
Kalendarium prawne
od 15 stycznia 2016 r.  
do 16 lutego 2016 r.

WCHODZĄ W ŻYCIE: 

•	22	stycznia	2016	r.	

 ROZ P O R Z Ą DZ E N I E  R A DY 
MINISTRÓW z dnia 14 grudnia 
2015 r. w sprawie oceny okresowej 
bezp iec zeńs t wa sk ł adowisk a 
odpadów promieniotwórczych. 
Rozpor z ądzen ie  w ydane na 
pods t aw ie  u s t aw y  z  dn i a  
29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe 
określa zakres oceny okresowej 
be zp i e c zeń s t wa  s k ł adow i s k a 
odpadów promieniotwórczych oraz 
zakres raportu z oceny okresowej. 

•	24	stycznia	2016	r.	

 USTAWA z dnia 25 września 
2015 r.  o  zmi an ie  u s t aw y 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezp iec zen iow ym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 
Ustawa wprowadza nowe przepisy 
w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezp i e c zen iow ym Fundus zu 
Gwarancyjnym i Polsk im Biur ze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
wska zu jące za sady ok reś lan ia 
w ł a ś c iwośc i  s ądów.  Zgodn ie 
z  wprowadzonym i  zm ianam i 
powódz two o odszkodowanie 
z ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych wytacza 
się wyłącznie przed sąd właściwy dla 
miejsca zamieszkania albo siedziby 
pos z kodowanego zda r zen i em 

Fundusze unijne

Nowa perspektywa finansowa szansą  
dla polskich firm 
Perspektywa f inansowa 2014-2020 jest kolejną, w k tórej Polska otrzymała 
wsparcie f inansowe. Obecnie jesteśmy największym benef icjentem pomocy 
unijnej wśród wszystkich państw członkowskich. W budżecie Unii Europejskiej 
dla naszego kraju zaplanowano w sumie 82,5 mld EUR, z czego ponad 17 mld 
EUR jest przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości.

Fundusze unijne mogą być wykorzystane na ściśle określone cele. Priorytetami 
w obecnej perspektywie f inansowej są konkurencyjność i innowacyjność. To 
przedsiębiorcy będą jednymi z najważniejszych benef icjentów środków unijnych. 
Uzyskanie dof inansowania zależy jednak od spełnienia warunków programu oraz 
szczegółowych wymogów konkursów, z których chcą oni skorzystać. Wiąże się 
także z zaangażowaniem własnych środków, których część zostanie następnie 
zrefundowana z dof inansowania unijnego. W praktyce oznacza to konieczność 
zgromadzenia pr zez pr zedsiębiorcę środków na s f inansowanie ca łego 
przedsięwzięcia , a następnie ubieganie się o refundację części poniesionych 
kosztów kwalif ikowanych. 

Bank Millennium aktywnie wspiera Klientów w procesie pozyskiwania środków 
unijnych. Korzystając z dotychczasowych doświadczeń oraz wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom Klientów związanym z pozyskaniem funduszy z Unii Europejskiej, 
proponujemy m.in. kompleksową ofertę EUROMillennium, która obejmuje: 
•	 kredyt	inwestycyjny	na	sf inansowanie	części	inwestycji	nieobjętej	wsparciem,
•	 	kredyt	pomostowy	przeznaczony	na	f inansowanie	wydatków	do	czasu	wypłaty	

dotacji,
•	 	odrębny,	 bezp łatnie	 prowadzony	 rachunek	 pr zeznaczony	 do	 rozliczeń	

inwestycji współ f inansowanej ze środków unijnych,
•	 	wiele	 innych	 produktów	 i	 us ług	 powiązanych	 z	 f inansowaniem	 projek tu	

dotowanego z funduszy UE, np. gwarancje bankowe czy polecenia wypłaty.

Bank wystawia również promesy, k tóre w wielu konkursach są niezbędnym 
dokumentem składanym wraz z wnioskiem o dof inansowanie. 

Perspek tywa f inansowa 2014-2020 otwiera przed przedsiębiorcami wiele 
możliwości . Trzeba jednak wiedzieć, jak je wykorzystać, gdyż procedury 
aplikacyjne oraz zasady programów bywają skomplikowane. Bank Millennium 
stawiając na wysoką jakość us ług oraz odpowiadając na potrzeby Klientów, 
na bieżąco dostarcza f irmom wiedzę, kontakty oraz informacje przydatne do 
ubiegania się o środki unijne. Bank organizuje także cykle spotkań w formule 
śniadań biznesowych oraz seminariów poświęconych funduszom unijnym, ze 
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szczególnym uwzględnieniem kredytu na innowacje technologiczne. Spotkania 
te odbyły się już w kilku miastach w Polsce (m.in. Warszawa, Toruń, Kraków, 
Wrocław) w czwar tym kwar tale ubieg łego roku. Par tnerem biznesowym 
i współprowadzącym spotkania był y wiodące f irmy doradcze specjalizujące 
się w pozysk iwaniu funduszy europejsk ich. Również w 2016 r. planujemy 
kontynuowanie tematycznych spotkań z Klientami. Zachęcamy do uczestnictwa 
w nich oraz kontak tu z naszymi Doradcami w celu uzyskania informacji 
o wsparciu, jakiego Bank może udzielić w ubieganiu się o dof inansowanie ze 
środków UE.

Prognozy makroekonomiczne

Szansa na utrzymanie solidnego tempa 
wzrostu gospodarczego w 2016 r.
Miniony rok upłynął pod znakiem 
dużej zmienności zarówno na 
rynkach f inansowych, jak również 
w gospodarkach wie lu k r a jów, 
w tym także polskiej. Po wyraźnym 
przyspieszeniu wzrostu gospodarczego 
w pierwszym kwartale ubiegłego roku, 
jego dynamika wyhamowała na fali obaw 
o kondycję gospodarek rozwijających 
się, w szczególności Chin. Źródłem 
dodatkowej zmienności na rynkach był 
czynnik polityczny związany z wyborami 
prezydenckimi i parlamentarnymi w Polsce. 

War to zwrócić uwagę, że wzrost 
gospodarczy w Polsce w 2015 r.  
był wyraźnie lepszy niż oczekiwania 
i osiągnął według naszych szacunków 
3,5%. Co istotne, miał on zrównoważony 
charakter. Źródłem poprawy koniunktury 
była nie tylko odbudowa popy tu 
krajowego, ale tak że pozy tywna 
kontrybucja eksportu netto. Wzrostowy 
trend eksportu utrzymał się w warunkach 
stabilizacji tempa wzrostu gospodarczego 
w Eurolandzie na poziomie około 1,6% r/r 
w 2015 r. oraz pogorszenia perspektyw 
gospodarek rozwijających się. 

Ubiegły rok był okresem utrzymania 
solidnego tempa wzrostu inwestycji. 
Kontynuacji procesów inwestycyjnych 
w 2016 r. sprzyjać będzie wysokie 
wykorzystanie mocy wy twórczych, 
które według szacunków NBP wzrosło 
w trzecim kwar tale ubieg łego roku 
do poziomu najwyższego od połowy 
2008 r. W części branż przetwórstwa 
przemysłowego, jak produkcja mebli 
c z y  po ja zdów samochodow ych , 
wykorzystanie majątku produkcyjnego 
zbliża się do historycznych maksimów. 

Pr z y wc ią ż  rosnąc ym por t fe lu 
zamówień może to stanowić bodziec do 
podejmowania inwestycji, szczególnie że 
wyniki f inansowe f irm pozostają dobre. 
Udział przedsiębiorstw wykazujących 
zysk i zatrudniających co najmniej 50 
osób wzrós ł po tr zech kwar tałach  
2015 r. do 77,9% z 77,0% rok wcześniej. 
Na wysok im poziomie utr zymuje 
s ię tak że p ł ynność f i rm, na co 
wskazują również rosnące depozyty 
przedsiębiorstw nief inansowych.

So l i d ny m wspa r c i e m w z r o s t u 
gospodarczego będzie w bieżącym 
roku konsumpcja pr y watna .  Je j 
dynamika przyspieszy w naszej ocenie 
do 3,8% w 2016 r. z szacowanych 3,1% 
w 2015 r. Nieustannie wsparcie dla 
spożycia prywatnego stanowić będzie 
poprawiająca się sy tuacja na rynku 
pracy. Obecnie s topa bezrobocia 
rejestrowanego znajduje się na poziomie 
najniższym od grudnia 2008 r. i widzimy 
szanse na jej dalsze spadki, choć w nieco 
wolniejszym tempie. W naszej ocenie 
na koniec roku stopa bezrobocia 
rejestrowanego obniży się do 9,2% 
z szacowanych 9,8% na koniec 2015 r.  
Spadek ryzyka utraty zatrudnienia , 
w połączeniu z rosnącymi dochodami 
realnymi korzystnie wpływa na nastroje 
gospodarstw domowych, co będzie 
stanowi ło wsparcie dla konsumpcji 
prywatnej. Dodatkowego impulsu do 
wzrostu konsumpcji dostarczy polityka 
nowego rządu i realizacja programu 
„Rodzina 500+” w formie wyp łat 
zasi łków wychowawczych na drugie 
i kolejne dziecko. Budżetowy koszt 
świadczeń jest szacowany w 2016 r. na 
około 16 mld zł i, biorąc pod uwagę 

wysoką sk łonność do konsumpcji 
głównych benef icjentów świadczenia, 
większość z uzyskanych środków zostanie 
przeznaczona na bieżące wydatki.

Nie bez znaczenia dla konsumpcji 
będą też niskie stopy procentowe, 
które powinny pozostać na obecnym 
poziomie, choć istnieje ryzyko, iż nowa 
RPP złagodzi politykę monetarną. 
Niemniej jednak, nawet jeśli będzie 
prezentowała łagodniejsze nastawienie 
i większą skłonność do wspierania 
wzrostu gospodarczego, przy obecnym 
scenariuszu makroekonomicznym będzie 
miała niewielką przestrzeń do dalszych 
obniżek stóp w związku ze wzrostem 
gospodarczym, napędzanym w większym 
stopniu przez konsumpcję prywatną, 
dalszym spadkiem stopy bezrobocia 
i nasileniem napięć na rynku pracy, 
a także słabszym złotym. Co prawda 
proces wychodzenia z deflacji wydłuża się, 
a wzrost wskaźnika CPI będzie następował 
wolniej, jednak w głównej mierze będzie 
to związane z czynnikami podażowymi, na 
które RPP nie ma wpływu. 

W 2016 r. polska gospodarka ma szanse 
utrzymać się na ścieżce przyzwoitego 
wzrostu gospodarczego, k tóry może 
osiągnąć 3,5%. W obraz ten wpisują 
się także publikowane w minionych 
miesiącach wskaźniki wyprzedzające 
koniunktury, w tym indeks PMI dla 
polskiego przemysłu przetwórczego, 
który w grudniu ubiegłego roku wyniósł 
52,1 pkt. 

Grzegorz Maliszewski
Główny Ekonomista

Bank Millennium

powodującym szkodę, albo przed 
sąd właściwy dla miejsca zaistnienia 
tego zdar zenia .  W pr z ypadku 
b r a k u  w s k a z a nych  pow y że j 
podstaw właściwości miejscowej 
powództwo można wytoczyć przed 
sąd właściwy według przepisów 
o właściwości ogólnej . Ponadto 
us tawa wprowadza zasadę, i ż 
przelew wierzytelności nie wpływa 
na właściwość sądów. 

Prezentacja handlowa. Niniejsza publikacja nie stanowi porady i ma charakter wyłącznie informacyjny. W kalendarium prawnym zostały umieszczone wybrane akty prawne.
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