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Tychy, 17 lipca 2020r. 
 

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości 

 

Adres: ul. Damrota 66, 43-100 Tychy   tel.:  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 
     III  KWARTAŁ 2020 

 
 

 

 

 

~~GODZINY  PRACY  BIURA~~ 
 

W okresie od 20 lipca br. do 31 sierpnia br.  
w związku z remontem biur Cechu oraz okresem urlopowym                                                                                                                                                     

 

 biuro Cechu będzie czynne w godz. 9.00 – 13.00 
 

Kontakt telefoniczny z biurem Cechu: 729 912 552 

 

 

 

~~UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA~~ 
 
 

W dniu 29 czerwca 2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Cechu 

Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach.  

Walne Zgromadzenie Uchwałą Nr 9 podjęło decyzję o częściowej odpłatności za przygotowanie 

refundacji. 

 

 Odpłatność za przygotowanie refundacji wynosi 5,00 zł za jednego ucznia na kwartał, co 

stanowi kwotę 1,66 zł na miesiąc. 

 

 Odpłatność powyższa, to częściowe pokrycie kosztów przygotowania refundacji, w tym: 

- rozliczenie wniosku refundacyjnego,  

- przelew na konto - koszt 1,30 zł, 

- papier, toner, 

- dostarczenie do Katowic. 

 

Powyższa kwota będzie pobierana od III kwartału 2020 roku, w chwili przelewu refundacji na 

konto szkolącego członka Cechu. 

 

mailto:biuro@cech.tychy.pl
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WYNAGRODZENIA I STAWKI ZUS 

w okresie 6-8.2020 

 

 

 

Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie 6 – 8.2020 

 

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 I kwartale 2020 r. wyniosło - 5.331,47 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 

412). 

  

 

Okres 
1.06.2020 r. - 

31.08.2020 r. 

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 266,57 zł 

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 319,89 zł 

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia 373,20 zł 

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

wynagrodzenia 
213,26 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.). 
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Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według 

minimalnych stawek w okresie 6-8.2020 

Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia 

Sposób finansowania 

płatnik ubezpieczony 

266,57 zł 

(I rok nauki) 

emerytalne 26,02 zł 26,02 zł 

rentowe 17,33 zł 4,00 zł 

chorobowe - 6,53 zł 

wypadkowe x*) - 

319,89 zł 

(II rok nauki) 

emerytalne 31,22 zł 31,22 zł 

rentowe 20,79 zł 4,80 zł 

chorobowe - 7,84 zł 

wypadkowe x*) - 

373,20 zł 

(III rok nauki) 

emerytalne 36,42 zł 36,42 zł 

rentowe 24,26 zł 5,60 zł 

chorobowe - 9,14 zł 

wypadkowe x*) - 

213,26 zł 

(przyuczenie do 

wykonywania określonej 

pracy) 

emerytalne 20,81 zł 20,81 zł 

rentowe 13,86 zł 3,20 zł 

chorobowe - 5,22 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
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%  

  

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
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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 


