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Tychy, 15.12.2020 

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości 

 

Adres: ul. Damrota 66, 43-100 Tychy   tel./fax:  32 227 39 63, 729 912 552                                                                  

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 2021 

 
 

 

          INFORMACJE BIEŻĄCE 
 
 

~ CZAS PRACY BIURA CECHU  

W OKRESIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM~ 

 
Informujemy, że biuro Cechu będzie NIECZYNNE w dniach:  

 24 grudnia tj. Wigilia 

 31 grudnia tj. Sylwester 

 

 
~WIECZÓR KOLĘDOWY~ 

  
Ze względu na obecną sytuację, organizacja corocznej zabawy karnawałowej – „Wieczór Kolędowy” stoi 

pod znakiem zapytania.  

Zarząd Cechu planuje zorganizować imprezę w najbliższym możliwym terminie. 

 

 
~MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI CZŁONKÓW CECHU~ 

 
Jak co roku, serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą w intencji rzemieślników i przedsiębiorców, która 

zostanie odprawiona w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia tj. 26 grudnia 2020 r. o godz. 10.30,  

w Kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Tychach ul. Damrota 62 (kościół koło budynku Cechu).  

 

Gorąco zachęcamy naszych członków, aby w ten wyjątkowy świąteczny dzień, wspólnie 

uczestniczyć w uroczystej mszy świętej w naszej intencji.  
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~EGZAMIN PRÓBNY W ZAWODZIE FRYZJER~ 

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

odbędzie się 11 stycznia 2021 o godz. 8.30. 

Egzamin odbędzie się w siedzibie Cechu w Tychach ul. Damrota 66. 

 

 

 
~WNIOSKI REFUNDACYJNE~ 

 

Wnioski o refundację wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników 

młodocianych należy składać regularnie, po każdym zakończonym kwartale. 

 

Wnioski składamy zgodnie z umowami o refundację z OHP! 

 

 

 

 

 

 

WYDARZYŁO SIĘ W CECHU 
 

 

 
~~IX PIKNIK RZEMIEŚLNICZY połączony z Jubileuszem 65-lecia Cechu~~ 

 
W dniu 3 października 2020 Zarząd Cechu zorganizował 9 Piknik Rzemieślniczy. Tegoroczny 

piknik był połączony z obchodami jubileuszu 65-lecia Cechu. Jednocześnie swój jubileusz 20-lecia 

pełnienia funkcji Starszego Cechu obchodziła pani Danuta Pietras. 

 

Na pikniku bawili się nasi przedsiębiorcy wraz z rodzinami i pracownikami. Nie zabrakło również gości, 

którzy zawsze z chęcią przyjmują nasze zaproszenie. Z gratulacjami oraz najlepszymi życzeniami 

przybyli: 

Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik, 

Poseł na Sejm Ewa Kołodziej, 

Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Katowicach Jan Klimek, 

Zastępcy Prezydenta miasta Tychy Igor Śmietański, Maciej Gramatyka oraz Hanna Skoczylas, 

Przewodnicząca Rady Miasta Barbara Konieczna wraz z radnym Michałem Kasperczykiem,  

Prezes TTBS Daria Szczepańska. 

Gratulacje z okazji jubileuszu spłynęły również od członka zarządu Województwa Śląskiego Beaty 

Białowąs, przedstawiciela Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Wiceprezes Podstrefy Tychy, 

Ewy Stachury-Pordzik oraz prezesa Okręgowej Izby Przemysłowo Handlowej Zbigniewa Gieleciaka. 

 

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

dla każdego uczestnika. Zabawa była bardzo udana. Wszyscy bawili się wyśmienicie do późnych godzin 

wieczornych.  

 

Zdjęcia z pikniku są do obejrzenia na naszym profilu na FB   
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WYNAGRODZENIA MŁODOCIANYCH  I  STAWKI ZUS 

w okresie 12.2020-2.2021 

 

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 2020 r. wyniosło - 5.168,93 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1030). 

Okres 1.12.2020 r. - 28.02.2021 r. 

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 258,45 zł 

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 310,14 zł 

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia 361,83 zł 

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

206,76 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 12.2020 – 2.2021 

 

Podstawa wymiaru składki 
Rodzaj 

ubezpieczenia 

Sposób finansowania 

płatnik ubezpieczony 

258,45 zł 
(I rok nauki) 

emerytalne 25,22 zł 25,22 zł 

rentowe 16,80 zł 3,88 zł 

chorobowe - 6,33 zł 

wypadkowe x*) - 

310,14 zł 
(II rok nauki) 

emerytalne 30,27 zł 30,27 zł 

rentowe 20,16 zł 4,65 zł 

chorobowe - 7,60 zł 

wypadkowe x*) - 

361,83 zł 
(III rok nauki) 

emerytalne 35,31 zł 35,31 zł 

rentowe 23,52 zł 5,43 zł 

chorobowe - 8,86 zł 

wypadkowe x*) - 

206,76 zł 
(przyuczenie do wykonywania 
określonej pracy) 

emerytalne 20,18 zł 20,18 zł 

rentowe 13,44 zł 3,10 zł 

chorobowe - 5,07 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 1.01.2021 r. - 31.12.2021 r. 

Kwota wynagrodzenia 
2.800 zł 

(2.600 zł w 2020 r.) 

Podstawa prawna (Dz. U. z 2020 r. poz. 1596) 

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

 
 

Składki na ubezpieczenia społeczne od  1.01.2021 do  31.12.2021 

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 2021 r. jest to kwota 5.259 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1061). 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 od 1.01.2021 r. 

Najniższa podstawa wymiaru składek (zł) 3.155,40 

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą: 

Rodzaj ubezpieczenia Stawka % 
od 1.01.2021 r. 

(zł) 

emerytalne 19,52 615,93 

rentowe 8,00 252,43 

chorobowe 2,45 77,31 

wypadkowe x*) x*) 

Uwaga*): Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej. 

 
 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od  1.01.2021 do  31.12.2021 

składka ta zostanie opublikowana po ogłoszeniu wynagrodzenia za IV kwartał 2020 r. 

 
 
 
 
 
 

http://www.wskazniki.gofin.pl/8,195,1.html
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Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy 
zlecenia lub o świadczenie usług 

Okres 1.01.2021 r. - 31.12.2021 r. 

Kwota wynagrodzenia 
18,30 zł za godzinę*) 

(17,00 w 2020) 

Podstawa prawna (Dz. U. z 2020 r. poz. 1596) 

 
 
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%  
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