
W  k o l e j n y m  n u m e r z e :

KIEDY ORGANIZACJE NON PROFIT STOSUJĄ MSR/MSSF
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej nie powinny być podstawą do 
sporządzania sprawozdań finansowych. Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o rachunko-
wości mogą jednak być wykorzystywane do wyceny aktywów i pasywów, jeśli nie ma w tym 
zakresie stosownych regulacji w ustawie lub Krajowych Standardach Rachunkowości. 

ORGANIZACJA NIE ZAWSZE MOŻE STARAĆ SIĘ O DUŻĄ DOTACJĘ
Przedstawienie sprawozdań finansowych za poprzednie lata działalności organizacji to 
częsty wymóg, który organizacja musi spełnić . Zbyt niskie kwoty wynikające ze sprawozdań 
finansowych to sygnał dla grantodawcy, że historia finansowa danej organizacji nie będzie 
zgodna z jego oczekiwaniami.

KASY FISKALNE W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej zobowiązani są do instalacji kasy fiskalnej. Obowiązek ten dotyczy również 
organizacji pozarządowych, o ile dokonują takich sprzedaży. Przekroczenie terminu instalacji 
kasy powoduje dotkliwe konsekwencje, dlatego warto wiedzieć, jakie obowiązki ciążą na 
organizacji w tym zakresie.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI ZA GRANICĄ
Fundacje i stowarzyszenia prowadzą działalność statutową nie tylko w kraju. Działalność 
zagraniczna może być prowadzona przykładowo w ramach współpracy rozwojowej. Realizację 
działalności w tym zakresie koordynuje minister spraw zagranicznych za pośrednictwem 
Krajowego Koordynatora Współpracy Rozwojowej.
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K o m e n t a r z e  e k s p e r t ó w

ZAKŁADOWY PLAN KONT W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ 
W celu kontroli wydatków, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, należy sporządzić zesta-
wienia obrotów i sald.
GWARANCJE BEZPIECZEŃSTWA DOFINANSOWYWANIA PROJEKTÓW
Instytucje grantodawcze starają się zapewnić potencjalny zwrot pieniędzy w przypadku 
występowania nieprawidłowości w wydatkowaniu otrzymanych środków. Stąd też często 
ustala się system zabezpieczeń umów finansowych.
OPODATKOWANIE ORGANIZACJI KOŚCIELNYCH NA SPECJALNYCH ZASADACH
Preferencje podatkowe dla organizacji kościelnych różnią się od tych, które przewidziano 
w stosunku do pozostałych organizacji pozarządowych. 

N o w o ś c i

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE NIE POWINNY SAMODZIELNIE PROWADZIĆ BIP
Przedstawiciele 21 organizacji z zainteresowaniem przyjęli informację o podjęciu przez 
Radę Działalności Pożytku Publicznego działań zmierzających do modyfikacji obowiązku 
samodzielnego prowadzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej.

O r z e c z e n i a  i  i n t e r p r e t a c j e

NGO MOGĄ TWORZYĆ SPÓŁKI OSOBOWE 
Fundacje i  inne organizacje ze sfery pożytku publicznego mogą brać udział w spółkach 
osobowych, a uzyskane z nich dochody korzystają ze zwolnień podatkowych.

W y j a ś n i e n i a  e k s p e r t ó w

ZESPÓŁ KOMPUTEROWY MOŻE STANOWIĆ JEDEN ŚRODEK TRWAŁY
Jeżeli elementy będą formalnie przyporządkowane do konkretnego stanowiska pracy 
pracownika i powierzone mu do realizacji obowiązków służbowych, nie ma przeszkód, 
aby uznać je za jeden zespół, traktowany do celów amortyzacji jako jeden środek trwały. 
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„Finanse organizacji pozarządowej w praktyce” wraz z przysługującymi Czytelnikom 
innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) 
chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w „Finansach 
organizacji pozarządowej w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach 
subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania 
publikacji z powołaniem się na źródło.

Publikacja „Finanse organizacji pozarządowej w praktyce” została przygotowana 
z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, 
wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji 
„Finanse organizacji pozarządowej w praktyce” oraz w innych dostępnych 
elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru 
porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać 
dodatkowych, pogłębionych konsultacji. W związku z powyższym redakcja nie 
może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji 
„Finanse organizacji pozarządowej w praktyce” lub w innych dostępnych elementach 
subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów.
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wiele organizacji pozarządowych korzysta z  dofinansowania, tzw. 
grantów. Instytucje grantodawcze, przyznając środki finansowe na 
realizację projektu, kierują się przede wszystkim potencjałem danej 
organizacji pozarządowej do ich wykorzystania i  właściwego zarzą-
dzania dotacją. Dodatkowo chcą mieć gwarancję bezpieczeństwa 
dofinansowywania projektów. Starają się więc zapewnić potencjalny 
zwrot pieniędzy w  przypadku nieprawidłowości w  wydatkowaniu 
otrzymanych przez organizację środków. 

Stąd też umowy finansowe, zanim zostaną podpisane, są poprzedzone 
badaniem zdolności finansowej danej organizacji. Najczęściej ograni-
cza się to do przedstawienia sprawozdań finansowych i merytorycz-
nych za ubiegłe lata. Instytucje grantodawcze stosują też różne for-
my zabezpieczenia takich umów. Najbardziej popularny jest weksel 
in blanco, niemniej jednak przy dużych projektach, opiewających na 
znaczne kwoty, mogą pojawić się inne bardziej skomplikowane i kosz-
towne dla organizacji formy zabezpieczeń umów finansowych. Doty-
czy to najczęściej projektów w ramach programów unijnych.

Szanowny Czytelniku!

Zapraszam do lektury

Marta Grabowska-Peda
redaktor prowadząca
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Działalność gospodarcza w 7 dni

Mniej dokumentów, automatyczne przekazanie REGON i NIP do KRS 
– takie zmiany będą obowiązywać już od 1 grudnia 2014 r. Organizacja, 
która chce prowadzić działalność, będzie mogła liczyć na ułatwienia 
w procedurach rejestracyjnych.

Czas oczekiwania na możliwość rozpoczęcia wykonywania działalności 
ulegnie skróceniu o 17 dni – obecnie jest to 25 dni, a zatem zmiany umoż-
liwią działalność już po 7 dniach. Pozwoli na to nowelizacja ustawy o KRS, 
która wejdzie w życie już 1 grudnia br. 

Rozpoczęcie działalności w momencie wpisu do KRS
Nowością będzie rozwiązanie polegające na nadawaniu podmiotom wpi-
sanym do rejestru identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru REGON, 
na podstawie danych przekazanych z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) 
do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników 
i rejestru Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) po dokonaniu wpisu 
do KRS, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Nie będzie 
już konieczne wydanie przez sąd rejestrowy orzeczenia – identyfikatory 
zostaną automatycznie zamieszczone w KRS. 

W praktyce moment wpisu podmiotu do rejestru stanie się dniem, od któ-
rego będzie można rozpocząć działalność gospodarczą. Z danych umiesz-
czonych w KRS skorzystają również GUS i ZUS, co oznacza, że urzędy będą 
wymieniać między sobą dane dotyczące przedsiębiorcy.

21 dni na uzupełnienie danych
Organizacja podejmująca działalność będzie musiała jedynie uzupełnić 
dane niezbędne dla urzędu skarbowego, GUS i ZUS już po rozpoczęciu 
działalności. Należą do nich:
1)  numer rachunku bankowego, 
2)  dane kontaktowe, 
3)  przewidywana liczba pracowników, 
4)  informacje nieznane w momencie rejestracji.
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W tym celu trzeba będzie wypełnić formularz i złożyć w KRS w ciągu 
21 dni od wpisu do KRS. 

Nowelizacja ustawy o KRS wprowadza również zmiany do trzech innych ustaw: o statysty-
ce publicznej, o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o systemie 
ubezpieczeń społecznych.

ZMIANY W USTAWACH

Akty wykonawcze 
Do znowelizowanej ustawy o KRS muszą zostać jeszcze wydane akty 
wykonawcze. Od 2014 roku obowiązuje rozporządzenie ministra spra-
wiedliwości z 14 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajo-
wego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 124).

Pod pojęciem „prowadzenie działalności” mieści się również działalność statutowa takich 
podmiotów, jak stowarzyszenia czy fundacje. Ułatwienia przewidziane w ustawie zmienia-
jącej ustawę o KRS dotyczą również podmiotów wpisywanych do rejestru stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej. Te organizacje również będą uzyskiwały identyfikatory NIP 
i REGON automatycznie.

Patrycja Loose
Rzecznik Prasowy

Ministra Sprawiedliwości

UŁATWIENIA DOTYCZĄ RÓWNIEŻ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądo-
wym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1161).

Marek Peda
koordynator projektów 
w Fundacji Schumana
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Organizacje pozarządowe nie powinny samodzielnie 
prowadzić BIP

Przedstawiciele 21 organizacji z zainteresowaniem przyjęły informa-
cję o podjęciu przez Radę Działalności Pożytku Publicznego działań 
zmierzających do modyfikacji obowiązku samodzielnego prowadzenia 
stron Biuletynu Informacji Publicznej.

Organizacje pozarządowe dysponujące majątkiem publicznym mają obo-
wiązek prowadzenia własnych stron Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) 
i zamieszczania na nich informacji określonych w ustawie o dostępie do 
informacji publicznej i odpowiednich rozporządzeniach. Niestety jednak 
organizacje o niedużych zasobach osobowych i braku wyspecjalizowanych 
pracowników do prowadzenia tego typu działań nie są w stanie sprostać 
tym obowiązkom. Często bazują one na pracy wolontariuszy, i tak mocno 
obłożonych pracą. Nie dysponują również środkami finansowymi, które 
pozwoliłyby na zatrudnienie osób kompetentnych do prowadzenia biu-
letynu. Nakładanie na organizacje kolejnych obowiązków o charakterze 
sprawozdawczym powoduje, że pozostaje im coraz mniej czasu na faktyczną 
działalność społeczną. 

Wymóg nałożony przez ustawę jest bardzo kłopotliwy i trudny do reali-
zacji. Zdarza się również organizacje nie wiedzą, że powinny umieszczać 
w BIP informację dotyczącą sposobu przyznania i wykorzystania środków 
pochodzących z dotacji. Pojawił się więc postulat, żeby zmienić obowią-
zujące zasady w odniesieniu do podmiotów, które otrzymują niewielkie 
wsparcie finansowe i nie mają zasobów ludzkich ani umiejętności do 
prowadzenia BIP. Prowadzi on w kierunku uproszczenia obowiązującej 
procedury. Argumentem przemawiającym za takim postawieniem sprawy 
jest również fakt, że informacja o przyznaniu środków na rzecz danej 
organizacji jest publikowana przez instytucję grantodawczą i ogłaszana 
ogólnodostępnymi kanałami, a BIP takiej organizacji jedynie powie-
lałby taką informację. Organizacje postulujące zmiany nie są za tym, 
żeby dane informacje utajniać, ale żeby znacząco uprościć obowiązki 
administracyjne.
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Lista organizacji, które poparły list otwarty skierowany do Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego:

  Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych,
   Dzieło Odbudowy Miłości, Fundacja D.O.M.,
   FOPSZ – Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego,
  Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej,
  Fundacja KSK Warszawa,
  Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Marginalizacji Społecznej PRO,
  Fundacja Partners Polska,
  Fundacja „Rozwód? Poczekaj!”,
  Fundacja Wspólna Europa,
  Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju,
  Klub Seniora „RELAKS”,
  Polska Fundacja im. Roberta Schumana,
  Regionalne Centrum Informacji Europejskiej we Włocławku,
  Stowarzyszenie Edukacja przez Internet,
  Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w Radzionkowie,
  Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej,
  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Zawsze Razem”,
  Stowarzyszenie Ruch Kapitału Społecznego,
  Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW,
  Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej,
  Związek Stowarzyszeń Forum Ruchu Europejskiego.

W celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej, podmioty 
wykonujące zadania publiczne mają obowiązek udostępniać informacje publiczne wymagane 
przez polskie prawo na stronach internetowych BIP.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2014 r. poz. 782).

Marek Dominik Peda
koordynator projektów w Fundacji Schumana
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Wzrost płacy minimalnej wpłynie na inne 
świadczenia pracownicze

Od 2015 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 1.750 zł 
brutto. Zmiana płacy minimalnej spowoduje również wzrost dodatku 
za pracę w porze nocnej oraz zmianę kwoty wolnej od potrąceń przy-
musowych.

W stosunku do 2014 roku płaca minimalna wzrośnie o 70 zł brutto (48,96 zł 
netto). Osoby będące w pierwszym roku zatrudnienia zarobią nie mniej 
niż 80% tej kwoty, czyli 1.400 zł brutto. Do stażu wlicza się tu wszystkie 
okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub za-
opatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Koszty i kwota zmniejszająca podatek bez zmian
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie po odliczeniu miesięcznej zaliczki na 
podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
potrącanych przez płatnika w danym miesiącu. W 2015 roku nie zmieni 
się ani wysokość miesięcznej normy kosztów uzyskania przychodów, ani 
wysokość kwoty zmniejszającej podatek, ani stopy procentowe składek 
na poszczególne ubezpieczenia. Pensja minimalna netto wyniesie więc 
1.286,16 zł (zob. Tabela 1).

Stracą pracodawcy
Podniesienie płacy minimalnej oznacza dla pracodawców wzrost kosztu 
z 2.028,43 zł do 2.112,96 zł, czyli o 84,53 zł miesięcznie, w tym koszt składek 
ubezpieczeniowych, które są finansowane przez pracodawcę:

  składka emerytalna – 9,76%,
  składka rentowa – 6,5%,
  Fundusz Pracy – 2,45%,
  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1%.

Pracodawca opłaca również pełną składkę na ubezpieczenie wypadkowe, 
zróżnicowaną co do wysokości w zależności od liczby ubezpieczonych 
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i zagrożeń zawodowych. Dla kalkulacji przyjęto wysokość składki wypad-
kowej – 1,93% (połowa najwyższej stopy procentowej).

Kwota netto wynagrodzenia minimalnego zależy od dwóch czynników 
podatkowych:

  wysokości kosztów uzyskania przychodów – podstawowe lub podwyższo-
ne dla pracowników dojeżdżających do pracy z innej miejscowości oraz

  faktu, czy pracownik jest uprawniony do stosowania kwoty zmniejszającej 
podatek (46,33 zł miesięcznie), czy też nie (zob. Tabela 2).

Wynagrodzenie minimalne dla niepełnoetatowców
Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze 
czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie 
proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania 
przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość mini-
malnego wynagrodzenia ustalonego dla pełnego etatu.

Pracownik zatrudniony na 3/4 etatu
Pracownik jest zatrudniony na 3/4 etatu, z pensją minimalną. Jest 
w pierwszym roku pracy. Jego wynagrodzenie w styczniu 2015 roku powinno 
być ustalone w wysokości 1.050 zł, co wynika z następującego obliczenia:
[(1.400 zł × 120 godz.) : 160 godz.] = 1.050 zł
gdzie:
160 godz. – wymiar czasu pracy na styczeń 2015 roku dla pełnego etatu,
120 godz. – wymiar czasu pracy na styczeń 2015 roku dla 3/4 etatu 
[(160 godz. : 4) × 3],
1.400 zł – stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników 
w I roku pracy, w 2015 roku.
Gdyby pracownik miał dłuższy staż pracy, jego wynagrodzenie za styczeń nie 
mogłoby być niższe niż 1.312,50 zł: [(1.750 zł × 120 godz.) : 160 godz.] =
= 1.312,50 zł.

Kwoty wolne od potrąceń
Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia 
społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na PIT – podlegają potrąceniu tylko 
następujące należności:
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  sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie 
świadczeń alimentacyjnych,

  sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie na-
leżności innych niż świadczenia alimentacyjne,

  zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy.

Są to potrącenia przymusowe, dokonywane bez zgody pracownika. W przy-
padku potrąceń pkt 2–4 ustawodawca przewidział tzw. kwotę wolną, tj. 
gwarantowaną kwotę wynagrodzenia, którą trzeba pracownikowi pozo-
stawić na utrzymanie (zob. Tabela 3). 

Wysokość kwoty wolnej zależy od rodzaju potrącenia i wynosi:
  100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu obowiąz-

kowych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i zaliczki na 
podatek (minimalne netto) – przy potrąceniach sum egzekwowanych 
na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż 
świadczenia alimentacyjne,

  75% minimalnego wynagrodzenia netto – przy potrącaniu zaliczek 
pieniężnych,

  90% minimalnego wynagrodzenia netto – przy potrącaniu kar porząd-
kowych.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, 
kwoty wolne ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
Drugą kategorię potrąceń stanowią tzw. potrącenia dobrowolne, które 
mogą być dokonywane wyłącznie za pisemną zgodą pracodawcy. Dzielimy 
je według osoby wierzyciela, czyli na należności:

  na rzecz pracodawcy,
  inne niż na rzecz pracodawcy.

Tu również obowiązują kwoty wolne (zob. Tabela 4).

Wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. wpłynie 
również na wysokość innych świadczeń ze stosunku pracy, które są ob-
liczane na bazie stawki minimalnej lub odpowiadają kwocie krajowego 
minimum.
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Dodatek za pracę w porze nocnej

Za pracę w godzinach nocnych przysługuje dodatek – za każdą godzinę 
pracy w porze nocnej, w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej 
z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zatem obliczenie wysokości dodat-
ku w danym miesiącu polega na podzieleniu minimalnego wynagrodzenia 
przez obowiązujący wymiar czasu pracy w tym miesiącu. Dodatek stanowi 
20% otrzymanej stawki godzinowej (zob. Tabela 5).

Przykłady innych świadczeń, na które wpływa wysokość minimalnego 
wynagrodzenia:

  maksymalna odprawa pieniężna, przysługująca pracownikom z tytułu 
rozwiązania stosunku pracy z przyczyn innych niż te, dotyczące pra-
cownika –26.250 zł (15-krotność minimalnej stawki),

  odszkodowanie dla pracowników, wobec których pracodawca naruszył 
zasadę równego traktowania w zatrudnieniu – nie niższe niż 1.750 zł,

  odszkodowanie dla pracownika, który rozwiązał umowę o pracę z po-
wodu mobbingu – nie mniej niż 1.750 zł,

  minimalne wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestoju –
– 1.750 zł,

  wynagrodzenie gwarancyjne za niewykonywanie pracy z powodu rozkła-
du czasu pracy – nie niższe niż 1.750 zł dla pracownika zatrudnionego 
w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagradzanego w inny sposób niż 
stałą stawką miesięczną,

  minimalna wysokość podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa, tj. zasiłków, świadczenia 
rehabilitacyjnego dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze 
czasu pracy – 1.510,07 zł (1.750 zł – 13,71%), a dla osób w pierwszym 
roku pracy – 1.208,06 zł (1.400 zł – 13,71%),

  świadczenie pieniężne z tytułu umowy praktykanckiej – 3.500 zł (2-krot-
ność minimalnej stawki),

  minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla 
przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, korzy-
stających z 2-letniej ulgi w opłacaniu tych składek – 525 zł (1.750 zł × 
× 30%),

  minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 
z tytułu zawartej umowy zlecenia, w której odpłatności w ogólne nie 
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określono lub określono, ale inaczej niż kwotowo, w kwotowej stawce 
godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie – 1.750 zł,

  podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 
osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem, będących osobami 
duchownymi, podlegającymi z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym 
przez okres co najmniej 6 miesięcy – 1.750 zł,

  minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe dla pracowników przebywających na urlopach wychowaw-
czych – 1.312,50 zł (1.750 zł × 75%).

Minimalne wynagrodzenie na przełomie roku
Pracodawca, u którego termin wypłat jest przesunięty na następny miesiąc 
(maksymalnie do 10. dnia), będzie dokonywał rozliczeń z pracownikami 
w styczniu 2015 roku, za grudzień 2014 roku. Ponieważ wynagrodze-
nie przysługuje za pracę wykonaną, więc termin wypłaty nie wpływa 
na jego wysokość. W styczniu pracownik otrzyma jeszcze wynagro-
dzenie z 2014 roku, czyli 1.680 zł – za pracę wykonywaną w grudniu. 
Ponadto do celów ustalenia obowiązku w zakresie opłacenia składki 
na Fundusz Pracy liczy się wynagrodzenie obowiązujące w grudniu 
2014 roku. Oznacza to, że składka jest należna, mimo iż od stycznia 
należy się już nowe, wyższe wynagrodzenie. Z kolei do celów poboru 
podatki i należności składkowych wynagrodzenie wypłacone (pozosta-
wione do dyspozycji) w styczniu stanowi przychód stycznia, czyli już 
nowego roku podatkowego.

Brak konkretnej kwoty w umowie o pracę
Pracodawcy, którzy w umowach o pracę określili, że pracownikom przysłu-
guje minimalne wynagrodzenie (czyli bez wskazania konkretnej kwoty), nie 
mają obowiązku dokonywania żadnych zmian w treści umów o pracę, po 
wejściu w życie nowej kwoty wynagrodzenia minimalnego. Takie sformuło-
wanie oznacza, że automatycznie pracownik nabywa prawo do aktualnego 
minimum. Zaleca się jednak poinformowanie pracownika, najlepiej na 
piśmie, o bieżącej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli jednak 
minimalne wynagrodzenie zostało wpisane w umowie o pracę kwotowo, 
należy ją zmodyfikować. Najczęściej odbywa się to poprzez sporządzenie 
aneksu do umowy o pracę (porozumienie zmieniające). W tej sytuacji praco-


