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Szanowni Państwo, 

przekazujemy w Państwa ręce pierwszy w tym 

roku numer informatora prawnego nt. ostatnich 

zmian w prawie polskim.  

W najnowszym numerze Newslettera Polska 

piszemy m.in. o zmianach w zasadach 
oskładkowania członków rady nadzorczej oraz 
rejestracji spółek handlowych. Poruszamy 
kwestie zasad korzystania z aut służbowych dla 
celów prywatnych oraz nowej wysokości odsetek 
ustawowych. Mamy nadzieję, że informacje w nim 

zawarte będą mogli Państwo wykorzystać w 

bezpiecznym prowadzeniu biznesu. Zapraszamy 

także na naszą stronę internetową 

www.bisztrai.com, gdzie w rubryce Centrum 

Prasowe zamieszczać będziemy publikacje 

dotyczące trudnych, a przez to interesujących 

zagadnień prawnych związanych z Państwa 

działalnością. 

 

Z poważaniem, 

 

Izabela Kisłow-Bisztrai  dr. Gábor Bisztrai 

Radca prawny (PL)              Adwokat (HU) 

 

 

 

 

 

 

 

Oskładkowanie członków rady nadzorczej 

 

1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowelizacja 

przewiduje m.in. poszerzenie kręgu osób podlegających 

obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i 

rentowemu o członków rady nadzorczej otrzymujących 

wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. Dotychczas 

członkowie rady nadzorczej polskich spółek odprowadzali 

jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne.  

Członkowie rady nadzorczej podlegają 

ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu w okresie od 

dnia powołania, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym 

zaczęli tę funkcję wykonywać odpłatnie, do dnia 

zaprzestania pełnienia funkcji, niezależnie od podlegania 

ubezpieczeniom z innych tytułów (np. umowy o pracę), 

bądź ewentualnego pobierania renty lub emerytury. Bez 

znaczenia jest również podstawa pełnienia funkcji członka 

rady nadzorczej (powołanie uchwałą, umowa o pracę, 

umowa cywilnoprawna). Płatnikiem składek na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe członków rady 

nadzorczej jest podmiot, w którym działa rada nadzorcza 

(spółka). Podstawę wymiaru składek stanowi przychód z 

tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Składkę 

na ubezpieczenie emerytalne członków rady nadzorczej 

finansuje w równych częściach spółka i członek rady 

nadzorczej, przy czym wysokość tej składki wynosi obecnie 

19,52% podstawy wymiaru. Również składka rentowa jest 

opłacana w części przez spółkę (6,5% podstawy wymiaru), a 
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w części przez członka rady nadzorczej (1,5% podstawy 

wymiaru). Członkowie rad nadzorczych nie są objęci 

obowiązkiem ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. 

Zwracamy Państwa uwagę, że w związku z 

nowymi regulacjami płatnik składek, tj. spółka, w której 

funkcjonuje rada nadzorcza, ma obowiązek zgłoszenia 

członka (-ów) rady nadzorczej do ubezpieczeń społecznych. 

Ze względu na zmianę kodów ubezpieczeń w przypadku 

członka rady nadzorczej, który pełnił funkcję przed 

1.01.2015 r., otrzymując z tego tytułu wynagrodzenie, i 

nadal pełni funkcję po 1.01.2015 r. należy wyrejestrować 

go w ZUS z dotychczasowego obowiązkowego 

ubezpieczenia zdrowotnego. Jednocześnie należy zgłosić 

go do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i 

rentowego oraz obowiązkowego ubezpieczenia 

zdrowotnego. Przypominamy, że do podstawowych 

obowiązków płatnika składek należy ponadto obowiązek 

obliczenia składki, jej potrącenia ze środków 

ubezpieczonego, a następnie przekazania do ZUS.  

 

Rejestracja spółki w KRS, US, GUS i ZUS na jednym 

formularzu 

 

Od 1 grudnia 2014 r. obowiązują nowe zasady 

rejestracji spółek handlowych w KRS. Nowelizacja ustawy o 

Krajowym Rejestrze Sądowym z czerwca 2014 r. 

wprowadziła znaczne uproszczenie procedury nadawania 

NIP, numeru  REGON i zgłoszenia w ZUS. Wprowadzone 

zmiany umożliwiły szybsze podejmowanie działalności 

przez spółki, a także zredukowały obowiązki, z którymi 

wiązała się dotychczas rejestracja spółki.   

Nowelizacją zmodyfikowano dotychczasową 

procedurę „jednego okienka”.  Uprzednio wiązała się ona z 

obowiązkiem składania do sądu rejestrowego dodatkowych 

formularzy i dokumentów dla US, ZUS i GUS, które sąd w 

ciągu 3 dni przesyłał pocztą do ww. urzędów. 

Dotychczasowa procedura „jednego okienka” nie była 

dostępna dla przedsiębiorców zakładających spółkę z o.o. 

przez Internet (S-24), którzy musieli samodzielnie ubiegać 

się o NIP i REGON. Obecnie rejestracja spółek 

handlowych (również S-24) odbywa się we wszystkich 

wspomnianych urzędach na wniosek składany do sądu 

rejestrowego na jednym formularzu. Po dokonaniu wpisu 

podmiotu do KRS, sąd rejestrowy drogą elektroniczną 

przesyła dane z wniosku do Centralnego Rejestru 

Podmiotów-Krajowej Ewidencji Podatników oraz 

Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej. Na 

tej podstawie urząd skarbowy i urząd statystyczny nadają 

spółce NIP i numer REGON, a następnie przesyłają 

odpowiednią informację do sądu rejestrowego. Powyższe 

dane są zamieszczane w rejestrze spółki, a wnioskodawcy 

doręcza się zaświadczenie o nadaniu NIP i numeru REGON. 

Warto wspomnieć, że nie jest wymagane dołączanie do 

wniosku o wpis w KRS dodatkowego odpisu umowy spółki 

(aktu założycielskiego) i umowy najmu dla urzędu 

skarbowego.  

W ciągu 21 dni od dnia rejestracji w KRS spółka jest 

zobowiązana przesłać do urzędu skarbowego informacje 

uzupełniające (numer rachunku bankowego, przewidywaną 

liczbę pracowników) na formularzu NIP-8.  Dane te zostaną 

przesłane automatycznie także do ZUS i urzędu 

statystycznego. Po zmianach spółka handlowa będzie mogła 

złożyć zgłoszenie uzupełniające już po rozpoczęciu 

działalności. Innymi słowy, podanie dodatkowych 

informacji nie będzie odsuwało w czasie momentu 

faktycznego podjęcia działalności przez spółkę. 

Wspomniana nowelizacja wprowadziła ponadto 

zmiany dotyczące przedmiotu działalności spółki. 

Dotychczas możliwe było wskazanie dowolnej liczby 

przedmiotów działalności w KRS. Obecnie należy wskazać 

nie więcej niż dziesięć pozycji według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności, w tym jeden przedmiot 

przeważającej działalności spółki na poziomie podklasy. 

Ograniczenie to dotyczy wyłącznie informacji ujawnianej w 

KRS, natomiast umowa spółki (akt założycielski) może 

przewidywać szerszy krąg przedmiotów działalności. 

Spółki już zarejestrowane w KRS mają obowiązek 

dostosować informację o przedmiotach działalności do 

nowych wymagań przy pierwszym wniosku o zmianę 

danych w rejestrze, nie później jednak niż do 1 grudnia 

2019 r.  

 
Korzystanie z aut służbowych do celów prywatnych 

 

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowy system 

określania wartości świadczenia przysługującego 
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pracownikom z tytułu korzystania z samochodów 

służbowych dla celów prywatnych. Zmiany zostały 

wprowadzone przez ustawę o ułatwieniu wykonywania 

działalności gospodarczej, która nowelizuje m.in. przepisy 

ustawy o PIT.  

Wartość świadczenia, którym jest korzystanie z 

samochodu służbowego dla celów prywatnych, zależy od 

pojemności silnika. Dla samochodów z silnikiem o 

pojemności do 1600 cm3 wartość świadczenia została 

ustalona w wysokości 250 zł miesięcznie, zaś dla 

samochodów z bardziej pojemnym silnikiem - 400 zł 

miesięcznie. Przy stawce PIT wynoszącej 18% oznacza to 

odpowiednio 45 zł i 72 zł zryczałtowanego miesięcznego 

podatku. W sytuacji, gdy pracownik korzysta z samochodu 

służbowego jedynie przez część miesiąca, wartość 

świadczenia wynosi 1/30 ww. kwot za każdy dzień 

korzystania z auta służbowego do celów prywatnych. 

Jeżeli natomiast pracownik korzysta z samochodu 

służbowego odpłatnie, to przychodem pracownika jest 

różnica pomiędzy ww. kwotami a ponoszoną przez niego 

odpłatnością. Omawiane świadczenie obciążone jest także 

składkami na ubezpieczenie społeczne pracownika. 

 Zwracamy Państwa uwagę, że korzystanie z auta 

służbowego powinno odbywać się według zasad 

określonych w regulaminie korzystania z samochodów 

służbowych po zawarciu z pracownikiem umowy 

powierzenia mienia. W regulaminie należy uregulować 

m.in. kwestie odpowiedzialności pracownika za 

powierzony mu samochód służbowy.  

 

Niższe odsetki ustawowe 

 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 

grudnia 2014 r. obniżona została dotychczasowa wysokość 

odsetek ustawowych z 13% do 8% w stosunku rocznym. 

Nowa wysokość odsetek ustawowych obowiązuje od 23 

grudnia 2014 r.  

Powyższa zmiana jest związana z obniżeniem 

wysokości stopy kredytu lombardowego, którą Rada 

Polityki Pieniężnej w marcu 2015 r. ustaliła na 2,5%. 

Zmianie uległa tym samym wysokość maksymalnych 

odsetek umownych, która stosownie do przepisów kodeksu 

cywilnego jest ograniczona do czterokrotnej wysokości 

stopy kredytu lombardowego NBP. Wysokość 

maksymalnych odsetek umownych wynosi obecnie 10% w 

skali roku.  

Zwracamy Państwa uwagę, że wspomniane 

obniżenie stopy kredytu lombardowego nie spowoduje 

obniżenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych – 

odsetki te osiągnęły przewidziane w ustawie minimum po 

poprzedniej obniżce stóp procentowych w październiku 

2014 r. (8% w skali roku). 

 

**** 

 

marzec,  2015 roku 

Zespół Kancelarii Adwokackiej Bisztrai 

 

Celem niniejszego Newslettera jest jedynie naświetlenie zmian w 

prawie polskim. Pomimo najściślej praktycznego nastawienia 

teksty w nim zawarte nie są opiniami prawnymi, które mogłyby 

być wykorzystane wprost i bez dodatkowej weryfikacji stanu 

faktycznego. Mogą Państwo korzystać z niniejszych publikacji do 

własnego użytku pod warunkiem zachowania informacji o autorze 

oraz źródle jej pochodzenia. W razie jakichkolwiek szczegółowych 

pytań lub jeżeli chcą Państwo podzielić się z nami swoimi 

uwagami prosimy o bezpośredni kontakt z naszymi prawnikami.

 


