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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE - dokument autorski, którego zadaniem jest 
przedstawienie przez specjalistę w danym temacie, w usystematyzowany sposób, 
odpowiedzi na przedstawiony problem w oparciu o przepis prawa, poglądy 
interpretacyjne organów orzeczniczych oraz doktryny prawnej a także praktykę 
organów administracji i sądów; w dalszej perspektywie czasowej "Odpowiedzi na 
pytania" mają na bieżąco "odtwarzać" interpretację problemu (proces aktualizacji 
przedmiotowej kategorii dokumentów). 
Dokument jest tworzony w Portalu Pytania i Odpowiedzi, po przekazaniu Autorowi 
pytania zadanego przez Klienta. 

 

 

Wytyczne dla Autora: 

 

ODPOWIEDŹ  

• Autor ma za zadanie odpowiedzieć na zawarte w pytaniu 
problemy powołując się na przepis prawa, dojmującą 
wykładnię lub stosowaną praktykę 
 

• Odpowiedź powinna być jak najbardziej zwięzła i 
jednoznaczna. Należy pisać nawet o najbardziej 
podstawowych sprawach - nawet czysto technicznych. 
Adresatem dokumentu z założenia nie jest osoba o 
wykształceniu prawniczym 
 

• Dokument może zawierać poglądy osobiste Autora różne 
niż interpretacja innych Autorów a także praktyka sądów i 
orzeczeń jednak w takim przypadku powinien wskazywać 
ryzyko wynikające z niezastosowania się do orzeczniczej 
lub urzędowej interpretacji zagadnienia prawnego 
 

UZASADNIENIE • Autor ma za zadanie wskazać przepis/przepisy prawne 
które dotyczą zadanego w pytaniu problemu, podać jego 
interpretację w kontekście problemu , powołać się na 
orzeczenia czy też inne dokumenty wykładni (jeżeli 
takowe istnieją), odnieść się do praktyki oraz 
zarekomendować sposób postępowania 
 

• Tam gdzie istnieje potencjalna potrzeba należy podać 
przykłady np. w postaci konkretnych wyliczeń lub wzór 
dokumentu w celu zastosowania w związku z problemem 
wynikającym z pytania. 

PODSTAWA 
PRAWNA 

• Tam, gdzie jest to możliwe, należy powoływać przepis 
prawny w sposób jak najbardziej szczegółowy 
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• Podstawa prawna powinna być powoływana w 
odpowiedzi lub uzasadnieniu wg przykładu: art. 30a ust. 1 

pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 

2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f. 
 

• Wykaz skrótów stosowany przez wydawnictwo zostanie 
przekazany Autorowi przez Redaktora 
 

• NIE NALEŻY w odpowiedzi lub uzasadnieniu podawać 
treści wskazywanych przepisów prawnych - na wskazaną 
podstawę prawną zostanie nałożony link odsyłający do 
tekstu przepisu 

REDAKTOR 
ZAMAWIAJĄCY 

• Redaktor zamawiający  może nie przyjąć utworu jeżeli 
nie odpowiada on kryterium określonym powyżej lub 
zawiera błędne powołanie się na przepis prawa, 
orzeczenie lub pismo urzędowe bądź jest 
sformułowany w sposób uniemożliwiający 
jednoznaczną interpretację. Redaktor może w takim 
przypadku zwrócić utwór celem jego poprawienia lub 
uzupełnienia przez Autora lub przydzielić go innemu 
Autorowi.  
 

• Redaktor może zrezygnować z Autora jeżeli Autor 
opóźnia się z utworem ponad czas wskazany w 
umowie. 
 

• Redaktor zamawiający jest też odpowiedzialny za 
zlecanie aktualizacji dokumentu. 

AUTOR 
DOKUMENTU 

• Autorem jest specjalista z danej dziedziny (prawo, 
księgowość, inżyniera środowiska etc.) 
 

• Autor ma prawo odrzucić przyjęcie utworu, jeżeli uważa, 
że nie będzie w stanie dostarczyć utworu w wyznaczonym 
umową czasie.  
 

• Odrzucenie przez Autora powinno nastąpić bezzwłocznie 
po zapoznaniu się z jego treścią - nie później niż w ciągu 
24 godzin od przydzielenia go Autorowi 

MIEJSCE 
PUBLIKACJI 

publikacje Wolters Kluwer (również serwisy ogólnodostępne) 

DATA STANU 
PRAWNEGO 

• datą utworzenia dokumentu (datą stanu prawnego)  
jest datą zatwierdzenia odpowiedzi Autora przez 
Redaktora w Portalu Pytania i Odpowiedzi. 
 

• Odpowiedź ma być aktualna w dacie stanu prawnego. 
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• Zatwierdzenie odpowiedzi przez Redaktora jest 
jednoznaczne z przyjęciem przez Redaktora utworu do 
opublikowania w publikacjach Wolters Kluwer.  
 

• Odpowiedzi na pytania są oceniane przez Redaktora 
co do aktualności. Jeżeli któryś z powołanych w 
odpowiedzi elementów (przepis prawa, orzeczenie, 
wykładnia urzędowa, stosowana praktyka) ulegnie 
zmianie Redaktor może poprosić Autora o dokonanie 
aktualizacji odpowiedzi poprzez przydzielenie 
odpowiedzi w Portalu Pytania i Odpowiedzi. 
 

• Autor może odmówić aktualizacji, jeżeli uzna, że utwór 
jest aktualny w momencie  przydzielenia i będzie 
aktualny w ciągu najbliższego miesiąca. 

 

 

 

 


