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Tychy, 16.12.2019 

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości 

 

Adres: ul. Damrota 66, 43-100 Tychy   tel./fax:  32 227 39 63                                                                  

e-mail: biuro@cech.tychy.pl         strona internetowa: www.cech.tychy.pl 

Konto: PKO BP S.A.  40 1020 2528 0000 0702 0200 7672 

 

 

              INFORMACJE 
 

 I  KWARTAŁ 2020 

 
 

          INFORMACJE BIEŻĄCE 
 

~ CZAS PRACY BIURA CECHU  

W OKRESIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM~ 

 
Informujemy, że biuro Cechu będzie NIECZYNNE w dniach:  

 24 grudnia tj. Wigilia 

 27 grudnia tj. piątek po świętach 

 31 grudnia tj. Sylwester 

 

 
~WIECZÓR KOLĘDOWY~ 

  

1 lutego 2020 o godz. 19.00 Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości organizuje 

coroczną ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ – „Wieczór Kolędowy” 
 

 

W tym roku będzie to 20 jubileuszowa impreza ☺ 
 

W programie wieczoru: 

- występ chóru „Presto Cantabile”, 

- zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu „Nostrado” oraz inne atrakcje ♪♫ 

- smaczne jedzenie, 

- w cenie napoje bezalkoholowe oraz piwo i wino. 
 

Koszt uczestnictwa:  

dla członka Cechu opłacającego regularnie składki: 50,00 zł, 

dla jednej osoby towarzyszącej: 50,00 zł, 

dla osób niezrzeszonych: 120,00 zł od osoby. 
 

Biuro Cechu przyjmuje zapisy do dnia 27 stycznia lub do wyczerpania miejsc!! 

Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona! 

 

mailto:biuro@cech.tychy.pl
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~MSZA ŚWIĘTA ZA RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW CECHU~ 

 
Jak co roku serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą w intencji Rzemieślników, która zostanie odprawiona 

w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia tj. 26 grudnia 2019 r. o godz. 10.30, w Kościele pw. Św. Marii 

Magdaleny w Tychach ul. Damrota 62 (kościół koło budynku Cechu).  

 

Zachęcamy naszych członków, aby w ten wyjątkowy świąteczny dzień, wspólnie 

uczestniczyć w uroczystej mszy świętej w naszej intencji.  

 

 
~EGZAMIN PRÓBNY W ZAWODZIE FRYZJER~ 

 
Egzamin próbny dla uczniów 3 klasy przygotowujący ich do egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer 

odbędzie się 13 stycznia – w pierwszy dzień ferii, o godz. 8.00 w siedzibie Cechu w Tychach, ul. 

Damrota 66. 

 

Szczegółowe informacje na temat przebiegu egzaminu dla zainteresowanych na dodatkowych kartkach. 

 
 

 
~ZMIANY W PODATKACH W 2020 R~ 

 
Przypominamy naszym rzemieślnikom i przedsiębiorcom o przepisach, z którymi należy się zapoznać 

m.in.: 

 

- Mikrorachunek podatkowy, 

- Mały ZUS, 

- Opłata recyklingowa, 

- Rejestr podmiotów do Bazy Danych Odpadowych (BDO) 

- Rejestracja podmiotów prawa handlowego do CRBR 

- Mechanizm podzielonej płatności 

 

 
~JUBILEUSZ 65-LECIA CECHU~ 

 
Już teraz mamy przyjemność poinformować członków naszego Cechu o nadchodzących uroczystościach 65-lecia 

istnienia naszej instytucji   
W połowie przyszłego roku planujemy uroczyste obchody jubileuszowe!  
 

Z uwagi na to, iż ww. impreza jest bardzo kosztowna, zwracamy się do naszych członków, aby wsparli finansowo 

organizację 65-lecia i zostali sponsorami.  

Proponujemy dwuosobowe zaproszenia na imprezę w kwocie 100,00 zł, tym samym każdy z uczestników dorzuci 

cegiełkę do uświetnienia tej prestiżowej imprezy.  
 

Prosimy o zapisy w biurze Cechu. 

 

 
~AKTUALNOŚCI NA FACEBOOK`U~ 

 
Aby w jak najszybszym czasie dotrzeć z ważnymi wiadomościami do wszystkich naszych 

przedsiębiorców, Cech Tychy jest na Facebook`u!!!  

Zachęcamy do polubienia  i obserwowania naszego profilu, aby nie ominęło Cię nic, co ważne  
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WYDARZYŁO SIĘ W CECHU 
 

 
~~VIII PIKNIK RZEMIEŚLNICZY~~ 

 
5 października 2019 zorganizowaliśmy 8 Piknik Rzemieślniczy  

 

Już trzeci raz ta impreza odbyła się w Restauracji Huta Paprocka w Tychach Paprocanach. 

Planowo Piknik miał się odbyć na świeżym powietrzu w ogródku grillowym Huty Paprockiej, ale ze 

względu na brak pogody impreza była w środku.  

Na pikniku bawiło się 110 osób - nasi przedsiębiorcy wraz z rodzinami, przyjaciółmi i pracownikami. Nie 

zabrakło również gości, którzy zawsze z chęcią przyjmują nasze zaproszenie: 

Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik, 

Poseł na Sejm Ewa Kołodziej, 

Poseł na Sejm Marek Wójcik, 

Wicemarszałek woj. śląskiego Beata Białowąs, 

Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Katowicach Jan Klimek, 

Wiceprezes Polish American Chamber of Commerce North East Sabina Klimek, 

Zastępca Prezydenta miasta Tychy Igor Śmietański, 

Burmistrz miasta Bierunia Krystian Grzesica, 

Przewodnicząca Rady Miasta Barbara Konieczna, 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach Katarzyna Ptak. 

 

Jak co roku panowała bardzo przyjacielska atmosfera. Nie zabrakło dań z grilla, muzyki i konkursów oraz 

prezentów dla każdego uczestnika. W tym roku każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy kufel do piwa               

z logo Cechu ;-) 

Zdjęcia z pikniku są do obejrzenia na FB. 

 

 
~~SPOTKANIE MISTRZÓW SZKOLĄCYCH Z DYREKTORAMI SZKÓŁ~~ 

 

27 listopada 2019, w siedzibie naszego Cechu, odbyło się spotkanie z dyrektorami i kierownikami 

szkolenia praktycznego ze wszystkich szkół z jakimi współpracujemy, kierownikiem działu oświaty Izby 

Rzemieślniczej, panią Laurą Krenzel oraz z pracodawcami szkolącymi uczniów.  

 

Spotkanie to rozwiało wszelkie wątpliwości, głównie dotyczące kwestii kierowania naszych uczniów do 

Izby Rzemieślniczej na egzamin czeladniczy. Pani Laura Krenzel przedstawiła prezentację nt. zmian w 

oświacie oraz odpowiadała na pytania zebranych. 

To było bardzo owocne spotkanie, które zdecydowanie wzmocniło współpracę między nami a szkołami.  

 

~~SPOTKANIA SEKCJI BRANŻOWYCH~~ 

 
W grudniu br. w salce konferencyjnej Cechu odbyły się spotkania członków poszczególnych sekcji 

branżowych tj. sekcji fryzjerskiej, ogólnobudowlanej i spożywczej oraz motoryzacyjnej i różnej. 

 

Spotkania sekcji przebiegały w bardzo sympatycznej atmosferze. Były okazją do miłego spędzenia czasu, 

spotkania znajomych po fachu jak również do zawarcia nowych znajomości    

 

Bardzo dziękujemy wszystkim za obecność i zapraszamy na kolejne spotkania, zebrania oraz różne 

imprezy - jednocześnie apelujemy o większą frekwencję.  
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WYNAGRODZENIA I STAWKI ZUS 

w okresie 12.2019-2.2020 

 

Wynagrodzenie pracowników młodocianych 

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje 
wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu 
przez Prezesa GUS. 

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2019 r. wyniosło - 4.931,59 zł (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 1072). 

Okres: 1.12.2019 r. - 29.02.2020 r. 

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 246,58 zł 

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 295,90 zł 

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia 345,21 zł 

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% 
ww. wynagrodzenia – przez cały okres przyuczenia!!! 

197,26 zł 

  
Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i 
ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.) 

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według 
minimalnych stawek w okresie 12.2019 – 2.2020 

Podstawa wymiaru składki 
Rodzaj 

ubezpieczenia 

Sposób finansowania 

płatnik ubezpieczony 

246,58 zł 
(I rok nauki) 

emerytalne  24,07 zł 24,07 zł 

rentowe 16,03 zł 3,70 zł 

chorobowe - 6,04 zł 

wypadkowe x*) - 

295,90 zł 

(II rok nauki) 

emerytalne 28,88 zł 28,88 zł 

rentowe 19,23 zł 4,44 zł 

chorobowe - 7,25 zł 

wypadkowe x*) - 

345,21 zł 
(III rok nauki) 

emerytalne 33,69 zł 33,69 zł 

rentowe 22,44 zł 5,18 zł 

chorobowe - 8,46 zł 

wypadkowe x*) - 

197,26 zł 

(przyuczenie do wykonywania 
określonej pracy) 

emerytalne 19,25 zł 19,25 zł 

rentowe 12,82 zł 2,96 zł 

chorobowe - 4,83 zł 

wypadkowe x*) - 

Uwaga: 
*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej. 

http://www.wskazniki.gofin.pl/8,195,1.html


 5 

Minimalne wynagrodzenie za pracę 

 

Okres 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r. 

Kwota wynagrodzenia 
2.600 zł 

(2.250 zł w 2019 r.) 

Podstawa prawna (Dz. U. z 2019 r. poz. 1778) 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2177 ze zm.). 

 

Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy 
zlecenia lub o świadczenie usług 

 

Okres 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r. 

Kwota wynagrodzenia 
17 zł za godzinę  

(14,70 zł w 2019 r) 

Podstawa prawna (Dz. U. z 2019 r. poz. 1778) 

 
 
Wysokość stawki minimalnej dla zleceniobiorców i świadczących usługi będzie podlegała corocznie waloryzacji o wskaźnik 
wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego 
wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje w ramach Rady Dialogu Społecznego. 

 
 
 
 
 

Wysokość stóp procentowych i źródła finansowania 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej. 

 

 

 

 

Rodzaj 

ubezpieczenia 

Sposób finansowania  

pracodawca pracownik ogółem 

emerytalne 9,76% 9,76% 19,52% 

rentowe 6,50% 1,50% 8,00% 

chorobowe - 2,45% 2,45% 

wypadkowe np. 1,67%*) -  

zdrowotne - 9,00% 9,00% 

    

ogółem 17,93% 22,71%  

javascript:nowe_okno_kolejne('wsk_nowe.php?wid=197&pid=0&poziom=2','1967')
javascript:nowe_okno_kolejne('wsk_nowe.php?wid=197&pid=0&poziom=2','1967')
http://www.wskazniki.gofin.pl/8,195,1.html


 6 

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

UWAGA!!!! 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku 

na chwilę obecną nie są jeszcze dostępne. W momencie gdy zostaną ogłoszone umieścimy 

je na naszej stronie internetowej oraz na Facebook’u. 
 

 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 
 

Skala podatkowa 

okres obowiązywania:  od  1.01.2020 do  31.12.2020 

Skala podatkowa za 2020 r. 

Podstawa obliczenia 

podatku w złotych Podatek wynosi 

ponad do 

 85.528 17% 
minus kwota zmniejszająca 

podatek 85.528  
14.539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 

85.528 zł 

 

Koszty uzyskania przychodów 

okres obowiązywania:  od  1.01.2020 do  31.12.2020 

Koszty pracownicze 

Pracownik uzyskujący przychody 
Kwota 

miesięczna 
Kwota roczna 

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku 

pracy oraz pracy nakładczej 
250 zł 

łącznie nie więcej 

niż 3.000 zł 

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, 

spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej 

z każdego z tych 

stosunków 

250 zł 

łącznie nie więcej 

niż 4.500 zł 

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku 

pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania 

pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, 

i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 

300 zł 
łącznie nie więcej 

niż 3.600 zł 

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, 

spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub 

czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której 

znajduje się zakład pracy, i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 

z każdego z tych 

stosunków 

300 zł 

łącznie nie więcej 

niż 5.400 zł 

 
Uwaga: Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów podane w ppkt 1 są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu 
autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika 
w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. 
Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 updof, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. i art. 22 ust. 11 updof 


