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Zagadnienia merytoryczne 

1. Jednolity Plik Kontrolny dotyczący zdarzeń gospodarczych powstałych przed 1 lipca 2016 r. 

Od 1 lipca 2016 r. duże podmioty gospodarcze będą musiały udostępniać organom podatkowym 
Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Niedostosowanie się do nowych wymogów będzie mogło skutkować 
odpowiedzialnością karno-skarbową. Podatnicy ci mają wątpliwości, czy organ podatkowy lub organ 
kontroli skarbowej będzie mógł żądać od nich przekazania w formie JPK danych dotyczących 
dowodów księgowych wystawionych od 1 lipca 2016 r., dotyczących zdarzeń sprzed tej daty?  

2. Od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa ponad 12 zł (kwota będzie 
waloryzowana) dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz o świadczenie usług,  
w tym samozatrudnionych.  

Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów. Celem zmian jest przeciwdziałanie nadużywaniu 
umów cywilnoprawnych przez pracodawców. To także ważny postulat związków zawodowych. 

Nowe przepisy mają za zadanie przeciwdziałać nadużywaniu umów cywilnoprawnych i chronić osoby 
otrzymujące wynagrodzenie na najniższym poziomie. Minimalna stawka godzinowa wynosząca ponad 
12 zł brutto obejmować będzie osoby wykonujące prace zlecone w umowach zlecenia oraz o 
świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. 

Zostaną również zlikwidowane przepisy różnicujące wysokość minimalnego wynagrodzenia dla 
pracownika etatowego ze względu na staż pracy. Po zmianach, wszyscy pracownicy, bez względu na 
staż pracy będą otrzymywać minimalne wynagrodzenie w tej samej wysokości.  

Więcej informacji na stronie: http://www.mpips.gov.pl  

3. PFRON w wyższej wysokości od 1 czerwca do końca sierpnia 2016 r.  

W dniu 11 maja 2016 r. Prezes GUS ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2016 
r. wyniosło 4181,49 zł. Wpłat na PFRON pracodawca dokonuje w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 
40,65% tego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem 
zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a 

http://www.mpips.gov.pl/


rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. 

Więcej informacji na stronie: www.stat.gov.pl 

4. 17 czerwca 2016 r. wchodzą w życie mają przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań 
finansowych jednostek interesu publicznego 

17 czerwca 2016 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań 
finansowych jednostek interesu publicznego. 

Przepisy ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie  mają zastosowanie w zakresie w jakim nie 
stoją w sprzeczności z postanowieniami rozporządzenia. 

5. Polska wersja wytycznych GRI G4  

Ministerstwo Rozwoju przygotowało polską wersję wytycznych GRI G4. To najbardziej popularny wzór 
raportowania niefinansowego.   

Tłumaczenie jest dostępne na stronie: 

http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/spoleczna-odpowiedzialnosc-
przedsiebiorstw-csr/raportowanie-spoleczne/ 
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