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Tychy, 07.04.2020 

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 

II   KWARTAŁ 2020 

 

~ 3-5.2020 ~ 
 
 

INFORMACJE BIEŻĄCE 
 

 
~JUBILEUSZ 65-LECIA CECHU~ 

 

W tym roku przypada jubileusz 65-lecia istnienia naszej instytucji  

Zarząd Cechu planował zorganizować uroczyste obchody jubileuszowe. 

Niestety, na chwilę obecną nie możemy zagwarantować, kiedy i w jakiej formie odbędą się uroczystości. 

Jak tylko sytuacja się unormuje, zostaną podjęte odpowiednie decyzje dotyczące jubileuszu, o czym 

zostaną Państwo poinformowani. 

 

 
~Wyjątkowe postępowanie wobec młodocianych pracowników w okresie pandemii~ 

Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych mają obowiązek zwolnienia ich z 

konieczności świadczenia pracy. 

Wymóg ten wynika z przepisów ustawy wprowadzającej m.in. zmiany w zakresie przygotowania 

zawodowego młodocianych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu, 

podpisanej 31 marca 2020 roku, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. 

W przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku 

świadczenia pracy w czasie zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w całości lub w 

części, pracodawca zachowuje prawo do refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie 

społeczne, o ile została zawarta z nim umowa o refundację. 

Wprowadzone rozwiązania obejmują okres od 12 marca br., to jest od momentu czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty. 

Podstawa prawna: 

Art. 1 pkt 14, w zakresie dotyczącym art.15f oraz art. 101 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 568) 

mailto:biuro@cech.tychy.pl
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~APEL DO PREZYDENTA MIASTA TYCHY~ 

 

Starszy Cechu, pani Danuta Pietras, wystosowała apel do Prezydenta Miasta Tychy, pana Andrzeja 

Dziuby, z prośbą o pomoc dla rzemieślników i przedsiębiorców. 

Małe przedsiębiorstwa, z powodu epidemii koronawirusa, znalazły się w fatalnej sytuacji finansowej. 

Liczymy na pozytywne podejście do naszej prośby i wsparcie lokalnego rzemiosła. 

Pismo do wglądu na naszej stronie internetowej. 
 

 

 

~ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA EGZAMINY~ 

 

Od 1 lutego 2020 roku ulegają zmianie wysokości opłat za egzaminy przeprowadzane przez Izbę 

Rzemieślniczą w Katowicach.  

Aktualne opłaty wynoszą: 

 

• Egzamin mistrzowski – 1 432 zł. 

• Egzamin czeladniczy – 716 zł. 

• Egzamin sprawdzający – 256 zł. 

 

 

 

 

 

WYDARZYŁO SIĘ W CECHU 
 

~WIECZÓR KOLĘDOWY~ 

  
1 lutego 2020 w siedzibie Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości odbyła się nasza coroczna 

zabawa karnawałowa, w tym roku jubileuszowa – „XX Wieczór Kolędowy” ☺  

 

Na tegorocznej imprezie bawili się członkowie naszego Cechu wraz z rodzinami i przyjaciółmi oraz 

zaproszeni goście: 

- Konsul Pani Sabina Klimek w zastępstwie prof. Jana Klimka - Prezesa Zarządu Izby Rzemieślniczej w 

K-cach, 

- Michał Wójcik, Wiceminister Sprawiedliwości, 

- Ewa Kołodziej – poseł na Sejm RP, 

- Maciej Gramatyka - Zastępca Prezydenta miasta Tychy, 

- Igor Śmietański - Zastępca Prezydenta miasta Tychy, 

- Bernard Bednorz – Starosta bieruńsko-lędziński, 

- Beata Białowąs – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, 

- Grzegorz Miketa – Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej w Katowicach, 

- Barbara Konieczna – przewodnicząca Rady Miasta, 

- Michał Kasperczyk – Radny Miasta Tychy. 

 

Wszyscy uczestnicy bawili się wyśmienicie, na parkiecie z zespołem Nostrado oraz podczas popisów 

wokalnych przy karaoke. Jak co roku mogliśmy liczyć na przepiękny występ chóru „Presto Cantabile”, 

pyszne jedzenie oraz pamiątkowe prezenty z Wieczoru Kolędowego   

 

→ Zdjęcia z imprezy można znaleźć na naszym profilu na Facebook’u.  
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~MSZA ŚWIĘTA ZA RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW CECHU~ 

 
Tradycyjnie każdego roku w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, tj. 26 grudnia 2019 w kościele pw. 

św. Marii Magdaleny w Tychach, została odprawiona msza święta w intencji rzemieślników oraz 

przedsiębiorców Cechu.  

 

Dziękujemy za przybycie i uczestnictwo w mszy św. w ten wyjątkowy, świąteczny dzień oraz 

dziękujemy panu Andrzejowi Chwalczykowi, za zaangażowanie w organizację. 

 

 

 
~EGZAMIN PRÓBNY W ZAWODZIE FRYZJER~ 

 
13 stycznia 2020 w siedzibie Cechu odbył się egzamin próbny dla uczennic 3 klasy, przygotowujący ich 

do egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer. Egzamin odbył się na zasadach zbliżonych do egzaminu 

czeladniczego. Była to okazja do tego, aby sprawdzić swoje umiejętności i doszlifować braki, aby jak 

najlepiej zdać egzamin czeladniczy. 

 

Dziękujemy komisji egzaminacyjnej, przewodniczącemu sekcji, panu Mariuszowi Błasiakowi, pani 

Barbarze Dembkowskiej oraz pani Sylwii Laskowskiej za poświęcony czas, każdą uwagę oraz pomoc 

uczennicom. 

 
 

 

 
~XXVI WOJEWÓDZKI KONKURS UCZNIÓW FRYZJERSTWA~ 

 

 

1 marca 2020 odbył się w Katowicach "Wojewódzkiego Konkursu Uczniów Fryzjerstwa". Wśród 

nagrodzonych były 3 uczennicy z naszego Cechu które stanęły na najwyższym stopniu podium. 

Serdecznie gratulujemy naszym młodym fryzjerkom oraz ich mistrzyni szkolącej, pani Annie Dyjas, 

mistrzowskiego przygotowania do konkursu. Brawo!!  

 

Ewa Gawenda - 1. miejsce w konkurencji "Fryzura ślubna z długich włosów" oraz 1. miejsce w 

konkurencji "Plecionki i warkocze na długich włosach"; 

Zuzanna Mazurowska - 1 miejsce. w konkurencji "Fale wyciskane na mokro"; 

Klaudia Sławińska - 2. miejsce w konkurencji "Fryzjerstwo damskie". 

 

Prosimy, aby zachęcać uczennice do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Izbę 

Rzemieślniczą. Jest to etap podnoszenia kwalifikacji, jak również zdobywania dodatkowej wiedzy i 

umiejętności w zawodzie a na finalistów, co roku czekają atrakcyjne nagrody  

 

 
 

 

 

~MSZA ŚWIĘTA BRANŻY SPOŻYWCZEJ I DRZEWNEJ~ 

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną uroczystości patronalne branży spożywczej oraz drzewnej, które 

miały się odbyć 14 marca br., zostały odwołane. 

Obchody św. Józefa i św. Klemensa zostaną przeprowadzone w późniejszym terminie. 
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WYNAGRODZENIA I STAWKI ZUS 

w okresie 3-5.2020 

 

Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie 3 – 5.2020 

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 IV kwartale 2019 r. wyniosło - 5.198,58 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 171). 

Okres: 1.03.2020 r. - 31.05.2020 r. 

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 259,93 zł 

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 311,91 zł 

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia 363,90 zł 

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. 

wynagrodzenia – przez cały okres przyuczenia!!! 
207,94 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 3 – 5.2020 

Podstawa wymiaru składki 
Rodzaj 

ubezpieczenia 

Sposób finansowania 

płatnik ubezpieczony 

259,93 zł 

(I rok nauki) 

emerytalne 25,37 zł 25,37 zł 

rentowe 16,90 zł 3,90 zł 

chorobowe - 6,37 zł 

wypadkowe x*) - 

311,91 zł 

(II rok nauki) 

emerytalne 30,44 zł 30,44 zł 

rentowe 20,27 zł 4,68 zł 

chorobowe - 7,64 zł 

wypadkowe x*) - 

363,90 zł 

(III rok nauki) 

emerytalne 35,52 zł 35,52 zł 

rentowe 23,65 zł 5,46 zł 

chorobowe - 8,92 zł 

wypadkowe x*) - 

207,94 zł 

(przyuczenie do wykonywania 

określonej pracy) 

emerytalne 20,29 zł 20,29 zł 

rentowe 13,52 zł 3,12 zł 

chorobowe - 5,09 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
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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
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Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

okres obowiązywania:  od  1.01.2020 do  31.12.2020 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne: 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach 

ogólnych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. W 2020 r. jest to kwota 5.227 

zł (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 1147). Od tak ustalonej podstawy przedsiębiorcy (także korzystający z ulgi w 

opłacaniu składek) opłacają również składki za osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności. 

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących 

wynosi: 

Okres obowiązywania 1.01.2020 - 31.12.2020 

Najniższa podstawa wymiaru składek (zł) 3.136,20 

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą: 

Rodzaj ubezpieczenia Stawka % 1.01.2020 - 31.12.2020 

emerytalne 19,52 % 612,19 zł 

rentowe 8,00 % 250,90 zł 

chorobowe 2,45 % 76,84 zł 

wypadkowe x*) x*) 

Uwaga*): Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej. 

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 

 
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 
75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku 
poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kw. 2019 r. wyniosło 5.368,01 zł. 

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi: 

Okres 1.01.2020 - 31.12.2020 

Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł) 4.026,01 zł 

Stawka % 9 % 

Kwota (zł) 362,34 zł 

Stawka % do odliczenia od podatku 7,75 % 

Kwota (zł) 312,02 zł 

 

http://www.wskazniki.gofin.pl/8,195,1.html
javascript:nowe_okno_kolejne('wsk_nowe.php?wid=334&pid=0&poziom=2','3770')
javascript:nowe_okno_kolejne('wsk_nowe.php?wid=334&pid=0&poziom=2','3770')
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Podatek dochodowy od osób fizycznych 
 

Skala podatkowa za 2020 r. 

okres obowiązywania:  od  1.01.2020 do  31.12.2020 
 

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 

 

Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub 

zeznaniu 
ponad do 

 8.000 zł 1.360 zł 

8.000 zł 13.000 zł 1.360 zł – [834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) : 5.000 zł] 

13.000 zł 85.528 zł 525,12 zł 

85.528 zł 127.000 zł 
525,12 zł – [525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) 

: 41.472 zł] 

127.000 zł  brak kwoty zmniejszającej podatek 

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 
ze zm.). 

 

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 


