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CECH RZEMIOSŁA I MAŁEJ  

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

62-200 Gniezno, ul. Tumska 15 

tel. 61 426 36 37, fax  61 426 45 00 

kom. 503 141 171 

e-mail: biuro@cech.gniezno.pl 

www.cech.gniezno.pl 
 

 

BIURO CZYNNE:  
OD PONIEDZIAŁKU  DO PIĄTKU  

w godz. 7.00-15.00 

 

STARSZY CECHU  DYŻURUJE W PONIEDZIAŁKI  

W GODZ. 18.00- 20.00 

 

 

 

 

 

CECH RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

JEST CZŁONKIEM 

WIELKOPOLSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W POZNANIU  

61-874 Poznań, Al. Niepodległości 2 

www.irpoznan.com.pl 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacyjny Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości 

Wydanie nr 3/2019, wrzesień 2019 r. Do użytku wewnętrznego. 

Opracowanie i redakcja: 

 Stefan  Pokładecki, Alicja Kujawa 

Nasz Biuletyn uczy, pomaga, instruuje, ale nie jest źródłem prawa 
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Władze Samorządowe Cechu 

Zarząd 

 
Starszy Cechu  - Stefan Pokładecki 

Podstarszy Cechu - Eugeniusz Pawlikowski 

Podstarszy Cechu      - Gróźniak Piotr 

Sekretarz - Krzysztof  Klesse 

Skarbnik - Przybylski Stanisław 

Członkowie Zarządu - Elżbieta Bzowy 

 - Dariusz Napierała  

 - Marek Orlikowski 

 - Przemysław Gallas 

  

 

Komisja Rewizyjna 

 

Przewodniczący  - Henryk Nowaczyk 

Członkowie - Agnieszka Tryk 

 - Stanisław Drzewiecki 

 - Jan Lebizon  

 - Benedykt Piasecki 

                  

                             

 

                                       Sąd Cechowy 

 
Przewodniczący  - Paweł Czudowski 

Członkowie - Stanisław Przybylski 

 - Wojciech Szczepankiewicz 

 - Krzysztof  Woźniak 

 

Biuro Cechu 

 
Kierownika Biura Cechu - Kamila Urbańska 

Specjalista ds. Szkoleń - Alicja Kujawa 

Starszy Referent - Danuta Kryszak 

Referent - Patrycja Nowicka 
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Cech  Rzemiosła  i Małej Przedsiębiorczości 

w Gnieźnie 

 

 Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie jest społeczno-

zawodową organizacją rzemiosła zrzeszająca na zasadzie dobrowolności 

zakłady rzemieślnicze różnych branż z obszaru ziemi gnieźnieńskiej. 

 Historia gnieźnieńskiego rzemiosła, podobnie jak wielu innych, sięga 

średniowiecza. Potwierdzeniem średniowiecznej działalności cechu 

gnieźnieńskiego są dokumenty znajdujące się w Muzeum Początków Państwa 

Polskiego w Gnieźnie i w Poznaniu. 

 

Do podstawowych zadań statutowych cechu należy: 

 

-reprezentowanie jego członków wobec organów administracji i samorządów 

lokalnych; 

 

-udzielenie pomocy doradczej i instruktażowej w prowadzeniu działalności 

gospodarczej; 

 

-promocja oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych z zakładami 

rzemieślniczymi i firmami w kraju i za granicą; 

 

-wykonywanie na podstawie upoważnienia Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej 

zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w 

rzemiośle pracowników młodocianych; 

 

-organizowanie szkoleń w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych 

rzemieślników; 

 

-kultywowanie tradycji rzemieślniczych; 

 

-wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Organów Statutowych i 

potrzeb rzemieślników. 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWYCH  INFORMACJI UDZIELA BIURO CECHU 

ul. Tumska 15, II piętro, - tel. 61 426-36-37, fax 61 426-45-00 

tel. kom. 503 141 171
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Najważniejsze Informacje 

Stan prawny na dzień 01.09.2019 r. 
 

1. Skala podatkowa na 2019 r.  
 

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi 
ponad do 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 

 85.528  

85.528  15.395 zł 04 gr = 32% nadwyżki ponad 85.528 

 
 

2. Koszty uzyskania przychody ze stosunku pracy (pracowników) 
- miesięcznie 111,25 zł, rocznie 1 335 zł 

   dojeżdżający z innych miejscowości: 

- miesięcznie 139,06 zł, rocznie 1 668,72 zł.  

 

3.  Kwota zmniejszająca zaliczkę miesięczną (ulga) 
    - miesięcznie 46,33 zł, rocznie 556,02 zł   

 

4. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2019 r. 
Podatnicy opłacają w roku podatkowym 2019 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z 

działalności gospodarczej, jeżeli: 

1) w roku poprzedzającym rok podatkowy: 

 uzyskali przychody z działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie 

przekraczającej 250.000 euro, lub 

 uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma 

przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250.000 euro, 

 uzyskali przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki, 

opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku w formie karty 

podatkowej i za część roku na zasadach ogólnych, a łączne przychody nie przekroczyły kwoty 

250 000 euro, 

Ryczałt opłacany kwartalnie 
Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2019 r. będą mieli podatnicy, których przychody z 

działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2018 r. nie przekroczyły kwoty 

 106 987,50 zł (tj. 25.000 euro). 

 

5. Mały Podatnik w 2019 r. 

W 2019 r. małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT będzie podatnik: 

- u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2017 r. wyrażonej w 

złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Kwota przeliczona na złote to 

5 135 000 zł 
- prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący 

agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem 

komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą 

podatku) nie przekroczyła w 2018 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 

45 000 euro. Kwota przeliczona na złote to 193 000 zł 

  

6. Zwolnienie podmiotowe z VAT w 2019 r. do kwoty 200.000 zł 

   

7. Kasy Fiskalne – limit obrotu 20 000 zł  
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8. Amortyzacja jednorazowa (pomoc de minimis) 
           Do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków 

trwałych (z grupy 3-8 KŚT), z wyłączeniem samochodów osobowych, mają prawo podatnicy 

rozpoczynający działalność oraz mali podatnicy. 

           W 2019 r. łączna kwota jednorazowych odpisów  amortyzacyjnych nie może 

przekroczyć równowartości 50 000 euro. 

           Po rozliczeniu tego limitu na złote jest to kwota 214 000 zł.  

 

 

9. Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2019 

Okres 1.01.2019r. i nadal 
1.01.2019 r. 

I rok pracy (80% minimalnego 

wynagrodzenia) 

Kwota (zł) 2.250,00 zł  1 800,00 zł 

 

10. Obowiązujące wynagrodzenie pracowników młodocianych (uczniów) 

 za m-ce IX-XI/2019 

   I rok brutto 241,96 zł  netto -    208,78 zł 

 II rok brutto 290,35 zł  netto  -   250,54 zł 

III rok brutto 338,75 zł  netto -    292,31 zł  
 

 

Uwaga! Od 01.02.2014 r. -nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeżeli ich wartość 

 nie przekracza 8,70 zł. 

 

 

11. Używanie pojazdów prywatnych do celów służbowym i w podróżach służbowych 

   

Stawki za 1 km przebiegu  

Okres Od 14.11.2007 r. (zł) 
Stawka za 1 km przebiegu: 

a) samochód osobowy  

    - o poj. skok. silnika do 900 cm
3 

      
- o poj. skok. silnika pow. 900 cm

3
   

 

 

0,5214 

0,8358 
b) motocykl 0,2302 
c) motorower 0,1382 
 

 

12. Diety delegacji służbowych od 01.03.2013 r. 

pełna dieta                - 30,00 zł 

ryczałt za nocleg      - 45,00 zł 

ryczałt za dojazdy    -   6,00 zł 

 

13. Fundusz Pracy 

 

- od 01.01.2006 r. i nadal wynosi 2,45% 

Uwaga: od 1.07.2009 składki na Fundusz Pracy i FGŚP opłaca się za osoby, które nie 

osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat – kobiety i co najmniej 60 lat – mężczyźni. 

 

14. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

- od 01.01.2006 r. wynosi 0,10% 
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15. Składka na ubezpieczenie zdrowotne– od 1 stycznia 2007 r. i nadal w 2019 r. składka na 

ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% 

 

16. Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe 

 

 Dla płatników podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia 

wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 50% 

najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli 1,67 %. 

 

UWAGA!!! 

 

Od 01 kwietnia 2018 roku zmieniło się ubezpieczenie 

wypadkowe na 1,67% 
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Ściąga do PIT-ów 2019 r.  
Składki za: Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne odliczone od podatku 

(czyli 7,75 % podstawy) 

grudzień 2018 r. (rozlicz. podatku 

01/2019) 

843,45 zł narastająco 275,51 zł narastająco 

styczeń 2019 r. (rozlicz. podatku 

02/2019) 

904,60 zł 1748,05 zł 294,78 zł 570,29 zł 

luty 2019 r. (rozlicz. podatku 

03/2019) 

904,60 zł 2652,65 zł 294,78 zł 865,07 zł 

marzec 2019 r. (rozlicz. podatku 

04/2019) 

904,60 zł 3557,25 zł 294,78 zł 1159,85 zł 

kwiecień 2019 r.  (rozlicz. podatku 

05/2019) 

904,60 zł 4461,85 zł 294,78 zł 1454,63 zł 

maj 2019 r.  (rozlicz. podatku 

06/2019) 

904,60 zł 5366,45 zł 294,78 zł 1749,41 zł 

czerwiec 2019 r. (rozlicz. podatku 

07/2019) 

904,60 zł 6271,05 zł 294,78 zł 2044,19 zł 

lipiec 2019 r. .  (rozlicz. podatku 

08/2019) 

904,60 zł 7175,65 zł 294,78 zł 2338,97 zł 

sierpień 2019 r. (rozlicz. podatku 

09/2019) 

904,60 zł 8080,25 zł 294,78 zł 2633,75 zł 

 

Ściąga do PIT-ów dla nowych firm (2019 r.)  
Składki za: Składki na ubezpieczenia 

społeczne odliczane od 

dochodu 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne odliczone od podatku 

(czyli 7,75 % podstawy) 
grudzień 2018 r. (rozlicz podatku 

01/2019) 

199,34 zł narastająco 275,51 zł narastająco 

styczeń 2019 r. (rozlicz. podatku 

02/2019) 

213,57 zł 412,91 zł 294,78 zł 570,29 zł 

luty 2019 r. (rozlicz. podatku 

 03/2019) 

213,57 zł 626,48 zł 294,78 zł 865,07 zł 

marzec 2019 r. (rozlicz. podatku 

04/2019) 

213,57 zł 840,05 zł 294,78 zł 1159,85 zł 

kwiecień 2019 r.  (rozlicz. podatku 

05/2019) 

213,57 zł 1053,62 zł 294,78 zł 1454,63 zł 

maj 2019 r.  (rozlicz. podatku 

06/2019) 

213,57 zł 1267,19 zł 294,78 zł 1749,41 zł 

czerwiec 2019 r. (rozlicz. podatku 

07/2019) 

213,57 zł 1480,76 zł 294,78 zł 2044,19 zł 

lipiec 2019 r. .  (rozlicz. podatku 

08/2019) 

213,57 zł 1694,33 zł 294,78 zł 2338,97 zł 

sierpień 2019 r. (rozlicz. podatku 

09/2019) 

213,57 zł 1907,90 zł 294,78 zł 2633,75 zł 
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REFUNDACJE I DOFIANSOWANIE 

 ZA SZKOLENIE UCZNIÓW 

 

 

 

I REFUNDACJA 

 

1. Termin składania wniosków o dokonanie refundacji:  

- za okres VI-VIII/2019 do 20.09.2019 r. 

- za okres IX-XI/2019 do 20.12.2019 r. 
  (składamy wg zawartych umów z OHP) 

 

 

2. Umowa o refundację 

Od stycznia 2019 r. można składać  wnioski o zawarcie umowy o 

refundację do Wojewódzkiej Komendy OHP. Od 16 listopada do 

końca grudnia pracodawca nie nabywa prawa do refundacji za 

ucznia młodocianego. 
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KALENDARIUM WYDARZEŃ 

 
 

 
 

-29 września do 06 października 2019 r.  Wycieczka Rodzin 

Rzemieślniczych do Gruzji 

 

 

- październik 2019 r.    Dzień Mistrza Szkolącego 

________________________________________________________________ 

 

Miesiąc 

Wrzesień – Październik- Listopad    Odbywają się egzaminy  

czeladnicze 
__________________________________________________________________________________________ 
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PRZYKŁADY 

- dla osób prowadzących działalność i współpracujących od I-XII/2019      przykł. 1 

- dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą od I-XII/2019  przykł. 2 

- wynagrodzenia dla uczniów za IX-XI/2019   przykł. 3 

- wynagrodzenie dla uczniów odbywających przyuczenie za IX-XI/2019           przykł. 4 

- wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy od kwoty 2.250,00 zł                     przykł. 5  

- wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy na ½ etatu 1.125,00 zł                   przykł. 6   

 

Przykład nr 1 

 

Składki ubezpieczeniowe od stycznia 2019 r. dla osób prowadzących 

działalność i osób współpracujących z dobrowolnym chorobowym dla płatnika 

zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych: 
 

 

I. Podstawa: 2.859,00 zł – do ubezpieczenia społecznego i F.Pr. – 

60%od kwoty 4.765,00 zł 
 

1/ Składki obowiązkowe: 

ubezpieczenie emerytalne  19,52% =    558,08 zł 

ubezpieczenie rentowe    8,00% =    228,72 zł 

ubezpieczenie wypadkowe   1,67%  =        47,75 zł 

 

2/ Ubezpieczenie chorobowe -         2,45% =                70,05 zł 

 dobrowolne                                                                 ---------------  

                      904,60 zł 

 

      3/ Fundusz Pracy (obowiązkowe)   2,45% =                  70,05 zł 

 

 

II. Podstawa: 3.803,56 zł od ubezpieczenia zdrowotnego – 75% od kwoty 

5.071,41 zł 
4/ Ubezpieczenie zdrowotne 

 obowiązkowe od podstawy 3.803,56 zł / 9,00% / =  342,32 zł 

      7,75% t.j. kwota 294,78 zł – do potrącenia od podatku 

      1,25% t.j. kwota   47,54 zł 

            --------                ------------ 

      9,00%                 342,32 zł – do przekazania do ZUS 

 

Razem  ubezpieczenie z dobrowolnym chorobowym 

904,60 zł + 70,05 zł + 342,32 zł =       1316,97 zł 
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Przykład nr 2 

Składki ubezpieczeniowe od stycznia 2019 dla osób prowadzących 

działalność i osób współpracujących, które rozpoczęły działalność po 

24.08.2005 r. z dobrowolnym chorobowym dla płatnika zgłaszającego do 

ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób. 

 

I. Podstawa: 30% od kwoty 2.250,00 = 675,00 zł 
 

1/ Składki obowiązkowe: 

ubezpieczenie emerytalne   19,52% =       131,76 zł 

ubezpieczenie rentowe     8,00% =            54,00 zł 

ubezpieczenie wypadkowe    1,67 % =              11,27 zł 

 

 

2/ Ubezpieczenie chorobowe            2,45% =            16,54 zł 

 dobrowolne                                    ------------- 

                        213,57 zł 

 

 

II. Podstawa: 3.803,56 zł od ubezpieczenia zdrowotnego – 75% od kwoty 

5.071,41 zł 
 

4/ Ubezpieczenie zdrowotne 

 obowiązkowe od podstawy 3.803,56 zł / 9,00% / =  342,32 zł 

      7,75% t.j. kwota 294,78 zł – do potrącenia od podatku 

      1,25% t.j. kwota   47,54 zł 

            --------                ------------ 

      9,00%                 342,32 zł – do przekazania do ZUS 

 

Razem  ubezpieczenie z dobrowolnym chorobowym 

213,56 zł + 342,32 zł =           555,88 zł 
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Przykład 3 

  

 Dla  płatników zgłaszających  do  ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych 

                                        

Wynagrodzenie za m-ce IX-XI/2019 r. 

    Uczeń  klasa I   

   1.  Kwota brutto                                                                                       241,96 zł 
   2.  Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez  pracownika 

                241,96 zł  x   9,76 %  /ubezp. emerytalne/  =   23,62 zł 

                                 x  1,50 %  /ubezp. rentowe/                                                                         =      3,63 zł 

                                 x  2,45 %  /ubezp. chorobowe/    =      5,93 zł                                                                 

 …………….  

                                                                            33,18 zł 

   3.  Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez pracodawcę 

              241,96 zł     x   9,76 %  /ubezp. emerytalne/  =   23,62 zł 

                                  x   6,50 % /ubezp. rentowe/  =   15,73 zł 

                                  x   1,67 %  /ubezp. wypadkowe/  =    4,04 zł                                                                       

 -------------- 

                                                                             43,39 zł 

   4.  Wyliczenie wynagrodzenia ucznia : 
Kwota brutto : 241,96 zł – 33,18 zł    /składki opłacane przez ucznia/ =       do wypłaty   208,78 zł 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        Uczeń klasa II   

   1.  Kwota brutto                                                                              -        290,35 zł 
   2.  Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez  pracownika           

               290,35 zł  x   9,76 %  /ubezp. emerytalne/       =    28,34 zł 

                                x   1,50 %  /ubezp. rentowe/       =      4,36 zł                                                                                                                                                                                                                                                                    

 x  2,45% /ubezp. chorobowe/                                                                       =  7,11 zł   

  …..…………..

                                                                                         39,81 zł 

 

   3.  Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez  pracodawcę    

               290,35 zł  x   9,76 %  /ubezp. emerytalne/     =   28,34 zł 

                               x   6,50 %  /ubezp. rentowe/   =    18,87 zł 

                               x   1,67 %  /ubezp. wypadkowe/      =    4,85 zł 

                                                          -------------- 

                                                                                  52,06 zł 

   4.  Wyliczenie wynagrodzenia ucznia : 
 Kwota brutto : 290,35 zł - 39,81 zł /składki opłacane przez ucznia/ =         do wypłaty     250,54 zł 

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

        Uczeń klasa III  

   1.  Kwota brutto                                                                                    338,75  zł 
   2.  Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez  pracownika 

                 338,75 zł   x  9,76 % /ubezp. emerytalne/          =   33,06 zł 

                                  x   1,50 % /ubezp. rentowe/      =     5,08  zł 

                                  x   2,45 % /ubezp. chorobowe/      =    8,30 zł 

                                                                                --------------- 

                                                                                      46,44 zł 

   3.  Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez  pracodawcę 

                  338,75 zł  x   9,76%  /ubezp. emerytalne/         =   33,06 zł 

                                  x   6,50 % /ubezp.  rentowe/       =     22,02 zł 

                    x   1,67 % /ubezp. wypadkowe/            =    5,66 zł 

  .......................                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                     60,74 zł 

   4.  Wyliczenie wynagrodzenia ucznia : 
 Kwota brutto  : 338,75 zł – 46,44 zł /składki opłacane przez ucznia/ =       do wypłaty    292,31 zł 

FGŚP:   0,10% - I rok - 0,24 zł,  II rok-0,29 zł,  III rok-0,34 zł 
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Przykład 4 

 

Młodociany odbywający przyuczenie do wykonywania określonej 
Wynagrodzenie za m-ce IX-XI/2019 r. 

    Uczeń  klasa I   

   1.  Kwota brutto                                                                                       193,57 zł 
   2.  Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez  pracownika 

                193,57 zł  x   9,76 %  /ubezp. emerytalne/  =   18,89 zł 

                                 x  1,50 %  /ubezp. rentowe/                                                                          =      2,90 zł 

                                 x  2,45 %  /ubezp. chorobowe/       =      4,74 zł                                                                 

 …………….  

                                                                            26,53 zł 

   3.  Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez pracodawcę 

              193,57 zł     x   9,76 %  /ubezp. emerytalne/  =   18,89 zł 

                                  x   6,50 % /ubezp. rentowe/  =   12,58 zł 

                                  x   1,67 %  /ubezp. wypadkowe/  =    3,23 zł                                                                       

 -------------- 

                                                                             34,70 zł 

   4.  Wyliczenie wynagrodzenia ucznia : 
Kwota brutto : 193,57 zł – 26,53 zł    /składki opłacane przez ucznia/ =       do wypłaty   167,04 zł 
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Przykład 5 

 

Wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od stycznia  2019 r.   od  kwoty 2.250,00 
1. Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez  pracownika  

             2.250,00 x 9,76% /ubezp. emerytalne/                                                          = 219,60 zł 

                            x 1,50% /ubezp. rentowe/                                                               =   33,75 zł 

                            x 2,45%/ubezp. chorobowe/                                                           =   55,13 zł 

                                                                                                                                       308,48 zł 

 

  2. Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez  pracodawcę                                                                         

             2.250,00 x 9,76% /ubezp. emerytalne/            = 219,60 zł 

                            x 6,50% /ubezp. rentowe/        = 146,25 zł 

                            x 1,67%/ubezp. wypadkowe/        =   37,58 zł 

                                                                                                                                 403,43 zł      

 

  3.Wyliczenie składki na ubezpieczenie  zdrowotne.  

        Kwota brutto :  2.250,00 zł-   -  308,48 zł /składki na ubezp. społeczne opłacane przez 

         pracownika , patrz.poz.1/ =   1941,52 zł. 

                                    1.941,52  x  7,75%   =      150,47 zł 

                                    1.941,52  x  1,25%   =       24,27 zł 

                                    1.941,52  x  9,00 %  =      174,74 zł 
 

4. Wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy. 

         Kwota brutto :                                                          2.250,00 zł 

         minus składka na ubezpieczenie społeczne pracownika poz.1                -  308,48 zł 

                                                                                          1.941,52 zł 

         minus koszty uzyskania przychodu miesięczne         -     111,25 zł                                                                                        

                                                                                          1830,27 zł      

  

         dochód do opodatkowania w zaokrągleniu               1830,00 zł  
 

         1830 zł   x  18% /stawka podatku/                        =      329,40 zł 

         minus ulga miesięczna                           -       46,33 zł  

                                                                                           283,07 zł 

         minus  składka na ubezp.zdrowotne /poz.3-7,75% /    -        150,47 zł  

                                                                                 =        132,60 zł  

       Zaliczka na podatek dochodowy /PIT-4/               =        133,00 zł  
 

Składka  na  ubezpieczenie zdrowotne  do przekazania do ZUS 

/ poz. 3. – 9,00% /                                                                                        174,74 zł    

Składka  na  ubezpieczenie  zdrowotne do potrącenia z dochodu  

ubezpieczonego   / z wypłaty/                174,74 zł – 150,47 zł                 =         24,27 zł 

 

Do  wypłaty: 

2.250,00 – 308,48 = 1.941,52 - / 150,47 + 133,00 + 24,27 /  =       1.633,78 zł  

 

Składka na fundusz  pracy :     2.250,00 x 2,45  % =  55,13 zł. 

Składka  na FGŚP :2.250,00,- x  0,10 % =  2,25 zł  
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Przykład 6 
 

Wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od stycznia 2019 r.   od  kwoty 1.125,00   

½ etatu 

 

1. Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez  pracownika  

           1.125,00 zł  x 9,76% /ubezp. emerytalne/                                                  =    109,80 zł 

                               x 1,50% /ubezp. rentowe/                                                       =      16,88 zł 

                               x 2,45%/ubezp. chorobowe/                                                   =      27,56 zł 

                                                                                        154,24 zł 
  

 2. Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez  pracodawcę 

           1.125,00 zł  x 9,76% /ubezp. emerytalne/                                                   =    109,80 zł 

                               x 6,50% /ubezp. rentowe/                                                       =       73,13 zł 

                               x 1,67%/ubezp. wypadkowe/                                                  =       18,79 zł 

                                                                                          201,72 zł     
  3.Wyliczenie składki na ubezpieczenie  zdrowotne. 

        Kwota brutto :  1.125,00 zł-   -  154,24 zł /składki na ubezp. społeczne opłacane przez 

         pracownika , patrz.poz.1/ =  970,76 zł. 

                                       970,76 x  7,75%   =      75,23 zł 

                                       970,76 x  1,25%   =      12,13 zł 

                                       970,76 x  9,00 %  =      87,36 zł 
 

4. Wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy. 

         Kwota brutto :                                                          1.125,00 zł 

         minus składka na ubezpieczenie społeczne pracownika po                    -   154,24 zł                                                                                                                                                                      

 970,76 zł 

         minus koszty uzyskania przychodu miesięczne        -  111,25 zł 

                                                                                         859,51 zł                                                            

          dochód do opodatkowania w zaokrągleniu            860 zł 

 

          860,- zł   x  18% /stawka podatku/                         =     154,80 zł 

           minus ulga miesięczna                        -      46,33 zł 

                                                                                             108,47 zł 

      minus składak a ubezp. zdrowotne/poz.3-7,75%/      -      75,23 zł 

                                                                                                                        =        33,24 zł 

 Zaliczka na podatek dochodowy /PIT-4/                                                   =        33,00 zł 
 

 

Składka na fundusz pracy: nie nalicza się składki przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze 

czasu pracy.  

Składka  na FGŚP : 1.125,00 x  0,10 % = 1,13 zł 

Do  wypłaty: 

1.125,00 – 154,24= 970,76 –/75,23 + 33,00 + 12,13/   =      850,40 zł 
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WYŻSZE PŁACE DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 

 

Zmiany wprowadziła nowelizacja rozporządzenia w sprawie przygotowania 

zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. 

 Nowe przepisy dostosowane do zmian w kształceniu zawodowym, które weszły 

w życie 1 września 2019 r. 

 Wynagrodzenie młodocianego obliczane w stosunku procentowym do 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej zostało zwiększone o 

 1 pkt proc. i od 1 września wynosi: 

- w pierwszym roku nauki nie mniej niż 5 % 

- w drugim roku nauki nie mniej niż 6 % 

- w trzecim roku nauki nie mniej niż 7 %, 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim 

kwartale. 

 Wynagrodzenie młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe w 

formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy 

- pozostanie na dotychczasowym poziomie (nie mniej niż 4%). 

 Podwyżki wynagrodzeń dla młodocianych pracowników będzie można 

refundować pracodawcom z Funduszu Pracy.  

Pracodawca, który będzie chciał skorzystać z takiej refundacji będzie musiał 

złożyć odpowiedni wniosek do Ochotniczego Hufca Pracy. 
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Zwolnienie z PIT do 26 roku życia 

 

 Nowelizacją ustawy o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1394) wprowadzono zwolnienie z 

podatku dochodowego dla osób do ukończenia 26 roku życia. Objęte nim są przychody 

młodego podatnika z umów o pracę oraz z umów zlecenia w 2019 r. wynosi 35 636,67 zł, 

czyli 5/12 limitu rocznego i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia do 

końca grudnia. 

 W 2019 r. płatnik nie będzie mieć obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT 

(od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w 

całości korzystają ze zwolnienia od PIT. 

 Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi 

otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r. 

 Ulga w PIT dla młodych osób nie zwalnia z zapłaty składek na ZUS i NFZ (jeśli 

osoby te są objęte ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym). 

 

 

 

 

 


