
Środki bezpieczeństwa technicznego w zakresie 
przetwarzania danych w ujęciu RODO to:  

– pseudonimizacja i szyfrowanie danych 
osobowych,  

– zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, 
integralności, dostępności i odporności 
systemów oraz usług przetwarzania,  

– zdolność do szybkiego przywrócenia 
dostępności danych osobowych i dostępu do 
nich w razie incydentu fizycznego lub 
technicznego,  

– regularne testowanie, mierzenie i ocenianie 
skuteczności środków technicznych i 
organizacyjnych mających zapewnić 
bezpieczeństwo przetwarzania.    

 
RODO nie narzuca konkretnych działań, które 
należy podjąć aby zapewnić bezpieczeństwo 
danych. Organizacja nie ma zatem obowiązku 

zastosowania najbardziej zaawansowanych 
technologicznie albo najdroższych rozwiązań. 
Ważne, aby system zabezpieczał technicznie i 
organizacyjnie dane osobowe przed wyciekiem 
bądź nieuprawnionym ujawnieniem.  
Przepisy RODO wskazują jakie ryzyka należy 
uwzględnić, aby administrator lub podmiot 
przetwarzający na zlecenie mogli samodzielnie 
dobrać odpowiednie środki zabezpieczenia 
danych. 
 
Oznacza to, że administrator lub podmiot 
przetwarzający powinien dobrać zabezpieczenia 
samodzielnie, uwzględniając potrzeby oraz 
możliwości danego podmiotu.  
 

Dalszych informacji udziela 
 

 

Klaudia Kamińska-Kiempa 
LL.M., radca prawny 
Senior Associate  
T +48 58 582 62 82 
klaudia.kaminska-
kiempa@roedl.com 
  

 
 
 Prawo 

Monitoring składowisk odpadów a przetwarzanie  
danych osobowych 
 
Tomasz Pleśniak, Rödl & Partner Wrocław 
 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajął 
stanowisko w kwestii statusu Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) w procesie 
przetwarzania danych osobowych w ramach 
wizyjnego systemu kontroli składowisk odpadów. 
 
 Obowiązek wizyjnego systemu kontroli składowisk 
odpadów 
 
W 2019 r. wprowadzono przepisy nakładające 
obowiązek wdrożenia wizyjnego systemu kontroli 
miejsca magazynowania lub składowania 
odpadów. Odnosi się to m.in. do posiadaczy 
odpadów obowiązanych do uzyskania zezwolenia 
na ich zbieranie lub przetwarzanie. System 
uruchomiono w celu ułatwienia nadzoru nad 
działalnością w zakresie gospodarowania 
odpadami, a w przypadku pożaru – uzyskania 
pomocy w ustaleniu przyczyn i ewentualnych 
sprawców zdarzenia. 

  
Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania 
lub składowania odpadów prowadzony jest przy 
użyciu urządzeń technicznych, które zapewniają 
zapis obrazu przez całą dobę oraz identyfikację 
osób przebywających w danym miejscu. Bieżący 
podgląd do nagrań jest przekazywany 
bezpośrednio do WIOŚ przez podmiot zobowiązany 
do wdrożenia systemu monitoringu. 
  
Monitoring a przetwarzanie danych osobowych 
 
Realizacja powyższego obowiązku wiąże się 
niejednokrotnie z przetwarzaniem danych 
osobowych np. pracowników czy też innych osób 
znajdujących się na obszarze objętym 
monitoringiem. Kluczowe jest więc 
zidentyfikowanie roli podmiotu prowadzącego 
system monitoringu, jak również samego WIOŚ. Ma 
to istotny wpływ na całokształt obowiązków w 
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kontekście wymogów przepisów dotyczących 
ochrony danych osobowych, w szczególności 
RODO. 
  
Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 
 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
zajmując stanowisko w kwestii statusu WIOŚ 
wskazał, że dostęp do rejestrowanego obrazu 
wykorzystywany jest w dwóch uregulowanych 
przepisami sytuacjach: 

1.   przeprowadzenia kontroli, do której 
wszczęcia organ ten jest uprawniony, 

2.   powzięcia uzasadnionego podejrzenia 
popełnienia przestępstw lub wykroczeń 
wymienionych w ustawie. 

  
O ile pierwsza sytuacja niekoniecznie musi wiązać 
się z przetwarzaniem wizerunku osób znajdujących 
się na obszarze objętym monitoringiem, o tyle 
druga nierozerwalnie jest z tym związana. Dlatego 
kwestia przetwarzania danych osobowych zgodnie 
z wymogami prawnymi jest kluczowa z punktu 
widzenia praw osób, których prawa dotyczą. 
  

Jak stwierdził Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, WIOŚ nie został wprost wskazany jako 
administrator danych przetwarzanych w ramach 
systemu monitoringu. W takim przypadku należy 
wziąć pod uwagę, że rola podmiotu publicznego 
może wynikać nie tylko wprost z treści uregulowań, 
lecz także z charakteru, kompetencji lub zakresu 
zadań publicznych, określonych przepisami. 
 
Wnioski 
 
Powyższa analiza doprowadziła do wniosku, że 
WIOŚ działa w opisywanej sytuacji jako 
administrator danych osobowych. Ma to istotne 
znaczenie dla całokształtu obowiązków 
związanych z procesem przetwarzania danych w 
ramach wizyjnego systemu kontroli. Począwszy od 
kwestii związanych z oceną ryzyka przetwarzania 
danych, kończąc na obowiązku dotarcia do osób, 
których dane dotyczą (obowiązek informacyjny). 
Niestety Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych nie wypowiedział się w kwestii roli 
podmiotów, które odpowiedzialne są za wdrożenie 
systemu monitoringu. Można mieć wątpliwości, co 
do ewentualnego pełnienia roli administratora czy 
też podmiotu przetwarzającego, jeżeli 
przedsiębiorca (pracodawca) zainstalował i 
prowadzi monitoring wyłącznie na cele WIOŚ. 
Kwestia ta może wyjaśnić się z czasem w miarę 
praktyki wprowadzonej przez WIOŚ. Niemniej 
jasne stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych byłoby istotną wskazówką dla 
wszystkich podmiotów objętych omawianymi 
obowiązkami. 
 
 

Dalszych informacji udziela 
 

 

Tomasz Pleśniak 
radca prawny 
Senior Associate  
T +48 71 606 04 13 
tomasz.pleśniak@roedl.com 
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 Prawo 

Rejestracja znaków towarowych – czy Twoja firma 
jest chroniona? 
 
Damian Dobosz, Jagna Kowalczyk-Fudali,  
Oskar Lindner, Rödl & Partner Kraków 
 
Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które 
nadaje się do odróżnienia produktów jednego 
przedsiębiorstwa od produktów innego 
przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w 
szczególności wyraz (np. charakterystyczna nazwa 
spółki), rysunek, ornament, forma opakowania, 
melodia lub sygnał dźwiękowy. Zastrzeżenie znaku 
towarowego uprawnia do wyłącznego posługiwania 
się nim przez 10 lat na danym terytorium i w obrębie 
określonego rynku. 
 
Nieuczciwa konkurencja 
 
Zarejestrowanie znaku towarowego jest 
zabezpieczeniem przed nieuczciwą konkurencją. 
W zderzeniu z nieuczciwym praktykami liczy się 
czas. Urząd patentowy nie kontroluje, czy podmiot 
który zastrzegł znak towarowy dysponuje 
odpowiednimi uprawnieniami. Urząd Patentowy 
nie sprawdza również czy jesteśmy faktycznym 
właścicielem znaku towarowego. Nieuczciwy 
podmiot, posiadając decyzję Urzędu Patentowego, 
może nie tylko korzystać z naszego logo, ale 
również z naszej pozycji na rynku, oferując swoje 
produkty i usługi. Taka sytuacja może negatywnie 
wpłynąć na wizerunek firmy. Odzyskanie ochrony i 
doprowadzenie do zaprzestania korzystania z 
naszego znaku towarowego przez nieuczciwy 
podmiot może być poprzedzone długim i 
kosztownym postępowaniem przed Urzędem 
Patentowym. 

 
Zastrzeżenie znaku towarowego 
 
Zastrzeżenie znaku towarowego pozwala również 
na łatwiejszą ochronę przed ewentualnymi 
naruszeniami prawa związanymi z bezprawnym 
posługiwaniem się znakiem towarowym. 
Znak taki jest  składnikiem majątku 
przedsiębiorstwa. W zależności od jego renomy, 
marki i ugruntowanej pozycji na rynku może stać 
się również inwestycją. Na korzystanie z 
zarejestrowanego znaku towarowego można 
udzielać odpłatnych licencji, albo nawet go 
sprzedać. Potencjalny nabywca zmniejsza w ten 
sposób koszty związane z wprowadzeniem nowego 
produktu czy usługi na rynek. 
Jako przykład negatywnych konsekwencji 
niezastrzeżenia znaku towarowego przywołamy 
sprawę jednego z naszych klientów. 
 
Negatywne konsekwencje braku zastrzeżenia 
znaku – przykład 
 
Prezes zarządu wystąpił z wnioskiem do Urzędu 
Patentowego o zastrzeżenie znaku towarowego 
firmy, którą zarządzał. Znakiem towarowym była 
nazwa spółki. Nie byłoby w tym nic dziwnego, 
gdyby nie fakt, że rejestracja nastąpiła 
bezpośrednio na osobę prezesa, a nie samą spółkę. 
Urząd nie sprawdza komu faktycznie przysługują 
prawa do znaku towarowego, a jedynie czy taki 
znak nie został już wcześniej zastrzeżony. Z tego 
względu urząd zarejestrował znak towarowy, a 
dysponentem praw do niego został prezes zarządu 
spółki, który w chwili zastrzeżenia znaku 
towarowego nie pełnił już tej funkcji. Rok po 
zarejestrowaniu znaku wystąpił do spółki z 
propozycja odsprzedaży praw do znaku 
towarowego za kwotę pół miliona złotych. 
 
Reprezentując spółkę wnieśliśmy wniosek o 
unieważnienie prawa do znaku towarowego 
zgłoszonego przez byłego prezesa zarządu. W 
naszej argumentacji podnosiliśmy m.in., że 
zastrzeżony znak towarowy stanowi w istocie 
nazwisko jednego ze wspólników. Znak został 
zgłoszony bez wiedzy i zgody wspólnika z zamiarem 
zawłaszczenia praw do znaku towarowego i nazwy 
spółki.  Rejestracja znaku zawierającego nazwisko 
wspólnika użyte bez jego wiedzy i zgody, stanowiło 
także naruszenie praw osobistych. Zgłoszenie  
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znaku w celach spekulacyjnych, bez zamiaru jego 
używania, a jedynie celem uzyskania korzyści 
majątkowej, wskazuje na złą wiarę zgłaszającego. 
 
Urząd Patentowy przychylił się do prezentowanej 
argumentacji i uznał przedstawiony przez nas 
materiał dowodowy. Postępowanie toczyło się 
ponad dwa lata oraz wymagało znacznych 
nakładów finansowych, aby unieważnić 
zastrzeżenie znaku towarowego i następnie 
zastrzec prawa do niego na rzecz spółki. 
 
Prawo ochronne 
 
Niestety sprawy, jak ta wyżej opisana, są 
konsekwencją zaniechania uprzedniego 
zastrzeżenia znaku towarowego. Z tego względu 
rekomendujemy, aby korzystać z możliwości 
zabezpieczenia praw do m.in. nazwy spółki lub jej 
znaku graficznego. W przypadku naruszenia znaku 
towarowego przez osobę trzecią, osoba, która go 
skutecznie zastrzegła ma przyznane tzw. prawo 
ochronne i może żądać od osoby, która naruszyła 
to prawo: 

– zaprzestania dalszego używania, 

– odszkodowania, 
–  wydania bezpodstawnie uzyskanych przez tę 

osobę korzyści, 
– wycofania z obrotu towarów łamiących prawo. 

 
Rödl & Partner oferuje pomoc w ustaleniu, czy dany 
znak towarowy można zarejestrować, a następnie 
dokonać wszystkich czynności związanych z jego 
zastrzeżeniem. Ponadto reprezentujemy klientów 
w postępowaniach przed Urzędem Patentowym. 
 
W przypadku zainteresowania tematem 
zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, 
którzy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania. 
 

Dalszych informacji udziela 
 

 

Jagna Kowalczyk-Fudali 
radca prawny 
Manager 
T +48 12 378 66 33 
jagna.kowalczyk-
fudali@roedl.com 
  

  
 Prawo 

Rozliczenie subwencji z PFR, czyli o czym muszą 
pamiętać beneficjenci      
 
Damian Dobosz, Klaudia Kamińska-Kiempa,  
Jagna Kowalczyk-Fudali, Rödl & Partner Kraków 
 
31 lipca 2020 r był ostatnim dniem naboru 
wniosków o wypłatę subwencji z Polskiego 
Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw w rozumieniu prawa unijnego. 
Firmy otrzymały znaczne środki finansowe z Tarczy 
Finansowej 1.0, z których nawet 75% może zostać 
umorzonych. Jeśli dane przedsiębiorstwo 
otrzymało subwencję w wysokości 1 mln zł, to w 
razie spełnienia wymogów opisanych w 
regulaminie (m.in. w zakresie utrzymania średniego 
zatrudnienia oraz prawidłowego wydatkowania 
subwencji) może być, w najbardziej 
optymistycznym wariancie, zobowiązane do 
zwrotu  jedynie 250 tys. zł. Żeby jednak tak się 
stało niezbędne jest, aby zarządzający firmą nie 
zapomnieli o swoich obowiązkach wynikających z 
umowy o przyznanie subwencji, regulaminu tarczy 
PFR oraz przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa. 

 
 
Sankcją niedochowania niektórych z obowiązków 
może być konieczność zwrotu całej przyznanej 
subwencji, co dla wielu przedsiębiorstw 
oznaczałoby postępowanie restrukturyzacyjne, a 
nawet upadłość.  
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Wysokość zwrotu 
 
PFR podejmie decyzję o wysokości zwrotu 
subwencji finansowej na podstawie oświadczenia 
o rozliczeniu subwencji finansowej, złożonego 
przez beneficjenta w terminie 10 dni roboczych od 
upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty 
subwencji finansowej. W przypadku niezłożenia w 
terminie oświadczenia o rozliczeniu subwencji 
finansowej, beneficjent będzie zobowiązany 
zwrócić ją w całości. Do końca 2020 roku (termin 
ten został później przesunięty na 
31.01.2021)  każdy beneficjent zobowiązany był 
dostarczyć do banku (przez bankowość 
elektroniczną), za pośrednictwem którego została 
mu wypłacona subwencja, oświadczenie o 
zgodności danych, a w przypadku gdy wniosek 
składała osoba inna niż beneficjent lub jego 
ujawniony w KRS  reprezentant – dokumenty 
potwierdzające, że osoba, która zaakceptowała 
umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w 
imieniu przedsiębiorcy była uprawniona do 
reprezentacji (lub potwierdzenie beneficjenta 
dokonania tych czynności w formie oświadczenia). 
Oświadczenie musiało być podpisane przy użyciu 
podpisu elektronicznego. Każdy bank przyjmował 
wymienione dokumenty zgodnie z przyjętą 
wewnątrz procedurą. Co ciekawe, niektóre z nich 
(jak np. PKO BP), poza elektroniczną formą 
dopuszczały  papierowe złożenie opisanych wyżej 
dokumentów u doradcy. W takim wypadku podpis 
na pełnomocnictwie lub oświadczeniu – jeśli 
wniosek nie był składany przez reprezentanta lub 
właściciela – musiał zostać poświadczony 
notarialnie. 
 
Terminy 
 
Niedostarczenie dokumentów we wskazanym 
terminie skutkować będzie obowiązkiem zwrotu 
całości subwencji. Złożenie stosownego 
wniosku/oświadczenia nie jest procesem 
skomplikowanym, jednak niekiedy pojawiały  się 
problemy techniczne. Konieczność zwrotu całej 
przyznanej subwencji powstanie także w 
przypadku nieprawidłowego wydatkowania 
otrzymanych środków finansowych. Jako przykład 
można wymienić: dokonywanie płatności do 
właścicieli lub podmiotów powiązanych albo 
sfinansowanie ze środków pomocowych nabycia 
udziałów. Z tego względu warto odpowiednio 
wcześniej przeprowadzić audyt wydatkowania 
środków oraz spełnienia przesłanek 
umożliwiających uzyskanie jak największej stopy 
umorzenia otrzymanej subwencji. 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
 
Odmienne reguły rozliczenia subwencji finansowej 
z PFR przewidziano dla mikro oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw. Z uwagi na zbliżający się 
termin przygotowania odpowiednich dokumentów 
warto wraz z doradcą finansowym i prawnym 
przygotować wstępną symulację prawidłowości 
wydatkowania środków z PFR oraz osiągnięcia 
najkorzystniejszych parametrów w 
przedsiębiorstwie, co do m.in. średniej liczby 
zatrudnionych lub straty gotówkowej. W ten 
sposób beneficjent programu minimalizuje ryzyko 
konieczności zwrotu całej przyznanej subwencji z 
powodu niedochowania regulaminowych 
obowiązków. Audyt wydatkowania środków oraz 
parametrów finansowych w firmie i podjęcie 
stosownych działań naprawczych póki jest to 
możliwe będą pomocne jeśli beneficjent planuje 
doprowadzić do uzyskania jak najwyższego 
umorzenia otrzymanej subwencji. 
 

 
 
 
 

Dalszych informacji udziela 
 

 

Jagna Kowalczyk-Fudali 
radca prawny 
Senior Associate  
T +48 12 378 66 33 
jagna.kowalczyk-
fudali@roedl.com 
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 Podatki 
Faktury korygujące a zmiany w dokumentowaniu i 
ujmowaniu dla celów VAT 
 
Aleksandra Majnusz, Rödl & Partner Gliwice 
Anna Pilarska, Rödl & Partner Warszawa 
 
 
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje pakiet „Slim VAT”. 
Zmiany dotyczą sposobu dokumentowania i 
momentu ujmowania dla celów VAT faktur 
korygujących. Odnoszą się zarówno do faktur 
zwiększających, jak i zmniejszających. W przypadku 
korekt in minus przepisy wprowadzają dodatkowe 
obowiązki i budzą największe wątpliwości.  
  
Korekta sprzedaży in minus 
 
Nowe przepisy eliminują spoczywający dotychczas 
na dostawcy obowiązek gromadzenia potwierdzeń 
otrzymania faktury korygującej oraz oczekiwania 
na ich dostarczenie. 
  
W celu obniżenia podstawy opodatkowania 
wymagają jednak posiadania dokumentacji, z 
której wynika, że sprzedawca uzgodnił z nabywcą 
warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla 
danej dostawy lub świadczenia, określone w 
fakturze korygującej oraz spełnienia uzgodnionych 
warunków. Ponadto faktura korygująca powinna 
być zgodna z posiadaną dokumentacją. 
 
Oznacza to, że przy ujmowaniu faktury korygującej 
istotne są faktyczne ustalenia między 
kontrahentami warunków korekty i moment 
spełnienia tych warunków, a nie tylko moment 
wystawienia faktury.  
  
Korekta zakupów in minus  
 
Od 2021 r. nabywca jest obowiązany do 
zmniejszenia kwoty podatku naliczonego – nie jak 
dotąd w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał 
fakturę korygującą – lecz w rozliczeniu za okres, w 
którym warunki obniżenia podstawy 
opodatkowania dla dostawy towarów lub 
świadczenia usług zostały uzgodnione z 
dostawcą/usługodawcą. Dodatkowym wymogiem, 
do ujęcia faktury w tym okresie, jest spełnienie 
uzgodnionych warunków przed upływem tego 
okresu rozliczeniowego.  
  
 

 
 
 
Oznacza to, że korektę podatku naliczonego trzeba 
ująć w rozliczeniu za okres, w którym warunki 
obniżenia zostały ustalone i spełnione, nawet jeżeli 
faktura korygująca nie została w tym okresie 
doręczona nabywcy. Jeśli uzgodnione warunki 
zostały spełnione w okresie późniejszym, korektę 
ujmuje się właśnie w tym późniejszym okresie. 

 
Korekta sprzedaży in plus  
 
Doprecyzowano również zasady ujmowania korekt 
zwiększających podstawę opodatkowania. Na ich 
podstawie korekty sprzedaży in plus dokonuje się 
w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała 
przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.  
  
Przepisy przejściowe 
 
W przypadku faktur korygujących in plus oraz in 
minus wystawionych przed 1 stycznia 2021 r. 
zastosowanie mają przepisy ustawy o VAT w 
brzmieniu obowiązującym do końca 2020 r. 
Możliwość stosowania starych zasad ujmowania 
korekt istnieje do końca 2021 r. Pod warunkiem, że 
wybór stosowania dotychczas obowiązujących 
przepisów zostanie uzgodniony między 
kontrahentami na piśmie przed wystawieniem 
pierwszej faktury korygującej w 2021 r. 
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Podsumowanie 
 
Nowe przepisy nie precyzują, co powinno się 
składać na dokumentację uzgodnienia warunków 
korekty, ani ich spełniania. Ministerstwo Finansów 
planuje wydanie Objaśnień podatkowych, ponadto 
zapowiedziano wprowadzenie kolejnego pakietu 
SLIM VAT, które mogą się przyczynić do 
wyjaśnienia tych wątpliwości. Obecnie - wobec 
braku jednoznacznych kryteriów nie sposób 
stwierdzić z pewnością, że dokumentacja jest 
kompletna i tym samym zapewnić jasność, 
szybkość i bezpieczeństwo procesów księgowych.  
 Z tego powodu zarówno dostawcy, jak i nabywcy 
powinni wdrożyć procedury określające sposób 
uzgadniania, dokumentowania i potwierdzania 
spełnienia warunków korekt, uwzględniające 
specyfikę branży i zwyczaje panujące w firmie.  

 

 
 

Dalszych informacji udziela 
 

 

Aleksandra Majnusz 
Doradca podatkowy 
Senior Associate 
T +48 58 582 62 78 
aleksandra.majnusz@roedl.com 
 
 

 
 

 

 Podatki 

Inwestycje w polskie farmy wiatrowe – skutki 
podatkowe dla podmiotów z łańcucha dostaw 
 
 
Jakub Wajs, Rödl & Partner Gdańsk 
Piotr Gajewski, Rödl & Partner Gdańsk 
 
Zgodnie z obecnie obowiązującym polskim prawem, 
na podstawie art. 23 ust. 1a ustawy o obszarach 
morskich Rzeczypospolitej Polskiej  
i administracji morskiej zakazuje się wznoszenia  
i wykorzystywania elektrowni wiatrowych na 
morskich wodach wewnętrznych i morzu 
terytorialnym. 
 
Oznacza to, że jedyną lokalizacją dostępną dla 
inwestorów celem budowy farm offshore będzie 
wyłączna strefa ekonomiczna. 
Strefa ta jest specyficzna, ponieważ w myśl litery  
 
 

 
 
 
 
prawa nie stanowi obszaru Rzeczypospolitej 
Polskiej, ale zgodnie z prawem międzynarodowym  
Polska posiada tam jurysdykcję podatkową w 
określonym zakresie. 
 
Skutki podatkowe VAT 
 
Istotną rolę dla określenia podatkowego statusu 
wyłącznej strefy ekonomicznej na gruncie ustawy o 
VAT ma orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. Wynika z niego, że suwerenność 
państwa nadbrzeżnego w wyłącznej strefie 
ekonomicznej ma tylko charakter funkcjonalny  
i jako taka ogranicza się do prawa prowadzenia 
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działalności w zakresie badań i eksploatacji, o 
którym mowa w Konwencji o prawie morza. 
W przypadku, gdy dostawa towarów związana z 
działalnością, do której państwo członkowskie ma 
suwerenne prawo, ma miejsce w wyłącznej strefie 
ekonomicznej, będzie opodatkowana VAT jako 
dostawa towarów mająca miejsce w nabrzeżnym 
państwie członkowskim, do którego należy ta 
strefa. 
 
Zasada ta ma również zastosowanie do 
świadczenia usług, jeśli miejsce ich świadczenia, 
ustalane według określonych reguł, znajduje się w 
wyłącznej strefie ekonomicznej. 
 
Konkluzję tę potwierdziła Komisja Europejska w 
jednym z dokumentów roboczych nr 846 wydanych 
do Dyrektywy VAT. Stwierdziła w nim, że: 

 
– w odniesieniu do działalności, do której 

nadbrzeżne państwo członkowskie posiada 
suwerenne prawa, wyłączną strefę 
ekonomiczną przylegającą do jego morza 
terytorialnego uznaje się za część terytorium 
tego państwa członkowskiego, 

– w zakresie innych rodzajów działalności, do 
których prawo jest dzielone przez państwa, 
wyłączną strefę ekonomiczną uznaje się za 
znajdującą się poza terytorium UE. 

Jednym z suwerennych praw państwa 
nadbrzeżnego, o których mowa powyżej, jest prawo 
realizacji innych przedsięwzięć w zakresie 
gospodarczego badania i eksploatacji strefy, 
takich jak wytwarzanie energii poprzez 
wykorzystanie wody, prądów i wiatrów. Innym 
jurysdykcja w zakresie budowania  
i wykorzystywania sztucznych wysp, instalacji  
i konstrukcji. 
 
Oznacza to, że budowa morskiej farmy wiatrowej  
i jej późniejsza eksploatacja w morskiej farmie 

wiatrowej stanowi uprawnienie państwa polskiego 

i w tym zakresie obowiązuje podatkowy polski 
reżim prawny. 
Dostawcy towarów i usługodawcy z tzw. łańcucha 
dostaw muszą więc dokonywać odpowiedniej 
oceny swoich czynności pod względem VAT, w 
szczególności zważając na: 

– prawidłowe określenie miejsca dostawy lub 
świadczenia usługi, 

– określenie podmiotu, będącego w danej 
transakcji podatnikiem, 

– ryzyko utworzenia w Polsce stałego miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej w 
związku z realizacją inwestycji offshorowych. 

Skutki w podatku dochodowym 

Podmioty niebędące polskimi rezydentami 
podatkowymi co do zasady są opodatkowane 
podatkiem dochodowym od dochodów, które 
osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zgodnie z właściwymi przepisami ustaw 
podatkowych, za terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej na potrzeby podatku dochodowego od 
osób fizycznych/osób prawnych uważa się miedzy 
innymi wyłączną strefę ekonomiczną, w której 
Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa 
wewnętrznego i zgodnie z prawem 
międzynarodowym wykonuje prawa odnoszące się 
do badania i eksploatacji dna morskiego i jego 
podglebia oraz ich zasobów naturalnych. 

 
Sam sposób zredagowania przepisu budzi 
wątpliwości, gdyż jego wykładnia nie jest 
jednoznaczna. 
 
Możliwe wydają się co najmniej 2 interpretacje: 

– pierwsza, zgodnie z którą ustawodawca 
ograniczył sytuacje, w których wyłączna strefa 
ekonomiczna traktowana jest jako terytorium 
RP na potrzeby podatku dochodowego, tylko 
do takich, gdy w strefie tej wykonywane są 
wymienione w przepisie prawa, wśród których 
– jak się wydaje – nie ma odpowiadającego 
prawu do budowy i eksploatacji farm 
wiatrowych, 

– druga, zgodnie z którą ustawodawca z 
niejasnych przyczyn nie skorzystał z 
odwołania do przepisu art. 17 Ustawy o 
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej i podjął próbę 
uogólnienia praw przysługujących Polsce w 
stosunku do obszaru wyłącznej strefy 
ekonomicznej lub ewentualnie ograniczył się 
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do przykładowego powołania niektórych z 
nich, jednak zamysłem było wskazanie na 
wyłączną strefę ekonomiczną, w której Polska 
wykonuje wszystkie przysługujące jej prawa 
suwerenne, a nie tylko część z nich. 

Omawiany przepis dotychczas nie miał doniosłego 
znaczenia w praktyce organów podatkowych, 
dlatego jego wykładnia stanowi wyzwanie. 
 
Wydaje się, że w związku z aktywizacją inwestycji 
offshorowych ulegnie to istotnej zmianie. 
Celowość przepisu sugeruje, że chodzi o 
zakwalifikowanie wszelkich dochodów z 
działalności wykonywanej w wyłącznej strefie 
ekonomicznej jako dochodów osiągniętych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Litera 
przepisu budzi wątpliwości, ponieważ mówi 
jedynie o eksploatacji dna morskiego i jego 
podglebia oraz ich zasobów naturalnych, w 
związku z czym można bronić tezy, iż tylko takie 
dochody uważane powinny być za dochody 
osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Kierując się ostrożnością i doświadczeniem należy 
założyć, że organy podatkowe w tym przypadku 
będą opowiadały się za szerszą wykładnią. 
 
Podmioty niebędące polskimi rezydentami 
podatkowymi, zaangażowane w proces 

inwestycyjny w polskie morskie farmy wiatrowe, 
powinny upewnić się czy nie ciążą na nich w Polsce 
obowiązki w zakresie podatku dochodowego. W 
szczególności powinny mieć na uwadze 
potencjalną możliwość utworzenia w Polsce 
zakładu podatkowego. Szczegółowe przesłanki 
powstania zakładu podatkowego uregulowane są 
poszczególnymi umowami o unikaniu podwójnego 
opodatkowania zawartymi między Rzeczpospolitą 
Polską a innymi państwami. Ocena możliwości 
powstania zakładu podatkowego wymaga 
każdorazowo oceny ze względu na różnice w 
brzmieniu umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania oraz ze względu na charakter prac 
prowadzonych w ramach inwestycji. Jeżeli dojdzie 
do powstania zakładu podatkowego typu 
budowlanego w Polsce, to zajdzie konieczność 
zapłaty części podatku dochodowego od osób 
prawnych w Polsce 
 

Dalszych informacji udziela 
 

 

Piotr Mrowiec 
LL.M., radca prawny 
Associate Partner  
T +48 58 582 65 81 
piotr.mrowiec@roedl.com 
  

 

 Aktualności podatkowe 
Brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia 
VAT z tytułu importów towarów 
 
Żaneta Niestier, Adrian Maczura  
Rödl & Partner Wrocław 
 

Brak możliwości skorzystania z prawa do 
odliczenia VAT z tytułu importów towarów w 
sytuacji, gdy importowane towary nie są 
własnością podatnika (wyrok NSA z 27.11.2020 r., 
sygn. I FSK 2044/17) 

Sprawa dotyczyła polskiej spółki, która zawarła z 
czeskim kontrahentem umowę na instalację 
(dostawa z montażem) kompletnej linii 
produkującej margarynę. Czeski kontrahent miał 
dokonać dostawy i instalacji linii produkcyjnej, 
jednak zgodnie z zawartym kontraktem polska  

 

 

 

spółka sama miała dokonać importu niektórych 
podzespołów oraz części linii produkcyjnej.  

W kontrakcie umówiono się na warunki dostawy 
„Incoterms DAP Nabywca”. Nabywcą tych 
elementów był czeski kontrahent, a polska spółka 
miała jedynie poddać import procedurze celnej, w 
tym dokonać zapłaty naliczonego cła oraz podatku 
VAT. Polska spółka wskazała, że po podpisaniu 
protokołu odbioru ukończona linia produkcyjna 
będzie stanowić u niej środek trwały i zostanie 
wydzierżawiona na rzecz jej głównego dostawcy 
towarów handlowych. Dostawca linii produkcyjnej 
(czeska firma) wystawił fakturę pro- forma na 
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urządzenia importowane i na podstawie tego 
dokumentu dokonano odprawy celnej, a polska 
spółka zapłaciła naliczone cło i podatek VAT. Spór 
w sprawie dotyczył prawa do odliczenia podatku 
VAT naliczonego na dokumencie celnym SAD od 
zaimportowanych towarów. 

NSA uznał, iż stronie skarżącej nie będzie 
przysługiwało prawo do obniżenia podatku 
należnego o podatek naliczony z tytułu importu 
towarów, które nie będą przez niego 

wykorzystywane do opodatkowanej działalności 
gospodarczej. Zaimportowane towary będą 
bowiem służyły działalności opodatkowanej firmy 
czeskiej, która dokonuje dostawy maszyny wraz 
podzespołami i częściami zaimportowanymi. 
Późniejsza zaś czynność dzierżawy linii przez 
polską spółkę i uzyskiwania z tego tytułu czynszu 
dzierżawnego nie ma wpływu na prawo do 
odliczenia podatku VAT na podstawie dokumentu 
SAD. 

 
 
 Aktualności podatkowe 

MF planuje Krajowy System e-Faktur  
 
 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji 
opublikowany został projekt ustawy o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
niektórych innych ustaw, dotyczący wprowadzenia 
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz 
możliwości wystawiania i otrzymywania nowego 
rodzaju faktur (tj. faktur ustrukturyzowanych) za 
pośrednictwem tego systemu. 

Zgodnie z opublikowanym projektem, faktura 
ustrukturyzowana będzie stanowiła rodzaj faktury 
elektronicznej. W praktyce, faktury tego typu będą 
funkcjonować obok faktur papierowych oraz 
obecnie występujących w obrocie gospodarczym 
faktur elektronicznych. Faktury ustrukturyzowane 
będą wystawiane i otrzymywane przez podatników 
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 
tj. Krajowego Systemu e-Faktur. Istotą faktur 
ustrukturyzowanych będzie ich wystawiane 
według jednego wzorca. 

Zdaniem rządu, nowe rozwiązanie przyczyni się nie 
tylko do wzmocnienia kontroli prawidłowości 
rozliczania podatku VAT, ale także uproszczenia 
samego procesu kontroli rozliczeń u 
przedsiębiorców z uwagi na możliwość zdalnego 
monitorowania przez organy podatkowe obrotu 

dokumentowanego fakturami. Natomiast dla 
podatników wystawiających w całym okresie 
rozliczeniowym wyłącznie faktury 
ustrukturyzowane oraz spełniających warunki 
m.in. w zakresie zarejestrowania jako podatnik VAT 
czynny oraz składania deklaracji za każdy okres 
rozliczeniowy, projektowana ustawa wprowadza 
preferencję w postaci skróconego z 60 dni do 45 
dni terminu zwrotu podatku VAT. Zdaniem rządu, 
wprowadzenie elektronicznego 
ustandaryzowanego wzoru faktury doprowadzi do 
zwiększenia bezpieczeństwa transakcji 
handlowych, a możliwość zautomatyzowania 
procesów księgowych znacząco wpłynie na 
zmniejszenie liczby błędów wywołanych 
czynnikiem ludzkim. 

Przepisy miałyby wejść w życie  1 października 2021 
roku. Zgodnie z projektem ustawy, korzystanie z 
faktury ustrukturyzowanej będzie rozwiązaniem 
dobrowolnym dla podatników. Niemniej, zgodnie z 
zapowiedziami Ministerstwa Finansów 
(opublikowanymi na stronie Ministerstwa 
Finansów) planowane jest, żeby ustrukturyzowane 
e-faktury wystawiane poprzez KSeF były 
rozwiązaniem obowiązkowym od 2023 r. 
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 Aktualności podatkowe 

 

E-paragony 
 
28 stycznia 2021 r. na stronach Rządowego 
Centrum Legislacji opublikowano projekt 
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii w sprawie wymagań technicznych i 
warunków dla kas rejestrujących. Zmiany mają na 
celu umożliwienie wystawiania i wydawania 
paragonów na kasach on-line w formie 
elektronicznej. W myśl nowych przepisów 
sprzedawca zwolniony będzie z obowiązku 
każdorazowego wystawania drukowanego 
paragonu fiskalnego. Ma go zastąpić elektroniczny 
paragon fiskalny, który przesyłany będzie na adres 
e-mail klienta lub bezpośrednio na jego telefon 
komórkowy. Wystawianie e-paragonu fiskalnego 
odbywać się będzie wyłącznie za zgodą 
klienta. Sprzedawca w porozumieniu z klientem 
uzgodni najwygodniejszy dla niego sposób 
przesłania e-paragonu (na adres e-mail bądź 
telefon komórkowy). 

Projektowane przepisy budzą wiele wątpliwości 
związanych z ich stosowaniem. Aktualnie używane 
przez sprzedawców kasy online nie mają bowiem 
odpowiedniej funkcjonalności, która pozwoliłaby 
na wystawienie e-paragonu oraz przesłanie go 
klientowi na adres e-mail bądź telefon komórkowy. 

 

Wątpliwości budzą również przepisy ustawy o 
RODO. Specjaliści z zakresu ochrony danych 
osobowych zastanawiają się bowiem, w jaki 
sposób ochronić dane osobowe klienta, który 
każdorazowo będzie zobowiązany do podania 
swojego adres e-mail bądź numeru telefonu.  

Projekt rozporządzenia znajduje się obecnie na 
etapie konsultacji publicznych. Zgodnie z 
projektem, rozporządzenie ma wejść w życie 1 maja 
2021r. 
 

 Aktualności podatkowe 

  

Slim VAT 2 – drugi pakiet uproszczeń w VAT w 2021 
roku 
 
Pierwszy pakiet SLIM VAT wszedł w życie z 
początkiem 2021 r. i dotyczył m.in. korygowania 
faktur, terminu odliczania VAT, uproszczeń dla 
eksporterów, uspójnienia kursów walut dla potrzeb 
VAT i podatku dochodowego. Teraz MF 
przygotowało SLIM VAT 2, czyli kolejne 
uproszczenie w postaci pakietu modernizacji w 
rozliczeniach podatku VAT. 
 
Rozwiązania w SLIM VAT 2 

Projekt pakietu SLIM VAT 2 złożony jest z 15 
nowych rozwiązań. Mają one przyczynić się do 
ułatwienia rozliczeń VAT i pomóc w usunięciu 
przestarzałych, niepotrzebnych i czasochłonnych 

obowiązków nakładanych na przedsiębiorców. 
Dzięki nim mają zostać zlikwidowane zbędne 
formalności i powinna nastąpić poprawa płynności 
firm, szczególnie istotna podczas pandemii. 
Zaproponowane uproszczenia zostały podzielone 
na 5 obszarów:  

 

– prostsze fakturowanie, 
– przyjazne odliczanie VAT, 
– VAT w obrocie międzynarodowym  

– korzyści i pewność prawa, 
– VAT  – łatwiejszy obrót nieruchomościami, 
– poprawa płynności w MPP i ulga złe długi. 

 

https://www.pit.pl/tag/kasy-fiskalne/
https://podatki.gazetaprawna.pl/
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Uproszczenia ujęte w SLIM VAT 2 obejmują 
ponadto m.in.:  

– ułatwienie odliczenia VAT na samochody 
wykorzystywane do działalności gospo-
darczej, 

– pełniejszą neutralność w opodatkowaniu 
importu usług, 

– uregulowanie sposobu dokonywania 
korekty in-minus w przypadku importu 
usług oraz WNT, 

– łatwiejszy wybór opcji opodatkowania w 
obrocie nieruchomościami, 

– wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi 
na złe długi z 2 do 3 lat. 

 
MF zapowiedziało, że większość nowych 
uproszczeń mogłaby wejść w życie 1 października 
2021 r., a niektóre 1 stycznia 2022 r. Ponadto MF 
pracuje nad trzecią odsłoną SLIM VAT, której 
prezentacja planowana jest w drugiej połowie tego 
roku. 

  
 Aktualności podatkowe 

  

Planowane odroczenie terminu rozliczenia i wpłaty 
CIT do 30 czerwca 2021 r.  
 
Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez 
Ministerstwo Finansów, rozpoczęte zostały prace 
legislacyjne nad odroczeniem terminu wpłaty 
podatku CIT i złożenia CIT-8 za rok 2020 z 31 
marca na 30 czerwca 2021 r. 
 
Jak wynika z informacji przedstawionych przez 
przedstawicieli Ministerstwa Finansów, 
proponowane odroczenie terminu ma pozwolić 
przedsiębiorcom na poprawienie ich płynności 
finansowej oraz skupienie się na ich bieżącej 
działalności gospodarczej. 
 

Na tym etapie prac legislacyjnych nie jest jeszcze 
jasne czy podatnicy, których rok podatkowy 
kończy się po 1 stycznia 2021 r. również będą 
mogli skorzystać z tego rozwiązania. 
 
Podobnie w 2020 roku przesunięto termin na 
złożenie CIT-8 za rok 2019 do 31 maja 2020 r. Z 
przesunięcia terminu mogli wówczas skorzystać 
podatnicy, których rok podatkowy kończył się do 
31 stycznia 2020 r. Będziemy Państwa na bieżąco 
informować o nowych informacjach na temat 
planowanego odroczenia terminu rozliczenia CIT. 

 
 

Dalszych informacji udziela 
 
 Adrian Maczura 

doradca podatkowy 
Manager 
T +48 71 606 04 09 
adrian.maczura@roedl.com 
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 O nas 
Rödl & Partner w gronie laureatów „Diamentów 
Forbesa 2021” 
 
Rödl & Partner po raz trzeci znalazł się wśród 
laureatów elitarnego rankingu „Diamenty Forbesa” 
przedstawiającego firmy, które w ostatnich trzech 
latach najskuteczniej zwiększyły swoją wartość. 
Firma uplasowała się w gronie podmiotów o 
przychodach od 50 do 250 mln zł dla województwa 
mazowieckiego.  
 
Tytuł „Diamenty Forbesa” jest wyróżnieniem wśród 
najlepszych firm na polskim rynku, które 
charakteryzuje dynamiczny rozwój i efektywność 
procesów biznesowych. Wyniki rankingu 
opracowano na podstawie kryteriów takich jak: 
m.in. wyniki finansowe za lata 2017-2020, wartość  

 

majątku, historia płatnicza, wiarygodność  
płatnicza, a także brak negatywnych zdarzeń 
prawnych. Dane do zestawienia przygotowuje 
firma badawcza Bisnode Polska (na podstawie 
ogólnie dostępnych danych – sprawozdań 
składanych w KRS). 
 
Ranking Forbesa prezentuje od 1,5 tys. do 2 tys. 
firm w trzech kategoriach: o rocznych przychodach 
powyżej 250 mln zł, pomiędzy 50 a 250 mln i 5-50 
mln złotych. Specjalny raport, w którym zostaną 
przedstawione wyniki rankingu „Diamenty Forbesa 
2021" będzie dołączony do miesięcznika Forbes nr 
2/2021.  

 
Od lewej od góry: Therese Baginski, Partner, Liliane Preusser, Partner, Monika Behrens, Partner; 
Renata Kabas-Komorniczak, Partner Zarządzający, Marzena Rączkiewicz, Partner, Jarosław Hein, 
Partner, Magdalena Ludwiczak, Partner, Katarzyna Judkowiak, Partner. 
 
 O nas 

Nasz oddział w Krakowie zmienia adres 
 
Od 19 kwietnia 2021 zapraszamy do naszego nowego biura: 
 

ul. Mogilska 43 (V piętro)  

31-545 Kraków 

Tel. 12 213 25 00 oraz dotychczasowy numer 12 378 66 00  
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 Wydarzenia 
 
Zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas webinariach i szkoleniach. Więcej informacji 
znajdą Państwo na naszej stronie. 
 
 

 
12.03.2021 godz. 11.00 - 12.30  
webinar w języku niemieckim 
 
Polen: Änderungen in den Vorschriften über die 
Sonderwirtschaftszonen/PSI sowie über die 
Verrechnungspreise 
 
Szczegóły i zapisy »  
  

 
 
18.03.2021 godz. 12.00 – 12.15, webinar 
 
Home office i praca zdalna – prawo i 
bezpieczeństwo 
 
Szczegóły i zapisy » 
 

 
 

 

 
29.03.2021 godz. 11.00 – 12.30, webinar 
 
Grudniowe wytyczne OECD w zakresie cen 
transferowych – jak prawidłowo zastosować 
ceny rynkowe w czasie pandemii? 
 
Szczegóły i zapisy » 
 

 
 

  
 
28 i 30.04.2021, konferencja w języku 
niemieckim 
 
Rödl & Partner Steuerkonferenz 2021  
 
Szczegóły i zapisy »  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.roedl.pl/pl-pl/pl/Events.aspx
https://www.roedl.pl/pl-pl/pl/event.aspx?ID=71
https://www.roedl.pl/pl-pl/pl/event.aspx?ID=71
https://www.roedl.pl/pl-pl/pl/event.aspx?ID=74
https://www.roedl.pl/pl-pl/pl/event.aspx?ID=74
https://www.roedl.pl/pl-pl/pl/event.aspx?ID=64
https://www.roedl.pl/pl-pl/pl/event.aspx?ID=64
https://www.roedl.pl/pl-pl/pl/event.aspx?ID=68
https://www.roedl.pl/pl-pl/pl/event.aspx?ID=68
https://www.roedl.pl/pl-pl/pl/event.aspx?ID=71
https://www.roedl.pl/pl-pl/pl/event.aspx?ID=74
https://www.roedl.pl/pl-pl/pl/event.aspx?ID=64
https://www.roedl.pl/pl-pl/pl/event.aspx?ID=68
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 Podcasty 
 
Zapraszamy do słuchania podcastów Rödl & 
Partner On Air – audycji dla wszystkich, którzy 
chcą być na bieżąco z aktualnymi tematami z 
zakresu prawa, podatków, księgowości, 
cyberbezpieczeństwa, nowych technologii i 
audytu. Jeśli chcesz rozwijać siebie i swój biznes – 
startuj z nami! 
 
Podcast Rödl & Partner On Air to dawka wiedzy i 
praktycznych porad. Nasi eksperci w prosty i  
przystępny sposób objaśniają jak stosować 
przepisy w życiu gospodarczym. To najważniejsze, 
aktualne zagadnienia z punktu widzenia biznesu, 
które znajdziesz w jednym miejscu. 
Dla nas nie ma trudnych pytań, są tylko proste 
odpowiedzi. Dlatego bądź na nami ON AIR. Nowe 
odcinki zawsze we wtorki o godzinie 15.00. 

W naszej serii zostały omówione miedzy innymi  
takie tematy jak: ceny transferowe, komunikacja z 
organami podatkowymi, e-commerce, 
cyberbezpieczeństwo, digitalizacja procesów 
księgowych. Wszystkie odcinki można odsłuchać 
tutaj.  

 

 Przedstawiamy nasze biura na 
świecie 

Indie 
 
Największa demokracja świata była w ostatnich 
latach głównym motorem wzrostu dla firm 
działających globalnie. Kraj oferuje szerokie 
możliwości inwestycyjne zarówno w zakresie 
bardzo potrzebnych ulepszeń infrastruktury, jak 
również w tradycyjnych sektorach przemysłu, o 
czym świadczą spektakularne projekty 
realizowane na dużą skalę przez przedsiębiorstwa 
zagraniczne. 
 
Indie stały się kluczowym elementem strategii 
umiędzynaradawiania małych i średnich 
przedsiębiorstw europejskich. Chcąc wykorzystać 
potencjał tego kraju, inwestorzy wciąż jednak 
mierzą się ze złożonymi wyzwaniami w zakresie 
biurokracji i infrastruktury. 
 
Profesjonalne usługi oferowane przez nasze biura 
w Delhi, Bombaju i Pune oraz punkty robocze w 
Ćennaj, Ahmedabadzie i Bangalore stanowią 
pomost pomiędzy Indiami a specyficznym 
europejskim sposobem prowadzenia biznesu oraz  

 
 
 
wsparcie dla organizacji z obu regionów, aby z 
powodzeniem mogły inwestować za granicą. 
Dedykowany zespół ds. Indii działający w naszej 
europejskiej centrali pomaga w komunikacji ponad 
strefami czasowymi i barierami językowymi, 
zapewniając kompleksowe doradztwo we 
wszystkich kwestiach prawnych, podatkowych i 
audytowych. 

 

Mamy ponad 100 pracowników w 6 biurach – Pune, 
Bombaj, Ćennaj, Bangalore, Delhi i Ahmedabad 

 

https://www.roedl.pl/pl/media/podcasty/
https://www.roedl.com/en-gb/de/about-us/locations/india/Pages/delhi.aspx
https://www.roedl.com/en-gb/de/about-us/locations/india/Pages/mumbai.aspx
https://www.roedl.com/en-gb/de/about-us/locations/india/Pages/pune.aspx
https://www.roedl.com/en-gb/de/about-us/locations/india/Pages/chennai.aspx
https://www.roedl.com/en-gb/de/about-us/locations/india/Pages/ahmedabad.aspx
https://www.roedl.com/en-gb/de/about-us/locations/india/Pages/bangalore.aspx
https://www.roedl.com/en-gb/de/about-us/locations/germany/Pages/Nuremberg.aspx
https://www.roedl.pl/pl/media/podcasty/
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Osoby kontaktowe 

Podatki Usługi outsourcingowe 
Wsparcie regulacyjne, prawne  
i compliance 

Indie 
Południowo-
Zachodnie 

Indie Północno-
Wschodnie  
 

Indie 
Południowo-
Zachodnie 

Indie Północno-
Wschodnie 

Indie 
Południowo-
Zachodnie 

Indie Północno-
Wschodnie 

Anand Khetan 
Gaurav 
Makhijani 

Aafreen Athani Ravi Kathuria Rahul Oza Neha Sharma 

Aktualne tematy 

E-handel Usługi compliance 
Digitalizacja usług 
outsourcingowych 
(R-flow) 

Wsparcie 
pocovidowe 

Inwestycje typu 
greenfield / energie 
odnawialne 

– Podatek 
wyrównawczy 
[equalisation 
levy] 

– Informowanie o 
naruszeniach i 
nieprawidłowościach 
[whistleblowing] 
(procedury, 
platforma, narzędzia, 
doradztwo) 

– Compliance w 
szerszym ujęciu (np. 
MDR)  

– Zgodność łańcucha 
dostaw 

– Rejestr spółek 4.0 

– Zasięg 
międzynarodowy 

– Rewolucja w 
outsourcingu 
„zdigitalizuj 
papier!” 

– Środki 
bezpieczeństwa  

– Restrukturyzacja 
– Optymalizacja 

podatkowa 
– Fundusz-

odbudowy 
– Fuzje i przejęcia 

(M&A) 

– Program wsparcia 
„Make In India 
Mittelstand 
(MIIM)” 

– Inicjatywa „Vocal 
for local” 

 

 

 
 
 

mailto:anand.khetan@roedl.com
mailto:gaurav.makhijani@roedl.com
mailto:gaurav.makhijani@roedl.com
mailto:Aafreen.Athani@roedl.com
mailto:ravi.kathuria@roedl.com
mailto:rahul.oza@roedl.com
mailto:neha.sharma@roedl.com
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Impressum 
 
Wydawca: 
Rödl & Partner 
ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa 
T +48 22  696 28 00 
www.roedl.pl 
 
Odpowiedzialny za treść: 
Katarzyna Judkowiak 
katarzyna.judkowiak@roedl.com  
 
Redakcja: 
Agnieszka Ogórkiewicz 
agnieszka.ogorkiewicz@roedl.com  
 

 
Niniejszy biuletyn stanowi niewiążącą informację służy ogólnym 
celom informacyjnym. Nie stanowi on doradztwa prawnego, 
podatkowego lub gospodarczego; informacje nim zawarte nie 
mogą również zastępować indywidualnego doradztwa. Przy 
redagowaniu biuletynu zawartych nim informacji Rödl & Partner 
zawsze dokłada najwyższej staranności, jednak nie ponosi 
odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność kompletność 
informacji. Rödl & Partner nie ponosi również 
odpowiedzialności za decyzje, które czytelnik podejmie po 
przeczytaniu biuletynu. Zawarte informacje nie odnoszą się do 
konkretnego stanu faktycznego, dlatego konkretnym przypadku 
należy zawsze zasięgnąć fachowej porady. Osoby wyznaczone 
do kontaktu naszej strony są do Państwa dyspozycji. 
Cała treść biuletynu fachowych informacji, które umieszczono 
Internecie stanowi własność intelektualną Rödl & Partner 
jest objęta ochroną praw autorskich. Osoby korzystające tych 
informacji mogą pobierać, drukować kopiować treść biuletynu 
fachowych informacji wyłącznie na własne potrzeby. Wszelkie 
zmiany, powielanie, rozpowszechnianie publiczne 
przekazywanie treści całości lub części, jakiejkolwiek formie, 
wymagają uprzedniej pisemnej zgody Rödl & Partner. 

 

 

 

http://www.roedl./

