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WYWIAD >

ZA PIĘĆ  
BREXIT  

– NIE DAJMY SIĘ 
ZASKOCZYĆ  

Brexit stanowi ogromne wyzwanie dla 
firm, których model biznesowy opiera się 

choćby częściowo na współpracy z rynkiem 
brytyjskim. O tym, jaki wpływ na firmy 
z Polski będzie miało wyjście Wielkiej 

Brytanii z Unii Europejskiej, rozmawiamy 
z Przemysławem Kamilem Rosiakiem, 
radcą prawnym w kancelarii prawnej 
D. Dobkowski sp. k. stowarzyszonej  

z KPMG w Polsce.

Punkt Zwrotny PZ ›: W ostatnich tygo-
dniach bardzo dużo doniesień medialnych 
dotyczyło negocjacji związanych z wystą-
pieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europej-
skiej. Jak będzie wyglądała rzeczywistość 
biznesowa firm z Polski, których działal-
ność jest związana z rynkiem brytyjskim? 

PRZEMYSŁAW KAMIL ROSIAK (PKR):
Wielka Brytania jest na trzecim miejscu pod względem 
eksportu produktów z Polski. Jest też drugą gospo
darką Unii Europejskiej i jednocześnie jednym z wiodą
cych centrów finansowych na świecie. Nic więc dziw
nego, że brexit budzi tyle emocji. Jeśli chodzi o polskich 
przedsiębiorców, to bez wątpienia nowa sytuacja zna
cząco wpłynie na działalność przedsiębiorstw współ
pracujących z Wielką Brytanią. W chwili udzielania tego 
wywiadu możliwe są jeszcze wszystkie scenariusze. 
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PZ › A jak będzie wyglądała sytuacja z uzna-
waniem systemów certyfikacyjnych, np. 
dla produktów importowanych z Wielkiej 
Brytanii do UE?

PKR ›  W przypadku działalności biznesowej opartej na certy
fikatach, licencjach lub zezwoleniach wydanych przez 
władze Wielkiej Brytanii lub organy z siedzibą w Wiel
kiej Brytanii – lub posiadanych przez osobę mającą sie
dzibę w Wielkiej Brytanii – po brexicie mogą one utra
cić ważność w UE. Konieczne może okazać się prze
niesienie tego typu pozwoleń lub wystąpienie do orga
nów z siedzibą w państwie członkowskim o wydanie 
nowych. Dotyczy to w szczególności certyfikatów, 
licencji i zezwoleń wydawanych na towary (np. w sek
torze motoryzacyjnym lub w sektorze wyrobów 
medycznych) oraz usług (np. w sektorze transporto
wym, medialnym lub finansowym). 

PZ › Czy Pana zdaniem polscy przedsiębiorcy 
są przygotowani na brexit? 

PKR ›  Z moich obserwacji wynika, że po stronie brytyj
skiego przemysłu świadomość, że należy się do bre
xitu przygotować, jest znacznie większa niż po stro
nie polskiej. Większość polskich przedsiębiorców 
uważa, że ma jeszcze dużo czasu na przygotowa
nie się do nadchodzących zmian, gdyż ryzyko wystą
pienia Wielkiej Brytanii z Unii bez porozumienia jest 
niewielkie, a gdyby nawet zdarzyło się tak, że brexit 
nastąpiłby już w marcu 2019 r., to panuje przekona
nie, że w krótkim czasie uda się do niego przygoto
wać. Tymczasem zorganizowanie na nowo logistyki 
czy uzyskanie zgód, zezwoleń i licencji na prowa
dzenie działalności w Wielkiej Brytanii zajmie z pew
nością sporo czasu i będzie kosztować. Dlatego 
polscy przedsiębiorcy handlujący z Wielką Brytanią 
oraz świadczący usługi na terenie Zjednoczonego 
Królestwa powinni natychmiast podjąć stosowne 
przygotowania.

PZ › Dziękuję za rozmowę. ■
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Jeżeli po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 
przedsiębiorca z państwa członkowskiego, który nabywa 
towary w Wielkiej Brytanii, zostanie uznany za importera 
produktów z państwa trzeciego, katalog jego obowiązków 
poszerzy się zarówno wobec Unii, jak i Wielkiej Brytanii. 
Innym aspektem, który po brexicie będzie miał 
duże znaczenie dla eksporterów, są reguły pocho
dzenia towarów. Przy eksporcie towarów do państw 
trzecich, z którymi UE zawarła Umowę o wolnym 
handlu, eksporterzy mogą korzystać z preferencyj
nej stawki celnej, jeżeli ich produkty są w wystar
czającym stopniu „unijne” zgodnie z regułami 
pochodzenia. Po brexicie wkład Wielkiej Brytanii nie 
będzie już traktowany jako wkład UE. Dlatego warto 
zbadać łańcuchy dostaw i zacząć traktować wkład 
pochodzący z Wielkiej Brytanii jako „nieunijny” oraz 
nadal starać się spełniać warunki zapewniające 
towarom pochodzącym z UE preferencyjne stawki 
celne, np. poprzez zmianę dostawców surowców 
lub półproduktów z brytyjskich na unijnych.
Dla nałożenia cła i podatku pośredniego istotne jest 
zatem, czy towary przemieszczane są w obrębie UE, 
czy do lub z kraju trzeciego. Prowadzenie wymiany 
handlowej z Wielką Brytanią po brexicie stanie się 
bardziej złożone ze względu na mające zastosowa
nie procedury celne i dotyczące podatku VAT.

PZ › Na jakie jeszcze zmiany powinni się przy-
gotować przedsiębiorcy?

PKR ›  Można podać wiele przykładów. W obszarze 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony 
środowiska przepisy UE ograniczają import lub 
eksport niektórych towarów do i z państw trze
cich – np. żywych zwierząt, produktów pocho
dzenia zwierzęcego czy części roślin i produktów 
roślinnych. Import lub eksport niektórych towa
rów podlega określonym zezwoleniom lub zgło
szeniom. Po brexicie właśnie te przepisy UE będą 
miały zastosowanie do towarów przeznaczonych 
dla odbiorców w Wielkiej Brytanii lub przywożo
nych stamtąd. Należy więc podjąć niezbędne kroki 
w celu zapewnienia zgodności z unijnymi zaka
zami i ograniczeniami dotyczącymi importu lub eks
portu, które nie stanowiły żadnej bariery w handlu 
wewnątrzunijnym.

Po brexicie wkład Wielkiej Brytanii 
nie będzie już traktowany jako wkład 
UE. Dlatego warto zbadać łańcuchy 
dostaw i zacząć traktować wkład 
pochodzący z Wielkiej Brytanii 
jako „nieunijny” oraz nadal starać 
się spełniać warunki zapewniające 
towarom pochodzącym z UE 
preferencyjne stawki celne, np. 
poprzez zmianę dostawców 
surowców lub półproduktów 
z brytyjskich na unijnych.

Największe ryzyko związane 
z brexitem polega na tym, że nie 
możemy do końca przewidzieć, 
jakie będą jego skutki.  
To właśnie niepewność,  
co się stanie nawet w krótkiej 
perspektywie czasowej, jest 
główną cechą obecnych czasów. 

PRZEMYSŁAW 
KAMIL ROSIAK
radca prawny w kancelarii 
prawnej D. Dobkowski sp. k. 
stowarzyszonej z KPMG  
w Polsce
pkrosiak@kpmg.pl

Szef Zespołu Prawa Europejskiego 
i Prawa Konkurencji oraz French Desk 
w kancelarii D. Dobkowski. Specjalizuje 
się w ochronie konkurencji i pomocy 
publicznej, prawie Unii Europejskiej 
oraz prawie geologicznym i górni
czym. Przygotowuje także bieżące 
analizy o skutkach brexitu dla gospo
darki i przedsiębiorstw. Reprezentuje 
i doradza klientom w postępowaniach 
przed Komisją Europejską, Sądem 
Unii Europejskiej oraz Trybunałem 
Sprawiedliwości UE. Posiada szero
kie doświadczenie w negocjacjach, 
zarówno na poziomie międzynaro
dowym (w imieniu podmiotów pu
blicznych i prywatnych), jak i krajo
wym, prowadzi szkolenia z zakresu 
prawa UE i prawa konkurencji dla 
radców prawnych, sędziów, urzęd
ników państwowych i przedsię
biorców. Z Kancelarią jest związany 
od 1999 r. Absolwent Wydziału Prawa 
i Administracji oraz Wydziału Stosunków 
Międzynarodowych Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Wydziału Prawa 
w College of Europe w Brugii. 

Nie jest pewne, czy wyjście Wielkiej Brytanii z UE 
nastąpi w sposób uporządkowany (czyli na podsta
wie wynegocjowanej Umowy o wystąpieniu), czy 
też bez porozumienia (ang. no deal scenario). Zasad
nicza różnica pomiędzy jednym a drugim scenariu
szem dotyczy momentu, w którym nowe zasady pro
wadzenia handlu oraz świadczenia usług zaczną obo
wiązywać – w przypadku „uporządkowanego wyj
ścia” do końca 2020 r. (lub nawet do końca 2021 
albo 2022 r., jeśli wykorzystana zostanie opcja jedno
razowego przedłużenia okresu tymczasowego) obo
wiązywać będą obecne zasady, natomiast brak final
nego porozumienia pomiędzy UE i Wielką Brytanią 
doprowadzi do niebezpiecznej dla biznesu sytuacji, 
w której Wielka Brytania stanie się dla UE państwem 
trzecim już pod koniec marca 2019 r.  

PZ › Jakie będą konsekwencje brexitu dla 
biznesu?

PKR ›  Największe ryzyko związane z brexitem polega na tym, 
że nie możemy do końca przewidzieć, jakie będą jego 
skutki. To właśnie niepewność, co się stanie nawet 
w krótkiej perspektywie czasowej, jest główną cechą 
obecnych czasów. Czy zostaną wprowadzone cła przy
wozowe i kosztowne oraz czasochłonne procedury 
celne? Czy świadectwa homologacji wydane w Unii 
Europejskiej (w tym w Polsce) będą honorowane 
w Wielkiej Brytanii? Czy rozbieżności regulacyjne nie 
doprowadzą do barier w handlu i świadczeniu usług? Czy 
nie nastąpi ograniczenie dostępu do wykwalifikowanych 
pracowników? To tylko niektóre z wielu pytań, na które 
obecnie nie znamy odpowiedzi. Tymczasem prowadze
nie biznesu wymaga przecież właściwej organizacji i dłu
gofalowego planowania biznesowego, którego nie da się 
zapewnić z dnia na dzień. 
Natomiast jedno jest pewne: niezależnie od tego, jaką 
formę przyjmie wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE, jej 
relacje z Unią i jej rynkiem wewnętrznym nie będą już 
tak wyjątkowe i bliskie jak relacje, które przysługują 
członkom elitarnego „klubu UE”. 

PZ › Jak zatem może zmienić się sytuacja 
firm, które prowadzą wymianę handlową 
z Wielką Brytanią?

PKR ›  Zgodnie z prawem UE przedsiębiorstwa mają różne 
obowiązki w zależności od swojego miejsca w łań
cuchu dostaw (np. producent, importer, dystrybutor 
hurtowy itp.).  
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Dziś, za sprawą bieżącej sytuacji ryn
kowej i upodabniania się struktur 
w polskich firmach do schematów 
organizacyjnych znanych za granicą, 
doradztwo w zakresie Global Mobi-
lity staje się coraz bardziej popularne. 
Niejednokrotnie spółki decydują się 
na tworzenie odrębnych stanowisk, 
które odpowiadałyby za prawidłową 
i bezpieczną dla obu stron koordyna
cję oddelegowań i podróży służbo
wych pracowników. To, co na Zacho
dzie jest normą, w Polsce jednakże 
nadal jawi się jako luksus.

Podróż czy oddelegowanie.  
Jak zacząć?
W spółce, w której pracownicy udają 
się w podróże służbowe sporadycz
nie, problemu w zakresie Global 
Mobility nie ma z uwagi na niewielką 
skalę. Z trzema czy czterema oddele
gowanymi poradzi sobie, przy wspar
ciu doradcy, dział kadr i płac. Pro
blemy zaczynają się pojawiać, gdy 
skala pracowników, którzy wykonują 
pracę za granicą, rośnie. Dlaczego? 
– zapyta dyrektor finansowy spółki 
lub osoba odpowiadająca za nali
czanie płac – skoro podatki i składki 
na ubezpieczenia społeczne są cały 
czas płatne w Polsce? To prawda, ale 
należy mieć na uwadze, że sam fakt 
wykonywania pracy na podstawie pol
skiej umowy o pracę nie powoduje, 
że podróże służbowe bądź też odde
legowania zagraniczne nie wywo
łują skutków w zakresie podat
ków, składek na ubezpieczenia spo
łeczne i w prawie pracy za granicą. Co 
więcej – istotne różnice rodzi również 
to, czy pracownik przebywa za granicą 
w ramach podróży służbowej, czy też 
oddelegowania, gdyż są to oddzielne 
struktury wykonywania zleconych 
przez pracodawcę zadań, z którymi 
związane są inne wymogi, inne zwol
nienia i inne skutki za granicą.

Wszystko zaczyna się od podstaw, 
czyli od tego, w jakim celu spółka 
zamierza wysłać pracownika za gra
nicę. Jeśli to zostanie ustalone, 
powinna zostać sporządzona sto
sowna umowa, czy to w postaci 

zlecenia podróży służbowej, czy 
też w postaci umowy delegowania, 
w której zostaną omówione podsta
wowe zasady wykonywania zadania. 
Dlaczego? Bo warto ustalić, do kogo 
pracownik w trakcie zagranicznego 
pobytu będzie raportował, przed kim 
będzie odpowiadał, kto będzie pono
sił koszty związane z podróżą, a kto 
z zakwaterowaniem. Wreszcie warto 
ustalić czas pobytu zagranicznego. 
Te z pozoru błahe czynniki warun
kują opodatkowanie za granicą. Jeżeli 
spółka nie chce, by pobyt zagra
niczny skutkował koniecznością opła
cania podatków za granicą, te kwe
stie musi przemyśleć i ustalić przed 
podróżą czy też oddelegowaniem. 
Zdecydowanie łatwiej jest zaplano
wać coś na początku, niż gasić pożar 
w momencie, gdy zagraniczne organy 
administracji publicznej zapukają 

››

››

P U N K T 
PO PUNKCIE

Niezwykle dynamiczne czasy, postępująca globalizacja, 
ekspansja nowych technologii i coraz bardziej 

prężne kontakty polskich spółek z zagranicznymi 
inwestorami wymagają od polskich przedsiębiorstw 

szybszego reagowania na bieżące potrzeby rynku, 
biznesu oraz pracowników. Jeszcze kilka lat temu 

w powszechnym obiegu podróż służbowa była mylona 
z oddelegowaniem, mimo istniejących odmienności, 
a pojęcie Global Mobility na gruncie polskim nie było 

praktycznie w ogóle rozpowszechnione.

do drzwi, dopytując się o doku
menty i przyczyny braku spełnienia 
warunków pozwalających na pracę 
za granicą.

Struktury
Praktycznie każda spółka należąca 
do globalnej korporacji posiada poli
tykę oddelegowań. Są to dokumenty, 
które obowiązują w spółce wewnętrznie 
i pozwalają ustalić ogólne zasady odde
legowań. W zasadzie praktyka rynkowa 
wskazuje na istnienie trzech rodzajów 
oddelegowań:

1.  Short term assignment (krótkotermi-
nowe oddelegowanie) – w trakcie ta
kiego 3-12-miesięcznego oddelegowania 
pracownik pozostaje nadal zatrudniony 
w spółce macierzystej, a pracę wykonuje 
za granicą. Oddelegowania typu STA 
są charakterystyczne dla projektów 
zagranicznych o przewidywanej dacie 
zakończenia, cechują się specyficznymi 
rozwiązaniami w zakresie compensation 
& benefits i równomiernym rozłożeniem 
kosztów oddelegowania między zainte
resowanymi stronami. Z uwagi na ich 
krótki okres trwania często nie generują 
skutków w zakresie opodatkowania.

2.  Long term assignment (długoter-
minowe oddelegowanie) – oddele
gowania przekraczające rok, często są 
przeznaczane dla pracowników, którzy 
za granicą obejmują nową rolę, nieko
niecznie są powiązane z określonym 
projektem. Ciężar w zakresie com-
pensation & benefits obciąża głównie 
stronę przyjmującą. Praktycznie zawsze 
generują skutki podatkowe dla obu 
stron i pracownika.

3.  Permanent transfer (transfer do no-
wego pracodawcy) – nie jest to ty
powe oddelegowanie, lecz formalna 
zmiana pracodawcy. Polski kontrakt 
ulega zakończeniu lub zawieszeniu, 
a pracownik nawiązuje nową umowę 
o pracę ze spółką przyjmującą, zwykle 
bez terminu końcowego. Ta struktura 
wymaga bardzo dobrego zaplanowania 
kosztów, gdyż relokacja pociąga za sobą 
najczęściej zwiększone wydatki pra
cownika, które zwykle nie są zwracane 
tak jak przy dwóch wcześniejszych 
strukturach. Transfer rodzi oczywiście 
skutki podatkowe dla pracownika.

Wszystko zaczyna 
się od podstaw, czyli 
od tego, w jakim 
celu spółka zamierza 
wysłać pracownika 
za granicę. Jeśli to 
zostanie ustalone, 
powinna zostać 
sporządzona 
stosowna umowa, 
czy to w postaci 
zlecenia podróży 
służbowej, czy też 
w postaci umowy 
delegowania, w której 
zostaną omówione 
podstawowe zasady 
wykonywania zadania.

P U N K T 
PO PUNKCIE>

GLOBAL MOBILITY  
– LUKSUS W SPÓŁCE 
CZY KONIECZNOŚĆ? 

MATEUSZ WĄSIK 
doradca podatkowy, 
menedżer w zespole ds. PIT 
w KPMG w Polsce
mwasik@kpmg.pl 

Ekspert w zakresie Global 
Mobility oraz podatku docho
dowego od osób fizycznych, 
specjalizuje się w opodatkowa
niu Polaków pracujących za gra
nicą i cudzoziemców w Polsce, 
a także w opodatkowaniu indy
widualnych przedsiębiorców oraz 
spółek osobowych.
Posiada ponad 6-letnie doświad
czenie w zakresie doradzania 
spółkom w kontekście organizacji 
oddelegowań, struktury wynagra
dzania pracowników oraz kadry 
zarządzającej, implementacji pod
wyższonych kosztów autorskich 
oraz przeprowadzania przeglą
dów podatkowych. Reprezentuje 
klientów przed organami admini
stracji publicznej oraz sądami po
wszechnymi i administracyjnymi.
Posiada uprawnienia doradcy po
datkowego i adwokata. 

PUNKT ZWROTNY NR 1 / 201912 13



Spółka, wysyłając 
pracowników za 
granicę, powinna mieć 
jasno ustalone zasady 
i z góry przygotowany 
pakiet relokacyjny oraz 
ustaloną i stabilną 
politykę comp & ben 
w tym aspekcie. Tylko 
taki porządek pozwoli 
płynnie zarządzać 
globalną mobilnością 
w przedsiębiorstwie.

Tak jak warto 
zatrudnić dobrych 
ekspertów 
z zakresu 
Transfer Pricing 
czy VAT w celu 
prawidłowego 
i efektywnego 
podatkowo 
zarządzania 
przedsiębiorstwem, 
tak warto 
inwestować 
w Global Mobility, 
by struktury 
oddelegowania 
były od samego 
początku 
bezpieczne 
podatkowo, dobrze 
zaplanowane, 
efektywne 
w kontekście 
wynagradzania 
oddelegowanych 
pracowników 
oraz zgodne 
z obowiązującymi 
w Polsce i za 
granicą przepisami 
prawa.

P U N K T 
PO PUNKCIE

P U N K T 
PO PUNKCIE

Oprócz trzech struktur w obsza
rze Global Mobility spotykamy się też 
z podróżami służbowymi, czyli czaso
wym wykonywaniem zadania zleconego 
przez pracodawcę poza siedzibą spółki. 
Podróże zwykle są krótkoterminowe, 
a pakiet comp & ben należy tu do naj
uboższych. Zwykle nie rodzą one skut
ków podatkowych, ale liczba dni spę
dzonych za granicą powinna być tutaj 
w szczególności dobrze kontrolowana, 
gdyż przekroczenie 183 dni pobytu 
w jednym kraju z pewnością zaintere
suje tamtejsze organy podatkowe. Nie 
mówiąc już o innych decyzjach, które 
mogą powodować opodatkowanie 
za granicą, jak np. refaktura kosztów 
wynagrodzenia.

Struktury są ważne. Dlaczego? Bo 
spółka, wysyłając pracowników za gra
nicę, powinna mieć jasno ustalone 
zasady i z góry przygotowany pakiet 
relokacyjny oraz ustaloną i stabilną poli
tykę comp & ben w tym aspekcie. Tylko 
taki porządek pozwoli płynnie zarządzać 
globalną mobilnością w przedsiębior
stwie. Ustalone zasady przyczyniają się 
również do zwiększenia bezpieczeństwa 
prawno-podatkowego firmy, a pracow
nicy od samego początku mają świa
domość, na co mogą liczyć w trakcie 
oddelegowania.

Zaczynamy podróż
Podróż zaczynamy najpierw na papierze. 
W momencie gdy ustalimy, dlaczego 
pracownika należy wysłać za granicę, 
w ramach jakiej polityki i na podstawie 

+  W trakcie wyjazdu pracownika lokalne 
prawo podatkowe zmienia się drastycznie, 
co stawia pracownika w niekorzystnej 
sytuacji, w której by się nie znalazł, gdy
by nie został oddelegowany – jak w tej 
sytuacji w sposób najbardziej korzystny 
podatkowo przebudować strukturę wy
nagradzania pracownika?

+  Po zakończonym oddelegowaniu pracownik 
twierdzi, że podatkowo stracił na podróży 
i domaga się przygotowania kalkulacji 
wyrównania podatkowego – tylko zapis 
w polityce uprawni pracownika do takiego 
roszczenia.

Tego typu sytuacje występują często 
w trakcie oddelegowania. W krajach 
zachodnich jest to więc standard, by 
w działach kadr wyodrębniać specjalne 
stanowisko zarezerwowane dla specja
listy lub doradcy Global Mobility. Gdy 
chodzi o większą skalę, standardem 
jest również angażowanie zewnętrznych 
doradców w celu odpowiedniego zabez
pieczenia na gruncie prawa podatko
wego i prawa pracy. Niejednokrotnie też 
doradcy służą radą w kontekście comp 
& ben. Co więcej, cyfryzacja wszelkich 
obszarów życia skłoniła firmy dorad
cze do przygotowania specjalnych apli
kacji dla służb kadrowo-płacowych oraz 
pracowników, które pomagają ocenić, 
jakim wymogom będzie trzeba sprostać, 
np. wysyłając pracownika w podróż 
do stanu Teksas w Stanach Zjedno
czonych, co skraca proces decyzyjny 
i pozwala wyłapać luki w planowaniu 
oddelegowania.

Konieczność czy fanaberia?
By odpowiedzieć na to pytanie, należy 
przede wszystkim zastanowić się nad 
potrzebami spółki. Jeśli przedsiębior
stwo planuje zagraniczne inwesty
cje i liczy się z tym, że jego pracow
nicy będą wyjeżdżali coraz częściej 
w celu koordynacji projektu, budowy 
fabryki, uczestnictwa w kilkumiesięcz
nych szkoleniach czy stażach w centrali 
spółki, Global Mobility przestaje jawić 
się jako fanaberia. Dlaczego? Głównie 
z powodu bezpieczeństwa przedsiębior
stwa. Tak jak warto zatrudnić dobrych 
ekspertów z zakresu Transfer Pricing 
czy VAT w celu prawidłowego i efek
tywnego podatkowo zarządzania przed
siębiorstwem, tak warto inwestować 
w Global Mobility, by struktury oddele
gowania były od samego początku bez
pieczne podatkowo, dobrze zaplano
wane, efektywne w kontekście wyna
gradzania oddelegowanych pracow
ników oraz zgodne z obowiązującymi 
w Polsce i za granicą przepisami prawa. 
Tylko wtedy zarząd przedsiębiorstwa 

W y k r e s  n r  1

W y k r e s  n r  2

RODZAJE ODDELEGOWAŃ
Z jakim oddelegowaniem mamy do czynienia? Dlaczego akurat taki typ 

najbardziej pasuje do naszego projektu?

WYJAZD ZAGRANICZNY
– czy wszystko zostało zweryfikowane?

››

STA –
oddelegowanie 

krótkoterminowe

LTA –
oddelegowanie 
długoterminowe

IPT –
transfer

Rodzaje 
oddelegowań

jakiej umowy, należy zbadać, z jakimi 
formalnościami będzie się wiązać 
wyjazd zagraniczny. Z oczywistych 
względów wyjazd w ramach UE gene
rować będzie inne obowiązki niż wyjazd 
do państw trzecich, gdzie niejedno
krotnie w grę wchodzą wymogi imigra
cyjne, pozwolenia na pracę oraz pobyt, 
konieczność zapewnienia minimum 
wynagrodzenia na podstawie lokalnej 
umowy (np. Rosja lub Brazylia) czy też 
w końcu kwestie składek na ubezpie
czenia społeczne.

Z tego powodu spółka wysyłająca 
pracowników za granicę musi liczyć 
się z tym, że wszystkie formalności 
powinny być załatwione przed wyjaz
dem i odpowiednio wcześniej roz
łożone w czasie. Dlaczego? Choćby 
z tego powodu, że wydanie pozwole
nia na pracę w Rosji może trwać dłużej 
lub krócej niż wydanie analogicznego 
pozwolenia na pracę w Stanach Zjed
noczonych. Taką wiedzę posiadają eks
perci z zakresu Global Mobility, którzy 
swoją wiedzą i doświadczeniem – czy 
to jako wewnętrzni specjaliści w spółce, 
czy doradcy z firm konsultingowych – 
mogą upłynnić procesy, które funkcjo
nują w spółce.

W trakcie oddelegowania
Zwykle spółki decydują się w przy
padku oddelegowania swojego pra
cownika na zaangażowanie zewnętrz
nych doradców, którzy zabezpieczą 
interesy spółki pod kątem podatko
wym. Jak? Firmy z branży konsultingo
wej posiadają za granicą swoje biura, 
które zatrudniają specjalistów w zakre
sie Global Mobility – doradców podat
kowych, prawników, ekspertów imi
gracyjnych, specjalistów w obsza
rze comp & ben. Niejednokrotnie się 
zdarza, że w trakcie wyjazdu służbo
wego pojawiają się nowe zapytania lub 
okoliczności, które wymagają szybkiej 
reakcji. Zamiast dzwonić do zagranicz
nych instytucji administracyjnych lub 
wyszukiwać na własną rękę specjali
stów na miejscu, prościej jest proces 
oddelegowania od samego początku 
oddać w ręce specjalistów, którzy 
w sytuacji podbramkowej szybko skon
taktują się z lokalnym doradcą i odpo
wiedzą na wątpliwości lub zapytania 
pracodawców. A tych może się poja
wić sporo:

+  W trakcie oddelegowania pracowniko
wi rodzi się dziecko – jak w tej sytuacji 
zalegalizować jego pobyt i ubiegać się 
o ulgi rodzinne?

Podatki 
zagraniczne

Wymogi 
prawa 
pracy

Wymogi 
imigracyjne

Refaktura 
kosztów

Formalności

Składki na 
ubezpieczenia 

społeczne
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i bezpośredni przełożeni będą mieli 
poczucie, że wysyłając pracowników 
za granicę, nie ryzykują dodatkowymi 
obciążeniami czy konsekwencjami. 
Zyskuje też sam pracownik.
Rzeczywistość pokryzysowa zmie
niła rynek pracy i w chwili obecnej 
mamy do czynienia z rynkiem pracow
nika. To sformułowanie nie oznacza nic 
innego niż to, że dziś to pracownik dyk
tuje warunki i ustala swoje oczekiwa
nia na dość wysokim poziomie, a praco
dawca, nie mając innego wyjścia, musi 
się do tego dostosować. Można by się 
więc zapytać, co rynek pracownika ma 
do Global Mobility. Kwestę tę można 
analizować dwutorowo:

1.  Zadowolony pracownik to efektywny pra
cownik. Jeśli pracodawca organizuje od
delegowanie pracownika w sposób jasny, 
klarowny dla obu stron, tj. zgodny z obo
wiązującymi politykami, jednakowy dla 
wszystkich, z prawidłowo ustaloną strukturą 
wynagradzania, bezpieczny podatkowo 
i zapewniający wsparcie doradców w Pol
sce i za granicą, może liczyć na wzrost 
lojalności pracownika, który doceniając 
dobrze zorganizowane oddelegowanie, 
będzie skłonny wrócić po jego zakończeniu 
do pracodawcy i dzielić się doświadczeniem 
zdobytym za granicą.

2.  W dobie ciągle rosnącej presji na zwiększa
nie wynagrodzeń przy jednoczesnej chęci 
ograniczania kosztów pracowniczych odde
legowanie może być traktowane jako dodat
kowy benefit, wynikający z pracy na rzecz 
danego pracodawcy, nagroda za osiągnięcia, 
ekwiwalent bonusu czy też awansu. Polityka 
oddelegowań może u pracodawcy stanowić 
ważny czynnik zachęcający do pozostania 
w firmie, rozwijania się pod jej skrzydła
mi, a wreszcie wpisywać się w strategię 
przedsiębiorstwa w zakresie kształtowania 
compensation & benefits. 

Ostatecznie nie należy również zapo
minać o jednym z czynników, który 
dobrze wpływa na PR przedsiębiorstwa. 
Spółki, które w swojej strukturze ofe
rują możliwość pracy za granicą, zdoby
wania doświadczeń w oddziałach zagra
nicznych lub częste podróże służbowe, 
są zdecydowanie bardziej atrakcyjnymi 
pracodawcami niż te, które zachowują 
konserwatywne podejście i jawią się 
jako organizacje skostniałe. W czasach, 
w których pracodawcy biją się o najlep
szych specjalistów z danej branży, warto 
pozycjonować przedsiębiorstwo jako 
elastyczne, międzynarodowe, oferujące 
możliwość zdobycia doświadczenia rów
nież za granicą.

Spółki, które w swojej strukturze oferują 
możliwość pracy za granicą, zdobywania 
doświadczeń w oddziałach zagranicznych lub 
częste podróże służbowe, są zdecydowanie 
bardziej atrakcyjnymi pracodawcami niż te, 
które zachowują konserwatywne podejście 
i jawią się jako organizacje skostniałe.

Podsumowanie
W krajach Europy Zachodniej czy Sta
nach Zjednoczonych profesjonalne 
zarządzanie Global Mobility to koniecz
ność – głównie z uwagi na bardzo 
wysoką świadomość urzędników 
w tym zakresie, jak i kulturę organiza
cyjną spółek, które każdy obszar swojej 
działalności – czy to produkcyjny, czy 
dotyczący zarządzania zasobami ludz
kimi – mają ustrukturyzowany i upo
rządkowany. Nie sposób również zapo
mnieć o tym, że postępująca globali
zacja, lokowanie biznesów w różnych 
jurysdykcjach, zagraniczne inwesty
cje wpływają na coraz większą mobil
ność pracowników. A ta mobilność 
z kolei wywołuje liczne konsekwencje 

na tle obowiązujących przepisów 
prawa. Spółki więc dla celów zabez
pieczenia swoich interesów prawno
-finansowych zawsze decydują się 
na rozwijanie obszaru Global Mobility, 
gdyż są świadome korzyści, jakie się 
z tym wiążą. Polski rynek zmienia się 
z dekady na dekadę, a globalna mobil
ność wzmacnia się, co możemy zaob
serwować choćby po statystykach 
migracji w ciągu ostatnich lat. By nie 
obudzić się za późno, warto inwesto
wać w ten obszar, odpowiednio przy
gotowując się do zmieniającej się rze
czywistości, oczekiwań pracowników, 
jednocześnie czerpiąc z tego korzyści, 
o jakich mowa powyżej. ■

W y k r e s  n r  3

GLOBAL MOBILITY

Bezpieczeństwo

Efektywność

Dodatkowy benefit
Koszty

BEZPIECZNA 
PODRÓŻ  

KU INTELIGENTNEJ 
AUTOMATYZACJI

Inteligentna automatyzacja zmienia świat biznesu na naszych oczach. 
Ta nowa fala zaawansowanych technologii ma potencjał, aby w sposób 

zasadniczy zwiększać szybkość, skalę, jakość oraz precyzję działania 
przedsiębiorstw, przynieść bezprecedensowy wzrost wydajności 

operacyjnej, a także poszerzyć i uzupełnić umiejętności ludzi. Biorąc 
pod uwagę jej wyraźne zalety i szerokie możliwości zastosowania, nie 
jest zaskoczeniem, że inteligentna automatyzacja stała się dla wielu 

instytucji jedną z kluczowych inicjatyw. 

P U N K T 
WYJŚCIA>
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Należy przy tym pamiętać, że warunkiem 
sukcesu cyfrowej transformacji nie jest 
tylko osiągnięcie zamierzonych korzyści, 
ale także dobrze zaprojektowana funkcja 
w banku, zapewniająca skuteczną identy
fikację, ocenę oraz mitygację ryzyk zwią
zanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem 
nowych rozwiązań.

KIEDY ROBOTY   
MOGĄ WYMKNĄĆ SIĘ 
SPOD KONTROLI?
Czy możliwy jest scenariusz 
utraty kontroli nad pracą botów? 
Czy narzędzia do inteligentnej 
automatyzacji, od których zależą 
ważne procesy biznesowe, 
mogą ulec awarii i wykonywać 
niezamierzone i potencjalnie 
szkodliwe działania? Bez 
odpowiedniego podejścia 
do zarządzania ryzykiem te 
hipotetyczne scenariusze mogą 
się urzeczywistnić. Niezależnie 
od tego, czy chodzi o pojedyncze 
obszary, czy o cały bank, wdrożenie 
inteligentnej automatyzacji może 
powodować nie tylko wzrost ryzyka 
technologicznego i operacyjnego, 
ale także w efekcie regulacyjnego, 
finansowego czy reputacyjnego. 

Zabezpieczenie ciągłości 
działania 
Luki w umiejętnościach, brak jako
ściowo spójnego szkolenia dla dewe
loperów, brak procesów zarządza
nia zmianą, niewystarczająca dba
łość o cyberbezpieczeństwo, brak kon
troli lub nieskuteczne kontrole to kilka 
z wielu czynników, które mogą stworzyć 
niestabilne środowisko działania botów.

Aby móc zminimalizować to ryzyko, 
należy zacząć od odpowiedzi na nastę
pujące pytania:

1.  W jaki sposób zaprojektować automatyzację 
tak, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo 
i wpływ awarii krytycznej robota?

2.  Jak zapewnić szybki i skuteczny powrót 
do działania po awarii, szczególnie gdy dotyka 
ona krytycznych dla banku procesów?

3.  Jak zarządzać zmianami w środowisku 
automatyzacji, zachowując jednocześnie 
integralność, funkcjonalność, compliance 
i odpowiednie kontrole?

Zapewnienie wymagań 
compliance
Brak dobrze zdefiniowanych wytycz
nych dla programu automatyzacji 
może uniemożliwić spełnienie wyma
gań dotyczących zarządzania ryzykiem, 
kontroli i compliance. Identyfikacja 
wpływu wewnętrznych i zewnętrznych 
wymagań compliance powinna być 
jednym z pierwszych czynników, które 
należy wziąć pod uwagę. 

Aby móc zminimalizować to ryzyko, 
należy rozważyć:

1.  W jaki sposób utrzymywać bezpieczeństwo 
danych i prywatność podczas ich przecho
wywania, przetwarzania i przesyłania?

2.  Jak zabezpieczyć boty przed nieautoryzo
wanym dostępem, aby zapobiec wyciekom 
danych, kradzieży własności intelektualnej 
lub wprowadzeniu złośliwego kodu?

3.  Jak zagwarantować, że przetwarzanie każdej 
transakcji i wykonywane działania mają ak
ceptowalny poziom zaufania i integralności, 
zgodnie z wymogami compliance?

Właściwa kontrola dostępu 
i uwierzytelniania
Brak odpowiednich mechanizmów 
kontroli dostępu i uwierzytelniania 
botów stwarza zagrożenia związane 

z nieodpowiednim przypisaniem odpo
wiedzialności, rozdziałem obowiązków 
i może skutkować potencjalnymi nie
autoryzowanymi transakcjami. Niedo
stateczna integracja i monitorowanie 
mogą skutkować również niezauważo
nymi błędami kontroli. 
Właściwe nadawanie dostępu, bez
pieczne uwierzytelnianie, rozdzielenie 
obowiązków i bezpieczna integracja 
aplikacji muszą być włączone w pro
gram inteligentnej automatyzacji. Brak 
odpowiednich działań w tym zakre
sie może prowadzić do utraty danych 
i powodować szkody operacyjne 
i wizerunkowe. Ponadto wymaga
nia dotyczące bezpieczeństwa danych 
i prywatności, w tym odpowiednie 
możliwości rejestrowania i audytu, 
powinny być włączone w proces pro
jektowania botów.

Zarządzanie ryzykiem 
związanym z automatyzacją
Opisane zagrożenia wyraźnie pokazują 
krytyczną potrzebę silnego zarządza
nia ryzykiem związanym z inteligentną 
automatyzacją.
Podobnie jak w przypadku każdego 
procesu dotykającego wielu innych 
ważne jest, aby skutecznie zintegro
wać zarządzanie ryzykiem i governance 

Podobnie jak 
w przypadku każdego 
procesu dotykającego 
wielu innych ważne 
jest, aby skutecznie 
zintegrować zarządzanie 
ryzykiem i governance 
z całością ekosystemu 
automatyzacji, wraz 
z dedykowaną funkcją 
odpowiedzialną za 
nadzorowanie płynnego 
działania technologii, 
procesów i osób 
tworzących program 
automatyzacji.

››

P U N K T 
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z całością ekosystemu automatyzacji, 
wraz z dedykowaną funkcją odpowie
dzialną za nadzorowanie płynnego dzia
łania technologii, procesów i osób two
rzących program automatyzacji.

Nadrzędna funkcja zarządzania ryzy
kiem i governance:

+  jest jednym z kluczowych warunków 
do skutecznej realizacji korzyści bizne
sowych wynikających z inteligentnej 
automatyzacji,

+  powinna pełnić funkcję informacyjną 
i nadzorczą w każdej części programu 
automatyzacji – od strategii, poprzez 
budowę rozwiązań, do produkcyjnego 
działania i utrzymywania botów,

+  powinna opracować i wdrożyć zasady, 
procedury, standardy oraz wytyczne do
tyczące automatyzacji,

+  powinna zapewnić nadzór ryzyka, w tym 
jego identyfikację, monitorowanie, ocenę 
oraz mitygację.

Zarządzanie ryzykiem 
związanym z automatyzacją
Jak w praktyce powinna wyglądać 
integracja ryzyka i governance we 
wdrożeniu inteligentnej automaty
zacji? Te działania zostały zebrane 
w trzech podstawowych fazach.

1.  Plan – analiza przypadków użycia

W przypadku automatyzacji w sektorze 
regulowanym, gdzie skuteczne zarzą
dzanie ryzykiem jest kluczowe, wszyst
kie wymienione wymiary ryzyk powinny 
być przedmiotem silnej kontroli. Zrozu
mienie natury, wpływu i złożoności przy
padków użycia automatyzacji (w tym 
konkretnych korzyści, jakie może ona 
przynieść) powinno być punktem wyj
ścia do zarządzania ryzykiem. Ma 
to zapewnić zgodność ryzyka i gover-
nance z poziomem tolerancji i strategią 
zarządzania ryzykiem w banku.

2. Budowa bezpiecznych botów

Na tym etapie funkcja zarządzania 
ryzykiem i governance będzie odpo
wiedzialna za bieżące monitorowanie 
programu inteligentnej automatyza
cji. Funkcja ta powinna określić ryzyka 
dotyczące rozwiązań automatyzacji, 
zaprojektować i wdrożyć odpowiednie 
kontrole oraz rozpocząć edukację inte
resariuszy na temat ich ról i obowiąz
ków w zakresie zarządzania ryzykiem 
automatyzacji. Ponadto powinna usta
nowić procesy do przeglądu, zatwier
dzania, rozmieszczania, zarządzania 
i likwidowania botów.

3. Użytkowanie – platforma działa. Co teraz?
Działanie w tym momencie sprowadza 
się do kontroli, przechwytywania, ana
lizowania i przekazywania odpowied
nich danych, monitorowania integral
ności procesów automatyzacji i śledze
nia zmian w krajobrazie IT, które mogą 
wpływać na wydajność botów. 
Funkcja ryzyka i governance powinna 
monitorować kluczowe wskaźniki 
ryzyka (KRI) i kluczowe wskaźniki 
wydajności (KPI) związane z progra
mem automatyzacji oraz raportować 
je kluczowym interesariuszom w celu 
optymalizacji i zwiększenia skali pro
gramu. Powinna również ustanowić 
plany ciągłości działania i usuwania 
skutków awarii.

Bezpieczne lądowanie
Specyfika budowania rozwiązań 
z zakresu inteligentnej automatyza
cji może skłaniać do szybkiego i nieko
niecznie przemyślanego wdrożenia, ale 
udane wdrożenie inteligentnej automaty
zacji wymaga strategii obejmującej rów
nież aspekty kontroli i nadzoru. Z tego 
powodu należy już od samego początku 
transformacji z wykorzystaniem inte
ligentnej automatyzacji angażować te 
kompetencje, które wniosą wkład we 
właściwe zaprojektowanie rozwiązań 
i zapewnią, że automatyzacja będzie dla 
banku bezpieczną podróżą.  ■

P U N K T 
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ALEKSANDRA 
ROGALSKA
menedżer w dziale usług 
doradczych w zespole 
Intelligent Automation  
w KPMG w Polsce
arogalska@kpmg.pl

Specjalizuje się w projektach 
z zakresu usprawniania i auto
matyzacji procesów bizneso
wych z wykorzystaniem na
rzędzi Intelligent Automation. 
Realizowała kompleksowe 
projekty wdrożenia Robotic 
Process Automation. W KPMG 
pracuje od ponad 10 lat, wcze
śniej zdobywała doświadcze
nie w firmie konsultingowej 
specjalizującej się w usługach 
doradczych dla sektora finanso
wego. Jest absolwentką Szkoły 
Głównej Handlowej.

›

Brak dobrze 
zdefiniowanych 
wytycznych dla programu 
automatyzacji może 
uniemożliwić spełnienie 
wymagań dotyczących 
zarządzania ryzykiem,  
kontroli i compliance. 
Identyfikacja wpływu 
wewnętrznych 
i zewnętrznych wymagań 
compliance powinna być 
jednym z pierwszych 
czynników, które należy 
wziąć pod uwagę. 

PIOTR SICIAK
dyrektor w dziale usług 
doradczych, szef zespołu 
Intelligent Automation  
w KPMG w Polsce
psiciak@kpmg.pl

Specjalizuje się w automatyzacji 
procesów biznesowych, projek
towaniu modeli biznesowych 
zarówno w zakresie sprzedaży, 
jak i funkcji wsparcia, podnosze
niu efektywności operacyjnej, 
budowie modeli operacyjnych, 
usprawnianiu procesów biz
nesowych oraz optymalizacji 
kosztów działania. Zrealizował 
wiele dużych projektów trans
formacyjnych, w tym programy 
integracji banków. Do KPMG 
dołączył w 2013 r. Od ponad 
18 lat świadczy usługi konsul
tingowe w ramach Wielkiej 
Czwórki firm doradczych, dla 
instytucji finansowych w Polsce 
i regionie Centralnej Europy. 
Wcześniej przez 5 lat zdoby
wał doświadczenia w sektorze 
bankowym. Jest absolwen
tem Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie, Szkoły Bankowości 
na Uniwersytecie Kolorado, 
zdobył również tytuł MBA 
w Manchester Business School 
w Wielkiej Brytanii.
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KONIEC  
LEASINGU 

LUKSUSOWYCH 
AUT?

Od lat obserwować można 
rosnącą popularność korzystania 

z wynajmowanych czy leasingowanych 
samochodów osobowych. Leasing, 

który w przeszłości postrzegany był 
przede wszystkim jako „narzędzie 

podatkowe”, dające możliwość 
elastycznego dopasowania momentu 

ponoszenia kosztów do dynamiki 
osiąganych przez przedsiębiorcę 
przychodów, w ciągu ostatnich 
lat coraz częściej zaczął stawać 

się formą atrakcyjnego finansowo 
sposobu korzystania z samochodu. 

Przedsiębiorcy przekonali się do 
użytkowania samochodu, ponosząc 

stały koszt, często nawet bez 
konieczności i zamiaru nabywania 

samochodu na koniec umowy.

P U N K T 
WYJŚCIA>

››

Z możliwości tych korzystali przed
siębiorcy niezależnie od skali prowa
dzonego biznesu, leasingując samo
chody zarówno za setki, jak i tysiące 
złotych miesięcznej raty leasingo
wej, korzystając z prawa do zalicze
nia całości raty leasingowej do kosz
tów uzyskania przychodu. 

Ograniczenia
Ustawodawca od lat dbał o to, aby 
ograniczać korzyści podatkowe pły
nące z użytkowania samochodów 
osobowych, niemniej jednak do tej 
pory dotyczyło to przede wszyst
kim zakupionego na własność samo
chodu osobowego. Przepisy ustaw 
o podatku dochodowym zawierały 
ograniczenia dotyczące zaliczania 
do kosztów uzyskania przychodów 
odpisów amortyzacyjnych od samo
chodów o wartości przekraczającej 
równowartość 20 tys. EUR, kosztów 
ubezpieczenia samochodów przekra
czających tę wartość czy też kosztów 

najmu ponad tzw. kilometrówkę.
W 2014 r. do Ustawy o VAT wpro
wadzona została regulacja ograni
czająca prawo do odliczenia podatku 
naliczonego w przypadku, gdy samo
chód jest wykorzystywany zarówno 
do działalności gospodarczej, jak 
i do celów prywatnych. W takiej sytu
acji prawo do odliczenia przysłu
guje obecnie, ale tylko w odniesieniu 
do połowy kwoty podatku VAT.
W obszarze podatków dochodowych 
wydatki ponoszone przez przedsię
biorców na spłatę rat leasingowych 
nie podlegały do tej pory ogranicze
niom w zaliczaniu do kosztów uzy
skania przychodów. To zmieni się 
od 2019 r. w przypadku samocho
dów o wyższej wartości. Zgodnie 
z nowelizacją część raty leasingowej, 
odpowiadająca proporcjonalnie nad
wyżce wartości samochodu osobo
wego ponad kwotę 150 tys. PLN, nie 
będzie już bowiem stanowiła kosztu 
uzyskania przychodu. ››
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Każdy, kto zamierza wziąć w leasing lub nająć auto 
kosztujące więcej niż 134 529 PLN netto (165 470 PLN 
brutto), musi mieć na uwadze negatywny wpływ nowych 
przepisów (oczywiście w zakresie samego leasingu, bo 
pozostałe wydatki typu paliwo, serwis, opony zostaną 
objęte 75-procentowym limitem). Jeśli wartość samochodu 
przekroczy tę kwotę, to zarówno opłata wstępna, jak i raty 
w 2019 r. nie będą w całości kosztem uzyskania przychodu.

Na pewno 
zawierając umowę, 

należy zadbać, 
aby mimo tego, 
że samochód 
dostarczany 

będzie 
w przyszłości 

i nie jest znana 
jego ostateczna 

wartość 
początkowa, 

wpisano do niej  
takie określenie 
wysokości rat 
leasingowych, 
które pozwoli 
realizować tę 
umowę bez 

potrzeby zmiany 
ich wartości.

P U N K T 
WYJŚCIA
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«korzystającym», podlegające amor
tyzacji środki trwałe lub wartości nie
materialne i prawne, a także grunty 
oraz prawo wieczystego użytkowania 
gruntów”.

Sięgnąć zatem należy do Kodeksu 
cywilnego, zgodnie z którym „przez 
umowę leasingu finansujący zobowią
zuje się, w zakresie działalności swego 
przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od ozna
czonego zbywcy na warunkach okre
ślonych w tej umowie i oddać tę rzecz 
korzystającemu do używania albo uży
wania i pobierania pożytków przez 
czas oznaczony, a korzystający zobo
wiązuje się zapłacić finansującemu 
w uzgodnionych ratach wynagrodze
nie pieniężne, równe co najmniej cenie 
lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia 
rzeczy przez finansującego”. 

Dlaczego jest to istotne? Sam fakt 
zobowiązania się leasingodawcy 
do nabycia przedmiotu, który będzie 
w przyszłości oddany w leasing, 
pozwala nam na uznanie, że mamy 
do czynienia z zawarciem umowy 
leasingu. Oczywiście umowa musi 
spełniać określone przez przepisy 
ustaw o podatkach dochodowych 
warunki dotyczące okresu i sumy rat 
leasingowych.

Groźne zmiany w umowie
Zawarcie umowy w 2018 r. wydaje się 
proste. Czy gdzieś czai się pułapka? 
Tak, można w nią wpaść w przyszłości, 
wprowadzając zmiany w umowie. Czy 
wszystkie zmiany pozbawią nas korzy
ści wynikających z zawarcia umowy 
w 2018 r.? Na które zmiany można 
sobie pozwolić, które powinny działać 
jak sygnał ostrzegawczy, a które są 
absolutnie wykluczone?
Na pewno zawierając umowę, należy 
zadbać, aby mimo tego, że samo
chód dostarczany będzie w przyszło
ści i nie jest znana jego ostateczna 
wartość początkowa, wpisano do niej 
takie określenie wysokości rat leasin
gowych, które pozwoli realizować 
tę umowę bez potrzeby zmiany ich 
wartości.
Innym elementem wymagającym 
ostrożności będzie określenie okresu, 
na jaki umowa została zawarta, kiedy 
nie wiadomo jeszcze, kiedy auto 
będzie wydane i od kiedy do kiedy 
będą należne raty leasingowe. 
Szczególną uwagę należy zwró
cić na fakt, że prawo do zalicza
nia w koszty pełnych rat leasingo
wych w przypadku wszystkich (nawet 

Dziwna kwota
Każdy, kto zamierza wziąć w leasing 
lub nająć auto kosztujące więcej niż 
134 529 PLN netto (165 470 PLN 
brutto), musi mieć na uwadze nega
tywny wpływ nowych przepisów 
(oczywiście w zakresie samego 
leasingu, bo pozostałe wydatki typu 
paliwo, serwis, opony zostaną objęte 
75-procentowym limitem). Jeśli war
tość samochodu przekroczy tę kwotę, 
to zarówno opłata wstępna, jak i raty 
w 2019 r. nie będą w całości kosztem 
uzyskania przychodu.

Skąd taka „dziwna” kwota, kiedy 
w znowelizowanych przepisach mowa 
jest o limicie 150 tys. PLN? Powią
zane jest to z możliwością odliczenia 
50% VAT, zatem na limit 150 tys. PLN 
składają się cena netto samochodu 
oraz nieodliczona część VAT. To wła
śnie cena 134 529 PLN + nieodliczona 
połowa VAT od tej kwoty dają łącznie 
150 tys. PLN kosztów podatkowych. 
Dotyczy to podatników VAT – dla 
przedsiębiorców nie będących podat
nikami VAT próg zostanie osiągnięty 
w przypadku samochodu o wartości 
150 tys. PLN brutto.

Jak interpretować 
ograniczenia?
Czy należy przez to rozumieć, 
że do kosztów uzyskania przycho
dów będzie można wliczać opłatę 
wstępną i wszystkie kolejne raty, 
aż do przekroczenia ustawowego 
limitu 150 tys. PLN? Nic bardziej myl
nego. Czy można po prostu zawrzeć 
umowę najmu długoterminowego 
na luksusowe auto i po osiągnięciu 
limitu 150 tys. PLN zwrócić samochód 

najdroższych samochodów) będzie 
przysługiwało tylko w stosunku 
do umów leasingu, które nie zostały 
zmienione po 31 grudnia 2018 r. Co 
może to oznaczać dla leasingobiorcy? 
Że wszelkie zmiany do umowy leasin
gowej mogą doprowadzić do utraty 
korzyści wynikających z jej zawar
cia jeszcze w 2018 r. Czy wyklu
czyć należy zatem pokusy przedłuża
nia i skracania okresu umowy, cesji, 
zmiany innych warunków? Zdecydo
wanie tak. Na które zmiany możemy 
się jednak zgodzić? To niewątpliwie 
w każdym przypadku będzie kwestia 
wymagająca szczegółowej analizy.

Może jednak kredyt?
Pojawia się zatem pytanie, czy sfinan
sowanie zakupu samochodu kredytem 
będzie bardziej opłacalne z podatko
wego punktu widzenia? 
Przygotowując analizę porównawczą, 
pamiętać trzeba, że ograniczeniom 
podlegać będzie możliwość zalicza
nia do kosztów podatkowych odpisów 
amortyzacyjnych od samochodów 
osobowych o wartości przekraczającej 
150 tys. PLN.

To, co jednak przesądzić może o tym, 
że mimo pogorszenia sytuacji korzy
stających z leasingowanych samo
chodów, zamach na leasing luk
susowych aut nie będzie w pełni 
udany, to zmiana wprowadzona przez 
poprawkę Komisji Finansów Publicz
nych. Zgodnie z nią kosztem uzyska
nia przychodu przy sprzedaży samo
chodu osobowego może być wydatek 
poniesiony na jego nabycie w części 
nieprzekraczającej limitu 150 tys. PLN 
(225 tys. PLN na samochody elek
tryczne) i dodatkowo pomniejszony 
o dokonane już odpisy amortyzacyjne. 
Co to oznacza dla przedsiębiorcy? 
Że zakup i sprzedaż samochodu może 
skutkować wysoką kwotą podatku 
do zapłaty…

A może najem?
Nowelizacja wprowadza również prze
pis, zgodnie z którym „w przypadku, 
gdy umowa najmu, dzierżawy lub 
inne umowa o podobnym charakte
rze została zawarta na czas krótszy 
niż 6 miesięcy, przez wartość samo
chodu (…) rozumie się wartość przy
jętą dla celów ubezpieczenia”, która 
to wartość co roku spada, a z nią … 
potencjalnie rośnie kwota możliwych 
do zaliczenia do kosztów uzyskania 
przychodów wydatków na korzystanie 
z tego samochodu. 

W ŚWIETLE REGULACJI  
„Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 
dotyczących danego samochodu osobowego opłat 
wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 
23a pkt 1 (PIT)/art. 17a pkt 1 (CIT), umowy najmu, 
dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, 
z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie 
samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej 
ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej 
kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu 
osobowego będącego przedmiotem tej umowy (...)”.

W przypadku samochodu osobowego będącego 
pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 
Ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych (Dz.U. poz. 317) kwota limitu 
(…) wynosi 225 000 zł”.

››

i wynająć kolejny na okres do osią
gnięcia limitu, bez ponoszenia nega
tywnych konsekwencji? Niestety, nie 
tak to będzie działać.
Ustawodawca, konstruując nowe 
przepisy dotyczące rozliczania kosz
tów korzystania z samochodów oso
bowych, niewątpliwie starał się 
wykluczyć możliwe drogi ucieczki 
przed ich niekorzystnymi efektami.

Czy ustawodawca zostawił 
przedsiębiorcom jakąś szansę?
Z pewnością jest nią możliwość 
zawarcia jeszcze w 2018 r. umów 
leasingowych na samochody, które 
będą dostarczane po 1 stycznia 2019 r. 

Leasingodawcy już od momentu roz
poczęcia prac nad nowelizacją ustawy 
rozpoczęli prace nad ofertą dla klien
tów planujących zakup auta z tzw. 
wyższej półki, zawieranych przed 
końcem 2018 r.

Z czego wynika taka możliwość? Przez 
umowę leasingu dla celów podatko
wych rozumie się „umowę nazwaną 
w kodeksie cywilnym, a także każdą 
inną umowę, na mocy której jedna 
ze stron, zwana dalej «finansują
cym», oddaje do odpłatnego używania 
albo używania i pobierania pożytków 
na warunkach określonych w usta
wie drugiej stronie, zwanej dalej 
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Motyw zabezpieczenia 
emerytalnego Polaków jest 
tematem debat ekspertów 

i rozmyślań wszystkich 
zainteresowanych. Zagadnienie 

to od wielu lat budzi sporo 
kontrowersji wskutek m.in. 
ingerowania w jego kształt 

polityków, co nie wpływa 
pozytywnie na budowanie 

zaufania obywateli do 
oferowanych przez rządy 

rozwiązań. Wdrożony w życie 
w październiku 2018 r. program 

oszczędzania dla Polaków, zwany 
PPK, ma na celu przyczynienie 
się do rozwijania przez polskie 

społeczeństwo świadomości 
konieczności tworzenia 

indywidualnego zabezpieczenia 
finansowego na przyszłość. 

Inne ograniczenia
Ograniczeniom nie uległy tylko koszty 
rat leasingowych. Nowelizacja niesie 
za sobą również zmiany w zakresie 
zaliczania do kosztów podatkowych 
rat leasingowych. Ograniczeniom pod
legać będzie też możliwość zalicza
nia do kosztów podatkowych odpisów 
amortyzacyjnych od samochodów 
osobowych o wartości przekraczającej 
150 tys. PLN. Projekt zakłada bowiem 
również zwiększenie do 150 tys. PLN 
kwoty wartości samochodu osobo
wego (225 tys. PLN w przypadku 
samochodów elektrycznych), do której 
możliwe jest pełne odliczanie odpisów 
amortyzacyjnych oraz podwyższenie 
do tej samej wysokości kwoty odno
szącej się do wartości samochodu 
przyjętej dla celów obliczenia składki 
z tytułu ubezpieczenia, która może 
być zaliczona do kosztów uzyskania 
przychodów.
Podatnik będzie mógł ponadto zali
czyć do kosztów uzyskania przycho
dów jedynie 75% wydatków zwią
zanych z używaniem samochodów 

P U N K T 
WYJŚCIA

Szczególną uwagę  
należy zwrócić na fakt, że prawo do 

zaliczania w koszty pełnych rat leasingowych 
w przypadku wszystkich (nawet najdroższych 

samochodów) będzie przysługiwało tylko 
w stosunku do umów leasingu, które nie 
zostały zmienione po 31 grudnia 2018 r.

osobowych dla celów mieszanych, 
czyli zarówno dla celów działalno
ści gospodarczej, jak i prywatnie. To 
uderzy zarówno kupujących samo
chody na kredyt, jak i planujących 
umowy leasingowe.

Jak zatem planować 
korzystanie z samochodów 
osobowych wyższej klasy?
W świetle planowanych zmian warto 
rozważyć m.in. następujące kwestie:

1.  Jaka forma korzystania z samochodu 
może być najbardziej opłacalna od 1 stycz
nia 2019 r.? 

2.  Czy warto planować zawarcie nowych 
umów leasingu, najmu lub dzierżawy 
jeszcze w 2018 r.?

3.  Jaka treść umowy leasingu, najmu lub 
dzierżawy, zawieranej w 2018 r., pozwoli 
na zachowanie dotychczasowych zasad 
rozliczania kosztów?

4.  Jak w praktyce stosować poszczególne 
limity dotyczące korzystania z samocho
dów osobowych po 1 stycznia 2019 r.? ■

PRACOWNICZE 
PLANY 

KAPITAŁOWE (PPK)  
– INWESTYCJA  

W PRZYSZŁOŚĆ
JOANNA KRZEMIŃSKA
dyrektor w dziale doradztwa 
podatkowego  
w KPMG w Polsce
jkrzeminska@kpmg.pl 

Prowadzi kompleksowe pro
jekty w zakresie połączeń, po-
działów i przekształceń spółek. 
Pracowała przy implementacji 
struktur leasingowych w branży 
spożywczej, hotelowej, nieru-
chomości i lotniczej. W KPMG 
od 20 lat, obecnie pełni funkcję 
dyrektora, zaj mując się doradz
twem podat kowym w zakresie 
procesów restrukturyzacyjnych, 
jak i bieżącym doradztwem 
na rzecz podmiotów z sek
tora leasingowego. Posiada 
kwalifikacje doradcy podatko-
wego i tytuł magistra prawa 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
Absolwentka British Law Centre 
Uniwersytetu Cambridge oraz 
podyplomowych studiów z za
kresu rachunkowości i zarządza-
nia finansami.
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Przyszłość w przypadku PPK defi
niuje słowo emerytura. Firmy znaj
dujące się na czele uznanych list ran
kingowych pod kątem atrakcyjnego 
miejsca pracy oferują pracownikom 
powszechne plany emerytalne. Pra
cownicze oszczędzanie emerytalne 
jest stałym elementem budowania 
doświadczenia pracowników w wielu 
firmach. Wdrażany w Polsce rządowy 
system zabezpieczenia emerytalnego 
o charakterze ogólnym jest oparty 
na planach kapitałowych. Twórcy 
ustawy w Polsce czerpali wzorce 
z zagranicznych sprawdzonych roz
wiązań (np. automatyczne zapisy
wanie pracowników do programu 
i możliwość rezygnacji). Doświad
czenie Wielkiej Brytanii pokazuje 
niski poziom partycypacji jako konse
kwencję dobrowolności przystąpienia 
do programu, co spowodowało wpro
wadzenie w 2012 r. automatycznego 
zapisu pracowników. Wprowadziły go 
także Kanada i Nowa Zelandia. Zabez
pieczenie przyszłości obywateli jako 
rozwiązanie systemowe wpisane jest 
w programy rządowe wielu krajów 
na świecie. 

PPK na polskim gruncie
PPK w wydaniu polskim należy 
postrzegać jako swego rodzaju pod
stawę do dodatkowej wypłaty groma
dzonych środków w trakcie aktyw
ności zawodowej. Z uwagi na wyso
kość emerytury dla wielu obywa
teli konieczne może być rozpoczęcie 
oszczędzania w innej formie. 

I to jest największe wyzwanie 
powszechności systemu PPK. Oce
niając gotowość polskiego społe
czeństwa do skorzystania z PPK, 
należy także mieć na względzie takie 
czynniki, jak zamożność obywa
teli, poziom świadczeń z podstawo
wego systemu emerytalnego, świa
domość emerytalna, rola pracodawcy 
w budowaniu zabezpieczenia emery
talnego. Decydujące mogą być pozo
stałe czynniki, wymagające specja
listycznej wiedzy – zrozumienie ofe
rowanych produktów kapitałowych, 
ich przejrzystość, prostota i efektyw
ność. Zachęty podatkowe wpływają 
także na popularność programów 
zabezpieczenia emerytalnego oby
wateli. Bogate państwa o wysokim 
poziomie zabezpieczenia socjalnego 
wynikającego z przyjętego systemu 
fiskalnego, jak Dania czy Szwecja, 
wprowadziły programy kapitałowe 

z gwarancją kapitału. Takiej opcji 
w przypadku Polski nie ma i będzie 
to zapewne rodzić wątpliwości pra
cowników związane z przystąpie
niem do PPK. Wypłata środków zde
ponowanych na koncie uczestnika 
PPK będzie zależna od ryzyka rynku 
kapitałowego. Jest ono jednak z zało
żenia minimalizowane poprzez usta
wowe reguły. Część środków, zwana 
częścią dłużną, będzie inwestowana 
w bezpieczny sposób (obligacje, 
depozyty bankowe itp.), natomiast 
część udziałowa – w sposób noszący 
ze sobą większe ryzyko, ale rów
nież większą możliwość zysku (akcje, 
prawa poboru, inne zbywalne papiery 
wartościowe inkorporujące prawa 
majątkowe odpowiadające prawom 
wynikającym z akcji itp.). Stosu
nek części dłużnej do części udziało
wej będzie zależał od wieku uczest
nika – im bliżej do wypłaty środków, 

››

tym więcej środków będzie inwesto
wane bezpiecznie (udział części dłuż
nej będzie wynosił nie mniej niż 85%, 
podczas gdy na początku oszczędza
nia może to być nawet tylko 20%). 

Poziom społecznej edukacji eko
nomicznej oraz zamożność gospo
darstw wpłynie niewątpliwie 
na atrakcyjność PPK wśród pracow
ników. Badania społeczeństwa pol
skiego nad skłonnością do odkładania 
pieniędzy na jesień życia wskazują, 
że co najmniej połowa dorosłych nie 
ma nawyku oszczędzania albo nie ma 
takich możliwości. 
PPK zdają się być odpowiedzią 
na potrzebę oszczędzania, a firmy 
mogą wykorzystać konieczność 
wdrożenia programu jako narzędzie 
utrzymania pracowników, jeśli przyj
rzą się PPK w długofalowej perspek
tywie i będą skłonne wprowadzić pra
cownicze programy emerytalne. 

Pracodawcy muszą wdrożyć PPK 
zgodnie z przyjętym harmonogra
mem. Nieuchronność PPK jest 
pewna, jednak pracodawcy mogą 
wykorzystać jeszcze możliwość 
wdrożenia w miejsce PPK – PPE (Pra
cowniczych Planów Emerytalnych), 
jako narzędzia retencji pracowników. 
Z obowiązku uruchomienia PPK zwol
nieni będą pracodawcy oferujący 
pracownikom PPE przed wejściem 
w życie PPK odpowiednio do czasu 
obligatoryjnego jego wdrożenia zgod
nie z przyjętym harmonogramem 
i wielkością firmy. 

PPE a PPK
Podobny mechanizm działania do PPK 
przedstawiają już funkcjonujące Pra
cownicze Plany Emerytalne. Przed
siębiorstwa, które do dnia, w którym 
przystąpienie do PPK będzie dla nich 
obowiązkowe, będą prowadzić PPE 
oraz naliczać i odprowadzać składki 
podstawowe do PPE w wysoko
ści co najmniej 3,5% wynagrodze
nia w rozumieniu ustawy o PPE, oraz 
jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 
25% osób zatrudnionych w danym 
podmiocie zatrudniającym, nie będą 
zobligowane do przystąpienia do PPK.
W przeciwieństwie do PPK przystąpie
nie do PPE zarówno ze strony praco
dawcy, jak i pracownika jest całkowi
cie dobrowolne. W PPE składkę pod
stawową (obowiązkową) opłaca jedy
nie pracodawca (w wysokości do 7% 
wynagrodzenia uczestnika); uczest
nik nie musi opłacać żadnej składki. 

Bogate państwa 
o wysokim poziomie 
zabezpieczenia 
socjalnego wynikającego 
z przyjętego systemu 
fiskalnego, jak 
Dania czy Szwecja, 
wprowadziły programy 
kapitałowe z gwarancją 
kapitału. Takiej opcji 
w przypadku Polski nie 
ma i będzie to zapewne 
rodzić wątpliwości 
pracowników związane 
z przystąpieniem do 
PPK. Wypłata środków 
zdeponowanych na 
koncie uczestnika PPK 
będzie zależna od ryzyka 
rynku kapitałowego. Jest 
ono jednak z założenia 
minimalizowane poprzez 
ustawowe reguły.

Uczestnik nie uzyskuje dopłat ze 
Skarbu Państwa, jak w przypadku PPK. 

Zgodnie z art. 42 ustawy o PPE 
wypłata środków następuje:

+   na wniosek uczestnika, po osiągnięciu 
przez niego 60 lat, 

+  na wniosek uczestnika, po przedsta
wieniu przez niego decyzji o przyznaniu 
prawa do emerytury i po ukończeniu 
przez niego 55. roku życia,

+  po osiągnięciu przez pracownika 70. roku 
życia, jeśli wcześniej nie wystąpił 
z wnioskiem o wypłatę środków,

+  na wniosek osoby uprawnionej, w przy
padku śmierci uczestnika.

Wypłata środków może być dokonana 
jednorazowo albo ratalnie, według 
wniosku uczestnika PPE. 

PPK – WYPŁATA   
ZGROMADZONYCH 
ŚRODKÓW
W momencie osiągnięcia 
60. roku życia właściciel środków 
zgromadzonych w PPK otrzymuje 
opcję wypłaty w gotówce 25% 
zgromadzonych środków. Opcja 
wypłaty nie jest obowiązkowa, 
istnieje możliwość rezygnacji 
z jednorazowej wypłaty. Środki 
z PPK będą wypłacane sukcesywnie 
w comiesięcznych ratach przez co 
najmniej 10 lat (120 rat).

Jednorazowa wcześniejsza wypłata 
środków z PPK możliwa jest 
na sfinansowanie wkładu własnego 
do kredytu, np. przy zakupie 
mieszkania lub domu (obowiązek 
zwrotu w ciągu 15 lat).

Wypłata zgromadzonych środków 
możliwa jest w przypadku 
poważnego zachorowania 
pracownika, małżonka lub dziecka. 
Poważne zachorowanie obejmuje 
trwała niezdolność do pracy 
uprawniającą do otrzymania 
renty z tytułu niezdolności 
do pracy (na podstawie Ustawy 
z 17 grudnia1998 r. o emeryturach 
i rentach z FUS) oraz wymienione 
w Ustawie poważne stany 
chorobowe. 

1~
PPK – WPŁATA POWITALNA 
Osoby pozostające w PPK przez co 
najmniej trzy miesiące otrzymują tzw. 
składkę powitalną w wysokości 250 PLN, 
która jest przekazywana ze środków 
Funduszu Pracy.  

2~
PPK – COROCZNA DOPŁATA
Pracownicy, którzy zgromadzą 
na indywidualnym koncie PPK kwotę 
w równowartości przynajmniej sumy 
składek podstawowych od wysokości 
sześciokrotności pensji minimalnej 
(pensja minimalna od 1 stycznia 2019 r. 
wyniesie 2250 PLN brutto, czyli 14,70 PLN 
za godzinę), mogą otrzymać coroczną 
dopłatę w wysokości 240 PLN. 

3~
 CYKL NABORU DO PPK
Pracodawcy zobowiązani są w cyklu 
czteroletnim zapisywać pracowników 
do PPK. Jeśli pracownik wystąpił z PPK, 
może w następnym oknie otwarcia 
ponownie zapisać się do programu.  

4~
ZASADA  
DOBROWOLNOŚCI
Pracownik może wnioskować 
o zawieszenie wpłat poprzez 
wystosowanie pisemnej deklaracji 
do pracodawcy. 

Pracownik ma możliwość dokonywania 
dodatkowych wpłat i budowania 
oszczędności na emeryturę. 

››

PPK – CO TO JEST? 
Celem wprowadzenia PPK jest zwiększenie stopy oszczędności 
społeczeństwa w Polsce. PPK to oszczędności przeznaczone 
na emeryturę pracownika (wiek 60 lat dla kobiet i mężczyzn). PPK 
ma charakter powszechny (z pewnymi wyłączeniami mikroprzed-
siębiorców). 

P U N K T 
STRATEGICZNY
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Ryzyko PPK 
Pracownicze Play Kapitałowe opatrzone 
są ryzykiem rynku kapitałowego.
Każda instytucja finansowa musi 
zadbać o to, aby środki mogły być 
lokowane w tzw. funduszach zdefi
niowanej daty, stosujących odmienne 
zasady polityki inwestycyjnej, 
uwzględniające różny wiek uczestni
ków PPK w liczbie odpowiadającej co 
najmniej liczbie ograniczeń poziomu 
ryzyka inwestycyjnego w zależności 
od wieku uczestnika. 
Fundusze inwestycyjne lub fundusze 
emerytalne gromadzące środki PPK 
mogą inwestować do 30% zgroma
dzonych aktywów w aktywach deno
minowanych w walutach obcych. 

Koszty obsługi PPK
Wynagrodzenie za zarządzanie fundu
szem inwestycyjnym, emerytalnym lub 
subfunduszem, będącymi funduszami 
zdefiniowanej daty, których środki będą 
gromadzone w PPK, nie będzie mogło 
być większe niż 0,5% wartości akty
wów netto w skali roku. Opłata za osią
gnięcie określonego wyniku inwesty
cyjnego będzie stanowiła nie więcej 
niż 0,1%. Oznacza to, że całkowity 
limit opłat pobieranych przez instytu
cje finansowe określono na poziomie 
do 0,6% wartości aktywów netto takiej 
instytucji. 

Zachęty fiskalne
Składki wnoszone przez pracodawcę nie 
będą wliczane do wynagrodzenia sta
nowiącego podstawę ustalania wyso
kości obowiązkowych składki na ubez
pieczenie emerytalne i rentowe. Mogą 
być one zaliczone do kosztów uzyska
nia przychodów, podobnie jak pozo
stałe wydatki poniesione przez podmiot 
zatrudniający na zapewnienie prawidło
wej realizacji obowiązków wynikających 
z przepisów o PPK. W ściśle określo
nych przypadkach zwolniona z opodat
kowania będzie również wypłata środ
ków zgromadzonych w PPK. 

P U N K T 
STRATEGICZNY

›

NADZÓR NAD 
REALIZACJĄ PPK
Pracownicze Plany Kapitało-
we podlegają Komisji Nadzoru 
Finansowego, natomiast Państwo-
wa Inspekcja Pracy otrzymuje 
obowiązek kontrolowania pra-
codawców w zakresie realizacji 
obowiązków wynikających z PPK.  

❘  PPK – własność prywatna 
pracownika 
Środki zgromadzane w PPK stanowią 
własność prywatną pracownika. 
W przypadku śmierci środki są 
dziedziczone. 

❘  Zwolnienie z egzekucji 
Środki zgromadzone na PPK nie 
mogą być przedmiotem egzekucji, 
z wyjątkiem egzekucji alimentów. WPŁATY NA PPK W SKRÓCIE:

  

❘  250 zł – 
jednorazowa 
wpłata powitalna 
ze strony Państwa 
(wolna od podatku 
dochodowego),

❘  240 zł – dopłata 
roczna ze strony 
państwa (wolna 
od podatku 
dochodowego),

❘  1,5% podstawy 
składek 
na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe 
– wpłata podstawowa 
pracodawcy,

❘  2% podstawy 
składek 
na ubezpieczenie 
emerytalne 
i rentowe – wpłata 
podstawowa 
uczestnika PPK,

❘  maksymalnie 2% 
wynagrodzenia  
– wpłata dodatkowa 
uczestnika PPK, 
co daje łącznie 
maksymalnie 4% 
kontrybucji ze strony 
uczestnika,

❘  maksymalnie 
2,5% podstawy 
wynagrodzenia  
– wpłata dodatkowa 
pracodawcy, co daje 
łącznie maksymalnie 
4% kontrybucji ze 
strony pracodawcy.

Pracownicze Plany Kapitałowe stwa
rzają szanse i zagrożenia. Pracodawcy 
otrzymują zarówno nową paletę zobo
wiązań, jak i możliwości. Wdrożenie 
PPE, mimo że droższe z punktu widze
nia pracodawcy, może być skutecz
nym mechanizmem utrzymania pra
cowników w firmie i w PPK. Praco
dawca otrzymuje dodatkowe narzędzie 
rozwoju wiedzy ogólnej pracowni
ków, tym razem w temacie oszczędza
nia i rynku kapitałowego, które odpo
wiednio zaprojektowane i inteligent
nie wdrożone tworzy unikalną wartość 
pracodawcy. ■

Obowiązek pracodawcy
Pracodawca ma obowiązek zapisania pra
cownika do PPK, terminowego uiszczania 
stawek oraz nadzoru nad administrowa
niem programu.
Pracodawca jest odpowiedzialny za wybór 
instytucji finansowej (fundusze inwesty
cyjne, powszechne towarzystwa emery
talne, firmy ubezpieczeniowe) i za podpisa
nie z nią umowy na obsługę PPK.

Pracodawcy zobowiązani są do zawarcia 
dwóch rodzajów umów:

+  o zarządzanie PPK zawarte pomiędzy 
podmiotem zatrudniającym i instytu
cją finansową,

+  o prowadzenie PPK zawarte pomiędzy 
pracownikiem i instytucją finansową.

Wpłaty na PPK
Stawka wyliczana jest na podstawie 
wynagrodzenia pracownika stanowiącego 
podstawę wymiaru składek na ubezpie
czenie emerytalne i rentowe z włącze
niami dotyczącymi urlopu wychowaw
czego i macierzyńskiego. Składka pod
stawowa na PPK ze strony pracodawcy 
wynosi 1,5%, natomiast finansowana 
przez pracownika – 2%. 
Pracodawca i pracownik mogą dobrowol
nie zwiększać wysokość stawki na PPK 
do 4% z każdej ze stron. 
Na konto PPK może trafić łącznie od 3,5% 
do 8% wynagrodzenia pracownika. 
Osoby zarabiające poniżej 120% minimal
nego wynagrodzenia mogą finansować 
mniej niż 2% podstawy wymiaru składki, 
jednak nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia.

Wejście w życie PPK
Ustawodawca przewidział stopniowe 
wprowadzanie obowiązku przystąpienia 
pracodawców do PPK. 

+  1 lipca 2019 r. – przedsiębiorstwa 
zatrudniające powyżej 250 osób 
na dzień 31 grudnia 2018 r.,

+  1 stycznia 2020 r. – przedsiębiorstwa 
zatrudniające co najmniej 50 osób 
na dzień 30 czerwca 2019 r.,

+  1 lipca 2020 r. – przedsiębiorstwa 
zatrudniające co najmniej 20 osób 
zatrudnionych na dzień 31 grudnia 
2019 r.,

+  1 stycznia 2021 r. – pozostali praco
dawcy i jednostki sektora finansów 
publicznych.

Badania 
społeczeństwa 
polskiego nad 
skłonnością 
do odkładania 
pieniędzy na jesień 
życia wskazują, 
że co najmniej 
połowa dorosłych 
nie ma nawyku 
oszczędzania albo 
nie ma takich 
możliwości. 

P U N K T 
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MAGDA STAWSKA
starszy menedżer  
w dziale usług doradczych  
w KPMG w Polsce
mstawska@kpmg.pl

Specjalizuje się w obszarze 
zarządzania zasobami ludzkimi 
oraz zarządzania zmianą przed
siębiorstw (procesy restruktu
ryzacji, reorganizacji i transfor
macji). W KPMG odpowiada 
za obszar usług związanych 
z budowaniem doświadcze
nia pracownika (employee 
experience), badaniem orga
nizacji (organizational studies) 
skoncentrowanych wokół kre
owania wartości pracodawcy 
(employer value proposition). 
Posiada ponad 20 lat doświad
czenia zarówno w firmach 
z kapitałem rodzimym, jak 
i w zagranicznych koncernach, 
zdobyte w pracy poza granica
mi Polski. Rozwija i propaguje 
ideę mentoringu kariery. 

RAFAŁ KRZYŻAK
adwokat w kancelarii prawnej  
D. Dobkowski sp. k. 
stowarzyszonej  
z KPMG w Polsce
rkrzyzak@kpmg.pl 

Świadczy usługi prawne dla 
podmiotów krajowych i za
granicznych z różnych branż. 
Zajmuje się problematy
ką prze kształceń własno
ściowych firm. Bierze udział 
w multidyscypli narnych projek
tach związanych z badaniem 
oraz restruktury zacją podmio
tów gospodar czych. Z kancela
rią prawną D. Dobkowski jest 
związany od 2012 r. Absolwent 
Wydziału Prawa i Administracji 
UJ oraz Szkoły Prawa 
Amerykańskiego UJ i Catholic 
University of America.
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Coraz powszechniej elementem 
otaczającego nas świata stają się 
nowe technologie przenikające takie 
sfery, jak chociażby transport (auto
nomiczne pojazdy, inteligentne sys
temy zarządzania ruchem), zdrowie 
(zaawansowane narzędzia diagno
styczne, oprogramowanie udziela
jące konsultacji lekarskich, opraco
wywanie nowych leków), cyberbez
pieczeństwo (inteligentne systemy 
służące wykrywaniu i reagowaniu 
na podejrzane zachowania w sieci), 
obsługa klienta czy marketing (anali
tyka i strategia w oparciu o big data).

Upraszczając, wypada wspomnieć, 
że znane nam do tej pory systemy 
informatyczne zaczynają przejawiać 
cechy inteligentnego zachowania, 
a poprzez analizę otoczenia mogą 
wykonywać różne zadania z okre
ślonym zakresem autonomii w celu 
osiągnięcia określonego efektu1. 
Pisząc w tym miejscu o określo
nym efekcie, mamy na myśli realiza
cję ściśle określonego zadania, np. 
sterowanie autem, rozpoznawanie 
twarzy, gra w szachy (tzw. wąska AI), 
w odróżnieniu od „ogólnej AI”, która 
zgodnie z przewidywaniami futurolo
gów mogłaby prześcignąć zdolność 
człowieka do rozwiązywania proble
mów, wyprzedzając jego umiejętno
ści poznawcze w każdej dziedzinie.

Otoczenie prawne ani praktyka 
w obecnym kształcie nie są w pełni 
gotowe na takie zmiany, zwłasz
cza jeśli chodzi o skuteczną ochronę 
praw osoby, która wchodzi w inte
rakcję z AI. Na obecnym etapie 
zarówno instytucje na szczeblu euro
pejskim, jak i krajowym prowadzą 
prace nad stworzeniem ram praw
nych oraz sprzyjających warunków 
dla rozwoju innowacyjnych techno
logii opartych na AI. Na razie jednak 
możemy mówić raczej o identyfika
cji obszarów do poddania analizie 

i przygotowywaniu ram dla dalszych 
prac niż o gotowych rozwiązaniach. 
Powyższe wnioski wynikają z inicja
tyw i dokumentów, takich jak m.in. 
unijne zalecenia w sprawie prze
pisów prawa cywilnego dotyczą
cych robotyki2, założenia do strategii 
AI w Polsce3 czy raporty dotyczące 
oceny bieżących regulacji prawnych 
pod kątem aktualności i efektyw
ności względem nowych wyzwań 
technologicznych4.

Bezpieczeństwo na drogach 
W związku z rozwojem technologii 
autonomicznych pojazdów jednym 
z wyzwań będzie odpowiedzialność 
za szkody spowodowane z udziałem 
AI. Zgodnie z szacunkami Komisji 
Europejskiej rocznie ok. 135 tys. osób 
doznaje poważnych obrażeń ciała 
w wypadkach drogowych na tere
nie UE, zaś 25 tys. traci życie5. Rozwi
jane technologie mają przyczynić się 
do poprawy stanu bezpieczeństwa 
na drogach poprzez wyeliminowa
nie błędu ludzkiego. Jednak również 
błędy ze strony maszyn będą nieunik
nione. Jak wówczas ocenimy odpo
wiedzialność za wypadek spowodo
wany przez pojazd w znacznej części 
czy całkowicie autonomiczny (ste
rowany bez udziału człowieka)? Czy 
osobą odpowiedzialną powinien być 
producent pojazdu, autor oprogramo
wania sterującego, osoba korzysta
jąca z pojazdu, przedsiębiorca uży
wający go w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej czy może 
jeszcze ktoś inny? A w razie gdyby 
odpowiedzialność mogło ponosić 
kilka podmiotów, to czy będziemy 
w stanie ustalić, który z nich faktycz
nie zawinił?

Według obecnych kodeksowych 
regulacji odpowiedzialność za szkodę 
na osobie lub w mieniu, wywo
łaną przez ruch samochodu ponosi 
jego posiadacz (art. 436 Kodeksu 

››

››
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Temat sztucznej inteligencji (artificial intelligence, AI) dotyczy nie 
tylko obszaru biznesu i polityki, gdzie w wypowiedziach światowych 

przywódców wspomina się wręcz o wyścigu technologicznym 
w celu zdobycia dominacji na świecie, ale także praktyki prawnej. 

W obecnych czasach, gdy prawo coraz częściej nie nadąża za 
szybko zmieniającą się rzeczywistością, realnym problemem jest 

odpowiednio wczesne przygotowanie się na nadchodzące zmiany.

Rozwijane 
technologie mają 
przyczynić się do 
poprawy stanu 
bezpieczeństwa 
na drogach 
poprzez 
wyeliminowanie 
błędu ludzkiego. 
Jednak również 
błędy ze strony 
maszyn będą 
nieuniknione. Jak 
wówczas ocenimy 
odpowiedzialność 
za wypadek 
spowodowany 
przez pojazd 
w znacznej części 
czy całkowicie 
autonomiczny 
(sterowany 
bez udziału 
człowieka)?
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SZTUCZNA INTELIGENCJA, 
RZECZYWISTE WYZWANIA  

– CZY JESTEŚMY  
GOTOWI NA ZMIANY? 

1  Nawiązując do definicji zaproponowanej w komunikacie Komisji Europejskiej z 25.05.2018 r. „Artificial Intelligence for Europe”.

2  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 16.02.2017 r. zawierająca zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki (2015/2103(INL)).

3 Założenia do strategii AI w Polsce. Plan działań Ministerstwa Cyfryzacji z 9.11.2018 r.

4  Przykładowo opublikowany przez Komisję Europejską raport dotyczący oceny dyrektywy Rady z 25.07.1985 r. 85/374/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe.

5  Raport opublikowany przez Komisję Europejską: „Road Safety in the European Union – Trends, statistics and main challenges”, 2018.
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Zastosowanie 
inteligentnych technologii 
może narażać także 
na inne roszczenia. 
Już teraz możliwe są 
procesy automatycznego 
podejmowania decyzji 
wobec indywidualnych 
osób, w sferach takich jak 
zatrudnienie (rekrutacja) 
czy usługi finansowe, 
które mogą prowadzić 
do dyskryminacji osób 
niepasujących do 
wyuczonych przez AI 
stereotypów.

Mechanizmy, na 
których jest oparte 
działanie AI, mogą 
być jednak na tyle 
skomplikowane, że 
sami ich twórcy 
mogą mieć problem 
z ustaleniem 
zasad rządzących 
poszczególnymi 
decyzjami. Z tego 
względu jednym 
z postulatów jest 
wprowadzenie 
obowiązku 
prowadzenia 
„czarnych 
skrzynek” dla 
AI, rejestrujących 
operacje 
i kroki logiczne 
prowadzące 
do każdej 
z podejmowanych 
przez AI decyzji.

››

podmiotowi za szkodę wywołaną 
przez produkt wchodzący w interak
cję z innymi produktami czy usłu
gami. Proponowanym rozwiązaniem 
dla tego typu przypadków może być 
np. opracowanie przez ubezpieczy
cieli nowych produktów ubezpiecze
niowych czy wprowadzenie specjal
nych funduszy odszkodowawczych 
odnoszących się do skutków działań 
urządzeń (robotów) wprowadzanych 
do obrotu6.

Wgląd do czarnej skrzynki
Zastosowanie inteligentnych tech
nologii może narażać także na inne 
roszczenia. Już teraz możliwe są pro
cesy automatycznego podejmowa
nia decyzji wobec indywidualnych 
osób, w sferach takich jak zatrudnie
nie (rekrutacja) czy usługi finansowe, 
które mogą prowadzić do dyskrymi
nacji osób niepasujących do wyuczo
nych przez AI stereotypów (np. przy
padek eksperymentalnego narzę
dzia rekrutacyjnego Amazon, które 
przy ocenie kandydatów na stanowi
ska związane z rozwojem oprogra
mowania gorzej oceniało kandyda
tury kobiet). Istotną kwestią jest tutaj 
zapewnienie transparentności czy 
możliwości zrozumienia decyzji, które 
mogą być podejmowane przez AI. 

czyli (w dużym uproszczeniu) ucze
nia się przez maszynę/oprogramowa
nie poprzez doświadczenie, nie zaś 
działanie ściśle na podstawie zapro
gramowanych instrukcji. Przykładem 
może być eksperymentalny samo
chód zademonstrowany w 2016 r. 
przez firmę Nvidia, który nauczył się 
poruszania po drogach wyłącznie 
na podstawie obserwacji zachowa
nia kierowców. W przypadku braku 
wykonywania zaprogramowanych 
poleceń producenci zawsze mogliby 
usiłować powoływać się na powyż
sze wyłączenia odpowiedzialności 
dla nieprzewidzianych, niebezpiecz
nych właściwości AI. Sprawa jeszcze 
bardziej się komplikuje, gdy produkty 
oparte o AI będą wchodziły ze sobą 
w interakcję (np. komunikujące się 
ze sobą samochody, V2V – Vehicle-
-to-Vehicle) czy będzie następowała 
komunikacja samochodów z otocze
niem (np. z sygnalizacją drogową, 
Vehicle-to-Infrastructure – V2I). 
Trudne będzie wówczas ustalenie 
źródła usterki, jak również przypisa
nie odpowiedzialności konkretnemu 
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cywilnego). Zakładając, że powyż
sza podstawowa reguła nie ule
głaby zmianie, co w sytuacji, jeśli 
to AI będzie rzeczywistą przyczyną 
wypadku, a posiadacz nie będzie 
miał żadnego wpływu na wyrządze
nie szkody? Przyjmując możliwość 
roszczenia zwrotnego wobec pro
ducenta czy importera samochodu 
autonomicznego, w przypadku, gdy 
za przyczynę takiego wypadku weź
miemy okoliczność, że produkt był 
niebezpieczny, realizacja praw może 
być utrudniona. Chodzi m.in. o tzw. 
klauzulę ryzyka rozwojowego, czyli 
możliwości wyłączenia odpowie
dzialności producenta, gdy według 
obecnego stanu nauki i techniki nie 
można było przewidzieć niebezpiecz
nych właściwości produktu, oraz 
możliwą argumentację, że jego nie
bezpieczne właściwości ujawniły 
się dopiero po wprowadzeniu go 
do obrotu.

AI uczy się sama
Problem ten przybiera na wadze 
w kontekście tzw. machine learningu, 

P U N K T 
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W przedstawionym powyżej przy
padku udało się wyjaśnić i opisać 
w mediach schemat, którego 
wyuczyła się AI analizująca kandy
datury. Mechanizmy, na których jest 
oparte działanie AI, mogą być jednak 
na tyle skomplikowane, że sami ich 
twórcy mogą mieć problem z usta
leniem zasad rządzących poszcze
gólnymi decyzjami. Z tego względu 
jednym z postulatów jest wpro
wadzenie obowiązku prowadzenia 

„czarnych skrzynek” dla AI, rejestru
jących operacje i kroki logiczne pro
wadzące do każdej z podejmowa
nych przez AI decyzji. Ma to niewąt
pliwe znaczenie z punktu widzenia 
kontroli nad operacjami podejmowa
nymi przez AI oraz możliwości ich 
przewidzenia przez człowieka.

Robot zgodny z RODO
Transparentność decyzji podejmowa
nych przez AI stanowi wyzwanie nie 
tylko dla ustawodawców, ale i prakty
ków – w zakresie zgodności z już sto
sowanymi regulacjami, np. Ogólnym 
Rozporządzeniem o Ochronie Danych 
(RODO). Procesy decyzyjne AI mogą 
podlegać pod regulacje RODO, które 
zasadniczo zakazują zautomatyzowa
nego podejmowania decyzji w indywi
dualnych przypadkach wywołujących 

››

dla osób fizycznych istotne dla nich 
skutki. Jeżeli natomiast zaistnieje 
sytuacja, gdy będzie to dopuszczalne – 
należy odpowiednio zabezpieczyć inte
resy takich osób (np. poprzez zapew
nienie prawa do ludzkiej interwencji 
czy możliwość odwołania się od decy
zji wydanej przez robota). Biorąc 
pod uwagę filozofię RODO, nowo
czesne aplikacje machine learnin
gowe powinny uwzględniać funk
cjonalność zaprezentowania infor
macji o logice podejmowanych 
decyzji czy kryteriach jej podejmo
wania w formie możliwej do inter
pretacji. Osoba, której dane dotyczą, 
powinna z kolei otrzymać prostą, czy
telną informację. W związku z tym 

6  Rezolucja PE, s. 15.
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klauzule informacyjne o przetwarza
niu danych osobowych powinny obej
mować istotne informacje o zasa
dach podejmowania zautomatyzo
wanych decyzji, a także o znaczeniu 
i przewidywanych konsekwencjach 
przetwarzania jej danych. Taka infor
macja powinna zostać zakomuni
kowana zasadniczo już na starcie – 
w momencie zbierania danych osobo
wych. Stanowi to istotne wyzwanie, 
ponieważ w wielu przypadkach sami 
twórcy aplikacji mogą nie wiedzieć, 
jaką logiką kieruje się AI, podejmując 
decyzje, i na podstawie analizy jakich 
czynników. 

Przedmiotowe traktowanie?
Powyższe tematy stanowią tylko 
wycinek zarysowujących się proble
mów prawnych dotyczących korzy
stania z AI w kontekście zagwaran
towania ochrony praw osób styka
jących się z AI. Niezależnie od tego 
przedmiotem dyskusji są też kwestie 
dotyczące podmiotowości samej AI.  

O ile na forum europejskim pojawiają 
się koncepcje rozróżnienia „osoby 
elektronicznej” (electronic person) 
w celu przypisania majątkowej 
odpowiedzialności za działania AI, 
o tyle środowiska eksperckie odnio
sły się do nich krytycznie. Wskazy
waną przyczyną jest przede wszyst
kim niekorzystny wpływ na odpowie
dzialność podmiotów czy sprzecz
ność z naszą kulturą prawną. Być 
może i w pozaprawnych obszarach 
niewskazane będzie upodmiotawia
nie sztucznej inteligencji w jakikol
wiek sposób. Parafrazując filozofa 
Daniela Dennetta, w odniesieniu 
do koncepcji wyposażenia maszyn 
w samoświadomość, byłoby to nie
rozsądne, ponieważ nie sprawiłoby, 
że roboty stałyby się bardziej inteli
gentne, a jedynie niespokojne. Pyta
nie, czy równie niespokojne jak 
prawnicy, którzy niepotrzebnie mar
twią się, że AI zabierze im pracę. Tej 
niewątpliwie, w związku z rozwojem 
AI, przed nimi coraz więcej. ■

Biorąc pod uwagę 
filozofię RODO, 
nowoczesne aplikacje 
machine learningowe 
powinny uwzględniać 
funkcjonalność 
zaprezentowania 
informacji o logice 
podejmowanych decyzji 
czy kryteriach jej 
podejmowania w formie 
możliwej do interpretacji. 
Osoba, której dane 
dotyczą, powinna z kolei 
otrzymać prostą, czytelną 
informację.
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MICHAŁ SIEROŃ
radca prawny w kancelarii 
prawnej D. Dobkowski sp. k. 
stowarzyszonej z KPMG  
w Polsce
msieron@kpmg.pl 

Specjalizuje się w sprawach 
z zakresu praw własności in
telektualnej i nowoczesnych 
technologii, ochrony danych 
osobowych, prawa telekomu
nikacyjnego. Doświadczenie 
zdobywał w ramach obsługi 
prawnej przedsiębiorców kra
jowych i zagranicznych oraz 
sektora publicznego. Bierze 
udział w projektach dotyczą
cych implementacji wymo
gów RODO i badaniach due 
diligence, reprezentuje klien
tów w postępowaniach admi
nistracyjnych i sądowych.
Absolwent Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Ukończył również studia 
podyplomowe na kierunku 
prawo nowoczesnych tech
nologii w Akademii Leona 
Koźmińskiego w Warszawie 
oraz z wyróżnieniem aplika
cję radcowską w Okręgowej 
Izbie Radców Prawnych 
w Warszawie.
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