
Co nas czeka w 2018?



Rok 2018 stoi pod znakiem ochrony danych

osobowych. Wszystko za sprawą Rozporządzenia UE o

Ochronie Danych Osobowych, popularnie zwanego RODO,

które od maja będzie obowiązywać w całej Unii Europejskiej.

Nowe przepisy, implementowane w Polsce poprzez nową

ustawę o ochronie danych osobowych (obecnie nadal w fazie

przygotowań), zdecydowanie zwiększają ochronę obywateli,

nakładając zarazem na przedsiębiorców szereg dodatkowych

obowiązków. Jednocześnie, w oparciu o Dyrektywę UE z

2016 roku, zwiększonej ochrony mogą się spodziewać

również przedsiębiorcy – polski projekt przepisów o

ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa jest już w

zaawansowanej fazie. Z drugiej strony prawodawca, ustawą

o jawności życia publicznego, planuje pewne wyłomy od

zwiększonej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, jak

chociażby poprzez ujawnienie poufnych informacji przez tzw.

sygnalistę – to wszystko w imię interesu publicznego i walki

z korupcją. Ustawa ureguluje również kwestię dostępu do

informacji publicznej,
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Ułatwieniem dla przedsiębiorców ma być pakiet ustaw

przygotowany przez rząd pod nazwą "Konstytucji

biznesu". Nowe przepisy w założeniu ułatwią relacje

pomiędzy podmiotami gospodarczymi a urzędnikami. Z

perspektywy przedsiębiorców warto również wspomnieć o

planowanej reformie procedury cywilnej, która przywróci

zlikwidowane kilka lat temu postępowania gospodarcze, a

same postępowania sądowe – znacznie przyspieszy.

Jednocześnie planowana jest zmiana przepisów o

odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

umożliwiająca realne wykorzystanie tych przepisów w walce

z nieuczciwymi firmami, przeciwnie do obecnie istniejących –

niestety nieużywanych w praktyce. Z kolei ustawa o

zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby

fizycznej ma pozwolić na kontynuowanie działalności firmy

po śmierci przedsiębiorcy. Ciosem dla rynku będzie

natomiast wchodzący od marca zakaz handlu w niedzielę.

Rewolucja nie ominie również prawa pracy.

Jakich zmian możemy spodziewać się w 2018 roku?
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Przygotowywany obecnie projekt nowego Kodeksu

pracy przewiduje m.in. zmiany w urlopach i wymiarze czasu

pracy, zakłada wprowadzenie etatowej i nieetatowej formy

zatrudnienia oraz znacząco ogranicza możliwość pracy na

umowie zlecenia lub w oparciu o samozatrudnienie

Z nowym rokiem modyfikacji ulegną także zasady

zatrudniania i rejestracji pracowników sezonowych.

Od stycznia zaczyna obowiązywać dyrektywa unijna MIFID

II, która całkowicie odmieni sposób dystrybucji produktów

finansowych w Polsce. Bezpośrednio dotyczy działalności

wszystkich podmiotów zaangażowanych w sprzedaż

produktów inwestycyjnych, w tym banków, ubezpieczycieli

oraz domów maklerskich.

Od stycznia zaczyna obowiązywać dyrektywa unijna

MIFID II, która całkowicie odmieni sposób dystrybucji

produktów finansowych w Polsce. Bezpośrednio dotyczy

działalności wszystkich podmiotów zaangażowanych w

sprzedaż produktów inwestycyjnych, w tym banków,

ubezpieczycieli oraz domów maklerskich. Należy zwrócić

uwagę na planowane zmiany w zakresie wydawania

warunków zabudowy.

W obszarze prawa budowlanego ułatwienia dla inwestorów

ma przynieść nowy Kodeks urbanistyczno-budowlany,

który ma na celu m.in. uproszczenie procesu

inwestycyjnego. Złagodzeniu (zdaniem Ministerstwa

Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pytanie czy realnemu) ulegną

zasady obrotu ziemią rolną. Poszerzy się również grono

osób mogących brać udział w przetargach na sprzedaż lub

dzierżawę państwowych gruntów rolnych, a także podmiotów

uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych bez

ustawowych ograniczeń. Problem odszkodowań za

nieruchomości odebrane m.in. na podstawie dekretu Bieruta

rozwiązać ma natomiast przygotowywana przez Ministerstwo

Sprawiedliwości ustawa reprywatyzacyjna.

Niestety, Rząd poinformował, że ustawa o polskich

REIT-ach opóźni się i nie wejdzie w życie 1 stycznia

2018 r. tak jak pierwotnie planowano. Co więcej, polskie

REIT-y będą mogły inwestować wyłącznie w projekty

mieszkaniowe.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych

zmianach w prawie, które niewątpliwie przyniesie rok 2018.
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Rok 2017 obfitował w liczne zmiany przepisów prawa, które w istotny sposób wpłynęły na funkcjonowanie i działalność

klientów Crido Legal. Poniżej znajdą Państwo podsumowanie najważniejszych zmian, o których pisaliśmy również w

ramach Legal Flash w ostatnich 12 miesiącach.

Inwestorze! Zmienią się 
zasady powstania Twojej 
solidarnej odpowiedzialności

Weszły w życie przepisy modyfikujące

reguły solidarnej odpowiedzialności

inwestora

w procesie budowlanym. Więcej>>

Rząd zmienia zasady
projektowania i sytuowania
budynków

Minister Infrastruktury i Budownictwa

podpisał nowelizację rozporządzenia w

sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie. Zdaniem resortu

przedmiotowe zmiany mają

przyspieszyć i ułatwić proces realizacji

inwestycji. Więcej>>
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Wyselekcjonowaliśmy najważniejsze TOP 6 zmian w przepisach prawa 2017.

http://cridolegal.pl/inwestorze-od-jutra-zmienia-sie-zasady-powstania-twojej-solidarnej-odpowiedzialnosci
http://cridolegal.pl/rząd-zmienia-zasady-projektowania-i-sytuowania-budynków
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MAR w praktyce – podsumowanie Komisji Nadzoru Finansowego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie

nadużyć na rynku (MAR) zreformowało zakres obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Komisja

Nadzoru Finansowego, w związku z pierwszą rocznicą rozpoczęcia stosowania przedmiotowego

rozporządzenia, opublikowała w dniu 23 listopada 2017 roku wyniki ankiety nadzorczej stosowania przez

spółki publiczne MAR. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 832 emitentów akcji dopuszczonych do

obrotu na rynku zorganizowanym, działających na rynku regulowanym oraz rynku NewConnect. Celem

przeprowadzonej ankiety było, oprócz celów nadzorczych, zidentyfikowanie obszarów MAR, które

przysparzają emitentom największych trudności. Więcej >>
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Planowane zmiany w procesie inwestycyjnym

Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury przygotowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w

związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego. Nowe przepisy mające przyspieszyć

inwestycje budowlane zostały właśnie skierowane do publicznych konsultacji. Więcej>>

4

http://cridolegal.pl/mar-w-praktyce-podsumowanie-komisji-nadzoru-finansowego
http://cridolegal.pl/planowane-zmiany-w-procesie-inwestycyjnym-1
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Przepadek przedsiębiorstwa i konfiskata rozszerzona - nowe narzędzia w

postępowaniu karnym

Możliwość orzeczenia przepadku przedsiębiorstwa przy przestępstwach, których sprawca osiągnął korzyść

majątkową znacznej wartości wprowadził do Kodeksu Karnego ustawodawca ustawą o zmianie ustawy –

Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 marca 2017 r. (wejście w życie: 27 kwietnia 2017 r.). W

takiej sytuacji sąd karny będzie mógł również zastosować instytucję tzw. konfiskaty rozszerzonej. Doniesienia

medialne nie pozostawiają złudzeń: organy będą chętnie sięgać po nowe, atrakcyjne narzędzia. Więcej >>
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Sprawniej, szybciej, bardziej przyjaźnie…? Reforma KPA

W dniu 1 czerwca 2017 r. w życie wejdą zmiany w sposób rewolucyjny zmieniające procedurę uzyskiwania

decyzji administracyjnych. Zgodnie z deklaracjami ustawodawcy, zmianom przyświecają trzy główne cele:

usprawnienie i przyspieszenie procedur administracyjnych, stworzenie ram dla bardziej partnerskich relacji

między obywatelami i administracją oraz zapewnienie adekwatności kar administracyjnych do naruszenia prawa.

Więcej>>
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http://cridolegal.pl/przepadek-przedsiebiorstwa-i-konfiskata-rozszerzona-to-nowe-narzedzia-w-postepowaniu-karnym-ktore-moga-zagrozic-takze-uczciwym
http://cridolegal.pl/sprawniej-szybciej-bardziej-przyjaznie-reforma-kpa
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