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KADRY I PŁACE TO MOJA PASJA
Od 1 sierpnia obowiązuje znowelizowana ustawa o po-
datku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą 
pracownicy i zleceniobiorcy do 26 roku życia mieszczący 
się w pierwszym progu podatkowym nie zapłacą podatku.

Mnożą się pytania o to jak poprawnie zastosowywać 
nowe przepisy.

Śpieszę więc z wyjaśnieniami.
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CO TO OznACzA DlA PRACOwnIKów I zlECEnIObIORCów  
DO 26 ROKu żYCIA?
Przychody podatników do 26. roku życia w kwocie nieprze-
kraczającej 85 528,00 zł będą zwolnione z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych.

Jeśli młody podatnik zarobi średnio nie więcej niż 7127 

zł brutto miesięcznie nie zapłaci podatku.

Zwolnienie dotyczyć będzie zarówno przychodów z pracy 
jak i z umów zlecenia.

Przepisy wchodzą w życie już 1 sierpnia 2019 i mają zasto-
sowanie do przychodów uzyskanych od tej daty.

Zwolnienie z PIT dla osób do 26 roku życia, nie zwalnia 

jednak z zapłaty składek na ZUS i NFZ, nie będzie 

możliwości odliczenia tych składek w PIT.

Pamiętaj, że zwolnienie podatkowe obejmuje przychody 
osiągnięte przez osoby w wieku do 26-go roku życia. Bierze-
my pod uwagę dokładną datę urodzin, a nie miesiąc czy rok. 

Po przekroczeniu limitu wieku podatek będzie naliczany i po-
bierany wg skali podatkowej, bez zastosowania zwolnienia. 

I tak na przykład pracownik, który w dniu 15.08.2019 ukoń-
czy 26 rok życia, przy wypłacie zrealizowanej 10-go sierpnia 
będzie podlegał zwolnieniu z PDOF, a jeśli wynagrodzenie 
byłoby wypłacane na koniec miesiąca, wówczas pobrana 
zostałaby od niego zaliczka na podatek.

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl
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OD KIEDY MOżEMY zASTOSOwAć zwOlnIEnIE?

Przychody uzyskane od 1 sierpnia 2019 roku będą zwolnio-
ne z podatku dochodowego w kwocie nieprzekraczającej 
pierwszego progu podatkowego, czyli 85.528 zł.

Przychodami są pozostawione do dyspozycji środki.  

 

Zwolnienie dotyczy wypłat zrealizowanych od 1 sierpnia 

niezależnie od tego, kiedy powstał tytuł do wypłaty.

Jeśli wypłaty za lipiec będziesz dokonywać 1 sierpnia lub 
kolejnego dnia to możesz już zastosować zwolnienie, pod 
warunkiem, że pracownik/zleceniobiorca złoży stosowne 
oświadczenie.

Zwolnienie z PIT pracowników i zleceniobiorców do 26 

roku życia dotyczy również cudzoziemców objętych 

obowiązkiem podatkowym w Polsce.

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl
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JAK uzYSKAć zwOlnIEnIE?

Jak więc uzyskać takie zwolnienie  
z PIT w 2019 roku?
Z uwagi na wejście w życie ustawy w dniu 1 sierpnia 2019 r., 
w odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2019 r., limit zwol-
nienia będzie wynosił 1/5 limitu rocznego, czyli 35 636,67 zł.

Warunkiem skorzystania z takiej ulgi w 2019 roku jest złoże-
nie oświadczenia o korzystaniu ze zwolnienia dochodu z PIT.

OŚWIADCZENIE DO CELÓW ZANIECHANIA POBORU ZALICZKI  
NA PODATEK DOCHODOWY PRACOWNIKA DO 26 ROKU ŻYCIA

Niniejszym oświadczam, że przychody uzyskane przeze mnie w okresie 
od dnia 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., będą w całości zwolnione 
z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Zostałem poinformowany, że zaniechanie poboru zaliczki nastąpi 
najpóźniej od kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym zostało złożone niniejsze oświadczenie. Niniejsze oświadczenie 
obowiązuje w danym roku podatkowym. Jednocześnie zobowiązuje się 
bezzwłocznie zawiadomić o faktycznej zmianie stanu uprawniającego 
do zaniechania poboru zaliczki.

* nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia

** do limitu rocznego zwolnionego z opodatkowania w 2019 roku, tj. 35 636,67

 
.......…………………………......…                …………………………………………..            
            Miejscowość, data                                              Podpis pracownika

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl
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jak uzyskać zwolnienie?

Jak uzyskać takie zwolnienie  
z PIT w 2020 roku?
Od 1 stycznia 2020 r. zaliczki na PDOF nie będą pobierane au-
tomatycznie (czyli bez żadnego wniosku) do kwoty 85.528 zł, 
natomiast podatnik będzie mógł złożyć wniosek o to, by były 
one pobierane przez płatnika już wcześniej.

Płatnik będzie wówczas pobierał zaliczki bez zastosowania 
zwolnienia podatkowego najpóźniej od miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. 

Wniosek powinien zostać w takim przypadku złożony 

odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Płatnik będzie miał obowiązek kontrolować limit zwolnie-
nia – jeśli wypłacane kwoty przychodu przekroczą 85.528 zł 
u danego pracodawcy, wówczas pracodawca czy zlecenio-
dawca powinien pobierać zaliczki na podatek.

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl
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jak uzyskać zwolnienie?

Są jednak ograniczenia 
Ustawa stanowi przy tym, iż przy obliczaniu kwoty przycho-
dów podlegających zwolnieniu od podatku na podstawie roz-
wiązania wprowadzonego uchwaloną ustawą nie uwzględnia 
się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowa-
nym podatkiem dochodowym, przychodów zwolnionych od 
podatku dochodowego oraz przychodów, od których na pod-
stawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru 
podatku.

Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 528 zł (od-
powiednio w 2019 r. ponad 35 636 zł) podlegać będzie opo-
datkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali 
podatkowej, w tym z uwzględnieniem tzw. kwoty wolnej od 
podatku oraz preferencyjnych zasad obliczania podatku 
przewidzianych dla małżonków oraz osób samotnie wycho-
wujących dzieci.

Ile zyskają młodzi pracownicy:
133 zł 

(przy minimalnym wynagrodzeniu – 2250 zł),

355 zł

 (przeciętne wynagrodzenie prognozowane na 2019 r. 4765 zł),

564 zł 

(1/12 z 85 528 zł czyli 7127,33 zł).

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl
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nO DObRzE TO TERAz JAK TO POlICzYć?

Kiedy mamy do czynienia  
z przychodem?

Przychodami w myśl ustawy o pdof są „otrzymane 

lub postawione do dyspozycji podatnika w roku 

kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz 

wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych 

nieodpłatnych świadczeń” (Art. 11 § 1 ustawy o pdof).

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl
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PRzYChODY zE STOSunKu PRACY, CzYlI KTóRE SKŁADnIKI  
zwOlnIOnE Są z OPODATKOwAnIA DO 26 ROKu żYCIA?
W odniesieniu do przychodów z pracy, za przychody „ze 
stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej 
oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego 
rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świad-
czeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło 
finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: 

• wynagrodzenia zasadnicze, 

• wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, 

• różnego rodzaju dodatki, 

• nagrody, 

• ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, 

•  wszelkie inne kwoty niezależnie od tego czy ich wyso-
kość została z góry ustalona, 

• a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracowni-
ka, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub 
świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 § 1 ustawy o pdof),

• świadczenia za ZFŚS.

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl
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Przychody ze stosunku Pracy, czyli które składniki  
zwolnione są z oPodatkowania do 26 roku życia?
Wśród przychodów pracowniczych zostały ujęte 

różnego rodzaju świadczenia rzeczowe lub w naturze.

Dla celów podatkowych ustawodawca określił bardzo sze-
roki wachlarz przychodów. Praktycznie, przychodem sta-
nowiącym podstawę naliczenia podatku dochodowego są 
wszelkiego rodzaju gratyfikacje, nie tylko w formie wypłat 
pieniężnych, ale także w postaci świadczeń i przywilejów 
przekazywanych w formie rzeczowej (niepieniężnej). Mogą 
nimi być np. pakiety opieki medycznej czy składki na ubez-
pieczenia NW finansowane przez pracodawcę (w całości lub 
częściowo). 

Kwestia opodatkowania takich świadczeń wzbudzała wie-
le wątpliwości. 

Wypowiedział się też na ten temat Trybunał Konstytucyjny 
(Wyrok TK z dnia 08 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13) i w roku 
2014 uznał, że za przychód pracownika mogą być uznane 
takie świadczenia, które spełniają określone warunki tj.:

• zostały spełnione za zgodą pracownika tzn. skorzystał 
z nich całkowicie dobrowolnie, bez przymusu (np. sam 
zadeklarował chęć objęcia go opieką medyczną, nie został 
zapisany „odgórnie” przez pracodawcę),

• zostały spełnione w jego interesie i przyniosły mu ko-
rzyść, czyli pozwoliły powiększyć stan posiadania lub 
uniknąć wydatków, które musiałby ponieść (za prywatną 
opiekę lekarską pracownik musiałby zapłacić, czego nie 
musi robić, jeśli pakiet finansuje pracodawca),

• korzyść jest wymierna i może być przypisana konkretnej 
osobie, czyli nie jest dostępna w sposób ogólny wszyst-
kim (da się dokładnie określić wartość pakietu, z którego 
korzysta pracownik).

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl
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Przychody ze stosunku Pracy, czyli które składniki  
zwolnione są z oPodatkowania do 26 roku życia?
Oznacza to, że podatku nie zapłacimy, kiedy świadczenie nie 
jest adresowane imiennie do podatnika i nie można przy-
pisać konkretnego przychodu danej osobie. Sytuacja taka 
będzie miała miejsce, np. gdy pracodawca pokrywa wydatki 
w formie ryczałtu bądź zbiorczej kwoty, bez względu na licz-
bę osób korzystających ze świadczenia.  

W przypadku, gdy przychód jaki uzyskujemy stanowi ekwi-
walent pieniężny, wówczas nie ma problemu z określeniem 
wysokości przychodu. Jest nim po prostu określona kwota. 

Gdy jednak pracodawcy premiują pracowników świadczenia-
mi niepieniężnymi, np.: udostępniają do prywatnego użytku 
samochód służbowy, opłacają dodatkowe ubezpieczenia, 
prywatną opiekę medyczną lub aktywności sportowe, świad-
czenia te stanowią dla pracownika przychód niepieniężny. Dla 
celów podatkowych należy ustalić ich wartość w pieniądzu. 

Jeśli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w za-
kres działalności pracodawcy to zgodnie z art. 12 ustawy 
o pdof wartość pieniężną tych świadczeń ustala się według 
cen przeciętnych stosowanych wobec innych odbiorców. 

Natomiast wartość pieniężna innych nieodpłatnych świad-
czeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się zgod-
nie z art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych.

Przychód powstaje wtedy, gdy osiągamy określoną ko-
rzyść majątkową. Wówczas też powstaje obowiązek podat-
kowy. Dopóki pracodawca ma tylko zobowiązanie w stosun-
ku do pracownika, tzn. nie dokonał fizycznie wypłaty lub nie 
postawił środków do naszej dyspozycji, nie ma obowiązku 
naliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy. 

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl
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PRzYChODY z InnYCh źRóDEŁ nIż STOSunEK PRACY, CzYlI KTóRE 
SKŁADnIKI nIE Są zwOlnIOnE z OPODATKOwAnIA DO 26 ROKu żYCIA?
Przepisy podatkowe wskazują również na inne niż pracowni-
cze źródła pochodzenia przychodu opodatkowanego. 

Są to m.in.:

• przychody z praw majątkowych (w szczególności z praw 
autorskich),

• przychody z innych źródeł – te, których nie da się przypisać 
do którejś z wcześniej wymienionych kategorii przychodów, 
a stanowią przysporzenie majątkowe podatnika (np. zasiłki 
z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia).

• przychody z działalności wykonywanej osobiście (np. 
artystycznej, literackiej, naukowej, związane z pełnieniem 
funkcji obywatelskich lub społecznych, czynności bie-
głych, z tytułu pełnienia funkcji w zarządach, radach nad-
zorczych czy innych organach stanowiących osób praw-
nych, z tytułu wykonywania usług na podstawie umów 
zlecenia lub o dzieło wykonywanych przez osobę fizyczną 
poza działalnością gospodarczą),

• przychody z działalności gospodarczej,

• przychody z najmu lub dzierżawy,

• przychody z kapitałów pieniężnych (np. odsetki, dywi-
dendy i wypłaty z tytułu udziału w zysku),

Bardzo ważne jest, aby prawidłowo zakwalifikować rodza-
je przychodów ze względu na ich źródła, ponieważ może to 
wpływać w istotny sposób na sposób opodatkowania po-
szczególnych dochodów (np. podatek wg skali podatkowej 
lub zryczałtowany).

Jeśli pracownikowi do 26 roku życia wypłacimy zasiłek 

chorobowy, opiekuńczy czy macierzyński nie będzie on 

korzystał ze zwolnienia podatkowego.

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl
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A CO zE SKŁADKAMI zuS I SKŁADKą zDROwOTną?

Zasady opłacania składek ZUS za pracowników i zlecenio-
biorców nie ulegają zmianie. 

Płatnik w dalszym ciągu będzie zobowiązany do zapłaty 
składek społecznych do ZUS oraz składki na ubezpieczenie 
zdrowotne do Narodowego Fundusz Zdrowia.

Wątpliwości praktyków budzi kwestia prawidłowego obli-
czenia składki zdrowotnej za pracownika. 

W celu ustalenia wysokości składki zdrowotnej będzie 

należało dla celów obliczeniowych wyliczyć zaliczkę PIT 

bez zastosowania zwolnienia zerowy PIT. 

W przypadku, gdy hipotetyczna zaliczka na podatek bę-
dzie niższa niż składka zdrowotna – to składkę zdrowotną 
będzie należało obniżyć do wysokości hipotetycznego 
podatku. To oznacza, że pracownik, który zarabia niewielkie 
kwoty nie zapłaci podatku oraz zapłaci składkę zdrowotną 
w obniżonej wysokości.

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl
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JAK TO POlICzYć, CzYlI KROK PO KROKu?

Przeanalizujmy zatem wspólnie krok po kroku ten proces 
na następującym przykładzie:

Pracodawca zatrudnia młodego studenta w wielu 24 lata na 
podstawie umowę o pracę na 1/4 etatu na kwotę 1000,00 zł 
brutto. W umowie koszty uzyskania wynoszą 111,25 zł. Pra-
cownik złożył pracodawcy PIT-2. W związku z czym kwota 
wolna od podatku w kwocie 46,33 zł będzie rozliczana w ra-
mach umowy o pracę.

KROK PIERwSzY
Ustalamy wynagrodzenie brutto. 

W naszym przykładzie będzie to 1000,00 zł.

1

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl
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Jak to policzyć, czyli krok po kroku?

KROK DRuGI
Ustalamy wysokość składek na ubezpieczenie społeczne.

Od podstawy 1000,00 zł brutto obliczamy składki:

• emerytalną – 9,76% podstawy,

• rentową – 1,5% podstawy,

• chorobową – 2,45% podstawy.

Czyli:

składka emerytalna: 1000,00 * 9,76% = 97,60 zł,

składka rentowa: 1000,00* 1,5 % = 15,00 zł,

składka chorobowa: 1000,00 * 2,45% = 24,50 zł,

suma: 137,10 zł.

KROK TRzECI
Ustalamy podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawę wymiaru tej składki stanowi wynagrodzenie brut-
to pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie 
społeczne finansowane przez pracownika. Wysokość skła-
dek na ubezpieczenia społeczne, które zostały policzone 
wcześniej wynosi 137,10 zł. 

Wynagrodzenie brutto – suma składek społecznych finanso-
wanych przez pracownika:

1000,00 zł – 137,10 zł = 862,90 zł

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 
wynosi 862,90 zł.

2 3

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl
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Jak to policzyć, czyli krok po kroku?

KROK CzwARTY
Ustalamy wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Ponieważ została ustalona podstawa składki na ubezpiecze-
nie zdrowotne, w kolejnym kroku należy obliczyć składkę na 
ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi 9%. Podstawa tej 
składki wynosi: 862,90 zł, od tej podstawy liczymy – 9%. 
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne * 9%:

862,90 * 9 %= 77,66 zł.

KROK PIąTY
Ustalamy wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne 
podlegającą odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne * 
7,75%:

862,90 zł * 7,75 % = 66,87 zł

4 5

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl
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Jak to policzyć, czyli krok po kroku?

KROK SzóSTY
Ustalamy hipotetyczną zaliczkę na podatek dochodowy.

Przypomnijmy, że podstawą obliczenia zaliczki na podatek 
dochodowy jest przychód pomniejszony o koszty uzyskania 
(111,25 zł czyli zwykłe, dla pracowników pracujących i miesz-
kających w tej samej miejscowości i 139,06 zł dla pracowni-
ków mieszkających poza miejscowością gdzie znajduje się 
zakład pracy). W naszym przypadku KUP-y wynoszą 111,25 zł. 

Przychodem natomiast jest płaca brutto pomniejszona 
o składki na ubezpieczenia społeczne.

Wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpie-
czenia społeczne – koszty uzyskania przychodu:

862,90 zł – 111,25 zł = 751,65 zł. Zaokrąglamy do 752,00 zł

Jeśli dochód danej osoby nie przekracza 85 528 zł rocznie to 
znajduje się on w pierwszym progu podatkowym. Czyli, w tym 
przypadku stawka podatku dochodowego wynosi 18 %. Teraz 
należy od dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy 
odjąć kwotę wolną od podatku. Kwota wolna od podatku jest 
ustawowa i wysokość jej w danym miesiącu wynosi – 46,33 zł.

Dochód * stawka podatku 18%:

752,00 zł* 18% = 135,36 zł

Od otrzymanego wyniku należy odjąć kwotę wolną od podatku:

135,36 – 46,33 = 89,03 zł

W wyniku tych wyliczeń pracodawca otrzymał zaliczkę na po-
datek dochodowy, ale przed odliczeniem składki zdrowotnej. 

Następnie obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy do za-
płaty. Od wyliczonej zaliczki należy odjąć składkę zdrowotną 
możliwą do odliczenia.

6
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Jak to policzyć, czyli krok po kroku?

Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki 
zdrowotnej – składka na ubezpieczenie zdrowotne możliwa 
do odliczenia:

89,03 zł – 66,87 zł = 22,16 zł

Zaliczkę do zapłaty należy zaokrąglić do pełnych złotych. 
Hipotetyczna zaliczka na PDOF wynosi 22 zł.

KROK SIóDMY
Weryfikujemy, czy składkę zdrowotną potrącimy w pełnej 
wysokości, czy obniżymy do wysokości podatku.

Wyliczony wyżej podatek jest obliczony wyłącznie dla celów 
hipotetycznych, aby sprawdzić w jakiej wysokości możemy 
potrącić składkę zdrowotną. 

Jeśli wyliczona kwota składki zdrowotnej jest wyższa od 
kwoty zaliczki, to składkę na ubezpieczenie zdrowotne nale-
ży obniżyć do wysokości zaliczki na podatek dochodowy (art. 
83 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych).

W konsekwencji, gdyby hipotetyczna zaliczka na 

podatek była niższa niż składka zdrowotna (9%), 

wówczas należałoby składkę tę obniżyć do kwoty 

hipotetycznej zaliczki podatkowej.

W naszym przykładzie składka zdrowotna 9% wynosi ona 
77,66 zł, czyli jest niższa od zaliczki na podatek dochodowy, 
przed odliczeniem składki zdrowotnej, która wynosi 89,03 zł. 

W konsekwencji czego ustalając kwotę do wypłaty odejmie-
my ją w pełnej wysokości.

7
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Jak to policzyć, czyli krok po kroku?

KROK óSMY
W ostatnim kroku obliczamy wynagrodzenie netto naszego 
pracownika. 

W celu jego wyliczenia należy od wynagrodzenia brutto 
odjąć składki na ubezpieczenia społeczne, składkę na ubez-
pieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

Kwota brutto: 1000,00 zł

Należy odjąć:

• sumę składek na ubezpieczenia społeczne – 137,10 zł 

• składkę na ubezpieczenie zdrowotne – 77,66 zł,

• zaliczka na podatek dochodowy – 0,00 zł  
(zgodnie z przepisami wysokość zaliczki jest zerowa).

1000,00 zł – 137,10 zł – 77,66 zł – 0,00 zł = 785,24 zł

KWOTA DO WYPŁATY WYNOSI 785,24 zł

8
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Przeanalizujmy zatem klika Przykładów kalkulacji wynagrodzenia z tytułu umowy  
o Pracę Przed i Po zmianie PrzePisów
Gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie minimalne brutto w kwocie 2250 zł.

Przed 1 sierPnia 2019 - wynagrodzenie minimalne

2250,00 Brutto

219,60 Ubezpieczenie emerytalne pracownik 9,76%

33,75 Ubezpieczenie rentowe pracownik 1,5%

55,13 Ubezpieczenie chorobowe pracownik 2,45%

308,48 Suma składek pracownika 13,71%

1941,52 Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego

111,25 Koszty uzyskania przychodu

1830,00 Podstawa opodatkowania

0,18 % podatku

283,07 Podatek naliczony

150,47 Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku 7,75%

174,74 Ubezpieczenie zdrowotne pobrane 9%

46,33 Kwota wolna

133,00 Zaliczka do US

1633,78 Netto

219,60 Ubezpieczenie emerytalne pracodawca 9,76%

146,25 Ubezpieczenie rentowe pracodawca 6,5%

37,58 Ubezpieczenie wypadkowe pracodawca 1,67%

55,13 Fundusz Pracy 2,45%

2,25 FGŚP 0,1%

460,81 Suma składek pracodawcy 20,48%

769,29 Składki ZUS razem

2710,81 Całkowity koszt wynagrodzenia

Po 1 sierPnia 2019 - wynagrodzenie minimalne

2250,00 Brutto

219,60 Ubezpieczenie emerytalne pracownik 9,76%

33,75 Ubezpieczenie rentowe pracownik 1,5%

55,13 Ubezpieczenie chorobowe pracownik 2,45%

308,48 Suma składek pracownika 13,71%

1941,52 Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego

0,00 Koszty uzyskania przychodu

0,00 Podstawa opodatkowania

0,00 % podatku

0,00 Podatek naliczony

0,00 Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku 7,75%

174,74 Ubezpieczenie zdrowotne pobrane 9%

0,00 Kwota wolna

0,00 Zaliczka do US

1766,78 Netto

219,60 Ubezpieczenie emerytalne pracodawca 9,76%

146,25 Ubezpieczenie rentowe pracodawca 6,5%

37,58 Ubezpieczenie wypadkowe pracodawca 1,67%

55,13 Fundusz Pracy 2,45%

2,25 FGŚP 0,1%

460,81 Suma składek pracodawcy 20,48%

769,29 Składki ZUS razem

2710,81 Całkowity koszt wynagrodzenia
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Gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie w kwocie brutto 700 zł

Przed 1 sierPnia - zdrowotna obniżona do wys. Podatku naliczonego

700,00 Brutto

68,32 Ubezpieczenie emerytalne pracownik 9,76%

10,50 Ubezpieczenie rentowe pracownik 1,5%

17,15 Ubezpieczenie chorobowe pracownik 2,45%

95,97 Suma składek pracownika 13,71%

604,03 Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego

111,25 Koszty uzyskania przychodu

493,00 Podstawa opodatkowania

0,18 % podatku

42,41 Podatek naliczony

42,41 Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku 7,75%

42,41 Ubezpieczenie zdrowotne pobrane 9%

46,33 Kwota wolna

0,00 Zaliczka do US

561,62 Netto

68,32 Ubezpieczenie emerytalne pracodawca 9,76%

45,50 Ubezpieczenie rentowe pracodawca 6,5%

11,69 Ubezpieczenie wypadkowe pracodawca 1,67%

17,15 Fundusz Pracy 2,45%

0,70 FGŚP 0,1%

143,36 Suma składek pracodawcy 20,48%

239,33 Składki ZUS razem

843,36 Całkowity koszt wynagrodzenia

Po 1 sierPnia - zdrowotna obniżona do wys. Podatku naliczonego

700,00 Brutto

68,32 Ubezpieczenie emerytalne pracownik 9,76%

10,50 Ubezpieczenie rentowe pracownik 1,5%

17,15 Ubezpieczenie chorobowe pracownik 2,45%

95,97 Suma składek pracownika 13,71%

604,03 Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego

0,00 Koszty uzyskania przychodu

0,00 Podstawa opodatkowania

0,00 % podatku

0,00 Podatek naliczony

0,00 Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku 7,75%

42,41 Ubezpieczenie zdrowotne pobrane 9%

0,00 Kwota wolna

0,00 Zaliczka do US

561,62 Netto

68,32 Ubezpieczenie emerytalne pracodawca 9,76%

45,50 Ubezpieczenie rentowe pracodawca 6,5%

11,69 Ubezpieczenie wypadkowe pracodawca 1,67%

17,15 Fundusz Pracy 2,45%

0,70 FGŚP 0,1%

143,36 Suma składek pracodawcy 20,48%

239,33 Składki ZUS razem

843,36 Całkowity koszt wynagrodzenia
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PRzEAnAlIzuJMY zATEM KIlKA PRzYKŁADów KAlKulACJI wYnAGRODzEnIA z TYTuŁu uMOwY  
zlECEnIE PRzED I PO zMIAnIE PRzEPISów:

Umowa zlecenie ze studentem do 26 roku życia

Przed 1 sierPnia - zlecenie student

3000,00 Brutto

600,00 Koszty uzyskania przychodu 20%

2400,00 Podstawa opodatkowania

432,00 Podatek naliczony 18%

432,00 Zaliczka do US

2568,00 Netto

Po 1 sierPnia - zlecenie student

3000,00 Brutto

0,00 Koszty uzyskania przychodu 20%

0,00 Podstawa opodatkowania

0,00 Podatek naliczony 18%

0,00 Zaliczka do US

3000,00 Netto
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Umowa zlecenie ze wszystkimi składkami

Przed 1 sierPnia - zlecenie z wszystkimi składkami

2800,00 Brutto

273,28 Ubezpieczenie emerytalne pracownik 9,76%

42,00 Ubezpieczenie rentowe pracownik 1,5%

68,60 Ubezpieczenie chorobowe pracownik 2,45%

383,88 Składki ZUS razem 13,71%

2416,12 Podst. ubezp. zdrow.

483,22 Koszty uzyskania przychodu 20%

1933,00 Podstawa opodatkowania

347,94 Podatek naliczony

217,45 Ubezpieczenie zdrowotne pobrane 9%

187,25 Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku 7,75%

161,00 Zaliczka do US

2037,67 Netto

273,28 Ubezpieczenie emerytalne pracodawca 9,76%

182,00 Ubezpieczenie rentowe pracodawca 6,5%

46,76 Ubezpieczenie wypadkowe pracodawca 1,67%

68,60 Fundusz Pracy 2,45%

2,80 FGŚP 0,1%

573,44 Suma składek zleceniodawcy 20,48%

Po 1 sierPnia - zlecenie z wszystkimi składkami

2800,00 Brutto

273,28 Ubezpieczenie emerytalne pracownik 9,76%

42,00 Ubezpieczenie rentowe pracownik 1,5%

68,60 Ubezpieczenie chorobowe pracownik 2,45%

383,88 Składki ZUS razem 13,71%

2416,12 Podst. ubezp. zdrow.

0,00 Koszty uzyskania przychodu 20%

0,00 Podstawa opodatkowania

0,00 Podatek naliczony

217,45 Ubezpieczenie zdrowotne pobrane 9%

0,00 Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku 7,75%

0,00 Zaliczka do US

2198,67 Netto

273,28 Ubezpieczenie emerytalne pracodawca 9,76%

182,00 Ubezpieczenie rentowe pracodawca 6,5%

46,76 Ubezpieczenie wypadkowe pracodawca 1,67%

68,60 Fundusz Pracy 2,45%

2,80 FGŚP 0,1%

573,44 Suma składek zleceniodawcy 20,48%
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Przed 1 sierPnia - zlecenie bez składki chorobowej

4000,00 Brutto

390,40 Ubezp. Emerytalne 9,76%

60,00 Ubezp. Rentowe 1,5%

450,40 Składki ZUS razem 11,26%

3549,60 Podst. ubezp. zdrow.

709,92 Koszty uzyskania przychodu 20%

2840,00 Podstawa opodatkowania

511,20 Podatek naliczony

319,46 Ubezpieczenie zdrowotne pobrane 9%

275,09 Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku 7,75%

236,00 Zaliczka do US

2994,14 Netto

390,40 Ubezpieczenie emerytalne pracodawca 9,76%

260,00 Ubezpieczenie rentowe pracodawca 6,5%

66,80 Ubezpieczenie wypadkowe pracodawca 1,67%

98,00 Fundusz Pracy 2,45%

4,00 FGŚP 0,1%

819,20 Suma składek zleceniodawcy 20,48%

Po 1 sierPnia - zlecenie bez składki chorobowej

4000,00 Brutto

390,40 Ubezp. Emerytalne 9,76%

60,00 Ubezp. Rentowe 1,5%

450,40 Składki ZUS razem 11,26%

3549,60 Podst. ubezp. zdrow.

0,00 Koszty uzyskania przychodu 20%

0,00 Podstawa opodatkowania

0,00 Podatek naliczony

319,46 Ubezpieczenie zdrowotne pobrane 9%

0,00 Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku 7,75%

0,00 Zaliczka do US

3230,14 Netto

390,40 Ubezpieczenie emerytalne pracodawca 9,76%

260,00 Ubezpieczenie rentowe pracodawca 6,5%

66,80 Ubezpieczenie wypadkowe pracodawca 1,67%

98,00 Fundusz Pracy 2,45%

4,00 FGŚP 0,1%

819,20 Suma składek zleceniodawcy 20,48%

 
Umowa zlecenie ze wszystkimi składkami bez składki chorobowej 
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Umowa zlecenie tylko ze składką zdrowotną 

Przed 1 sierPnia - zlecenie ze składką zdrowotną

1000,00 Brutto

200,00 Koszty uzyskania przychodu 20%

800,00 Podstawa opodatkowania

144,00 Podatek naliczony 18%

90,00 Ubezpieczenie zdrowotne pobrane 9%

77,50 Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku 7,75%

67,00 Zaliczka do US

843,00 Netto

Po 1 sierPnia - zlecenie ze składką zdrowotną

1000,00 Brutto

0,00 Koszty uzyskania przychodu 20%

0,00 Podstawa opodatkowania

0,00 Podatek naliczony

90,00 Ubezpieczenie zdrowotne pobrane 9%

0,00 Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku 7,75%

0,00 Zaliczka do US

910,00 Netto
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Na kursie Urlopy nauczysz się:
n  poprawnie udzielać urlopu wypoczynkowego,
n  ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego,
n  ustalać należny pracownikowi urlop proporcjonalny,
n  sporządzać plany urlopowe,
n  udzielać urlopu na żądanie,
n  obliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
n  obliczać i wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany 

urlop wypoczynkowy.

Na kursie RODO nauczysz się:
n  jakie są obowiązki pracodawcy pełniącego funkcję Administratora danych,

n  jakie prawa przysługują pracownikom, którzy powierzają  
pracodawcy swoje dane osobowe,
n  jakie są zasady przetwarzania danych osobowych i obowiązki  

informacyjne w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
n  kto jest zobowiązany do rejestrowania czynności przetwarzania  

i tworzenia raportu z naruszeń,
n  kiedy należy powołać inspektora ochrony danych,
n  czym jest Polityka Bezpieczeństwa Informacji.

Na kursie Płace nauczysz się:
n  przygotowania i sporządzania listy płac,

n  ustalania uprawnień z tytułu choroby i macierzyństwa,
n  ustalania wysokości wynagrodzenia i zasiłków  

z tytułu choroby i macierzyństwa,
n  ustalania wynagrodzenia za czas nie wykonywania pracy,

n  naliczania i ustalaniu wysokości poszczególnych  
składników wynagrodzeń,

n  przygotowania danych i dokumentów do dokonania  
potrąceń z wynagrodzeń,

n  przygotowania danych i dokumentów do obliczenia  
wynagrodzeń  z tytułu umów cywilnoprawnych.

Na kursie Excel nauczysz się:
n  wyciągania danych z komórek

n  prawidłowego zaokrąglanie liczb, 
n  tworzenia list wybieranych oraz tworzenia arkuszy  

kalkulacyjnych z wykorzystaniem  prawidłowej 
konstrukcji formuł oraz ich zagnieżdżania jedna w drugiej,

n  pracy z filtrem i sortowaniem 
n  wykorzystania tabel przestawnych przy tworzeniu raportów   

i zestawień kadrowo–płacowych,  
n  ochrony danych arkusza i pliku
n  graficznej prezentacji danych, 

n  wykorzystania danych zewnętrznych przy tworzeniu zestawień 
n  wykorzystania narzędzi formatowania warunkowego.

Na kursie Zasiłki nauczysz się:
n  ustalać uprawnienia z tytułu choroby i macierzyństwa,

n  obliczać okresy zasiłkowe,
n  ustalać podstawę wymiaru świadczeń 

z ubezpieczenia  chorobowego i wypadkowego,
n  obliczać i wypłacać wynagrodzenie i zasiłki za czas choroby,

n  ustalać uprawnienia w tytułu rodzicielstwa,
n  udzielać świadczeń i wypłacać należności z tytułu rodzicielstwa,

n  obliczać i wypłacać świadczenia za czas wypadku przy pracy.

Na kursie Kadry nauczysz się:
n  gromadzenia, archiwizowania  i przygotowywania  

dokumentacji związanej z nawiązaniem stosunku pracy,
n  udzielania i rozliczania urlopów i zwolnień od pracy,

n  planowania i rozliczania czasu pracy,
n  przygotowywania dokumentacji związanej ze zmianą treści  

i rozwiązaniem stosunku pracy,
n  ustalania uprawnień związanych z rodzicielstwem.

Akademia Mistrzostwa 
Kadrowo-Płacowego 

monikasmulewicz.pl

o kadrach i placach z pasja/ ,

Na kursie Czas Pracy nauczysz się:
n  poprawnie definiować czas pracy,
n  ustalać normy i wymiar czasu pracy,
n  dobierać najlepsze systemy i rozkłady czasu pracy,
n  planować optymalne grafiki pracy,

n  rozliczać czas pracy,
n  klasyfikować godziny nadliczbowe,

n  rozliczać pracę w porze nocnej, niedziele i święta.





Akademia Mistrzostwa 
Kadrowo-Płacowego 
o kadrach i placach z pasja/ ,

Pomagam specjalistom w osią-
gnięciu mistrzostwa zawodowego, 
a pracodawcom i przedsiębiorcom 
zapewniam spokojny sen.

Nazywam się Monika Smulewicz. 
Moją pasją jest prawo pracy.
Edukuję pracowników 
i menedżerów w obszarze prawa 
pracy oraz tego, jak efektywnie 
i zgodnie z prawem zarządzać 
kapitałem ludzkim 
w organizacjach.

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego to nowoczesny projekt edukacyjny, 
oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru zarządzania procesami 
kadrowo-płacowymi w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach, niezależ-
nie od tego, czy dążą do rozwoju wewnętrznych struktur HR, czy też wspierają linie 
operacyjne w efektywnym realizowaniu celów biznesowych.

E-learning
W 2017 roku powstała Akademia Online „O kadrach i płacach 
z pasją”, oferująca kompleksową gamę szkoleń online z za-
kresu prawa pracy, czasu pracy i naliczania wynagrodzeń. 

Metoda nauczania Akademii Online oparta jest na przeka-
zywaniu wiedzy z obszaru HR, w połączeniu ze wsparciem 
i motywacją ze strony eksperta oraz uczestników e-learnin-
gowego procesu szkoleniowego. 

W trakcie dwóch lat funkcjonowania Akademii, kursy z suk-
cesami ukończyło ponad 2500 osób, które aktualnie zasilają 
szeregi działów kadrowo-płacowych, wspierając organizacje 
w całej Polsce w sprawnym funkcjonowaniu i pokonywaniu 
codziennych wyzwań stojących przed przedsiębiorcami.

Szkolenia stacjonarne
Drugą odnogę Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego, 
stanowią szkolenia stacjonarne, starannie dobierane do 
potrzeb organizacji, w korelacji z wyzwaniami w obszarach 
operacyjnych i we współpracy z wewnętrznymi działami HR. 
Wierzymy, że tylko taka współpraca może przynieść długo-
okresowe efekty, w postaci m.in. skutecznego zarządzania 
czasem pracy oraz ekonomicznie uzasadnionego administro-
wania kosztami zatrudnienia. Nasi partnerzy korzystają ze 
szkoleń dla kadry menedżerskiej, dotyczących czasu pracy 
oraz prawa pracy, podczas których uczestnicy uświadamiają 
sobie strategiczną rolę zasobów ludzkich w organizacji.

Moją misją jest edukacja i integracja  
środowiska HR.

monikasmulewicz.pl
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