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KADRY I PŁACE TO MOJA PASJA
Kolejne w tym roku zmiany w prawie wprowadzane na  
„wariackich papierach”, tym razem w tak delikatnej mate-
rii jak podatki. Ile zyskają pracownicy? O ile więcej trafi 
do ich kieszeni? No i najważniejsze jak My nad tym zapa-
nujemy w trakcie roku?

Śpieszę więc z wyjaśnieniami.

https://monikasmulewicz.pl
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ROzlICzEnIA PODATKOwE PRACOwnIKów  
OD  1 PAźDzIERnIKA 2019 r.
Prezydent podpisał nowelizację ustawy wprowadzającą niż-
szy pit tj. obniżającą PIT z 18 do 17 procent oraz podwyższa-
jącą koszty uzyskania przychodów dla pracowników. 

Nowe rozwiązania mają podatkowe dotyczyć  

aż 25 mln Polaków. 

W konsekwencji nastąpi obniżenie podatku PIT z 18 do 17 
proc. Dodatkowo obniżone zostaną koszty pracy przez co 
najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przy-
chodów dla pracowników.  

Ile zyskają pracownicy?  
O ile więcej trafi do ich kieszeni?
• osoba zarabiająca np. 2 250 zł (minimalne wynagrodzenie 

za pracę w 2019 r.) zyska rocznie 472 zł,

• przy pensji 4 765 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w gospodarce narodowej prognozowane na 2019 r.) – zysk 
wyniesie rocznie 732 zł.

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl

https://monikasmulewicz.pl
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wYżSzE KUP PO nOwEMU?

Art. 22 ust. 2 otrzyma brzmienie:

„2. Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbo-
wego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz 
pracy nakładczej:

• wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie 
nie więcej niż 3000 zł – w przypadku, gdy podatnik uzyskuje 
przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku 
pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

• nie mogą przekroczyć łącznie 4 500 zł za rok podatkowy – 
w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie 
z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku 
pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

• wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie 
nie więcej niż 3600 zł – w przypadku, gdy miejsce stałe-
go lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone 
poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, 
i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;

• nie mogą przekroczyć łącznie 5 400 zł za rok podatkowy 
– w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody równo-
cześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, 
stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy 
nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania 
podatnika jest położone poza miejscowością, w której 
znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku 
za rozłąkę.”

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl

https://monikasmulewicz.pl
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nIżSzY PIT PO nOwEMU

Art. 32 a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1) za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od 
początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty 
stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali – 17% 
dochodu uzyskanego w danym miesiącu;

2) za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od 
początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę 
stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 17% 
od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która 
nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę 
stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali;”

Nowa skala podatkowa od 01.01.2020 r.

Podstawa  
obliczenia  

podatku

Podatek  
wyniesie

ponad do

85.528 zł
17 %  minus kwota  
zmniejszająca podatek

85.528 zł
14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki  
ponad 85 528 zł minus kwota 
zmniejszająca podatek

 

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl

https://monikasmulewicz.pl
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KwOTA wOlnA OD PODATKU

Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1,  
odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa 
w art. 34 ust. 7, lub w zeznaniu, o którym mowa w art.  
45 ust. 1, wynosi: 

1. 1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekracza-
jącej kwoty 8 000 zł; 

2. 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 
834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 
000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł 
i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3. 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 
13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł; 

4. 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzo-
ru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) 
÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 
528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.”,

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy: 

1. w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą 
kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału 
skali określonej w ust. 1 – kwota zmniejszająca podatek, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 525 zł 12 gr rocznie; 

2. w przypadku podatników, których dochody przekroczą 
kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału 
skali określonej w ust. 1 – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę 
zmniejszającą podatek, o której mowa w pkt 1.

Kwota wolna od podatku wynosi  

43,76 zł miesięcznie (525,12 zł/12)

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl

https://monikasmulewicz.pl
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Kwota wolna od podatKu

Zaliczka na podatek jest co miesiąc pomniejszana o 1/12 
kwoty zmniejszającej podatek, pod warunkiem, że pracow-
nik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatko-
wym złoży pracodawcy oświadczenie na formularzu PIT-2. 

Pracownik oświadcza w nim, że:

• nie otrzymuje emerytury, renty za pośrednictwem płatnika,

• nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej 
spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej 
się produkcją rolną,

• nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrud-
nienia lub biura terenowego Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych,

• 

• nie osiąga dochodów z działalności gospodarczej ani do-
chodów z najmu lub dzierżawy,

• wskazuje ten zakład pracy jako właściwy do stosowania 
zmniejszenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy 
(art. 32 ust. 3 ustawy o PIT).

Deklaracji PIT-2 nie należy składać w kolejnym 

roku podatkowym, jeżeli stan faktyczny wynikający 

z oświadczenia z poprzedniego roku nie uległ zmianie 

(Podstawa: art. 32 ust. 3a ustawy o PIT). 

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl

https://monikasmulewicz.pl
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A jak to będzie w okresie  
1.10.2019 -31.12.2019?

A przy obliczeniu podatku  
za rok 2019 KUP wyniosą …

Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. mie-
sięczne koszty uzyskania przychodów wyniosą:

• 250 zł – w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 
ustawy zmienianej w art. 1;

• 300 zł – w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 
ustawy zmienianej w art. 1.

Przy obliczaniu podatku za 2019 r. koszty uzyskania przy-
chodów za rok podatkowy:

•  wyniosą nie więcej niż 1 751 zł 25 gr – w przypadku, o któ-
rym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1;

• nie będą mogły przekroczyć łącznie 2 626 zł 54 gr – 
w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy 
zmienianej w art. 1;

• wyniosą łącznie nie więcej niż 2 151 zł 54 gr – w przypadku, 
o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej 
w art. 1;

• nie będą mogły przekroczyć łącznie 3 226 zł 92 gr – 
w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy 
zmienianej w art. 1.

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl

https://monikasmulewicz.pl
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SKAlA PODATKOwA zA ROK 2019 PO zMIAnACh

Podstawa  
obliczenia  

podatku

Podatek  
wyniesie

ponad do

85.528 zł
17,75 %  minus kwota  
zmniejszająca podatek

85.528 zł
15 181 zł 22 gr + 32% nadwyżki  
ponad 85.528 zł minus kwota 
zmniejszająca podatek

Pomimo tego, iż w roku 2019 r. pierwsza skala podatkowa 
wynosi 17,75%, to pracodawca obliczając zaliczkę na poda-
tek dochodowy od wynagrodzenia wypłaconego pracowni-
kowi począwszy od 01 października 2019 r. zastosuje skalę 
podatkową 17%. 

Skala podatkowa 17,75% stosowana do dochodów 

uzyskanych w roku 2019 r stanowi wypadkową roku 2019.

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl

https://monikasmulewicz.pl
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Skala podatkowa za rok 2019 po zmianach

Może się zdarzyć taka sytuacja, że podatnik uzyska docho-
dy w roku 2019 r. począwszy od 01 października 2019 r. albo 
w okresie trzech pierwszych kwartałów uzyskał dużo niższe 
dochody niż w ostatnim kwartale. 

Wówczas w sytuacji, gdy pracodawca rozliczając podatek 
zastosuje 17% skalę podatkową, pracownik rozliczając do-
chód roczny w zeznaniu rocznym zastosuje 17,75% skalę 
podatkową, co spowoduje niedopłatę podatku do Urzędu 
Skarbowego. 

W związku z powyższym w okresie przejściowym, aby 
nie doszło do zapłaty podatku w rozliczeniu rocznym, na 
podstawie art. 6 ust.2 ustawy zmieniającej wprowadzono 
przepis, na podstawie którego: 

„Na wniosek podatnika przy obliczaniu zaliczek na 

podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od 

dnia 01 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 

płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33-35 i art. 41 

ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, stosują zamiast stawki 

17% stawkę 17,75%”

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl

https://monikasmulewicz.pl
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wzóR OśwIADCzEnIA

Wniosek o obliczanie i pobieranie w 2019 roku zaliczki na podatek dochodowy  
ustalonej w okresie przejściowym

W związku ze zmianą stawki podatku w skali podatkowej z 18% do 17%, niniejszym proszę płatnika o obliczanie 
i pobieranie w okresie od ……………………. do …………………. 2019 roku zaliczki na podatek dochodowy według 17,75% 
stawki podatku.  

Podstawa prawna: Art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Informacja dodatkowa: Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych (czyli postawio-
nych do dyspozycji podatnika) od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r., o których mowa w art. 31, art. 33–35 
i art. 41 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, czyli m.in. dochodach ze stosunku pracy lub z działalności wykonywanej 
osobiście, płatnicy, którzy otrzymali oświadczenie zamiast stawki 17% stosują stawkę 17,75%. 

                                                                                   
              ……………………………………

                                                                                                                                           (data i podpis podatnika)

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl

https://monikasmulewicz.pl
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KwOTA zMnIEJSzAJąCA PODATEK zA ROK 2019

Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, za 
2019 r. odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym 
mowa w art. 34 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, lub w ze-
znaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 tej ustawy, wyniesie:

• 1 420 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekracza-
jącej kwoty 8 000 zł;

• 1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 
871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 
000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 
zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

• 

• 548 zł 30 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 
13 000 zł inieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

• 548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzo-
ru: 548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) 
÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 
85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl

https://monikasmulewicz.pl
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Ile w tym roku zyskają pracownicy?  
A może wcale nie zyskają?

  
Przeanalizujmy wynagrodzenie pracownika w okresie  
wrzesień – grudzień 2019 r.

PRzYKŁAD 1

Nasz pracownik uzyskuje stałe miesięczne wynagrodzenie 
w wysokości 2250 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę 
w 2019 roku).  Mieszka w miejscowości, w której znajduje się 
zakład pracy. Złożył oświadczenie PIT-2.

Wypłata wynagrodzenia zgodnie z regulaminem pracy doko-
nywana jest w ostatnim dniu miesiąca. 

Wynagrodzenie pracownika we wrześniu 2019 r. obliczymy 
następująco:

Wyplata WyNagrOdzeNIa W dNIu 30.09.2019

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

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

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl

https://monikasmulewicz.pl
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PRzYKŁAD 1  c.d.

Wynagrodzenie pracownika w październiku 2019 r.  
obliczymy w ten sposób.

Nasz pracownik w porównaniu z wynagrodzeniem netto 

jakie otrzymał we wrześniu zyskał na obniżeniu skali 

podatkowej 40 zł miesięcznie.

Wyplata WyNagrOdzeNIa W dNIu  31.10.2019 

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

250,00 Koszty uzyskania przychodu

1692,00 Podstawa opodatkowania

17 % podatku

243,88 Podatek naliczony

174,74 Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku 7,75%

150,47 Ubezpieczenie zdrowotne pobrane 9%

43,76 Kwota wolna

93,00 Zaliczka do US

1673,78 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

Ile w tym roku zyskają pracownicy?  
A może wcale nie zyskają?

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl

https://monikasmulewicz.pl
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PRzYKŁAD 2

Jeśli nasz pracownik z przykładu pierwszego zdecydował 
się na złożenie oświadczenia o zastosowaniu stawki PIT 
w wysokości 17,75% wynagrodzenie pracownika w paździer-
niku 2019 r. obliczymy w ten sposób.

Nasz pracownik w porównaniu z wynagrodzeniem netto 

jakie otrzymał we wrześniu zyskał w tym przypadku już 

tylko 13 zł miesięcznie.

Wyplata WyNagrOdzeNIa W dNIu 31.10.2019  
- złOżONe OśWIadczeNIe 17,75%

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

250,00 Koszty uzyskania przychodu

1692,00 Podstawa opodatkowania

17,75 % podatku

256,57 Podatek naliczony

174,74 Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku 7,75%

150,47 Ubezpieczenie zdrowotne pobrane 9%

43,76 Kwota wolna

106,00 Zaliczka do US

1660,78 Netto

219,6 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

Ile w tym roku zyskają pracownicy?  
A może wcale nie zyskają?

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl

https://monikasmulewicz.pl
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PRzYKŁAD 3

Nasza firma zatrudnia 250 pracowników, tak więc najpóźniej 
od 1 listopada podlega obowiązkowi PPK. Nasz pracownik 
z przykładu pierwszego nie zrezygnował z PPK. Przyjrzyjmy 
się zatem jak wyliczymy jego wynagrodzenie za listopad.

wAżnE!

Składka na PPK naliczana jest od wynagrodzenia definio-
wanego jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe (art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy). 

Obowiązek naliczenia i pobrania wpłat do PPK powstaje 

w terminie wypłaty pierwszego wynagrodzenia 

następującym po zawarciu umowy o prowadzenie PPK.

Ile w tym roku zyskają pracownicy?  
A może wcale nie zyskają?

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl

https://monikasmulewicz.pl
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Wynagrodzenie pracownika w listopadzie 2019 r. obliczymy 
w ten sposób.

Nasz pracownik w listopadzie w porównaniu 

z wynagrodzeniem netto jakie otrzymał we wrześniu 

stracił 5 zł miesięcznie. Oczywiście pamiętajmy o tym, 

że udział w programie PPK dla pracownika jest co do 

zasady dobrowolny.

Wyplata WyNagrOdzeNIa W dNIu 30.11.2019 z ppK
Brutto 2250

Podstawa ubezpieczeń społecznych 2250

Ubezpieczenie emerytalne pracownik 9,76% 219,6

Ubezpieczenie rentowe pracownik 1,5% 33,75

Ubezpieczenie chorobowe pracownik 2,45% 55,13

Suma składek pracownika 13,71% 308,48

Składka PPK pracownik 2% 45

Składka PPK pracodawca 1,5% za poprzedni miesiąc 0

Podstawa opodatkowania 1941,52

Koszty uzyskania przychodu 250

Podstawa opodatkowania zaokrąglona do pełnych złotych 1692

Kwota wolna 43,76

Podatek naliczony 243,88

Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego 1941,52

Ubezpieczenie zdrowotne pobrane 9% 174,74

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

Zaliczka do US 93

Netto 1628,78

Ubezpieczenie emerytalne pracodawca 9,76% 219,6

Ubezpieczenie rentowe pracodawca 6,5% 146,25

Ubezpieczenie wypadkowe pracodawca 1,67% 37,58

Fundusz Pracy 2,45% 55,13 

FGŚP 0,1% 2,25

Suma składek pracodawcy 20,48% 460,81

Składka PPK pracodawca 1,5% 33,75

Koszt wynagrodzenia 2744,56

Ile w tym roku zyskają pracownicy?  
A może wcale nie zyskają?

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl

https://monikasmulewicz.pl
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PRzYKŁAD 4

W kolejnym miesiącu poza obciążeniem w postaci skład-
ki PPK pojawi się na liście płac jeszcze jeden dodatkowy 
składnik, a mianowicie składka PPK finansowana przez pra-
codawcę 1,5% za poprzedni miesiąc do opodatkowania.

Przychód ubezpieczonego (objętego PPK) z tytułu 

sfinansowanej przez podmiot zatrudniający wpłaty 

do PPK wystąpi w miesiącu, w którym podmiot 

zatrudniający obliczoną wcześniej wpłatę uiści do 

wybranej instytucji finansowej.

wYJAśnIEnIE

Stanowisko Ministerstwa Finansów dot. momentu powsta-
nia przychodu dla uczestnika PPK w związku z finansowaną 
przez Podmiot zatrudniający składką na PPK: 

„(...) Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o PPK podmiot zatrud-
niający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do 
wybranej instytucji finansowej finansowanych przez ten 
podmiot oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK 
i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej wpłat 
finansowanych przez uczestnika PPK. 

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obli-
czane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są ob-
liczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty 
wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający (art. 28 ust. 3 
ustawy o PPK). 

Ile w tym roku zyskają pracownicy?  
A może wcale nie zyskają?

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl

https://monikasmulewicz.pl
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Co do zasady, wpłaty realizowane przez podmiot zatrudnia-
jący (zarówno finansowane przez ten podmiot, jak i pobrane 
od uczestnika PPK) dokonywane są w terminie do 15 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obli-
czone i pobrane (art. 28 ust. 4 ustawy o PPK). 

Jak wynika z regulacji ustawy o PPK, podmiot zatrudniający 
dokonuje wpłaty na rachunek uczestnika w PPK w miesiącu 
następującym po miesiącu, w którym została obliczona. 

Przechodząc na grunt przepisów podatkowych należy wska-
zać, że stosownie do postanowień art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 

PIT”, przychodami (...) są otrzymane lub postawione do dys-
pozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i warto-
ści pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w natu-
rze i innych nieodpłatnych świadczeń. 

Ile w tym roku zyskają pracownicy?  
A może wcale nie zyskają?

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl

https://monikasmulewicz.pl
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Wpłaty podstawowe i dodatkowe dokonywane przez pod-
miot zatrudniający, finansowane z jego środków, na rachu-
nek pracownika w pracowniczym planie kapitałowym, sta-
nowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym 
mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT, w związku z otrzymaniem 
nieodpłatnego świadczenia. Zatem przychód pracownika 
z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia w związku 
z jego uczestnictwem w PPK powstaje w miesiącu, w któ-
rym podmiot zatrudniający dokonał wpłat (sfinansowanych 
z jego środków) na rachunek pracownika w PPK. 

Odnosząc się zatem do zawartego w pytaniu przykładu, 
przychód pracownika z tytułu sfinansowanej przez podmiot 
zatrudniający wpłaty wystąpi we wrześniu, a nie w sierpniu, 
za który to miesiąc podmiot zatrudniający jedynie obliczył 
kwotę wpłaty na PPK pochodzącą z jego środków. 

Zatem samo obliczenie przez podmiot zatrudniający finan-
sowanej przez niego kwoty do wpłaty na PPK, nie wywołuje 
skutku dla podatnika w postaci powstania przychodu. 

Przychód dla podatnika - uczestnika PPK z tytułu wpłaty na 
PPK środków finansowanych przez podmiot zatrudniający 
powstaje dopiero w momencie dokonania wpłaty tych środ-
ków do wybranej instytucji finansowej.”.

Ile w tym roku zyskają pracownicy?  
A może wcale nie zyskają?

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl
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Wynagrodzenie pracownika w grudniu 2019 r. obliczymy 
w ten sposób.

Nasz pracownik w grudniu w porównaniu z wynagrodzeniem 

netto jakie otrzymał we wrześniu stracił 11 zł miesięcznie. 

Oczywiście pamiętajmy o tym, że udział w programie PPK 

dla pracownika jest co do zasady dobrowolny.

Wyplata WyNagrOdzeNIa W dNIu 31.12.2019  z ppK
Brutto 2250

Podstawa ubezpieczeń społecznych 2250

Ubezpieczenie emerytalne pracownik 9,76% 219,6

Ubezpieczenie rentowe pracownik 1,5% 33,75

Ubezpieczenie chorobowe pracownik 2,45% 55,13

Suma składek pracownika 13,71% 308,48

Składka PPK pracownik 2% 45

Składka PPK pracodawca 1,5% za poprzedni miesiąc 33,75

Podstawa opodatkowania 1975,27

Koszty uzyskania przychodu 250

Podstawa opodatkowania zaokrąglona do pełnych złotych 1725

Kwota wolna 43,76

Podatek naliczony 249,49

Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego 1941,52

Ubezpieczenie zdrowotne pobrane 9% 174,74

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

Zaliczka do US 99

Dodatek netto 0

Potrącenie netto 0

Netto 1622,78

Ubezpieczenie emerytalne pracodawca 9,76% 219,6

Ubezpieczenie rentowe pracodawca 6,5% 146,25

Ubezpieczenie wypadkowe pracodawca 1,67% 37,58

Fundusz Pracy 2,45% 55,13

FGŚP 0,1% 2,25

Suma składek pracodawcy 20,48% 460,86

Składka PPK pracodawca 1,5% 33,75

Koszt wynagrodzenia 2744,56

Ile w tym roku zyskają pracownicy?  
A może wcale nie zyskają?

OpracOwanie: MOnika SMulewicz.  kOpiOwanie, rOzpOwSzechnianie bez zgOdy autOra zabrOniOne.   |   monikasmulewicz.pl
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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.

Oferta ważna do 25 września 2019 r.

https://monikasmulewicz.pl
https://www.facebook.com/hrnaszpilkach/
https://www.linkedin.com/company/hr-na-szpilkach-monika-smulewicz/
https://www.instagram.com/monikasmulewicz_hrnaszpilkach/
https://akademia.monikasmulewicz.pl/kursy/akademia-mistrzostwa/




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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