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I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

SPOTKANIE Świąteczno-Noworoczne
SPOTKANIE Świąteczno-Noworoczne CZŁONKÓW CECHU odbędzie się 5 stycznia 2011 r.
(środa). Początek spotkania o godz. 19:00.
Koszt uczestnictwa – 110 zł.
Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.
Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 3 stycznia 2011 r.
Miejsce spotkania – restauracja Chmielna ABC ul. Chmielna 132/134 w Warszawie

II. SPRAWY PODATKOWE
1. Obowiązki podatkowe związane z zakończeniem 2010 r.
Przypominamy, że:

• do 20 grudnia 2010 r. należy uiścić zaliczkę na podatek za miesiąc listopad i grudzień 2010 r.
w wysokości podwójnej zaliczki za miesiąc listopad 2010 r. przez prowadzących podatkową
księgę przychodów i rozchodów. Obowiązek ten dotyczy zarówno opłacających podatek wg
skali podatkowej (18 %, 32 %) jak i 19% podatek liniowy;
• do 28 grudnia 2010 r. powinna być wpłacona zaliczka za miesiąc grudzień 2010 r. przez
opłacających kartę podatkową;
• na dzień 31 grudnia 2010 r. należy sporządzić spis z natury materiałów, towarów handlowych
i wycenić w terminie 14 dni od daty jego zakończenia (dotyczy to prowadzących podatkową
księgę przychodów i rozchodów oraz prowadzących ewidencję sprzedaży w ryczałcie
ewidencjonowanym);
• do 10 stycznia 2011 r. należy złożyć w zakładzie pracy oświadczenie na druku PIT-12 (dotyczy
to pracowników, którym zakład dokona rocznego rozliczenia podatku na druku PIT-40)
do 20 stycznia 2011 r. należy:
- zawiadomić Urząd Skarbowy wg miejsca zamieszkania podatnika o opłaceniu podatku w formie
ryczałtu ewidencjonowanego z tym, że jeżeli do 20 stycznia 2011 r. podatnik nie zgłosi likwidacji
działalności lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania uważa się, że nadal prowadzi
działalność w tej formie. Za prowadzących w 2011 r. działalność w formie ryczałtu
ewidencjonowanego uważa się także tych podatników ryczałtu, którzy w 2010 r. nie przekroczyli
przychodu (bez VAT) 591 975 zł.;
- złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego wg siedziby zakładu o zastosowaniu opodatkowania w
formie karty podatkowej na 2011 r. chyba, że karta podatkowa była opłacana w 2010 r. ;
- złożyć oświadczenie o wyborze 19% podatku liniowego na 2011 r. chyba, że podatek w tej
formie był opłacany w 2010 r.
• na dzień 01 stycznia 2011 r. należy założyć księgę przychodów i rozchodów. Odstąpiono
natomiast od obowiązków powiadomienia Urzędu Skarbowego o założeniu księgi
przychodów i rozchodów. Obowiązek ten będą mieli jednak podatnicy, którzy w 2010 r.
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opłacali podatek w formie ryczałtu i przekroczyli przychód 591 975 zł (bez VAT).
Zawiadomienie o złożeniu księgi należy w tym przypadku złożyć do 20 stycznia 2011 r.;
do 31 stycznia 2011 r. należy złożyć do Urzędu Skarbowego właściwości ze względu na
miejsce zamieszkania podatnika zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, dokonanych
odliczeń i należnego ryczałtu oraz wpłacić wynikający z rozliczenia podatek na druku PIT-28, a
w karcie podatkowej informację o wysokości zapłaconych i odliczonych składek zdrowotnych
na druku PIT-16A (nowe druki);
do 31 stycznia 2011 r. należy złożyć PIT-4R, jest to roczna deklaracja o pobranych zaliczkach
na podatek dochodowy, którą składa się w przypadku osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą w Urzędzie Skarbowym wg miejsca zamieszkania podatnika, a w
przypadku osób prywatnych – wg miejsca siedziby podatnika;
do 20 lutego 2011 r. nowo rozpoczynający działalność oraz mali podatnicy (przychód brutto,
tj. z VAT nie wyższy niż 1 200 000,- Euro) obowiązaniu sa zawiadomić Urząd Skarbowy wg
miejsca zamieszkania o wyborze kwartalnego rozliczania się podatku (dotyczy to
prowadzących księgi przychodów i rozchodów);
W terminie do 28 lutego 2011 r. :
pracodawcy, którzy nie dokonują rocznego rozliczenia pracownika na druku PIT-40
sporządzają informację o wysokości osiągniętych przychodów i pobranych zaliczkach na druku
PIT-11, a także jeżeli przychody uzyskiwane są wyłącznie z umów zlecenia, o dzieło, praw
autorskich. Powyższe informacje o osiągniętych przychodach w 2010 r. oraz pobranych
zaliczkach na podatek dochodowy, a także składek ZUS i składek zdrowotnych należy
sporządzić w 3 egzemplarzach i w tym samym terminie przesłać 1 egzemplarz do Urzędu
Skarbowego wg miejsca zamieszkania a drugi egzemplarz wręczyć pracownikowi;
pracownikom, którzy nie rozliczają się samodzielnie i złożyli oświadczenie na druki PIT-12
należy dokonać rocznego rozliczenia podatku na druku PIT-40.
do 30 kwietnia 2011 r. pracownicy, którym zakład nie dokonuje rocznego rozliczania
podatku, rzemieślnicy prowadzący księgę przychodów i rozchodów rozliczających się wg skali
podatkowej bądź 19% podatku liniowego, osiągający przychody z umów najmu i dzierżawy, z
zysków kapitałowych są zobowiązani złożyć w Urzędzie Skarbowym wg miejsca zamieszkania
podatnika zeznanie podatkowe za 2011 r. oraz wpłacić różnicę między należnym podatkiem a
sumą wpłaconych zaliczek na jednym z następujących druków (nowe):
PIT-36 – wypełniają podatnicy, którzy osiągają dochody z działalności gospodarczej, najmu lub
dzierżawy a także ci, którzy oprócz ww. dochodów osiągają równocześnie dochody z
emerytury, renty bądź ze stosunku pracy, rozliczają się wspólnie z dzieckiem samotnie
wychowywanym;
PIT-36L – wypełniają podatnicy osiągający przychody z działalności gospodarczej
opodatkowane 19% podatkiem liniowym z tym, że jeżeli osiągają również dochody z innych
źródeł, np. z pracy, emerytury, z zysków kapitałowych, to te dodatkowe dochody będą
rozliczane odrębnie za pomocą PIT-37 lub PIT-38, i tak:
PIT-37 – wypełniają podatnicy, których źródłem dochodu była umowa o pracę, emerytura lub
renta;
PIT-38 – jest zeznaniem o wysokości osiągniętego przychodu z zysków kapitałowych, tj.
między innymi z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach mających
osobowość prawną, objęcia udziałów w spółkach mniemających osobowości prawnej.
do zeznań podatkowych (PIT-28, PIT-36, PIT-37) będą obowiązywać następujące załączniki:
PIT-D – odliczenia mieszkaniowe (nowy druk);
PIT-0 – dotyczy odliczeń od dochodu z tytułu darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne i od
podatku ulgi uczniowskiej (nowy druk);
PIT-M – wykazuje się w nim dochody małoletnich dzieci, podlegające łącznemu
opodatkowaniu z dochodami rodziców ( z najmu, dzierżawy, renty rodzinnej)
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o PIT-2K – składają odliczający odsetki z tytułu spłaty kredytu mieszkaniowego;
o PIT-B – stanowi załącznik do PIT-36 i PIT-36L o wysokości dochodu lub straty z działalności
gospodarczej (nowy druk);

o PIT/ZG – zawiera informację o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku,
stanowi załącznik do zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38.
1. Skala podatkowa za 2010 i na 2011 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 z 2006 r.) jest
dwustopniowa i przedstawia się następująco:
Podstawa obliczenia podatku w zł.
ponad
85.528,- zł

do
85.528,- zł

Podatek wynosi

18 % minus 556,02 zł
14.839,02 + 32% od nadwyżki ponad 85.528,- zł

Z powyższej skali wynika, że za 2010 r. i na 2011 r. opodatkowaniu będą podlegały dochody
powyżej 3.089,- zł, zaś kwota zmniejszająca zaliczkę miesięczną na podatek wyniosła
46,34 zł.
Jeżeli chodzi o pracownicze koszty uzyskania przychodów to nie uległy one zmianie i wynoszą w
2011 r. :
• Dla pracujących na jednym etacie 111,25 zł miesięcznie i 1 335,- zł rocznie;
• Dla wieloetatowców – maksymalnie 2 002,05 zł rocznie;
• Dla pracujących na jednym etacie poza stałym miejscem zamieszkania 139,06 zł
miesięcznie i 1 688,72 zł rocznie;
• Dla pracujących poza stałym miejscem zamieszkania wieloetatowców – maksymalnie
2 502,56 zł rocznie.
Ponadto informujemy, że za 2010 r. i 2011 r.:

• odliczenie od dochodu z tytułu korzystania z Internetu wynosi 760 zł.;
• ulga z tytułu darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz na cele kultu
religijnego wynosi 6% i odliczana jest od dochodu;
• „duża ulga budowlana”, ulga remontowa oraz ulga z tytułu budowy budynku
mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na
wynajem, może mieć zastosowanie w rozliczeniu za 2010 r. jedynie wówczas, gdy
poniesione wydatki nie znalazły pokrycia w podatku (dochodzie) za lata, w których te
ulgi obowiązywały;
• prawo do ulgi odsetkowej w ramach praw nabytych przysługuje podatnikom, którzy:

o odliczanie odsetek od kredytu zaciągniętego na określone cele mieszkaniowe rozpoczęli przed
dniem 01 stycznia 2007 r. i w dalszym ciągu kontynuują spłatę odsetek;
o kredyt na realizację inwestycji mieszkaniowych zaciągnęli w latach 2002 – 2006, jednak
inwestycję mieszkaniową zakończyli w 2007 r. lub zakończą w latach następnych.
o ulga rodzinna wynosi 1 112,04 zł.
• Ulga na rehabilitację osób niepełnosprawnych odliczana jest od dochodu (przychodu)
w ryczałcie ewidencjonowanym i przysługuje na:
o opłacenie przewodników dla osób niewidomych z I i II grupa inwalidzką oraz osób z
niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – 2 280,- zł;
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o używanie samochodu osobowego stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej
do I lub II grupy inwalidztwa lub własność podatnika mającego na utrzymaniu osobę
niepełnosprawna I lub II grupy inwalidztwa, albo dziecko do lat 16, dla potrzeb związanych z
koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – 2 280,- zł;
o utrzymywanie psów przewodników przez osoby niewidome – 2 280,- zł;
o na leki dla osób niepełnosprawnych w wysokości różnicy między poniesionym wydatkiem a
kwotą 100 ,- zł miesięcznie.
Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 219, poz. 1442 z 2010 r. i Dz. U. Nr
226, poz. 1478 z 2010 r.) mające zastosowanie już do rozliczenia podatku za 2010 r. przewidują:
• nadal możliwość łącznego opodatkowania małżonków z tym, że wniosek o zastosowanie
tej formy rozliczenia podatku może być złożony i podpisany tylko przez jednego z
małżonków;
• przy przekazywaniu 1% mas rzecz organizacji pożytku publicznego nie będzie obowiązku
podawania nazwy organizacji, wystarczy bowiem podać nr wpisu do KRS.
2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2011 r., będą obowiązani płacić podatnicy,
których przychody (bez VAT) w 2010 r. nie przekroczyły 591.975,- zł (150 tys. Euro). Prawo do
kwartalnego opłacania ryczałtu w 2011 r. będą mieli podatnicy, których przychody (bez VAT) w
2010 r. nie przekroczyły kwoty 98.662,50 zł (25 tys. Euro).
3. Księga przychodów i rozchodów będzie mogła być prowadzona w 2011 r. przez podatników,
których przychody (bez VAT) w 2010 r. będą niższe niż 4.784.400,- zł (1 200 tys. Euro).
4. Księgi handlowe w 2011 r. będą zobowiązani płacić podatnicy, których przychody (bez VAT) w
2010 r. wyniosą co najmniej 4.784.400,- zł (1 200 tys. Euro).
5. Z Podatku VAT w 2011 r. zwolnieni będą podatnicy, których przychody w 2010 r. nie
przekroczyły 150 000,00 zł. pod warunkiem zawiadomienia Naczelnika urzędu Skarbowego w
terminie do dnia 15 stycznia 2011 r. Podwyższenie stawek VAT z 22% do 23% i z 7% do 8% od
01.01.2011 r. wynika z ustawy z dnia 26.11.2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z
realizacją ustawy budżetowej (Dz. U 238 poz. 1578 z 2010 ). Dla czynności, które zostały
wykonane w 2010 r. ale, dla których obowiązek podatkowy powstał po 01.01.2011 r. będą
obowiązywały stawki VAT z 2010 r. Zamiast dotychczasowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i
Usług (PKWiU 1997 r.) zastosowanie będzie miała PKWiU 2008 r. Ustawą z dnia 29.10.2010 r.
(Dz. U. Nr 226, poz. 1476 z 2010 r.) zmieniono zakres zwolnień dla usług edukacyjnych, i tak
zwolnione będą m.in. usługi kształcenia zawodowego:
a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych
przepisach, lub
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytacje w rozumieniu
przepisów o systemie oświaty
c) finansowane w całości ze środków publicznych.
6. KASY FISKALNE – PROJEKT! ZMIANA OD 1 STYCZNIA 2011 R.
Minister Finansów opublikował na stronach Ministerstwa projekt! rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy
rejestrujące oraz warunków ich stosowania.
Zgodnie z projektem od 01.01.2011 r. wszyscy podatnicy mający obowiązek rejestrowania
obrotów za pomocą kas fiskalnych będą mieli obowiązek przerejestrowania kas fiskalnych. Do
momentu przeprogramowania kasy nie będzie możliwości rejestrowania obrotów na rzecz osób
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fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. W projekcie zmieniono sztywne
przyporządkowanie stawek podatkowych do znaczeń literowych A-G. Utrzymano jedynie
przyporządkowanie stawki podstawowej do oznaczenia literowego A.
Z kolei literom od B do G będą odpowiadać pozostałe stawki podatku VAT. Ministerstwo
dopuściło przez okres 5 miesięcy stosowanie dowolnej metody przyporządkowania stawek
określonym oznaczeniom literowym., poza stawka podstawową.
7. DEKLARACJE VAT OD 1 STYCZNIA 2011 r.
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wzorów
deklaracji podatkowych VAT obowiązujących od 1 stycznia 2011 r.
W związku ze zmianą stawek VAT – od nowego roku obowiązywać będą nowe druki deklaracji
dotyczące podatku VAT.
W myśl rozporządzenia dotychczasowe druki mogą być nadal stosowane – nie dłużej jednak niż
do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy pierwszego półrocza 2011r. z tym że, w
dotychczasowych wzorach sprzedaż towarów i usług ze stawką 5% uwzględniać trzeba w poz. 25 i
26 deklaracji, ze stawką 8% w poz. 27 i 28 deklaracji a ze stawką 23% w poz. 29 i 30.
Dotychczasowych druków deklaracji nie mogą jednak stosować podatnicy nabywający usługi dla
których są podatnikami (np. usługi nabywane z UE).
8. ROCZNE ROZLICZENIE RYCZAŁTU NA NOWYCH DRUKACH
Minister Finansów opracował nowe wzory formularzy do rocznego rozliczenia ryczałtu (PIT-28,
PIT-28/A, PIT/O i PIT-D) – które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2011 r.
Zmiany te wynikają z faktu, że od 1 stycznia 2010 r. nie obowiązuje już 20% stawka podatku od
przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze.
Obecnie podatek od tych umów wynosi 8,5%.
Ponadto zmieniają się zasady przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku
publicznego, które mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1.01.2010 r.
9. Karta podatkowa w 2011 r. zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 listopada
2010 r. (MP Nr 89, poz. 1034 z 25.11.2010 r.) wynosi miesięcznie:
Usługi parkingowe
Objaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.
Lp.

Parkingi o liczbie stanowisk

Stawka

1

2

3

1

do 140

6,10 zł od kaŜdego stanowiska

2

powyŜej 140 do 180

854 zł + 9,10 zł od kaŜdego stanowiska powyŜej 140

3

powyŜej 180

1218 zł + 10,80 zł od kaŜdego stanowiska powyŜej 180
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Ponadto przypominamy, że :

• Podatnicy, którzy opłacali kartę podatkową w 2010 r. mogą opłacać w 2011 r. bez
konieczności składnia odrębnego wniosku;
• Do 31 stycznia 2011 r. należy sporządzić informację na druku PIT-16A o wysokości
zapłaconej składki zdrowotnej w 2010 r. i wysokości dokonanych odliczeń od podatku.
Tabela składek zdrowotnych – pomocnicza informacja PIT-16A.

Rok

Miesiąc

Podstawa
wymiaru

% podstawy
wymiaru

Zapłacona kwota
składki
zdrowotnej

% podstawy
odliczenia

Odliczona
kwota składki
zdrowotnej

2009

XII

2 491,57 zł

9%

224,24 zł

7,75%

193,10 zł

2010

od
01.01.2010
do
31.12.2010

2 592,46 zł

9%

233,32 zł

7,75%

200,92 zł

10. Interpretacje podatkowe
Umowa użyczenia a opodatkowanie w formie karty podatkowej. Dyrektor Izby Skarbowej w
Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 09 lipca 2010 r. nr II PB 1/415-368/10/DP uznał, że
użyczenie lokalu użytkowego synowi nie spowoduje utraty warunków do opodatkowania w
formie karty podatkowej.
Sprzedaż pojazdu będącego przedmiotem leasingu a podatek VAT. Dyrektor Izby Skarbowej w
Warszawie w interpretacji z 26 października 2010 r. nr IP PP 1/443-740/10-5/I Sz uznał, że
sprzedaż samochodu przed upływem 6 miesięcy od daty wykupu z leasingu, będzie objęta 22%
podatkiem VAT, ponieważ auto nie spełnia definicji towaru używanego.
Koszty w okresie zawieszenia działalności. Opłaty ponoszone w okresie zawieszenia działalności,
w tym za najem biura, telefony, podatki od nieruchomości, opłaty za serwis internetowy,
obejmujące okres wypowiedzenia tych umów, stanowią koszt podatkowy. Zobowiązanie do ich
poniesienia powstało bowiem przed zawieszeniem działalności gospodarczej, a wydatki te należy
uznać za pośrednio związane z działalnością gospodarczą i zachowaniem źródła przychodów.
Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia
08 września 2010 r. nr IP PB 1/415-594/10-3/JB.
11. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
Odsetki od zobowiązań podatkowych
Odsetki

Odsetki obniżone

Obowiązują od

10,0%

7,50 %

25.06.2009

12,0%

9,00 %

09.11.2010 r.

Od 2009 r. w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem
przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości
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podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75 % stawki
podstawowej odsetek za zwłokę. Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch
miejsc po przecinku.
12. Odsetki ustawowe od 15 grudnia 2008 r. wynoszą 13 % w stosunku rocznym.

III. SPRAWY ZUS-owskie
1. Limit przychodów nie powodujących zmniejszenia emerytury od 01 grudnia 2010 r.
wynosi 2.242,20 zł.
2. Zasiłek pogrzebowy od 01 grudnia 2010 r. wynosi 6.406,16 zł.
3. Zrównanie zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu. W wyniku ustawy z dnia 22
października 2010 r.(Dz. U. Nr 225, poz. 1463 z 2010 r.) świadczenia chorobowe dla
pracownika za pierwsze 33 dni pobytu w szpitalu otrzymywać będą 80% wynagrodzenia bez
względu na wiek pracownika. Do tej pory pracownicy powyżej 50 roku życia od 16 dnia
niezdolności do pracy za okres pobytu w szpitalu otrzymywali 70 % wynagrodzenia.
4. NOWY OKRES ZASIŁKOWY
Od 1 listopada 2010 r. zaczyna się nowy okres zasiłkowy, który trwać będzie do 31.10.2011 r.
Żeby dostać zasiłek rodzinny trzeba uzyskiwać dochód nieprzekraczający 504 zł na osobę, a gdy w
rodzinie jest dziecko niepełnosprawne – 583 zł.
Dla tych, którzy chcą dostać świadczenia w okresie zasiłkowym 1.11.2010 do 31.10.2011 r. ważny
jest dochód z 2009 r.. Jest on korygowany o dochody utracone i uzyskane. W dochodzie
uwzględniamy przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Na prawo do zasiłku rodzinnego wpływa również dochód uzyskany w 2010 r., jeżeli tylko do czasu
ustalenia prawa do świadczeń nie został z powrotem utracony. Jeżeli jeden z członków rodziny w
trakcie 2010 r. podjął zatrudnienie i w momencie składania wniosku nadal pracuje, to zarobki,
mimo że osiągnięte już w 2010 r. powiększą dochód jego rodziny (za 2009 r.).
Jeżeli członek rodziny uzyskał w 2009 r. lub w 2010 r. dochód z jakiegoś źródła, a następnie stracił
tę możliwość zarobkowania, wówczas od dochodu rodziny odejmuje się przeciętną miesięczną
kwotę utraconego dochodu.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych składa się w urzędzie gminy lub miasta
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

IV. ZMIA NY W KODEKSIE PRACY (Dz. U. Nr 224, poz. 1459 z 2010 r.)
Od 01.01.2011 r. znoszą obowiązek udzielania dni wolnych za święta występujące w tym samym
czasie co wolna sobota (lub inny dzień wolny pracy) wynikający z tytułu pięciodniowego tygodnia
pracy. Jednocześnie wprowadzono dzień 6 stycznia jako Święto Trzech Króli zmieniając ustawę o
stosunku Państwa Polskiego do Kościoła Katolickiego.
Normy i ogólny wymiar czasu pracy
Zgodnie z Kodeksem Pracy (art. 129 § 1) czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i
przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie
rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy. Na tej podstawie ustala się liczbę godzin do
przepracowania przez pracownika.
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Zgodnie z art. 130 § 1 Kodeksu Pracy w celu wyznaczenia wymiaru czasu pracy w danym okresie
rozliczeniowym należy:
1. przemnożyć przez 40 liczbę tygodni przypadających do przepracowania w tym okresie
(dla miesięcznego okresu rozliczeniowego jest to 4);
2. dodać do otrzymanej liczby liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego,
przypadających od poniedziałku do piątku przemnożoną przez 8;
3. odjąć po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w dniu innym niż
niedziela lub sobota.
Poniżej czas pracy w okresach rozliczeniowych w 2011 r., przy wyznaczeniu soboty jako
dodatkowego dnia wolnego w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Czas pracy w 2011 roku
Czas pracy w 2011 r. – jeśli dzień wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy wypada w sobotę*
Godziny pracy

Dni pracy (po 8 Liczba
godzin)
wolnych

Miesiąc

Obliczenia

Styczeń

4 x 40 godz. + 8 godz.– 8
160 godzin
godz.

20

10

Luty

4 x 40 godz.

160 godzin

20

8

Marzec

4 x 40 godz. + 3 x 8 godz.

184 godzin

23

8

Kwiecień

4 x 40 godz. + 8 godz. – 8
160 godzin
godz.

20

10

Maj

4 x 40 godz. + 2 x 8 godz. –
168 godzin
1 x 8 godz.

21

10

Czerwiec

4 x 40 godz. + 2 x 8 godz. –
168 godzin
8 godz.

21

9

Lipiec

4 x 40 godz. + 8 godz.

168 godzin

21

10

Sierpień

4 x 40 godz. + 3 x 8 godz. –
176 godzin
8 godz.

22

9

Wrzesień

4 x 40 godz. + 2 x 8 godz.

176 godzin

22

8

Październik

4 x 40 godz. + 8 godz.

168 godzin

21

10

Listopad

4 x 40 godz. + 2 x 8 godz. –
160 godzin
2 x 8 godz.

20

10

Grudzień

4 x 40 godz. + 2 x 8 godz. –
168 godzin
8 godz.

21

10

dni

* ustawa wprowadzająca święto Trzech Króli wprowadziła jednocześnie zasadę, że święto
przypadające w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy (np. w wolną sobotę) nie obniża
już wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Dlatego w zależności od tego, który
dzień został wyznaczony jako wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy, mogą być różne
obliczenia czasu pracy w miesiącach, w jakich występują święta. Niniejsza tabela przedstawia
wyliczenia czasu pracy w przypadku, gdy wszystkie dni wolne z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy
wypadają w sobotę (tzw. wolne soboty)
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Okresy 3-miesięczne Liczba godzin pracy
Styczeń - marzec

504

Kwiecień - czerwiec

496

Lipiec - wrzesień

520

Październik - grudzień 496

Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy przypadający w 2011 r.
Miesiąc
I-XII

Obliczenie wymiaru czasu

Liczba

pracy

godzin

(40 godz. × 52 tyg.) - (8 godz.

2.016

Liczba dni
252

× 8 dni)
Wymiar czasu pracy na niepełnym etacie
Dla pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie wymiar czasu pracy ulega obniżeniu
proporcjonalnie do liczby godzin na pełnym etacie. Przykładowo, dla pracownika zatrudnionego
na 1/2 etatu wymiar czasu pracy wyniesie 80 godzin, jeżeli w danym miesiącu wymiar czasu pracy
wynosi 160 godzin, natomiast dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu wymiar czasu pracy
wyniesie w tym przypadku 120 godzin (3/4 * 160).

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO –
planowane rozpoczęcie w marcu 2011 r.
Organizujemy kurs dla uczniów zawodu na II i III roku nauki zawodu, przygotowawczy do
egzaminu czeladniczego zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami. Cena kursu: 250,00 zł dla
firm zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie /obejmuje materiały/. Termin
rozpoczęcia kursu: uzależniony od ilości zgłoszeń.

Bezpłatny DYŻUR EKSPERTA CECHU
tel./ 00 22/ 635-04-64
Dyżur radcy prawnego p. Barbary Lulińskiej - każdy poniedziałek w godz. 14.00 – 16.00,
również w sprawie zmian w ustawach podatkowych, rozliczeniach podatku dochodowego.
Dyżur inspektora ds. bhp p. Andrzeja Osieckiego – w I i III poniedziałek miesiąca w godz. 15.00
– 16.00, w tym - ocena ryzyka zawodowego, szkolenia pracowników.
Doradca podatkowy Mazowieckiej Izby Rzemiosła w Warszawie p. Maria Mołodzińska – kontakt
- poniedziałek, środa, czwartek godz. 8.00 – 16.00 – tel. 22 838 32 11 w. 120

STARSZY CECHU
JANUSZ ZDORT
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