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Pracujący zdalnie przynoszą także wymierne
korzyści dla pracodawców, którzy nie muszą
ponosić kosztów utrzymania stanowisk pracy.
Analitycy uważają, że jest to sprawiedliwe

nr 1/2021

rozwiązanie, ponieważ ci, którzy pracują w
domu oszczędzają pieniądze, gdyż nie płacą za

Podatek od pracy zdalnej
Podczas

pandemii

pracodawców
pracownicy

koronawirusa

zdecydowało,
przeszli

na

wielu

aby

pracę

ich
zdalną,

popularnie znaną pod nazwą „Home office”.
Ekonomiści Deutsche Banku w listopadowym
wydaniu popularnego magazynu „Konzept”
przedstawili wiele swoich pomysłów na
polepszenie się sytuacji gospodarczej i wyjście
z

kryzysu

spowodowanego

COVID-19.

Między innymi zaproponowali podatek w
wysokości

5%

od

pracy

zdalnej.

Jego

zadaniem będzie wsparcie ludzi, którzy nie
mogą pracować z domu, przy czym ponoszą
większe ryzyko oraz być remedium na kryzys
spowodowany pandemią koronawirusa.
Luke

Templeman

uważa,

że

„

od lat

potrzebowaliśmy podatku od takiej właśnie
pracy, a koronawirus tylko uczynił to bardziej
oczywistym”. Praca zdalna w domu ma wiele
zalet, ale posiada również wady.
Najbardziej korzystną zaletą jest ograniczenie

dojazdy, nie kupują jedzenia w firmowych
stołówkach, czy nie kupują tak dużo ubrań
firmowych czy codziennych. Czy rzeczywiście
tak jest?
Osoby pracujące z domu przecież ponoszą
dodatkowe koszty, gdyż nikt nie zwraca im za
zwiększone zużycie energii elektrycznej do
pracy urządzeń komputerowych czy zwykłego
oświetlenia. Ponoszą koszty za tonery do
drukarki i eksploatacje swoich osobistych
sprzętów. Część osób zmuszona jest do
wydzielenia

osobnego

pokoju

do

pracy

zdalnej, gdyż obowiązuje ochrona danych
osobowych RODO i członkowie rodziny nie
mogą mieć wglądu do takich informacji.
Kosztami jest dodatkowy stres związany z
jednoczesną praca i opieką nad dziećmi, co
zdarza się bardzo często. Niedogodności
funkcjonalne domowego biura również mogą
przysporzyć wiele problemów. Mimo, że
dzienna wielkość pobieranego podatku nie jest

przemieszczania się i mniejsze kontakty

wysoka i pokrywa ona w sumie koszty dojazdu

międzyludzkie, co podczas pandemii jest

do pracy czy lunchu, to moim zdaniem

bardzo istotne. Pieniądze z pobranego podatku
miałyby trafić do najbardziej narażonych na
zachorowanie.

Chodzi między innymi

o

zatrudnionych przy produkcji, w fabrykach,
czy osoby z systemu ochrony zdrowia.

pobieranie podatku od osób pracujących
zdalnie jest złym pomysłem. Opodatkowanie
pracy zdalnej na pewno skłoniłoby część osób
do

powrotu

wypełniania

do
swoich

normalnego

modelu

obowiązków,

co

zwiększyłoby ryzyko rozprzestrzeniania się
koronawirusa,a przecież nie o to chodzi w
walce z pandemią.
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Kinga Cieślak

procesu cywilizowania zasad gospodarowania odpadami liczby zaczęły się „kurczyć” aż do roku 2017. Następnie znów
zaczęły wzrastać, co rzecz jasna było jedną
z przyczyn podnoszenia cen wywozu
śmieci. Jednak czy tylko te czynniki podwyższyły opłaty?
Przyczyny podwyższania cen są zawiłe. W
momencie, gdy zaczęła rosnąć liczba nie-

Opłata za śmieci wyższa niż w
Niemczech

legalnych wysypisk opłaty wzrastały, na-

Każdy kto mieszka w Polsce na pewno

stępnie ludzie aby unikać wydawania ma-

wie, jak przez ostatnie lata rosły opłaty za

jaku zaczęli wywozić śmieci na własną

wywóz śmieci. Aktualnie płacimy więcej

rękę. Ponadto istnieje kilka luk prawnych,

niż obywatele Niemiec, którzy najzwy-

które pozwalają na omijanie tych opłat.

czajniej zarabiają o wiele więcej od nas.

Jednym z najczęstszych przypadków jest

Skąd bierze się to zjawisko i jakie są jego

po prostu zgłoszenie do gminy, iż dana

skutki?

nieruchomość nie produkuje śmieci. W

Przede wszystkim od około 8 lat zanikało
zjawisko dzikich wysypisk śmieci, niestety
z biegiem czasu, a co za tym idzie wyższymi cenami wywozu śmieci, problem ten
zaczął nawracać. W roku 2019 zaobserwowano 28 % przyrost miejsc gdzie nielegalnie wyrzuca się śmieci.

takiej sytuacji właściciel nie jest zobowiązany do opłaty za wywóz śmieci, lecz na
nim spoczywają dowody, że faktycznie nie
produkuje śmieci. Polacy postanowili wykorzystywać wszelkie możliwości, by unikać płacenia za śmieci i w 2019 roku
18,9% nieruchomości, które teoretycznie
były zamieszkałe, nie zostało objęte wywozem śmieci. Najwięcej takich przypadków odnotowano w woj. zachodniopomorskim oraz warmińsko-mazurskim. Regiony
te uchodzą za obszar turystyczny, tak więc
właściciele posiadłości tłumaczyli się, że

Źródło: GUS

Jak zilustrowano, problem ten osiągnął
apogeum w roku 2009, a potem na skutek

miejsca te użytkowane są tylko czasowo.
W ostatnim czasie zauważalnie podwyższone opłaty występowały głównie w War2
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szawie, Poznaniu i Kielcach. Dlaczego się
tak dzieje i jak te decyzje uzasadniane są
przez jednostki samorządu terytorialnego?
Jako główny powód samorządy podają
wysokie ceny uzyskiwane w przetargach.
Kolejnym powodem jest również wzrost

b9OCvUG-hC2T7E2_6TRJ1WaAOPl-YXz8
(odczyt_27.11.2020)
2)https://businessinsider.com.pl/firmy/cenywywozu-smieci-drozeja-dwukrotnie-berlin-tanszyod-warszawy-i-poznania/99vcfhg_(odczyt
27.11.2020)
3)https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,1743
72,26424394,smieci-drozeja-i-to-drastycznie-naprzyczyny-nie-zawsze-mamy.html_(odczyt
27.11.2020)

liczby rodzajów śmieci, co powoduje pod-

Ewa Karoń

wyższone koszty paliwa i pracy, jakie muszą wykonać operatorzy. Nowe przepisy
wpłynęły również na zmniejszenie liczby
firm, które wywożą śmieci. Wraz ze spad-

Kim są flipperzy? Znaczenie terminu house flipping

kiem liczby firm, spadła konkurencja i

Coraz większą popularnością w Polsce cieszą

wzrosły ceny.

się terminy „flipper” oraz „house flipping”. W

Gdzie samorządy popełniły błąd?

języku polskim słowo „flip” pojawiło się od
angielskiego zwrotu „house flipping”.
„House

Polska jako jeden z ostatnich krajów
wprowadzała „system śmieciowy”, a co za
tym idzie posiadała wybór wśród już zastosowanych systemów na kontynencie.
Jednak w momencie podjęcia wyboru jednostki samorządu terytorialnego nie podję-

flipping”

to

nazwa

sposobu

zarabiania na nieruchomościach. Polega to na
zakupie nieruchomości, jej odświeżeniu lub
też

remoncie,

a

następnie

na

szybkiej

sprzedaży z zyskiem. Wszystkie te czynności
odbywają się w szybkim tempie, dlatego też
określane

są

„flipping”.

Osoby

które

ły się budowania takich systemów, lecz

praktykują

„house

oddały to w ręce firm wywozowych. Sa-

„flipperzy”.

To

morządy jednak nie posiadały adekwatnej

nieruchomość w dobrej lokalizacji oraz bardzo

wiedzy, czy podawane parametry i wyniki

atrakcyjnej cenie, która będzie się cieszyć

są prawdziwe. Tak więc, najogólniej mó-

dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych

wiąc, jednostki samorządu terytorialnego

klientów. Następnym krokiem jest zwiększenie

postanowiły płacić, jednak bez wiedzy, za

wartości

co faktycznie będą płacić.

owej

flipping”

osoby,

to

które

nieruchomości

tzw.

znajdują

poprzez

odświeżenie lub remont. Po zakończeniu
poprzedniego etapu, zostaje podniesiona cena

Bibliografia:
1)https://businessinsider.com.pl/twojepieniadze/podwyzki-oplat-za-smieci-maja-efektuboczny-wysyp-dzikichwysypisk/qlhlg80?utm_source=businessinsider.com
.pl_viasg_businessinsider&utm_medium=referal&u
tm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
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nieruchomości oraz następuje jak najszybsza
sprzedaż nieruchomości z ZYSKIEM. Dzięki
temu otrzymuje się środki służące na ponowne
przeprowadzenie

takiego

samego

planu.

Należy pamiętać, iż „flipperem” nie jest osoba,
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która

jednorazowo

wykonuje

czynności

opisane wyżej.

nieruchomości

są

z

reguły

gotowe

do

zamieszkania od zaraz, co także ułatwia

Jak działają „flipperzy”? Zasada jest prosta,
a mianowicie, im więcej transakcji oraz im

sprzedaż.
Niezbędne

do

stania

się

skutecznym

wyższa marża, tym większy jest zysk dla

„flipperem” będzie posiadanie wystarczająco

„flippera”. Cechą charakterystyczną również

dużej

jest sprawne, zdecydowane podejmowanie

nieruchomości musi odbywać się w sposób

decyzji,

sprawny.

dzięki

czemu

realizacja

kwoty

gotówki,

Ważną

ponieważ

cechą

jest

kupno

znajomość

poszczególnych etapów inwestycji przechodzi

psychologii profesjonalnej sprzedaży, zapewni

w sposób płynny. Możemy wyróżnić jej

to duży zysk. Niezbędna jest znajomość

następujące etapy:

przepisów i posiadanie odpowiednich źródeł

- research – podstawą w pracy „flippera” jest

informacji,

aby

pozyskanie informacji na temat nieruchomości

Skuteczny

„flipper”

na sprzedaż,

umiejętności skutecznej negocjacji z firmami

-

kalkulacja

–

niezbędna

do

oceny

opłacalności,

budowlanymi,

wyprzedzić

aby

konkurencję.

powinien
koszty

posiadać

związane

z

remontem nie były bardzo duże.

- zakup – szybkie i sprawne dokonanie

W

„house flippingu” ważne jest

transakcji,

działanie zapewniające jak najlepszy wygląd

- podniesienie wartości nieruchomości –

wizualny nieruchomości, pozostawiając przy

remont lub też odświeżenie nieruchomości.

tym dość „prosty” styl, który będzie lepiej

Doświadczeni „flipperzy” mają opracowany

odbierany przez grono przyszłych klientów.

schemat

zakupionej

Natomiast kluczową rolę odgrywają tutaj

nieruchomości; zazwyczaj jest to jeden projekt

instalacja, podłogi, kuchnia oraz łazienka.

wykończenia, który jest realizowany w wielu

Prace, które prowadzone są w tych obszarach

mieszkaniach, czy też sprawdzoną firmę

są dosyć kosztowne, aczkolwiek są bardzo

świadczącą

doceniane

działania

usługi

w

budowlane,

sklep

z

przez

potencjalnych

klientów.

materiałami oferujący bardzo atrakcyjne ceny;

„Flipperzy” stosują do wykończenia wnętrz

- promocja mieszkania oraz szybka sprzedaż –

nieruchomości

wykonanie

promocji

standardowe kolory na ścianach, wiedzą oni, iż

nieruchomości jest bardzo ważne. Rozumie się

konkretne zasady przyciągną duże grono

przez to przygotowanie odpowiedniej oferty,

przyszłych nabywców nieruchomości.

opisu nieruchomości, profesjonalnych zdjęć.

Bibliografia:
1)https://www.rp.pl/Mieszkaniowe/311099916-Cokazdy-flipper-wiedziec-musi.html
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3)https://www.kupsprzedajwynajmij.pl/kim-saflipperzy-kto-to-jest-flipper-jak-dziala/

odpowiedniej

Co ciekawe, większość nieruchomości od
„flipperów” jest wykończona i umeblowana w
dosyć neutralnym stylu, aby zwrócić uwagę
jak najszerszej grupy potencjalnych klientów.
Dodatkowym

atutem

jest

także

to,

iż

klasyczne

materiały

oraz

Martyna Knapczyk
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Student Loans

Całkowita suma zadłużenia z tego tytułu w

Kredyt studencki jest jedną z wielu form

całych Stanach Zjednoczonych wyniosła w

finansowania edukacji wyższej w USA. Wraz

tym roku ponad 1,5 biliona dolarów, co

z stypendiami oraz swego rodzaju dotacjami

stanowi ok. 7,5% PKB tego kraju. Kwota

(ang. grants) jest najpopularniejszą formą

ogólnego zadłużenia z tego tytułu rośnie

finansowania nauki w tym kraju. Kredyt ten

bardzo szybko, czego potwierdzeniem jest

jest

na

fakt, iż w roku 2019 wartość tego zadłużenia

warunkach korzystniejszych niż otrzymują

stanowiła dwukrotność tej samej wartości

„normalni” kredytobiorcy. Co do zasady

sprzed zaledwie 9 lat. W 2020 roku ponad 10%

charakteryzuje

stopami

wszystkich kredytów charakteryzowało się

procentowymi oraz możliwością odroczenia

zaległościami w spłacie o długości 90 dni i

spłaty pożyczonej kwoty i tym samym

więcej. Brak możliwości spłaty kredytu nie

rozpoczęcia

podjęcia

zawsze jednak musi kończyć się różnego

aktywności zawodowej. Częstym warunkiem

rodzaju karami i sankcjami. Prawo w USA

otrzymania tego typu kredytu jest złożenie

przewiduje możliwości, które po spełnieniu

poręczenia przez rodziców kredytobiorcy.

pewnych warunków umożliwiają zwolnienie

Bardzo częstym zjawiskiem przy tego typu

studentów ze spłaty swoich zobowiązań. Nie

kredytach jest również wypłata pożyczonych

zawsze jednak brak spłaty kredytu ma miejsce

środków pieniężnych w transzach.

na skutek porozumienia obu stron. Znane są

Oczywistym jest, że kredyty studenckie nie są

przypadki, kiedy osoby, które nie chciały, bądź

udzielane tylko i wyłącznie w Stanach

nie

Zjednoczonych. Faktem jest jednak to, że to

zobowiązań uciekały z kraju.

właśnie w tym kraju mówi się o nich

Problemy ze spłatą jak i też coraz większa

najwięcej. Dla porównania, w Polsce kredyty

liczba głosów stanowiąca o tym, że koszty

studenckie zostały wprowadzone w 1998 roku.

kredytu studenckiego nie są współmierne z

Wśród polskich studentów jest to jednak mało

późniejszymi zarobkami jakie można uzyskać

popularna forma finansowania swojej edukacji,

dzięki edukacji, motywują rządzących do

gdyż np. w roku akademickim 2017/2018, na

wprowadzania sposobów na rozwiązanie tego

kredyt studencki zdecydowała się liczba 3747

problemu.

studentów i był to wtedy pierwszy przypadek

Elizabeth Warren, która ubiegała się o urząd

od kilku lat, że liczba ta rok do roku wzrosła.

prezydenta w Stanach Zjednoczonych w roku

W roku 2019 w USA ok. 66% absolwentów

2020. Warren chciałaby wykorzystać tzw.

publicznych uczelni wyższych posiadało dług

wealth

związany ze studenckim kredytem. Średnia

najzamożniejszych

wartość kredytów z jaką absolwenci kończyli

programu darowania długów edukacyjnych.

swoją edukację wyniosła ok. 27 000 dolarów.

Na dodatek, Elizabeth Warren postuluje o

zazwyczaj

udzielany

się

jej

on

w

studentom

niskimi

momencie

były

w

stanie

uregulować

Przykładem

tax,

wprowadzenie

tego

czyli
na

jest

podatek
cel

bezpłatnych

swoich

pomysł

od

sfinansowania

dwu-

oraz
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czteroletnich studiów, na co z pewnością

-

studenci w USA zareagowaliby pozytywnie.

oszczędnościowego,

bankiem

–

w

formie

rachunku

- dobrowolnym funduszem emerytalnym.
Bibliografia:
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Mateusz Kolman

Na IKE każdego roku można wpłacić
maksymalnie 300% prognozowanego na dany
rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej. Osoba oszczędzająca
ma możliwość w każdym czasie zakończyć
oszczędzanie i wycofać zgromadzone na IKE
środki pieniężne. Może tego dokonać na dwa
sposoby:

IKE jako przyszłe zabezpieczenie
emerytury

- dokonując zwrotu częściowego – czyli
wypłaty

części

IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) jest to

środków

przy

forma

umowy.

indywidualnego

dobrowolnego

zgromadzonych
jednoczesnej

na IKE

kontynuacji

oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru,

- dokonując zwrotu całkowitego – czyli

powiązana z ulgami podatkowymi. Każdy kto

wypłaty

ukończy 16 lat ma możliwość dokonywania

z zakończeniem naszej umowy o prowadzenie

opłat na Indywidualne Konto Emerytalne.

IKE.

Warto zauważyć, że

Indywidualne

całości

Warto

środków,

wspomnieć,

równoznaczna

że

od

części

Konto Emerytalne (IKE) można założyć bez

wypłaconej trzeba zapłacić tzw. podatek Belki

względu na to, czy jest się uczestnikiem

19%.

pracowniczego

zdecyduje się na utrzymanie pieniędzy w IKE

programu

emerytalnego.

Natomiast

jeżeli

oszczędzający

Można je założyć podpisując umowę o

do

prowadzenie IKE z:

wypracowanych zysków kapitałowych i nie

- funduszem inwestycyjnym otwartym lub

będzie musiał płacić 19% podatku od zysków

specjalistycznym funduszem inwestycyjnym

kapitałowych.

60

roku

życia

to

zachowa

100%

otwartym,
-

podmiotem

prowadzącym

działalność

maklerską o świadczenie usług polegających
na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych i prowadzenie
rachunku

papierów

wartościowych

oraz

Bibliografia:
1)https://www.infor.pl/prawo/emerytury/emerytury2014/694664,Czym-jest-Indywidualne-KontoEmerytalne-IKE.html (odczyt 03.12.2020 r.)
2)https://marciniwuc.com/wszystko-o-ike/ (odczyt
03.12.2020 r.)

Grzegorz Rakus

rachunku pieniężnego,
- zakładem ubezpieczeń na życie – w formie
umowy

ubezpieczenia

na

życie

z

ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
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E-Polak potrafi czyli załatwianie
spraw urzędowych online
Kampania „e-Polak potrafi!” jest częścią
projektu

„Kampanie

edukacyjno-

informacyjne”, który Ministerstwo Cyfryzacji
realizuje od 2017 r. Dzięki temu można

wypełnić

o

założenie

profilu

zaufanego.
Krok 2: operację potwierdza się bankowym
kodem autoryzacyjnym. Na adres mailowy
zostanie wysłane potwierdzenie założenia
konta.

załatwić wiele spraw bez wychodzenia z
domu.

formularz

Można także założyć PZ online i
potwierdzić go w ciągu 14 dni w jednym z

Przez Internet można:

1500 Punktów Potwierdzających.

- Rozliczyć podatki;

Krok 1: należy wejść na stronę www.pz.gov.pl

- Zgłosić urodzenie dziecka, złożyć wniosek o
500+;

i

zaufanego

- Sprawdzić historię pojazdu, punkty karne;
- Złożyć wniosek o dowód osobisty lub zgłosić
jego utratę;

z

założenia

profilu

potwierdzeniem w

Punkcie

Potwierdzającym,
Krok 2: po założeniu PZ w Internecie, należy
pójść do Punktu Potwierdzającego. Jest na to

- Zameldować/wymeldować się;

14 dni od złożenia wniosku.

- Założyć firmę.

Gdy posiadamy już Profil Zaufany

To tylko kilka przykładów, możliwości jest o
wiele więcej, a lista związana z e-usługami
stale się powiększa. Listę wszystkich e-usług
można

możliwość

wybrać

zaleźć

na www.gov.pl/uslugi-dla-

obywatela.

można zalogować się na stronie www.gov.pl
do panelu Mój Gov. Po zalogowaniu, już bez
konieczności dodatkowego uwierzytelniania,
użytkownik dostaje dostęp do systemów PUE
ZUS

PROFIL ZAUFANY (PZ)

(Platforma

Zakładu

Aby korzystać z e-administracji, na początek
trzeba założyć profil zaufany. ,,To klucz do eusług – bezpłatne i bezpieczne narzędzie,
dzięki któremu potwierdzisz w Internecie
swoją tożsamość.”

Ubezpieczeń

Społecznych)

oraz

Dostępna skrzynka w panelu Mój Gov służy
do wymiany korespondencji z urzędami, dzięki
temu by wysłać pismo do urzędu już nie trzeba
na

zaprojektowana,

- Jeśli posiada się konto w bankach: PKO

Elektronicznych

Indywidualnego Konta Pacjenta.

wchodzić

Są dwie możliwości do wyboru:

Usług

ePUAP.
aby

Jest

ona

użytkownik

tak
mógł

korzystać z tej usługi na smartfonie.

Bank Polski SA, Santander, Bank Pekao,
mBank, ING Bank Śląski, Alior Bank,
Millennium Bank, T-Mobile Usługi Bankowe
lub na platformie Envelo można założyć PZ
przez Internet w dwóch krokach:
Krok

1

:

elektronicznej

w

systemie

własnego

bankowości

banku

Bibliografia:
1)https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/sprawyurzedowe-przez-internet-teraz-to-prostsze-nizmyslisz

Patrycja Domaradzka

trzeba
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3)Nauczycielom, którzy dn. 7 grudnia 2020 r.

500+ dla nauczycieli

byli urlopowani lub całkowicie zwolnienie z
obowiązku świadczenia pracy na podstawie
18 listopada 2020 r. Minister Edukacji i
Nauki

Przemysław

nowelizację

Czarnek

rozporządzenia

podpisał

w

sprawie

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia

funkcjonowania

jednostek

systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Jego wynikiem jest między innymi rządowe
wsparcie 500 zł dla nauczycieli na naukę
zdalną jako odpowiedź na postulaty kadry
pedagogicznej.

Ma

dofinansowanie
nauczycieli

ono

na

poniesionych

wydatków

celu
przez

na

sprzęt

i

oprogramowanie potrzebne do nauki zdalnej.
Świadczenie to służy również podniesieniu
jakości kształcenia z uczniami na odległość.
Świadczenie

przysługuje

nauczycielom

zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty,
zarówno

publicznych

i

niepublicznych.

Uprawnieni do wypłaty świadczenia są także:
nauczyciele
świetlic

bibliotekarze,
szkolnych,

wspomagający,

tzw.

pedagodzy,

wychowawcy
nauczyciele
psycholodzy,

logopedzi i doradcy zawodowi.
Dofinansowanie nie przysługuje:
1)Nauczycielom będącym do dnia 7 grudnia
2020 r. na świadczeniu rehabilitacyjnym lub

ust.

z

dn. 23.05.1991 r.

o

związkach

zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263)
Wsparciem nie są także objęci nauczyciele
prowadzący

zajęcia

wyłącznie

w

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych lub innych formach
wychowania przedszkolnego. Dofinansowanie
nie obejmuje nauczycieli, którzy prowadzą
zajęcia na innej podstawie niż umowa o pracę
lub mianowanie. Nie mogą więc skorzystać
nauczyciele prowadzący zajęcia na podstawie
m.in. umów cywilnoprawnych.
Wnioski o świadczenie można składać do 7
grudnia

2020

r.

Jeżeli

nauczyciel

jest

zatrudniony w kilku szkołach na część etatu,
wniosek powinien złożyć u dyrektora szkoły,
gdzie

zatrudniony

jest

w

najwyższym

wymiarze. Jeśli wymiar jest równy to w
miejscu, gdzie wcześniej zawarto umowę.
Dofinansowanie będzie wypłacane w kwocie
wskazanej

we

wniosku

na

podstawie

przedłożonego dowodu zakupu, nie więcej
jednak niż 500 zł. Od świadczenia nie jest
odprowadzany

podatek

ani

składki

na

ubezpieczenie społeczne. Refundowane będą
zakupy w okresie 1.12- 7.12.2020 r.:

urlopach: wychowawczym, dla poratowania
zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na
warunkach urlopu macierzyńskiego.
2)Nauczycielom przebywającym w dn. 7
grudnia 2020 r. na urlopie bezpłatnym
trwającym nie krócej niż 14 dni.
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Zakupy

podlegające

refundacji:

Zmiany w prawie budowalnym
2021
Z dniem 1 stycznia 2021r.

dojdzie do

poświęcania większej uwagi usytuowaniu oraz
warunkom technicznym budowli. Dodatkowo
stare, jak i również nowe budowle będą
musiały

w

jak

zminimalizować

największym
korzystanie

z

stopniu
energii

pierwotnej. Przepisy budowlane 2021 dotyczą
przede

wszystkim

trzech

podstawowych

obszarów:
- zwiększenia energooszczędności elementów
wykorzystywanych do budowy domu,
- modernizacji kotłów grzewczych,
- ograniczenia zapotrzebowania budynku w
energię pierwotną.
Do 11 grudnia br. dyrektor przekazuje do
właściwej jednostki samorządu terytorialnego
lub

ministra

uprawnionych

zbiorczą
do

listę

wypłaty

nauczycieli
świadczenia.

Dyrektorzy szkół niesamorządowych składają

Poprzez

Dotację

z

programu

,,Czyste

powietrze” można otrzymać dofinansowanie,
które przeznaczyć trzeba na ocieplenie domu
oraz wymianę starszych elementów po to, aby
zmniejszyć koszty związane z ociepleniem

krótkie wnioski o udzielenie dotacji celowej.

budynku oraz zapobieganiu emisji gazów

Do 31 grudnia br. nauczyciele otrzymają

cieplarnianych do powietrza. Z warunków

wypłatę środków.

technicznych

zmiany

zajdą

głównie

w

nieodnawialnej energii pierwotnej oraz przy
Bibliografia:
1)https://www.gov.pl/web/edukacja/rzadowewsparcie-500-zl-dla-nauczycieli-na-zakup-sprzetudo-nauki-zdalnej
2)https://www.gov.pl/web/edukacja/pytania-iodpowiedzi-dotyczace-rzadowego-wsparcia-500-zldla-nauczycieli
3)https://www.rp.pl/Nauczyciele/311219985-500zl-dla-nauczycieli-najwazniejsze-pytania-iodpowiedzi.html

współczynniku przenikania ciepła. Wartość
rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną
energię pierwotną (EP) nie może być wyższa
niż 70 kWh/m2, natomiast współczynnik
przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych nie
może przekroczyć wartości 0,2 W/m2K, w
przypadku okien połaciowych, tak samo jak

Karolina Krawczyk

dla drzwi balkonowych i zwykłych okien- 0,9
W/m2K oraz dla okien dachowych- 1,1
W/m2K.
Zmiany dotkną właścicieli kotłów węglowych
oraz gazowych, gdyż nie spełniają one
9

Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego „Macroknow”
wytycznych. Jeśli chcemy spełniać warunki

zapewniają wstępne dowody na jej zdolność

dyrektywy, powinniśmy zakupić nowoczesny

do zapobiegania pandemii COVID-19.

kocioł

energię

Sesja na giełdach europejskich zaczęła się od

odnawialną. Aktualne ceny fotowoltaiki oraz

konkretnych zwyżek, a po godzinie 13

pomp ciepła w przeciągu ostatnich lat znacznie

zmieniła się ona w czystą eksplozję radości.

spadły, więc jest to korzystne dla osób

światowych indeksów.

postanawiających dostosować się do wymagań

Poniżej przedstawiam trend największych

prawnych. Dodatkowo pomogą nam one

światowych indeksów.

lub

utrzymać

zainwestować

się

w

w

standardach

wskaźnika

rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną
energię pierwotną.
Dodatkowo

Ministerstwo

Rozwoju

zapowiedziało

wprowadzenie

ułatwiających

poruszanie

przepisów

się

osobom

niepełnosprawnym oraz mającym problem z
poruszaniem się. Większa ilość budynków
będzie wyposażona w windy, podnośniki oraz
powstaną nowe projekty parkingów czy klatek
schodowych.
Bibliografia:
1)https://www.extradom.pl/porady/artykul-budowadomu-w-2021-a-nowe-warunki-techniczne-cowarto-wiedziec

Andrzej Dudzic

Źródło: opracowanie własne

W całej Europie i Ameryce mocno szły w górę
akcje

spółek

z

sektorów

najbardziej

dotkniętych pandemią, takich jak linie lotnicze
czy hotelarstwo. Papiery wartościowe linii

Szczepionka COVID = eksplozja
giełdy
W połowie listopada 2020 roku świat obiegła
informacja, że koncern farmaceutyczny Pfizer
stworzył szczepionkę na COVID-19

a jej

efektywność sięga 90%. To oświadczenie
wywołało gwałtowne zwyżki na giełdach
całego świata. Albert Bourula, prezes koncernu
uznał, że jest to wielki moment dla nauki i dla
ludzkości.

Wyniki

testów

szczepionki

lotniczych EasyJet rosły w ciągu sesji o 26%,
oceanicznych linii wycieczkowych Carnival
Cruise zyskały ponad 30%, a sieci kin
Cineworld wzrosły aż o 50%. Ropa naftowa
podrożała o 11% i jej cena wynosiła 41 USD
za baryłkę, natomiast 3% spadku zanotowało
złoto. Cena za uncję spadła do 1890 USD.
Traciły na wartości papiery firm, które
wcześniej mocno zyskiwały na trendach
idących równolegle z pandemią. Prostym
przykładem

jest

spółka

Zoom

Video
10
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Communications, z której korzystają miliony
uczniów na całym świecie w celu nauki
zdalnej podczas COVID-19. Akcje tej spółki

Therapify-start_up
rozpowszechniający_pomoc
psychologiczną

spady aż o 15%.
Analityk z firmy OANDA twierdzi, że świat

Czym jest Therapify? To aplikacja, która ma

czekał na tą chwilę bardzo długo i ma nadzieję,

za zadanie pomóc dobrać odpowiednią pomoc

że w końcu do Pfizera i BioNtech dołączą inne

psychologiczną

koncerny farmaceutyczne np. AstraZenecka,

komunikację między pacjentami a lekarzami.

Silnovac i Sinopharm. Szczepionka przełamie

Założyciele Therapify działają z misją, by

błędne koło lockdownów wprowadzanych w

pomagać, gdyż sami doświadczyli tragicznych

coraz to większej ilości krajów oraz pomoże w

wydarzeń w swoim życiu. Chcą aby każdy z

odmrożeniu gospodarki. Jest to światło w

nas miał możliwość na otrzymanie pomocy.

tunelu, a rynki czują niesamowitą ulgę. Dobrą

Aplikacja daje możliwość wyboru terapeuty z

wiadomością jest to, że szczepionka jest

listy bądź dobrania go z pomocą konsultanta.

czynnikiem, który pobudza zwyżki na rynkach,

Therapify wyróżnia się wśród innych aplikacji

a jeśli zostanie ona szybko rozwinięta i

tym,

wdrożona, to będzie to wspierało ożywienie

psychologów,

oraz narrację reflacyjną.

Dzięki

Co prawda do końca pandemii oraz zniesienia

zastosowanego oprogramowania, lekarze mogą

restrykcji zostało jeszcze sporo czasu, ale

odpowiednio zarządzać swoim kalendarzem,

inwestorzy mentalnie przeskakują już ten etap

wizytami oraz procesem terapii i leczenia. Do

i przewijają do końca „pandemiczny” film.

współpracy z aplikacją została powołana

że

dla

posiada

każdego

ona

terapeutów

opracowaniu

i

solidne
i

ułatwić

zaplecze

psychiatrów.

technicznemu

i

Medyczna Rada Doradcza, która ma za
Bibliografia:
1)https://www.rp.pl/Gielda/311099900Przelom-w-boju-z-koronawirusem-Gieldyeksplodowaly.html
2)https://www.rp.pl/Farmacja/201109447Gieldy-w-euforii-Szczepionka-jest-juzblisko.html
3)https://www.rp.pl/Gielda/201109439Euforia-na-gieldach-z-powodu-szczepionki-na-koronawirusa.html

Kinga Cieślak

zadanie zapewnić poczucie bezpieczeństwa
pacjentom.
W

dobie

koronawirusa

życie

przeniosło się do Internetu. Tak więc start up
trafił w czasie na wbicie się na rynek i
oferowanie pomocy psychologicznej przez
aplikację.

Na pewno taka forma pomocy

znajdzie

szerokie

grono

odbiorców,

szczególnie w tym trudnym dla nas czasie.
Przed kwarantanną w systemie online na
platformie Therapify pracowało 40 terapeutów
i 400 pacjentów. Następnie, gdy większość
pacjentów pozostała zostawiona wyborowi
kontynuowanie terapii online bądź jej brak,
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wielu zdecydowało się wypróbować tej formy,

zostanie pobrana opłata przekształceniowa

którą proponuje aplikacja. Takim sposobem

OFE.

liczba lekarzy wyniosła 120, a pacjentów

Wzrost odnotuje się natomiast przy podatku

ponad 1000. W liczbie tej zawierają się dwa

dochodowym

typy klientów. Około 200 osób to ci pacjenci,

abolicyjnej, podatek od nieruchomości oraz

którzy korzystając z platformy ze swoim

deszczu

terapeutą, a reszta samodzielnie.

Dodatkowo

Osoby, które korzystają z Therapify w opcji

pozostanie na tak samo niskim poziomie, przez

bez

co obywatele zmuszeni będą zmuszeni do

terapeuty

nie

ponoszą

kosztów

i

poprzez

ograniczenie

oczywiście
kwota

wolna

od

użytkowania. Jeśli pacjent zdecyduje się na

płacenia

wykorzystanie aplikacji jako formę wsparcia

wcześniejszego orzeczenia TK.

terapii, koszt znajduje się po stronie terapeuty

wyższych

podatek

ulgi
VAT.

podatku

podatków

pomimo

Podatki, które wzrosną to:

(koszt abonamentu Premium wynosił 139 zł).

-Podatek od nieruchomości oraz inne podatki i

Firma zdecydowała się także na zawiesić

opłaty lokalne wzrosną maksymalnie o 3,9 w

wszelkie opłaty na czas pandemii.

stosunku

do

roku

poprzedniego,

jednak

ostateczna decyzja należy do rady gmin.
Bibliografia:
1)https://businessinsider.com.pl/firmy/strategie/ther
apify-pozyskalo-2-mln-zl-startup-pomaga-umowicsie-do-psychologapsychoterapeuty/j33rycj?fbclid=IwAR3VXgs_sLJGIgRxuNFHTZxMtE_Wbf4p_gtYlL4OfDRv3ZcFxceOqKelgc (odczyt
25.11.2020)
2)https://www.sztucznainteligencja.org.pl/therapify
-czyli-apka-dla-chorej-duszy/ (odczyt 25.11.2020)

Ewa Karoń

-Podatek od deszczu- w ocenie ustawodawcy
poprzez wzrost opłaty zmotywuje podmiot
korzystający z usług wodnych na utworzenie
zbiorników retencyjnych i zatrzymania jak
największej ilości wody opadowej i poprzez to
płacenie niższego podatku.
-Ograniczenie ulgi abolicyjnej spowoduje, że
osoby pracujące za granicą będą musiały
zapłacić

różnicę

między

podatkiem

zapłaconym w Polsce a w kraju, którym
obecnie się znajdują.

Nowe podatki w roku 2021

-Podatek VAT, wprowadzony w 2011 roku na
Wraz z nowym rokiem nasze

państwo

poszerzy dział podatkowy o 5 nowych
podatków, dodatkowo wzrosną 4 podatki z
roku 2020.
Od 1 stycznia 2021 r. wchodzą nowe
daniny: podatek handlowy, podatek cukrowy,
podatek od alkoholu w małych butelkach,
zostaną opodatkowane spółki komandytowe,

3 lata, jednak co roku zostaje on odroczony,
przez co będzie wprowadzony również w roku
2021.
Nowe podatki:
-Opłata

przekształceniowa

OFE

dotyczyć

będzie osób przenoszących środki pieniężne z
OFE do ZUS. Wymiar to 15 proc. kwoty
przenoszonej do ZUS.
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cukrowy

-Podatek
producentów

i

dotyczyć
dostawców

będzie
napojów

1)https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/4713435,
Nowe-obciazenia-podatkowe-w-2021-roku.html

słodzonych. Opłata wynosić będzie 50 groszy

Andrzej Dudzic

za 1 litr napoju z dodatkiem cukru, 10 groszy
za 1 litr z substancjami aktywnymi (kofeina
lub tauryna) oraz opłata zmienna 5 groszy za 1
gram cukru powyżej 5 gramów/ 100 ml. Ma on
na celu promocję zdrowszych produktów i
walkę z nadwagą, otyłością, cukrzycą i innymi
chorobami związanymi z nadmiarem cukru we

Jak opłacać niższe składki ZUS –
poradnik dla początkującego
przedsiębiorcy
Gdy

krwi.
handlowy

-Podatek

sprzedawców

dotyczyć

detalicznych

będzie

dokonujący

sprzedaży towarów na rzecz konsumentów.
Obowiązywać będą dwie stawki podatku- 1,4
proc. przychodu ze sprzedaży detalicznej
powyżej kwoty 170 mln zł, natomiast poniżej
tej kwoty- 0,8 proc. Kwota wolna od podatku
będzie na poziomie 17 mln zł miesięcznie.
-Podatek od alkoholu w małych butelkach,
czyli tzw., małpek”- 25zł od 1 litra 100- proc.
alkoholu sprzedawanego w butelkach poniżej
300 ml. Ma on na celu zmniejszenie sprzedaży
wyrobów

alkoholowych,

które

często

spożywane są podczas pracy.
-Opodatkowanie

spółek

komandytowych-

dotyczy

komandytowych

jesteś

początkującym

przedsiębiorcą, masz prawo prowadzić tzw.
działalność nieewidencjonowaną. Zgodnie z
art.

5

ustawy

Prawo

przedsiębiorców

(obowiązującej od 30 kwietnia 2018 r.), z tym
rodzajem działalności mamy do czynienia,
jeśli jako przedsiębiorca spełniasz łącznie trzy
następujące warunki:
- jesteś osobą fizyczną,
- uzyskiwany przez Ciebie przychód nie
przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę w
kwocie brutto (tj. obecnie 1300 zł)1;
- nie wykonywałeś w ciągu ostatnich 60
miesięcy działalności gospodarczej – ważne
jest, że chodzi o sam fakt wykonywania owej
działalności,

a

wspólników. Wymiarem będzie tak jak w

Ewidencji

i Informacji o Działalności

innych spółkach podatek dochodowy od osób

Gospodarczej (CEIDG).

spółek

i

ich

prawnych w wysokości 19 proc. albo 9 proc.
według stawki preferencyjnej. W praktyce
oznacza to podwójne opodatkowanie dla tych
spółek, co przy obecnej i tak już trudnej
sytuacji

epidemiologicznej

wiąże

zakończeniem działalności wielu z nich.

Bibliografia:

się

z

nie

wpis

do

Centralnej

Dla potrzeb ubezpieczeń społecznych (i nie
tylko), działalność nieewidencjonowana nie
jest działalnością gospodarczą. Wobec tego,
1

W przypadku, gdy dojdzie do przekroczenia 50% kwoty
wynagrodzenia, osoba która wykonywała dotychczas działalność nieewidencjonowaną, automatycznie wykonuje
działalność gospodarczą. W takiej sytuacji ma ona obowiązek
złożyć wniosek do CEIDG w ciągu 7 dni od dnia,
w który nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej wysokości
należnego przychodu.
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jeśli

wykonujesz

taką

nie

usług) z osobami fizycznymi, prowadzącymi

podlegasz ani ubezpieczeniom społecznym, ani

działalność gospodarczą, osobami prawnymi

ubezpieczeniu zdrowotnemu.

lub

Czyli firma bez rejestracji bez składek na

nieposiadającymi osobowości prawnej, musisz

ZUS? Tak, ale… istnieje jedna ryzykowna

się liczyć z tym, że tego typu umowy mogą

„pułapka”. Bowiem 10 lipca 2018 r. z

być potraktowane przez ZUS, jako umowy

wnioskiem do oddziału ZUS w Gdańsku

zlecenia, od których należy opłacić składki na

wystąpił

ubezpieczenie społeczne. Wydawałoby się –

przedsiębiorca

działalność,

(będący

agentem

jednostkami

Jednak

obowiązek

ubezpieczeniowym) o wydanie interpretacji

nic

indywidualnej.

ubezpieczeniowy

opłacenia składki spoczywałby wówczas na

wykonuje umowy zlecenia na rzecz zakładu

Twoim zleceniodawcy, a więc rosną koszty

ubezpieczeń. Ponadto zatrudnia on osoby na

takiej współpracy.

podstawie umowy o świadczenie usług w

Istnieje także jedna możliwość – zamiast

ramach prowadzonej przez siebie działalności

umowy zlecenia, zawieraj umowy o dzieło,

gospodarczej.

które nie podlegają obowiązkowi podlegania

Nowo zatrudnione osoby w ten sposób będą

ubezpieczeniom społecznym. Jednak pamiętaj,

mogły czasowo korzystać ze zwolnienia z

że o tym jaką umowę zawierasz z klientem nie

opłacania składek społecznych lub też nie

świadczy jej nazwa, ale treść, co reguluje już

rejestrować działalności do czasu, kiedy nie

Kodeks

przekroczą

musiałaby

limitu

wnioskodawcy,
świadczenie
będącymi

Agent

przychodu.

zawarcie
usług

osobami

z

Zdaniem

nadzwyczajnego.

organizacyjnymi

cywilny.
być

Zatem

tak

taka

umowa

skonstruowana,

aby

o

spełniała kryteria umowy o dzieło. Tym

przedsiębiorcami

samym, aby ZUS nie mógł uznać takiej

umowy

fizycznymi,

którzy

umowy jako umowy zlecenia.

korzystają z powyższych preferencji, nie

Reasumując,

powoduje obowiązku naliczania i opłacania za

nieewidencjonowaną, jeśli spełniasz łącznie

te osoby przez wnioskodawcę składek na

trzy wspomniane warunki, nie musisz się

ubezpieczenie społeczne.

obawiać obowiązku opłacania składek na

Ku zaskoczeniu wnioskodawcy, w interpretacji

ubezpieczenia

indywidualnej nr 285 z 24 lipca 2018 r.

zdrowotne.

(Sygnatura:

ZUS

działalności nieewidencjonowanej nie będzie

Oddział w Gdańsku wskazał, że osoba, która

też uwzględniony przy ustalaniu Twojej

prowadzi działalność nieewidencjonowaną nie

emerytury lub renty. Ponadto nie masz prawa

jest przedsiębiorcą i nie może wykonywać

do

usług dla innych firm jako przedsiębiorca.

macierzyństwa czy wypadku przy pracy. W

Więc jeśli jako przedsiębiorca, w ramach

przypadku zawierania przez Ciebie umowy

działalności nieewidencjonowanej chciałbyś

zlecenia

podpisywać umowy zlecenia (o świadczenie

wątpliwości,

DI/100000/43/822/2018),

prowadząc

społeczne

W

świadczeń

o

związku

m.in.

i

ubezpieczenie
z

w

świadczenie
zawsze

działalność

tym,

razie

usług,

warto

okres

choroby,

w

razie

skorzystać

z
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indywidualnej interpretacji ZUS. Dzięki niej

Abhijit Banerjee urodził się w 1961 roku,

będziesz pewny, jak zostanie potraktowana w

Michael Kremer w 1964 roku, zaś Esther

Twojej

ZUS

Duflo w 1972 roku. Warto dodać, że Abhijit

ubezpieczeniach

Banerjee i Esther Duflo to małżeństwo. To

w

sytuacji

świetle

działalność

przepisów

o

przez

właśnie Esther Dulfo jest najmłodszą laureatką

społecznych.

(47 lat), a w historii drugą kobietą, która
Bibliografia:
1)https://www.zus.pl/documents/10182/167567/Por
adnik_pozarolnicza_dzialalnosc/256af031-855040d2-b261-29e5fe81769c
2)https://www.zus.pl/documents/10182/167567/Ulo
tka_Masz%2BWyb%25C3%25B3r_rozszerzona.pd
f/4db53585-b88d-7cea-11f3-674517bc4b7d
3)https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dzialalnoscnieewidencjonowana-nowosc-w-konstytucjibiznesu
4)https://www.infakt.pl/blog/dzialalnosc-bezrejestracji-i-ulga-na-start-jednak-beda-skladki-zus/
5)https://szeftoja.pl/dzialalnoscnieewidencjonowana-a-umowa/
6)https://zus.pox.pl/zus/dzialalnoscnierejestrowana-skladki-zus-jednakobowiazkowe.htm

Patryk Puto

otrzymała tę nagrodę.
Obszarem

badań

noblistów

było

ubóstwo. Jest to obszar w którym badania mają
bardzo ważne znaczeni,e gdyż pomimo dużego
rozwoju

część

technologicznego

ludności

świata tj. ok.700 milionów nadal żyje w
biedzie.

Eksperymenty

w

badaniach

dotyczących łagodzeniu ubóstwa polegają na
tym, że działanie łagodzące ubóstwo zostaje
zastosowane w odniesieniu do pewnej grupy
osób i poprzez porównanie z grupą kontrolną
ocenia się efekty działania łagodzącego. Jako
przykład badań tegorocznych noblistów w
uzasadnieniu

z

najbardziej

dramatycznych

problemów gospodarczych świata jest obecnie
bieda. Właśnie za badanie skrajnego ubóstwa
w krajach trzeciego świata trzech naukowców
dostało nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda
Nobla w 2019 roku. Są to: Abhijit Banerjee
(Massachusetts

Institute

of

Technology),

Esther Duflo (Massachusetts Institute of
Technology) i Michael Kremer (Harvard
University). Temat jaki badali jest bardzo
ciekawy, jednak zaskakujące jest również to,
że są oni jednymi z młodszych laureatów
nagrody. Większość nagrodzonych osób to
ludzie

starsi,

powyżej

60

przywołuje

się

eksperymenty dotyczące łagodzenia skutków

Nobel z ekonomii 2019
Jednym

nagrody

roku

życia.

Tegoroczni laureaci są wyraźnie młodsi.

ubóstwa w szkole, które to badania były
przeprowadzone m.in. w Indiach i Kenii. W
badaniach tych analizowano wpływ różnych
działań łagodzących, takich jak np. darmowe
obiady w szkole, większa liczba podręczników
czy też specjalna pomoc dydaktyczna dla
słabych

uczniów.

Wyniki

wskazały,

że

najbardziej efektywna jest ta pomoc, która
wynika z potrzeb poszczególnych uczniów, a
nie,

którą

otrzymują

wszyscy.

Podobne

badania przeprowadzone były w odniesieniu
do pomocy w zakresie ochrony zdrowia, czy
też uzyskiwania mikropożyczek. Nagrodzeni
naukowy

są

zaangażowani

w

walkę

z

ubóstwem nie tylko przez swoje badani,a ale
także

należą

do

różnych

organizacji
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pozarządowych i czynnie w nich uczestniczą.
Przykładowo, prof. Kremer aktywnie działa w

Chwilowy wzrost gospodarczy w
Wielkiej Brytanii

Innovations for Poverty Action i Precision

Czy wzrost gospodarczy Wielkiej Brytanii to

Agriculture for Development (PAD), natomiast

efekt siły gospodarczej tego kraju czy może

prof. Duflo jest współzałożycielką i jedną z

efekt niskiej bazy? W III kwartale 2020 roku

dyrektorów Abdul Latif Jameel Poverty Action

Wielka Brytania odnotowała rekordowe BKP

Lab (J-PAL).

w wysokości 15,5% (kwartał do kwartału).

Zdaniem

Komitetu

Noblowskiego

Jednak w ujęciu rok do roku okazuje się, że

badania te znacznie poprawiły zdolność do

PKB tak naprawdę spadło o 9,6%. Analitycy

walki z biedą. Dzięki wynikom ich badań

zapewniają, że ten kwartalny wzrost nie daje

pomoc finansowa płynąca z krajów wysoko

powodów, by sądzić iż Wielka Brytania

rozwiniętych

przeżywa

do

pośrednictwem

krajów

wzrost

gospodarczy.

Skupienie

pozostaje na spadku w stosunku do roku 2019

organizacji non-profit może być wykorzystana

roku i to potwierdza, że wynik PKB z III

efektywniej, skuteczniej ograniczając ubóstwo,

kwartału 2020 roku jest efektem niskiej bazy.

podnosząc

czy

Wynik ten pozwolił Wielkiej Brytanii wyjść z

zwiększając dostęp do profesjonalnej opieki

recesji, jednak wciąż ma sporo do zrobienia,

medycznej.

by osiągnąć poziom sprzed pandemii. Niestety

poziom

Nobel

tendencję

z

Światowego

za
czy

W/w

Banku

uboższych

skolaryzacji

ekonomii

odzwierciedla

wzrostu

są

spadkowe.

Gospodarka Wysp Brytyjskich popadła w

jest

problemy w obliczu pandemii, tak jak inne

przyznawana. Coraz częściej są to osiągnięcia,

kraje. To co wydarzyło się w III kwartale 2020

które mają bezpośredni związek z problemami

roku było efektem zniesienia obostrzeń po

praktycznymi.

dłuższym okresie zamrożenia gospodarki.

osiągnięcia,

za

lat

które

ta

chodzi

tempa

o

ostatnich

jeśli

prognozy

nagroda

Bibliografia:
1)https://www.obserwatorfinansowy.pl/bezkategorii/rotator/rozwojowy-nobel-z-ekonomii-w2019-roku/
2)https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1
928328,1,wyjatkowy-nobel-z-ekonomii.read
3)https://www.ue.wroc.pl/aktualnosci/20611/nagro
da_nobla_z_ekonomii_2019.html#.X8dvILfdjIU
4)https://www.forbes.pl/opinie/jedna-czwartaglobu-dotknieta-ubostwem-jak-jezwalczyc/4l0w20s

Kinga Cieślak

Analitycy przewidują pogorszenie sytuacji w
IV kwartale 2020 roku, ponieważ ponowne
lockdowny wpłyną negatywnie na PKB kraju.
Niepokojącym zjawiskiem obserwowanym w
Wielkiej
bezrobocia

Brytanii
do

jest

4,8%,

również
co

wzrost

niestety

jest

najwyższym wynikiem od 2016 roku. Rynek
pracy ulega osłabieniu, coraz mniej osób jest
zatrudnionych na etatach i coraz mniejsza
liczba osób zatrudnionych. Jak mówi Jonathan
Athow, zastępca głównego statystyka ONS:
„W

efekcie

przedłużenia

programu
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subsydiowania pensji wzrost liczby zwolnień

Niestety zostały one zamknięte, z powodu

bądź

być

wybuchu drugiej wojny światowej i ich

widoczny w najbliższych miesiącach”. Bank

działalność nie mogła zostać wznowiona w

Anglii

dotyczącą

okresie komunizmu. Zapoczątkowana pod

bezrobocia w 2021 roku, która ma sięgnąć

koniec lat 80-tych transformacja ustrojowa

rekordowego wyniku na poziomie 7,75%.

wskrzesiła polski rynek kapitałowy.

Wzrost PKB w III kwartale 2020 roku

Poniżej przedstawiono kalendarium rozwoju

spowodował osłabienie funta wobec złotego i

GPW:

dolara tracąc przy tym około 0,5 %.

12.04.1991r.

wzrost

bezrobocia

przedstawił

może

prognozę

nie

–

podpisanie

aktu

założycielskiego GPW w Warszawie. Pierwszą
Bibliografia:

siedzibą GPW był budynek byłego Komitetu

1)https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekon

Centralnego

omia/pkb-wielkiej-brytanii-w-iii-kw-2020-r-

Robotniczej znajdujący się przy ul. Nowy

reakcja-

Świat.

funta/emd7ymp?fbclid=IwAR2pL5dhtyFcn993n7r

16.04.1991r. – pierwsza sesja giełdowa, w

SgjuUKZ2qyrlmwBhAx6WcmWHnt65DmfbcDN
C7fgo (odczyt 28.11.2020)
2)https://filarybiznesu.pl/rekordowy-wzrost-

Polskiej

Zjednoczonej

Partii

której wzięło udział 7 domów maklerskich i
notowanych było 5 spółek tj. Tonsil, Krosno,

gospodarczy-w-wielkiej-brytanii/a7055 (odczyt

Kable, Exbud oraz Próchnik (spółka, która do

28.11.2020)

dziś notowana jest na GPW). Sesje giełdowe
Ewa Karoń

na początku odbywały się tylko w systemie
kursu jednolitego, raz w tygodniu.
3.10.1994r. – od tej daty sesje giełdowe

25-letnia
GPW

historia

działalności

odbywały się codziennie.
16.10.1994r.

–

wprowadzenie

indeksu

W 1991 roku, a dokładnie 12 kwietnia został

cenowego WIG20. Pierwsza wartość indeksu

podpisany akt założycielski Giełdy Papierów

WIG20 wynosiła 1000 punktów. W jego skład

Wartościowych

Jednakże

weszły m.in. takie spółki jak: Bank Śląski,

tradycje polskiego rynku kapitałowego sięgają

WBK, ING Bank Śląski, Millenium, Próchnik,

jeszcze wcześniejszych czasów. Pierwsza w

Kable, Sokołów.

Polsce

wartościowych

8.07.1996r. – stopniowe wprowadzanie akcji

funkcjonowała już od 1817r., natomiast w

do notowań ciągłych. Pod koniec roku

drugiej połowie XIX wieku rozwinął się na

znajdowało się tam 21 spółek.

szerszą skalę handel akcjami. Większość

Początek lutego 1997r. – w czasie notowań

krajowych obrotów jak wiadomo koncentrował

ciągłych wprowadzono również publikację

się na giełdzie warszawskiej, aczkolwiek

indeksu WIG20.

istniały też inne giełdy w Poznaniu, Wilnie,

16.01.1998r.

Łodzi, Lwowie, Krakowie czy też Katowicach.

instrumentów pochodnych, gdzie pierwszymi

giełda

w

Warszawie.

papierów

–

uruchomienie

rynku
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instrumentami z tej grupy były kontrakty

następujące spółki: ViaGuara, Digital Avenue,

terminowe na indeks WIG20. W tym samym

Virtual Vision czy też Wrocławski Dom

roku wprowadzono również pierwszy kontrakt

Maklerski.

terminowy na kursy walut (para walutowa

30.09.2009. – uruchomienie przez GPW w

USD/PLN).

Warszawie zorganizowanego rynku dłużnych

2000r. – uruchomienie nowego systemu

instrumentów finansowych Catalyst. Głównym

giełdowego WARSET, który umożliwia lepszą

celem

obserwację arkusza oraz szybszy transfer

platformy handlu instrumentami dłużnymi dla

zleceń do sytemu giełdowego oraz ich

inwestorów, którzy chcą ulokować swoje

realizację. W tym samym czasie został

środki, ale także dla emitentów, którzy

dokonany

poszukują kapitału na finansowanie bieżącej

nowy

przydział

notowanych

jego

powołania

było

stworzenie

papierów wartościowych do poszczególnych

działalności lub też dalszego rozwoju.

systemów

2010r.

notowań,

a

także

został

–

debiut

na

Giełdzie

Papierów

wprowadzony system obrotu z dwukrotnym

Wartościowych akcji samej GPW, oferta ta

ustalaniem kursu w ciągu dnia. Wynikiem

cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem

wprowadzenia

systemu

wśród indywidualnych inwestorów (zostało

sesji

przez nich złożone 323 tys. zapisów na akcje

transakcyjnego

nowego
było

wydłużenie

giełdowych.

oraz polskich i globalnych instytucji, które

2001r. – rozpoczęcie notowania jednostek

zgłosiły popyt, który przewyższał 25-krotnie

indeksowych oraz wprowadzenie do obrotu

liczbę akcji dla nich przeznaczonych).

kontraktów na akcje kilku spółek z indeksu

2013r. – bardzo ważnym wydarzeniem było

WIG20.

ogłoszenie „reformy” systemu emerytalnego,

2003r. – wprowadzenie do obrotu opcji na

na mocy którego połowa oszczędności, które

indeks WIG20. W październiku 2003r. na

były zgromadzone w OFE zostały przekazane

GPW w Warszawie

do

miała swój

debiut

ZUS-u

i

umorzone.

Wprowadzono

pierwsza spółka zagraniczna – Bank Austria

dobrowolność udziału w OFE oraz tzw. suwak

Creditanstalt AG, przez wprowadzenie do

bezpieczeństwa. Wynikiem tego było znaczące

obrotu jej akcji zanotowano skokowy wzrost

zmniejszenie się dopływu krajowych funduszy

kapitalizacji całego rynku. Od tamtego czasu

na warszawską giełdę.

znacznie powiększało się grono zagranicznych

W czasie funkcjonowania warszawskiej

emitentów.

giełdy zostało ustanowionych wiele rekordów.

2007r. – uruchomienie nowego rynku, który

Można tutaj wyróżnić np.

był prowadzony w formie alternatywnego

- Największą w historii dywidendę o łącznej

systemu obrotu, którego celem było skupianie

wartości 5,7 mld zł wypłaciła spółka KGHM.

młodych i dynamicznie rozwijających się firm

Oprócz pozytywnych wydarzeń, należy także

–

wspomnieć o globalnym kryzysie finansowym

NewConnect.

W

pierwszym

dniu

funkcjonowania tego rynku zadebiutowały
18
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lat 2007-2008, który uderzył również w

tylko i wyłącznie zysk, ale również to co

notowania akcji na polskim rynku.

znajduje

się

wokół

nich.

Tym

samym

nietrudno zauważyć, że idea ta wpisuje się w
Bibliografia:
1)https://superbiz.se.pl/wiadomosci/25-lat-istnieniagpw-w-warszawie-czyli-historia-polskiego-rynkukapitalowego-galeria-aa-jQUB-rjfE-pQhP.html
2)https://newconnect.pl/o-rynku
3)https://www.sii.org.pl/13684/analizy/newsroom/6
-najwazniejszych-wydarzen-na-gpw-ostatniego20lecia.html
4)https://www.sii.org.pl/10170/analizy/newsroom/1
0-najwazniejszych-wydarzen-w-25letniej-historiidzialalnosci-gpw.html
5)https://superbiz.se.pl/wiadomosci/25-lat-istnieniagpw-w-warszawie-czyli-historia-polskiego-rynkukapitalowego-galeria-aa-jQUB-rjfE-pQhP.html

Martyna Knapczyk

rozumienie zrównoważonego rozwoju, które
stanowi o dążeniu do wzrostu gospodarczego
przy

jednoczesnym

zachowaniu

zasad

współpracy społecznej, bioróżnorodności oraz
bogactwa zasobów naturalnych.
W Polsce idea ESG nie jest jeszcze tak znana,
jak na przykład w Stanach Zjednoczonych.
Faktem jest jednak to, że również i w naszym
kraju,

coraz

inwestycyjnych

częściej

przy

decyzjach

poszczególnych

funduszy,

oprócz aspektów takich jak wyniki finansowe
oraz ryzyko kredytowe, zwraca się uwagę na

Fundusze ESG - specyfikacja funduszy „odpowiedzialnie” inwestujących
Fundusze ESG to fundusze inwestycyjne, które
ukierunkowują swoje inwestycje w spółki,
którym

„zależy”

na

środowisku,

społeczeństwie oraz ładzie korporacyjnym.
Nazwa funduszy ESG wzięła się właśnie od
pierwszych liter tych trzech fundamentalnych
wartości

tj.

Evironemntal,

Social

oraz

Governance.
Korzenie, z których wyrosło „odpowiedzialne
inwestowanie” można dostrzec już w dawnych
czasach, jednakże jednym z ważniejszych
wydarzeń,

które

rozpowszechnienia

przyczyniły
omawianej

się
idei

do
było

założenie pierwszego etycznego funduszu na
świecie, którym był amerykański Pax World
Fund.
Koncepcja

ESG,

czy

też

szerzej

odpowiedzialnego inwestowania zakłada, że
przedsiębiorstwa powinny mieć na uwadze nie

respektowanie

przez

spółki

przedmiotem

inwestycji

będące

zasad

ESG.

Przykładem rosnącej popularności tej idei jest
rozpoczęcie we wrześniu 2019 roku publikacji
indeksu WIG-ESG przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie, który to jest
instrumentem

bazowym

dla

funduszu

zarządzanego przez NN Investment Partners
TFI.
Niezwykle ważnym punktem, na który trzeba
zwrócić uwagę podczas przedstawiania istoty
odpowiedzialnego inwestowania jest obalenie
błędu

poznawczego,

inwestowaniem

jest

który
silnie

z

tym

związany.

Mianowicie błędem jest łączenie inwestycji
odpowiedzialnych z jednoczesną zgodą na
osiąganie niższej stopy zwrotu. Rzeczywistym
potwierdzeniem tych słów mogą być np.
świetne wyniki amerykańskiego producenta
mięsa roślinnego Beyond Meat (wzrost cen
akcji o ponad 100% od momentu debiutu
giełdowego w 2019 roku), czy też porównanie
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rocznych wyników podstawowego indeksu
S&P 500 – wzrost kursu w ostatnim roku ok.
15% z wynikami indeksu uwzgledniającego
fundamenty ESG tj. S&P 500 ESG – wzrost
kursu w ostatnim roku ok. 19%.
W przyszłości efektywność i znaczenie
funduszy

kierujących

się

zasadą

odpowiedzialnego inwestowania może być
jeszcze większe niż ma to miejsce obecnie.
Argumentów za takim zjawiskiem jest wiele.
Przykładowo można tu wspomnieć o ciągle to
rosnącej wadze aspektów odnoszących się do
ochrony środowiska naturalnego czy też
aspektów

związanych

z

propagowaniem

równości np. problem Gender Pay Gap.
Równie istotnym faktem coraz to mocniej
przyciągającym

inwestorów

do

odpowiedzialnego inwestowania może być
znacznie
inwestycji,

większe
które

zdecydowanie
głębokości

bezpieczeństwo
można

mniejszej

spadków

tych

zauważyć

w

zmienności

i

indeksów

ESG

w

chwilach nerwowości na rynkach.
Bibliografia:
1)https://www.money.pl/gielda/gpwzaprezentowala-portfel-indeksu-wig-esg6416700975192193a.html
2)https://www.gpw.pl/aktualnosc?cmn_id=108700
&title=GPW+uruchamia+indeks+WIG-ESG
3)https://strefainwestorow.pl/artykuly/gieldausa/20200807/robinhood-esg
4)https://stockbroker.pl/esg-inwestowanieodpowiedzialne-investhink/
5)https://www.nntfi.pl/fundusze-inwestycyjne/esg
6)https://stooq.pl/q/?s=bynd.us&c=2y&t=c&a=ln&
b=0
7)https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity
/sp-500-esg-index/#overview
8)https://stooq.pl/q/?s=^spx&c=1y&t=c&a=ln&b=0

Zmiany w rozliczeniach PIT za 2020
rok
Deklaracje podatkowe PIT za 2020 rok należy
składać:
- do 21 marca 2021r. – PIT-28
- do 30 kwietnia 2021r. – PIT-37, PIT-36, PIT36L, PIT-38, PIT-39
Nastąpił szereg dużych zmian w rozliczeniach
PIT za 2020r. Należy do nich m.in.:
17-procentowa skala podatkowa
W 2020 roku zamiast 18 % lub 17,75% stopy
podatku w I przedziale skali podatkowej
obowiązuje 17% podatek dochodowy. Gdy
dochód

przekroczy

85 528

zł

to

stopa

podatkowa wzrasta z 17 % do 32%. W I jak i
również w II progu podatkowym podatek
podlega zmniejszeniu o kwotę zmniejszającą,
której wysokość waha się w zależności od
kwoty podstawy obliczenia podatku.
Pracownicze koszty uzyskania przychodów
Pracownicze koszty uzyskania przychodów dla
pracowników:
a) mieszkających

w

tej

samej

miejscowości, w której znajduje się
zakład

pracy

wynoszą

250

zł

miesięcznie, natomiast rocznie nie
mogą przekroczyć 3 000 zł.
b) dojeżdżających z innej miejscowości
miesięczny limit wynosi 300 zł, a
roczny 3 600zł
c) którzy nie dojeżdżają do pracy, a
posiadają wiele umów o pracę to
roczne koszty nie mogą przekroczyć
4 600 zł

Mateusz Kolman
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d) dojeżdżających z innej miejscowości i

Zasady płacenia zaliczek PIT w 2020r.

posiadających wiele umów o pracę

Zaliczki na podatek płatnicy rozliczający

limit roczny wynosi 5 400 zł.

osoby zatrudnione lub opłacający ryczałtowy

Kwota wolna od podatku oraz kwota

podatek powinni wpłacić na mikrorachunek:

zmniejszająca podatek

za marzec do 20 sierpnia

Kwota

wolna

wyłącznie

od

podatku

podatników

obowiązuje
rozliczających

za kwiecień do 20 października
za maj do 20 grudnia

przychody wykazywane na PIT-36 lub PIT-37

,,Nastąpiła też prolongata lub umorzenie

opodatkowane według skali podatkowej.

składek ubezpieczeniowych oraz zdrowotnych

Roczne kwoty zmniejszające podatek za

za zatrudnionych oraz za przedsiębiorców.

2020r. wynoszą:

Wszystkie

1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku

konsekwencji od odliczeń podatkowych oraz

nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;

wykazywania kwot podatku w deklaracjach

1 360 zł - pomniejszone o kwotę obliczoną

rocznych. Przesunięty termin nie zawsze

według wzoru: 834 zł. 88 gr × (podstawa

zmienia

obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł, dla

okresów, za który należny podatek lub składki

podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000

mają być płacone.”

zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł.

Dodatkowe odliczenia w PIT od dochodu -

525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku

darowizna na COVID

wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej

,,Walka z wirusem SARS-CoV-2 skłoniła do

kwoty 85 528 zł;

wprowadzenia

525 zł 12 gr pomniejszone o 525.12 zł

te

elementy

bowiem

ulgi

rodzą

termin

szereg

deklarowania

podatkowej.

Wszyscy

×

podatnicy, którzy w okresie od stycznia do

(podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷

września przekazali darowizny pieniężne lub

41 472 zł , dla podstawy obliczenia podatku

darowizny

wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej

medycznych, organizacji pożytku publicznego

kwoty 127 000 zł.

lub innych

Limit ulgi dla osób do 26 roku życia

jednostek walczących z wirusem, mają prawo

Osoby, które nie ukończyły 26 roku życia i

odliczyć od dochodu od 100 do 200% wartości

zarabiają na podstawie umowy o pracę lub

przekazanej darowizny. Odliczenie możliwe

zlecenie będą mogli skorzystać z wyższej

jest przez podatników rozliczających się na

kwoty zwolnienia z podatku. Zwolniony z

PIT-37, PIT-36, PIT-36L i PIT-28.”

podatku

będzie

przychód

uzyskany

sprzętu

na

rzecz

- określonych

jednostek

przepisami

-

lub

postawiony do dyspozycji w 2020r., który nie
przekroczy 85 528 zł. Osoby te będą musiały
jedynie wykazać otrzymane kwoty, składając

Bibliografia:
1)
https://www.e-pity.pl/pity-2021/zmiany-wrozliczeniu-pit-za-2020-rok-pity2021/index.php?page=760&referer=801

deklarację roczną.

Patrycja Domaradzka
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Zmiany w emisjach spalin w przyszłych latach

Jak można w najbliższym czasie zauważyć, że

W mediach można znaleźć wiele

nowych aut. W ten sposób koncerny chcą

salony udzielają ogromnych rabatów do

się

pozbyć się samochodów, które w przyszłości

lodowców w najzimniejszych zakątkach ziemi.

nie będą spełniały wymagań. Dodatkowo przy

UE z roku na rok stara się zwiększać

intensywnym produkowaniu aut elektrycznych

obostrzenia w stosunku do emisji spalin

z biegiem czasu mogą być sprzedawane nawet

produkowanych przez samochody. W stosunku

poniżej kosztów produkcji.

artykułów

na

temat

roztapiających

Co

do przyszłego roku limit emisji spalin został

to

wszystko

oznacza

dla

Ceny

aut

dotkliwie zmniejszony. W Europie średni

„przeciętnego

poziom emisji był na poziomie 120 g/km,

drastycznie pójdą w górę. Powodem tego jest

natomiast w Polsce 130 g/km. Natomiast w

oczywiście koszt wytworzenia takiego auta.

przyszłym roku emisja zmniejszy się aż do 95

Dodatkowo możliwym jest, że nie wszystkie

g/km.

firm

koncerny będą stosować się do nakazów, więc

silników

wyżej wymieniona kara zostanie dodana do

Jest

to

zajmujących

ogromny

się

cios

dla

produkcjami

samochodowych. W ostatnich latach zostało
wprowadzane wiele zmian, przez co nowe auta
znacznie różnią się od tych sprzed paru lat.
Koncerny

samochodowe

uważają

to

za

katastrofę. Niektóre zastanawiają się nad
zaprzestaniem

produkcji

aut

na

rynek

europejski, gdyż zwyczajnie im się to nie

Kowalskiego”?

kwoty zakupu pojazdu.
Bibliografia:
1)https://opel.kanclerz.com.pl/blog-bezkantow/nowe-normy-emisji-co2/
2)https://moto.rp.pl/technologie/25061-nowenormy-spalin-zatwierdzone-nastepne-10-lat-zmienioblicze-motoryzacji
3)https://innpoland.pl/151491,ceny-aut-w-2020-rwzrosna-przyczyna-bedzie-zmiana-norm-emisjico2

opłaca. Natomiast wiele firm, między innymi
VW,

postanowił

zwiększyć

Andrzej Dudzic

produkcję

samochodów elektrycznych aż o ponad 40% w
przyszłości.
Jeśli samochody nie będą spełniać wymagań
ustalonych

wcześniej

przez

UE

zostaje

Jak rozliczyć podatek pracując w
Irlandii
Pracując w Irlandii możemy ubiegać

naliczona im kara. Wynosi ona 90 euro za
ilość

się o zwrot podatku w Irlandii do czterech lat

sprzedanych na terenie UE samochodów

wstecz. Osoby pracujące tam nie mają

koncernu. Według obliczeń do roku 2030

obowiązku rozliczać się z podatku, lecz warto

emisja spalin wydzielana przez samochody

to zrobić, gdyż mają one szansę dostać zwrot

będzie musiała spaść aż o 37,5 proc. W

całego

porównaniu z limitem 2021 roku (95g/km),

podatku, jeżeli nie została przekroczona kwota

czyli

wolna. Obecnie wynosi ona 16500 euro.

każdy

przekroczony

już

gram

tylko

razy

59,4g/km.

zapłaconego

przez

pracodawcę
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Dzięki umowie zawartej między Irlandią i
Polską

dochód

z

Irlandii

nie

zajmujące

się

rozliczaniem

podatku

z

podlega

podwójnemu opodatkowaniu.
Aby móc rozliczyć się z podatku w Irlandii
potrzebne są:
-

numer

PPS

(Personal

Public

Service

Number). Jest to odpowiednik naszego numeru
NIP,
- dokument P45 lub P60, wystawione przez
pracodawcę. Od tego roku wystawiane są
przez Revenue Irish Tax&Customs (irlandzki
Urząd

Skarbowy),

po

otrzymaniu

odpowiednich informacji od pracodawcy,
- jeśli nie mamy P45 ani P60, wystarczą trzy
ostatnie Payslipy. Jest to odpowiednik polskich
pasków płacowych.

zagranicy.
Bibliografia:
1)https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/dochod
y-zagraniczne/774495,Co-musisz-wiedziec-orozliczeniu-podatkow-w-Irlandii.html
2)https://www.aplikuj.pl/porady-dlapracownikow/1806/zwrot-podatku-z-irlandiirozliczenie-dochodow-w-polsce
3)https://www.pitax.pl/zwrot-podatku-z-irlandii/

Terminy

Angelika Krawczyk

Rok podatkowy w Irlandii trwa od 1 stycznia
do 31 grudnia, tak jak w Polsce. O zwrot
podatku za dany rok możemy ubiegać się
dopiero po zakończeniu danego roku.
oczekiwania

na

decyzję

od

Czas
Urzędu

Skarbowego wynosi od 3 do 6 miesięcy po
dostarczeniu wszystkich dokumentów.
Zwrot podatku następuje w ciągu 4 do 6
tygodni bezpośrednio na konto podatnika lub
w formie czeku (np. gdy zamknęliśmy już
konto za granicą) Gdy mamy zastrzeżenia co
do kwoty wypłaconej przez urząd, możemy
złożyć odwołanie od decyzji. Mamy na to
jeden miesiąc od daty wystawienia decyzji.
Gdzie możemy się rozliczyć?
Aby rozliczyć się z podatku możemy złożyć
wniosek w Revenue. Mamy możliwość zrobić
to osobiście lub online przez konto Revenue.

Debiut Allegro na GPW
Poniedziałek 12 października 2020 roku
przebiegał na warszawskiej giełdzie pod
znakiem debiutu Allegro. Allegro jest 437
spółką notowaną na Głównym Rynku GPW, a
w 2020 roku był to trzeci debiut na rynku.
Allegro jest jedną z 10 największych na
świecie stron internetowych e-commerce i
znajduje się w czołówce stron internetowych
pod względem liczby odwiedzin miesięcznie.
Portal

ten

odwiedza

średnio

20

mln

użytkowników miesięcznie. Cenę akcji w dniu
debiutu ustalono na 43 zł. O godzinie 9:15 od
razu po wystartowaniu notowań akcji kurs
spółki wyniósł 65 zł. Jest to wzrost o 51% od

Mamy do dyspozycji również Irlandzką firmę
Irish Tax Rabates lub biura księgowe w Polsce
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ceny odniesienia. Po południu kurs wzrósł

portalu sprzedaje ponad 4 mln użytkowników.

nawet do około 72 zł.

Allegro inwestuje w nowe technologie, ciągle

Kiedy podano informację, że Allegro wejdzie

się rozwija. Rozwój handlu internetowego

na rynek główny GPW zainteresowanie było

korzystnie wpływa na wiele innych branż, np.

bardzo duże. Zanim zakończyły się zapisy,

kurierską czy płatności elektronicznych.

pojawiły się informacje z rynku o tym, że
popyt inwestorów przekracza nawet 10 razy

Bibliografia:

dostępną liczbę walorów. Wielkość spółki też

1)https://spidersweb.pl/bizblog/debiut-allegro-12-

jest wyjątkowa. Allegro będzie największą

pazdziernika/

polską spółka na giełdzie. Kapitalizacja spółki

2)https://strefainwestorow.pl/artykuly/debiut-

sięgnęła 70,2 mld złotych.

ipo/20201012/debiut-allegro

Poniżej przedstawiam wykres, który obrazuje
kurs Allegro w dniu 12 października.
Allegro

zostało

wskaźnikach
światowych

wysoko,

porównywalnych

do

e-commerce

na
tych
m.in.

sesji

gielda-debiut-cena-akcji-63-proc-w-dol-rekordowakapitalizacja-fundusze-beda-dalej-kupowac-jegoakcje-opinie
5)https://tvn24.pl/biznes/rynki/allegro-debiut-na-

Amazona.
Po

ipo/20201007/allegro-kiedy-debiut-notowania
4)https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/allegro-

wycenione

liderów

3)https://strefainwestorow.pl/artykuly/debiut-
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października

została

przeprowadzona korekta nadzwyczajna portfeli

gpw-notowania-spolki-12-pazdziernika-20204718118

indeksów, w wyniku której Allegro zastąpiło

Kinga Cieślak

mBank w indeksie WIG20.
Pracownicy zarządu GPW wejście Allegro na
giełdę określili jako największy debiut w
historii. Według Piotra Borowskiego sukces
spółki związany jest z tym, że zaczęła ona

Polacy oszczędzają w walutach
obcych

przygotowania do debiutu jeszcze przed

Czy w aktualnej sytuacji, która opanowała cały

wybuchem pandemii, jednak nie zrezygnowała

świat

z kontynuacji tego. Kontynuowała prace i z

Koronawirus nie tylko sieje pustoszenie w

perspektywy czasu widać, że to była dobra

sferze zdrowia, lecz także gospodarki. W

decyzja. Szerokie grono inwestorów zaufało

Polsce bardzo silnie doświadczamy skutków

spółce, czego efektem jest udany debiut.

pandemii np. w postaci rosnącej inflacji. Z

W obecnej sytuacji, która nie jest zbyt łatwa,

czasem, gdy gospodarka zaczęła się mieć

rola

zdecydowanie

problemy, analitycy przewidywali, że inflacja

wzrosła. Zakupy przez Internet to bezpieczna

wzrośnie, jednak potem miał nastąpić trend

alternatywa w czasach pandemii. Allegro

spadkowy. Ekonomiści już od pół roku

wciąż zatrudnia nowych pracowników, na

oczekują

obecną chwilę jest to około 2 tysiące. Na

prognoz okazuje się być nietrafna. Inflacja

branży

e-commerce

oszczędzanie

spadków.

ma

jakiś

Niestety

sens?

większość
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rośnie i nie zapowiada się jej spadek. W

Europejskiej pod względem wysokości inflacji.

październiku

Jest to negatywna wiadomość dla posiadaczy

i

listopadzie

inflacja

CPI

wyniosła 3,0%.

lokat bankowych w PLN. Oprocentowanie
takich lokat jest zwyczajnie niższe niż inflacja.

Bibliografia:
1)https://businessinsider.com.pl/twojepieniadze/expander-oszczednosci-w-walutachobcych-daneŹródło: GUS

nbp/tg1gg8p?fbclid=IwAR3GEdEZIGhBn2La1efG

Co prawda, gdy weźmiemy pod uwagę

t6t60nQewCkHHWlNm451CC9ZS7wYfYvUwhm

wrzesień,

kiedy

inflacja

wyniosła

3,2%

możemy mówić o spadku. Jednak czy na
dłuższą metę go doświadczymy? Patrząc na

27.11.2020)

wysokości inflacji na przestrzeni 2020 roku to

0201001/ponowny-wzrost-inflacji-w-polsce (odczyt

zdecydowanie przeważa trend wzrostowy.

27.11.2020)

Jak

4)https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekon

inflacja

zmiany

pozostaje-wysoka-7991601.html)_(odczyt

3)https://strefainwestorow.pl/artykuly/gospodarka/2

więc

przedstawia

2)https://www.bankier.pl/wiadomosc/Inflacja-

w

wykres,

który

22Oc (odczyt 27.11.2020)

zmienia

sposoby

oszczędzania Polaków? Rezygnujemy z lokat

omia/inflacja-cpi-w-listopadzie-na-wysokim-

w złotówkach i wybieramy euro. Według

poziomie-najszybciej-rosly-ceny-energii/pgw6y5s

danych NBP oszczędności zgromadzone w

(odczyt 27.11.2020)

Ewa Karoń

walutach obcych wynosiły około 10%. Wynik
ten jest największy od 2008 roku. Sytuacja ta
może wydawać się niepoprawna, gdyż lokaty
w euro w polskich bankach charakteryzują się
jeszcze

niższym

oprocentowaniem.

Co

sprawia, że lokaty te są bardziej opłacalne?
Właśnie rosnąca i już wysoka inflacja, która
sprawia, że w ujęciu realnym oszczędzanie w
euro staje się bardziej rentowne. Z wyliczeń
analityków wynika iż, gdy uwzględnimy
inflację i podatek, oprocentowanie rzeczywiste
lokaty w euro będzie aż 12-krotnie wyższe niż
lokaty w polskiej walucie.
W Polsce ukazały się kolejne prognozy, które
wskazują iż inflacja może wzrosnąć aż do
3,6% i zająć pierwsze miejsce w Unii

Praca zdalna 2020
Praca zdalna we współczesnych czasach jest
coraz

bardziej

szczególności

rozpowszechniana,

podczas

obecnej

w

sytuacji

epidemiologicznej. Wokół tego tematu wciąż
toczone są dyskusje na temat regulacji
prawnych, bo jak wiadomo w Kodeksie Pracy
jest mowa o telepracy, natomiast nie porusza
on kwestii pracy zdalnej.
W

związku

koronawirusa

z

początkiem

praca

zdalna

epidemii
została

wprowadzona na pół roku, na mocy ustawy
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z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych

zdalna miała być „chwilowym” rozwiązaniem,

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem

jednak z zapowiedzi wynika to, iż ma ona

COVID-19. Dzięki temu tarcza antykryzysowa

zastąpić przepisy dotyczące telepracy, co

dawała pracodawcy możliwość pracy zdalnej

wydaje się być korzystnym rozwiązaniem.

na

mimo

Propozycja rządu zakłada, że koszty pracy

niezmieniającej się sytuacji epidemiologicznej,

zdalnej będzie ponosił pracodawca. To on

a wręcz narastającej w dniu 5 września 2020r.

będzie

zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o

materiały i narzędzia, a także ich instalacje i

delegowaniu pracowników zatrudnionych na

eksploatację, a w przypadku, gdy pracownik

umowę o pracę, dająca możliwość pracodawcy

będzie korzystał ze swojego sprzętu, należy

zlecenia pracownikowi pracy zdalnej do końca

ustalić należny ekwiwalent dla pracownika.

epidemii Covid-19, a także 3 miesiące po jej

Jednak

zakończeniu.

dotyczących

okres

180

dni.

Jednakże

Pracodawca

ma

obowiązek

odpowiedzialny

w

projekcie

za

nie

dostarczane

ma

rozliczenia

kwestii
godzin

określenia czasu wykonywania takiej funkcji

nadliczbowych, ustalenia stałych godzin w

poza zakładem pracy. W sierpniu szefowa

jakich pracownik ma świadczyć pracę. Istotne

resortu pracy Marlena Maląg zapowiedziała, iż

jest to czy rozliczamy się z wykonanych

Kodeks Pracy zostanie znowelizowany i będą

zadań, czy za czas spędzony w pracy. W pracy

w nim odpowiednie regulację dotyczące pracy

stacjonarnej pracownik generujący pracę jest

zdalnej (np. to, iż będzie mieć charakter

również dostępny dla pracodawcy, natomiast

całościowy lub częściowy, założy rozwiązania

wszystko co wykonuje ponad określony czas

dla

po

pracy to godziny nadliczbowe. W sytuacji, gdy

porozumieniu pracodawcy i pracowników).

mamy do czynienia z pracą zdalną trudno

Podstawową różnicą między pracą zdalną,

zweryfikować w jakich godzinach pracownik

którą wprowadziła tarcza, a pracą w formie

wykonuję pracę oraz jaką ilość czasu na to

telepracy

poświęca. Dlatego należy założyć rozwiązanie

każdego,

jest

rozwiązaniem

będzie

to,

że

stałym

świadczona

telepraca
i

jest

regularnie

korzystne dla obu stron stosunku pracy.

wykonywanym poza zakładem pracy, a praca

Nowe przepisy mają obowiązywać już
w I kwartale 2021r. Moim zdaniem tryb pracy
zdalnej jest przyszłością polskiego rynku
pracy. Firmy dzięki temu mogą generować
oszczędności np. zmniejszać koszty wynajmu
biura itp., a pracownik dzięki elastycznym
godzinom pracy czuje, że jego pracodawca
rozumie jego potrzeby i traktuje go jako
partnera.
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