
eksperci:

Zmiany w kadrach i płacach. 
Nowe stawki i wskaźniki w 2021 r.
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Kim jesteśmy?

Donata Hermann-Marciniak – ekspert ds. prawa pracy. Twórca bloga i vloga tematycz-
nego ,,Kadry w pigułce” (www.kadrywpigulce.pl). Autorka książek: ,,Urlopy pracownicze i inne 
zwolnienia od pracy”, ,,Zatrudnianie i zwalnianie pracowników”, ,,Prawo pracy. First minute.” 
wydanej w modelu tzw. self-publishingu, współautorka publikacji ,,Dokumentacja pracow-
nicza i ewidencja czasu pracy”, a także licznych opracowań z zakresu prawa pracy. Swoją 
wiedzą i doświadczeniem dzieli się także w czasie kursów online. 

iPersonel – system kadrowo-płacowy, który wspomaga zarządzanie kadrami i naliczanie 
wynagrodzeń w firmach średniej wielkości oraz dużych. Szeroki wybór funkcji pozwala na 
automatyzację każdego procesu w obszarze kadr i płac. Dzięki temu sprawniej wykonasz 
swoje codzienne obowiązki, a wielu z nich unikniesz, ponieważ system wypełni je za Ciebie. 
Z oprogramowaniem pozbędziesz się zmartwień o poprawne naliczanie listy płac, wysyłkę 
PIT-ów czy porządek w dokumentacji pracowniczej. A to tylko mała część tego, co potrafi. 

Franek iPersonel – Twój partner do zadań specjalnych w kadrach i płacach. Kryzysowe 
sytuacje w HR i bóle głowy? Nigdy więcej! Z nim wygrasz walkę z czasem i poradzisz sobie 
z lawiną obowiązków.  

iPersonel & Kadry w pigułce

iPersonel i Kadry w pigułce łączą siły, a co to oznacza? Mnóstwo merytorycznej wiedzy, prak-
tyczne przykłady i przydatne narzędzia w codziennej pracy działu HR. 
Wiemy, że praca w dziale kadr i płac nie jest łatwa. Z tego względu rozpoczęliśmy dla Was 
serię artykułów ,,Niefortunne przypadki w dziale kadrowo-płacowym”. Jeśli szukasz pomocy 
w HR, ale znajdujesz tylko proste, podręcznikowe przykłady – koniecznie zapoznaj się z na-
szymi materiałami. 
Piszemy w prosty sposób o skomplikowanych przepisach, informujemy o zmianach i naj-
ważniejszych kwestiach w obszarze kadr i płac! Razem przejdziemy przez wszystkie zmiany 
przepisów, terminy i formalności. Będąc z nami, będziesz na bieżąco!

Zyskujesz: 
• artykuły ekspertów w dziedzinie prawa pracy, 
• materiały wideo i praktyczne wyjaśnienia, 
• Informator kadrowo-płacowy, 
• darmowe narzędzia HR,
• system kadrowo-płacowy. 

Na trudne przypadki – dajemy gotowe rozwiązania. 

Materiały eksperckie znajdziesz na blogu Kadry w pigułce, a także w bazie wiedzy iPersonel. 

Miłej lektury!

http://www.kadrywpigulce.pl
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1. Minimalne wynagrodzenie za pracę

okres obowiązywania: od 1.01.2021 do 31.12.2021

Okres 1.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Kwota wynagrodzenia 2.800 zł

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

UWAGA: 
Od 1 stycznia 2020 r. w minimalnej stawce wynagrodzenia za pracę nie uwzględnia się 
dodatku za staż pracy.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).

2. Wysokość minimalnego wynagrodzenia  
obowiązująca w 2021

Wymiar etatu Płaca minimalna brutto

cały etat 2.800,00 zł

3/4 etatu 2.100,00 zł

1/2 etatu 1.400,00 zł

1/3 etatu 933,33 zł

1/4 etatu 700,00 zł
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3. Minimalne stawki za godzinę pracy osób zatrudnionych 
na umowę o pracę w podstawowym systemie czasu 
pracy w poszczególnych miesiącach 2021

Miesiąc Nominalny wymiar czasu 
pracy (w godz.)

Minimalna stawka godzinowa przy  
pełnym etacie

Styczeń 152 2800 zł: 152 godz. = 18,43* zł

Luty 160 2800 zł: 160 godz. = 17,50 zł

Marzec 184 2800 zł: 184 godz. = 15,22 zł

Kwiecień 168 2800 zł: 168 godz. = 16,67 zł

Maj 152 2800 zł: 152 godz. = 18,43* zł

Czerwiec 168 2800 zł: 168 godz. = 16,67 zł

Lipiec 176 2800 zł: 176 godz. = 15,91 zł

Sierpień 176 2800 zł: 176 godz. = 15,91 zł

Wrzesień 176 2800 zł:176 godz. = 15,91 zł

Październik 168 2800 zł: 168 godz. = 16,67 zł

Listopad 160 2800 zł: 160 godz. = 17,50 zł

Grudzień 176 2800 zł: 176 godz. = 15,91 zł

* kwoty zaokrąglone o 1 grosz w górę, by po przemnożeniu przez nominalny wymiar czasu z danego miesiąca uzyskać kwotę nie 
niższą niż 2.800 zł brutto

4. Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia  
od 1 stycznia 2021

Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2021 wynosi 18,30 zł, na podstawie rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagro-
dzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021.

W przypadku, gdy zapłata za pracę nie gwarantuje minimalnej stawki godzinowej, zatrud-
nionemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem przewidzia-
nej ustawowo stawki.
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5. Dodatek do wynagrodzenia za pracę  
w porze nocnej w 2021

Za każdą godzinę wykonywania obowiązków pracowniczych w porze nocnej zatrudnionemu 
należy się dodatkowe wynagrodzenie wynoszące 20% stawki godzinowej wynikającej z gwa-
rantowanego wynagrodzenia minimalnego.

Miesiąc

Dodatki za godzinę pracy w porze nocnej przysługujące pracownikom  
w poszczególnych miesiącach 2021 r.

Sposób wyliczenia Kwota dodatku brutto

Styczeń (2.800 zł: 152 godz.) x 20% 3,68 zł

Luty (2.800 zł: 160 godz.) x 20% 3,50 zł

Marzec (2.800 zł: 184 godz.) x 20% 3,04 zł

Kwiecień (2.800 zł: 168 godz.) x 20% 3,33 zł

Maj (2.800 zł: 152 godz.) x 20% 3,68 zł

Czerwiec (2.800 zł: 168 godz.) x 20% 3,33 zł

Lipiec (2.800 zł: 176 godz.) x 20% 3,18 zł

Sierpień (2.800 zł: 176 godz.) x 20% 3,18 zł

Wrzesień (2.800 zł: 176 godz.) x 20% 3,18 zł

Październik (2.800 zł: 168 godz.) x 20% 3,33 zł

Listopad (2.800 zł: 160 godz.) x 20% 3,50 zł

Grudzień (2.800 zł: 176 godz.) x 20% 3,18 zł
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6. Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych
(zasiłku i wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłku wypadkowego, 
opiekuńczego i macierzyńskiego w 2021).

Wymiar 
czasu pracy

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych  
w zależności od wymiaru etatu

cały etat 2.416,12 zł
(2.800 zł – 13,71% x 2.800 zł)

3/4 etatu 1.812,09 zł
(2.100 zł – 13,71% x 2.100 zł)

1/2 etatu 1.208,06 zł
(1.400 zł – 13,71% x 1.400 zł)

1/3 etatu 805,37 zł
(933,33 zł – 13,71% x 933,33 zł)

1/4 etatu 604,03 zł
(700 zł – 13,71% x 700 zł)

7. Odprawa za zwolnienia z przyczyn  
dotyczących zakładu pracy

Wysokość odprawy przysługującej na mocy przepisów ustawy z 13 marca 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczą-
cych pracowników nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, czyli od 1 stycznia 2021 kwoty 42.000 zł (2.800 zł x 15).
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8. Odprawa za zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy w trakcie pandemii

24 czerwca 2020 ustawodawca objął pracodawców (w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy), 
którzy spełniali określone warunki, przywilejami w postaci ograniczenia wysokości odpraw, 
odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych – należnych w związku z rozwiązaniem 
umowy o pracę (art. 15gd ustawy antykryzysowej). Rozwiązanie wprowadzono na czas sta-
nu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Preferencja ta pozwala na obniżenie ww. należności do poziomu 10-krotności minimalnego 
wynagrodzenia za pracę (28.000 zł w 2021 – pod warunkiem oczywiście obowiązywania 
w dalszym ciągu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii); została przewi-
dziana dla pracodawców, u których wystąpił:

• istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń (jest to nowe kryterium, o którym mowa 
w art. 15gb ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzone w ramach tzw. tarczy 4.0)

lub

• spadek obrotów gospodarczych, czyli spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilo-
ściowym lub wartościowym, o którym mowa w art. 15g ust. 9 ww. ustawy antykryzysowej 
(chodzi tu więc o spadek obrotów gospodarczych uprawniający do nabycia prawa do 
dofinansowań z FGŚP w przypadku pracowników objętych przestojem ekonomicznym 
lub obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19).

9. Wynagrodzenie przestojowe w 2021 

Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej świadczenia, a doznał 
przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, należy się tzw. wynagrodzenie przestojowe. 
Wynosi ono dla pracownika pełnoetatowego co najmniej 2.800 zł brutto.
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10. Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695, 875 i 1291) ogłasza się, że kwota ogra-
niczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 
2021 wynosi 157 770 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętne-
go wynagrodzenia wynosi 5259 zł (obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 
z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2021 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty pro-
gnozowanego przeciętnego wynagrodzenia).

11. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym

okres obowiązywania: od 1.01.2021 do 31.12.2021

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających 
na urlopie wychowawczym stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wy-
płaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. 
Podstawa ta nie może być wyższa niż kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagro-
dzenia miesięcznego (które zostało przyjęte do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej pod-
stawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe). Nie może być także niższa 
niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 18 ust. 5b i 14 ustawy o sus).

W 2021 wynagrodzenia, o których mowa, wynoszą odpowiednio:

• 5.259 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1061)

oraz 

• 2.800 zł (Dz. U. z 2020 r. poz. 1596).

Okres 1.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Maksymalna podstawa 3.155,40 zł (5.259 zł x 60%)

Minimalna podstawa 2.100 zł (2.800 zł x 75%)
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12. Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, 
chorobowe i wypadkowe

Wysokość składek na ubezpieczenia wyrażone są w formie stopy procentowej i odpowied-
nio wynoszą: 

• na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru,
• na ubezpieczenia rentowe – 8,00% podstawy wymiaru,
• na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru,
• na ubezpieczenie wypadkowe  – stopa procentowa składki jest zróżnicowana,  

zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych oraz odpowiednimi aktami wykonawczymi do tej ustawy.

13. Deklaracje rozliczeniowe 

Deklaracja rozliczeniowa (ZUS DRA) jest przesyłana w tym samym terminie, co imienne ra-
porty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA). Należy ją złożyć w terminie:

• do 5. dnia następnego miesiąca  
– jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,

• do 10. dnia następnego miesiąca  
– osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,

• do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

*WYJĄTEK: Jeśli płatnik został uznany za twórcę lub artystę przed dniem wydania decyzji 
Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, dokumenty rozliczeniowe oraz opła-
canie składki za okres wykonywania tej działalności przypada w terminie opłacania składek 
za miesiąc, w którym otrzymano decyzję.

WAŻNE!
Jeżeli koniec ww. terminów przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy),  
sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.
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14. Ograniczenie podstawy wymiaru składki  
na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

okres obowiązywania: od 1.01.2021 do 31.12.2021

Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekra-
czać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa  
w art. 19 ust. 10 ustawy o sus. Tak wynika z art. 20 ust. 3 ustawy o sus. Wynagrodzenie to 
w 2021 wynosi 5.259 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1061).

Okres 1.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Kwota 250% ww. wynagrodzenia 13.147,50 zł

Źródło (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1118)

15. Składka zdrowotna

Wysokość kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wynosi 5656,51 zł. 
W związku z ogłoszeniem tej kwoty - podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób 
prowadzących własną działalność gospodarczą w 2021 roku wynosi 4242,38 zł.
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16. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

okres obowiązywania: od 1.01.2021 do  31.12.2021

Składki na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS) przedsiębiorcy ustalają za 
siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na obowiązkowe ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe. Zakładając, że podstawę wymiaru składek na przedmiotowe 
ubezpieczenia stanowi kwota najniższej podstawy (patrz składki na ubezpieczenia społecz-
ne), to składki na FP i FS wynoszą:

Okres 1.01.2021 - 31.12.2021 

Stawka 2,45% 77,31 zł

UWAGI:
1. Od 1 stycznia 2019 r. osoby prowadzące pozarolniczą działalność opłacają za siebie (tak-

że za osoby współpracujące) składkę na FS. Składka ta jest obliczana łącznie ze skład-
ką na FP w wysokości sumy stóp procentowych tych składek, czyli 2,45% (0,45% + 2%)  
podstawy wymiaru.

2. Składkę na FP i FS opłaca się za osoby, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co naj-
mniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.

17. Składki na ubezpieczenia społeczne

okres obowiązywania: od 1.01.2021 do 31.12.2021

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców, opłacających 
składki na zasadach ogólnych, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60%  
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (które zostało przyjęte do 
ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe). 

W 2021 jest to kwota 5.259 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1061). 
Od tak ustalonej podstawy przedsiębiorcy (także korzystający z ulgi w opłacaniu składek) 
opłacają również składki za osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności.
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18. Najniższa podstawa wymiaru składek  
na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców  
i osób współpracujących

Okres od 1.01.2021 

Najniższa podstawa wymiaru składek (zł) 3.155,40

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia Stawka % od 1.01.2021  
(zł)

emerytalne 19,52 615,93

rentowe 8,00 252,43

Chorobowe** 2,45 77,31

wypadkowe x*) x*)

UWAGA*
1. Dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubez-

pieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, stopa procentowa składki 
wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy 
dla grup działalności, czyli 1,67%.

2. Dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do 
ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy przekazali do 
ZUS informacje ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe stopę procentową 
składki wypadkowej ustala ZUS. Natomiast dla płatników, którzy nie przekazali informacji 
ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe stopa procentowa składki wy-
padkowej wynosi tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której 
należą.

3. Dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON, bez względu na 
liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego, właściwa stopa procentowa 
składki wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok 
składkowy dla grup działalności, czyli 1,67%.

** Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekra-
czać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa 
w art. 19 ust. 10 ustawy o sus. Tak wynika z art. 20 ust. 3 ustawy o sus. Wynagrodzenie to 
w 2021 wynosi 5.259 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1061).
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19. Składki na ubezpieczenia społeczne dla opłacających je 
od obniżonej* podstawy (art. 18a ustawy o sus)

okres obowiązywania: od 1.01.2021 do 31.12.2021

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób, które prowadzą pozarolni-
czą działalność gospodarczą, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia jej 
rozpoczęcia, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia (na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsię-
biorców lub innych przepisów szczególnych). 
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 wynosi - 2.800 zł (Dz. U. z 2020 r. poz. 1596).

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi:

Okres od 1.01.2021 

Kwota 30% minimalnego wynagrodzenia (zł) 840,00

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia Stawka % od 1.01.2021
(zł)

emerytalne 19,52 163,97

rentowe 8,00 67,20

chorobowe 2,45 20,58

wypadkowe x*) 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). 
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20. Składki na ubezpieczenia społeczne dla opłacających 
tzw. mały ZUS (art. 18c ustawy o sus)

okres obowiązywania: od 1.01.2021 do 31.12.2021

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na dany rok kalendarzowy przed-
siębiorca ustala samodzielnie. W jaki sposób? Mnożąc przeciętny miesięczny dochód z po-
zarolniczej działalności gospodarczej, uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym (ob-
liczony zgodnie z art. 18c ust. 4 ustawy o sus), przez współczynnik 0,5. Otrzymany wynik 
zaokrągla się do pełnych groszy w górę (jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza) 
albo w dół (jeśli końcówka jest niższa). Tak ustalona podstawa wymiaru składek nie może 
przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodar-
ce narodowej na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. Wynagrodzenia, o których mowa, 
w 2021 wynoszą 5.259 zł i 2.800 zł.

Okres 1.01.2021 - 31.12.2021 

Składki na ubezpieczenia społeczne

Podstawa wymiaru: nie niższa niż 840 zł i nie wyższa niż 3.155,40 zł

Rodzaj ubezpieczenia: 
- emerytalne (stawka 19,52%) 
- rentowe (stawka 8%) 
- chorobowe (stawka 2,45%) 
- wypadkowe (stawka x*))

przedsiębiorca samodzielnie oblicza wymienione  
składki od ustalonej przez siebie podstawy wymiaru  
składek na ubezpieczania społeczne

UWAGA:*
Dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubez-
pieczonych stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,67% 
podstawy wymiaru.
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21. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

okres obowiązywania: od 1.01.2021 do 31.12.2021

Lp. Stawka  
ryczałtu Przychody ewidencjonowane

1 17% osiągane w zakresie wolnych zawodów

2 15%

ze świadczenia usług:
a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),
b) pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),
c) pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1),
d) magazynowania i przechowywania cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12.0), magazynowania i przechowywania towa-
rów w strefach wolnocłowych (PKWiU ex 52.10.19.0), parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-

-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wo-
dach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0),
e) licencyjnych związanych z:

- nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp. (PKWiU 58.11.60.0),
- nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.30.0),
- nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków (PKWiU 58.14.40.0),
- nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych (PKWiU 58.19.30.0),
- nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych (PKWiU 58.21.40.0),
- nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych (PKWiU 58.29.50.0),
f) związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.40.0),
g) związanych z wydawaniem:

- pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
- pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
- pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
- oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowa-
nia w trybie on-line,
h) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradz-
twem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), ob-
jętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradz-
twem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), 
związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),
i) przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0), przesyłania stru-
mieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, 
gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99),
j) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
k) związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3),
l) prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone w ramach wol-
nych zawodów,
m) firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług do-
radztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
n) architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71), innych niż świadczone w ramach wol-
nych zawodów,
o) reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73),
p) w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
q) fotograficznych (PKWiU 74.2),
r) tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
s) związanych z zatrudnieniem (PKWiU dział 78),
t) przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związa-
nych (PKWiU dział 79),
u) detektywistycznych i ochroniarskich (PKWiU dział 80), z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpo-
żarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem,
v) obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kon-
troli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU 81.10.10.0), dezynfekcji i tę-
pienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0), związanych ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie in-
dziej niesklasyfikowane (PKWiU 82.9), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), 
związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),
w) w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
x) w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKWiU ex dział 88), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, 
z wyłączeniem usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych oso-
bom niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.14), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świad-
czonych osobom dorosłym niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.15), usług pomocy społecznej bez zakwaterowa-
nia w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKWiU 88.91.11), 
usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnospraw-
ną (PKWiU 88.91.12), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci (PKWiU 88.91.13), 
pozostałych usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 88.99.19), innych niż świad-
czone w ramach wolnych zawodów,
y) kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90),
z) związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93);
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3 10%

- ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1),
- z odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:
a) środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwa-
łych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 updof, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, usta-
lona zgodnie z art. 22g updof, nie przekracza 1.500 zł,
c) składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczo-
ne do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
d) składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlega-
ją ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
e) składnikami majątku przedsiębiorstwa w spadku,
bez względu na okres ich nabycia, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, 
a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, 
i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat

4 8,5%
12,5%

do kwoty 100.000 zł oraz
od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł z tytułu:
a) o którym mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym..., tj. z tytułu otrzymanych lub postawio-
nych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świad-
czeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub in-
nych umów o podobnym charakterze,
b) o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 updof, tj. z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podob-
nym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
c) świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),
d) świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),
e) wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),
f) wynajmu i dzierżawy:

- samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),
- pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),
- środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),
- środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),
- pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),
- kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),
- motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),
- własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40), 
g) świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczone w ramach wolnych za-
wodów

5 8,5%

a) z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alko-
holu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem lp. 1, 2, 3 tiret pierwsze, 4 oraz 6-8 tabeli,
b) ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),
c) ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
d) ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultu-
ry (PKWiU dział 91),
e) z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego, 
f) prowizje uzyskane przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
g) prowizje uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
h) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 updof, tj. otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związa-
nych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej

6 5,5%

a) z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowno-
ści powyżej 2 ton,
b) prowizje uzyskane z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znacz-
ków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
c) z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 updof

7 3%

a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
b) z działalności usługowej w zakresie handlu, z zastrzeżeniem lp. 2 i 3 tiret pierwsze tabeli,
c) ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0),
d) z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych poło-
wów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,
e) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 updof,
f) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, na-
wet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, 
będących:

- środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 updof, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalo-
na zgodnie z art. 22g updof, nie przekracza 1.500 zł,

- składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy rokowi lub krótszy niż rok nie zostały zaliczo-
ne do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
g) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku

8 2% ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, o których mowa w art. 20 ust. 
1c updof
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22. Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 
na 2021

Wyszczególnienie

Przychody podatnika/spółki* za 2020  
z działalności gospodarczej

limit w euro** limit w złotych

Podatnicy uprawnieni do opłacania ryczałtu ewidencjonowanego w 2021 r.

prowadzący działalność wyłącznie samodzielnie 2.000.000 9.030.600

prowadzący działalność wyłącznie w formie spółki 2.000.000 9.030.600

prowadzący działalność jednocześnie:

- samodzielnie oraz 2.000.000 9.030.600

- w formie spółki 2.000.000 9.030.600

Podatnicy uprawnieni do kwartalnego opłacania ryczałtu ewidencjonowanego w 2021 r.

prowadzący działalność wyłącznie samodzielnie 200.000 903.060

prowadzący działalność wyłącznie w formie spółki 200.000 903.060

* Za podatnika uważa się osobę fizyczną oraz przedsiębiorstwo w spadku, a za spółkę - spółkę cywilną osób fizycznych, spółkę cy-
wilną osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółkę jawną osób fizycznych.

** Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień ro-
boczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z tabelą NBP nr 192/A/NBP/2020, średni kurs NBP 1 euro w dniu  
1 października 2020 r. wyniósł 4,5153 zł.
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23. Limity do ryczałtów przychodów ewidencjonowanych  
na 2021

1. Podatnicy, którzy rozpoczną w  2021 prowadzenie pozarolniczej działalności gospodar-
czej i wybiorą opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, opłacają 
w tym roku ryczałt ewidencjonowany - bez względu na wysokość przychodów. Ponadto 
podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności, o których mowa w art. 7 ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą opłacać ryczałt kwartalnie.

2. Podane limity mają odpowiednie zastosowanie również przy wyborze  opodatkowania 
ryczałtem ewidencjonowanym przychodów: 

• ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych, przetworzonych w sposób inny niż prze-
mysłowy, o których mowa w art. 20 ust. 1c updof.,

• osiągniętych w ramach wspólnej własności, wspólnego posiadania, wspólnego użytko-
wania upraw, hodowli lub chowu lub w ramach wspólnego przedsięwzięcia.

Tak wynika z art. 6 ust. 1d i 7 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 
ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021.

24. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

okres obowiązywania: od 01.01.2021 do 31.12.2021

157.770 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1061)
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25. Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru  
zasiłku chorobowego dla celów obliczenia 

okres obowiązywania: od 1.01.2021 do 31.03.2021

Okres 1.01.2021 - 31.03.2021

Wskaźnik (%) 97,0%

Źródło: (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1056)

UWAGA:
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego podlega waloryzacji w kwartale, w którym 
wskaźnik przekracza 100%.

26. Kwota ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego  
po ustaniu zatrudnienia

okres obowiązywania: od 1.12.2020 do 28.02.2021

Okres 1.12.2020 - 28.02.2021 

Kwota 5.168,93 zł 

Źródło (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1030) 
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27. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego/świadczenia 
rehabilitacyjnego przysługującego za okres po ustaniu 
tytułu ubezpieczenia chorobowego

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego przysługującego 
za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota wy-
nosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od 
3. miesiąca kwartału kalendarzowego, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych.
Powyższe ma zastosowanie także do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego 
z ubezpieczenia wypadkowego.

PODSTAWA PRAWNA: art. 46 i 47 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870) 
oraz art. 7 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205)

28. Świadczenia opiekuńcze

okres obowiązywania: od 1.01.2021

Okres od 1.11.2019 

Zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy 620 zł

Podstawa prawna: (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497)

Okres od 1.01.2021 

Świadczenie pielęgnacyjne 1.971 zł

Podstawa prawna: (Mon. Pol.  z 2020 r. poz. 1031)
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29. Graniczna kwota przychodu wpływająca  
na zawieszenie renty socjalnej 

okres obowiązywania: od 1.12.2020 do 28.02.2021

Okres 1.12.2020 - 28.02.2021 

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 3.618,30 zł

podstawa prawna: (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1054)

30. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji  
Osób Niepełnosprawnych

okres obowiązywania: od 1.12.2020 do 28.02.2021

Okres 1.12.2020 - 28.02.2021 

Kwota 5.168,93 zł

Podstawa prawna: (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1030)

UWAGA!
Pracodawca, zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar 
czasu pracy, jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON. Dokonuje ich w wy-
sokości kwoty, która stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowni-
ków, odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem, zapewniającym osiągnięcie wskaźnika 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób 
niepełnosprawnych. Dlatego do obliczenia wpłat na PFRON w danym okresie przyjmuje się 
ww. kwotę.

PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) - art. 2 pkt 4 oraz art. 21 
ust. 1.
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31. Kwoty przychodu wpływające  
na zawieszalność świadczeń

Okres od 1.12.2020 do 28.02.2021 

70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 3.618,30 zł

130% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 6.719,70 zł

Podstawa prawna: (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1055)

Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Okres  od 1.03.2020 r. 

Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy  620,37 zł 

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy  465,31 zł

Renta rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba  527,35 zł 

Źródło:  (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 197)

UWAGA: 
Przepisów dotyczących „zawieszalności” świadczeń nie stosuje się do emerytów,  
którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny.
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32. Kwoty wolne od potrąceń dla pracowników 
pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych,  
nieobjętych PPK, przy zastosowaniu podatku 17%:

Rodzaj  
potrącenia

Wymiar  
etatu

KUP 250 zł, 
PIT-2

KUP 250 zł, 
bez PIT-2

KUP 300 zł, 
PIT-2

KUP 300 zł, 
bez PIT-2

Potrącanie sum egzekwowanych  
na mocy tytułów wykonawczych  
na pokrycie należności innych niż  
świadczenia alimentacyjne oraz  
dobrowolne potrącenia na rzecz  
pracodawcy

(100% wynagrodzenia minimalnego  
po odliczeniach składkowo-podatkowych)

cały etat 2.061,67 2.017,67 2.069,67 2.026,67

1/4 etatu 587,61 536,67 596,11 547,35

1/3 etatu 754,78 700,89 763,28 709,89

1/2 etatu 1.074,33 1.030,33 1.082,33 1.038,33

3/4 etatu 1.568,00 1.524,00 1.576,00 1.532,00

 Potrącanie zaliczek pieniężnych  
udzielonych pracownikowi

(75% wynagrodzenia minimalnego  
po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar  
etatu

KUP 250 zł, 
PIT-2

KUP 250 zł, 
bez PIT-2

KUP 300 zł, 
PIT-2

KUP 300 zł, 
bez PIT-2

cały etat 1.546,25 1.513,25 1.552,25 1.520,00

1/4 etatu 440,71 402,50 447,08 410,51

1/3 etatu 566,09 525,67 572,46 532,42

1/2 etatu 805,75 772,75 811,75 778,75

3/4 etatu 1.176,00 1.143,00 1.182,00 1.149,00

Potrącanie kar pieniężnych

(90% wynagrodzenia minimalnego  
po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar  
etatu

KUP 250 zł, 
PIT-2

KUP 250 zł, 
bez PIT-2

KUP 300 zł, 
PIT-2

KUP 300 zł, 
bez PIT-2

cały etat 1.855,50 1.815,90 1.862,70 1.824,00

1/4 etatu 528,85 483,00 536,50 492,62

1/3 etatu 679,30 630,80 686,95 638,90

1/2 etatu 966,90 927,30 974,10 934,50

3/4 etatu 1.411,20 1.371,60 1.418,40 1.378,80
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Dobrowolne potrącenia inne niż  
te na rzecz pracodawcy

(80% wynagrodzenia minimalnego  
po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wy-
miar etatu

KUP 250 zł, 
PIT-2

KUP 250 zł, 
bez PIT-2

KUP 300 zł, 
PIT-2

KUP 300 zł, 
bez PIT-2

cały etat 1.649,34 1.614,14 1.655,74 1.621,34

1/4 etatu 470,09 429,34 476,89 437,88

1/3 etatu 603,82 560,71 610,62 567,91

1/2 etatu 859,46 824,26 865,86 830,66

3/4 etatu 1.254,40 1.219,20 1.260,80 1.225,60
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33. Kwoty wolne od potrąceń dla pracowników 
pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, objętych PPK 
(przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez 
pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji 
pracownika – 2% i jest naliczana od kwoty 2.800 zł),  
przy zastosowaniu podatku 17%:

Rodzaj potrącenia Wymiar  
etatu

KUP 250 zł, 
PIT-2

KUP 250 zł, 
bez PIT-2

KUP 300 zł, 
PIT-2

KUP 300 zł, 
bez PIT-2

Potrącanie sum egzekwowanych  
na mocy tytułów wykonawczych  
na pokrycie należności innych niż  
świadczenia alimentacyjne oraz  
dobrowolne potrącenia na rzecz  
pracodawcy

(100% wynagrodzenia minimalnego  
po odliczeniach składkowo-podatkowych)

cały etat 1.998,67 1.954,67 2.006,67 1.962,67

1/4 etatu 571,61 520,67 580,11 531,35

1/3 etatu 734,11 680,22 742,61 688,22

1/2 etatu 1.042,33 998,33 1.050,33 1.007,33

3/4 etatu 1.520,00 1.476,00 1.529,00 1.485,00

 
Potrącanie zaliczek pieniężnych  
udzielonych pracownikowi

(75% wynagrodzenia minimalnego  
po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar  
etatu

KUP 250 zł, 
PIT-2

KUP 250 zł, 
bez PIT-2

KUP 300 zł, 
PIT-2

KUP 300 zł, 
bez PIT-2

cały etat 1.499,00 1.466,00 1.505,00 1.472,00

1/4 etatu 428,71 390,50 435,08 398,51

1/3 etatu 550,58 510,17 556,96 516,17

1/2 etatu 781,75 748,75 787,75 755,50

3/4 etatu 1.140,00 1.107,00 1.146,75 1.113,75

Potrącanie kar pieniężnych

(90% wynagrodzenia minimalnego 
 po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar  
etatu

KUP 250 zł, 
PIT-2

KUP 250 zł, 
bez PIT-2

KUP 300 zł, 
PIT-2

KUP 300 zł, 
bez PIT-2

cały etat 1.798,80 1.759,20 1.806,00 1.766,40

1/4 etatu 514,45 468,60 522,10 478,22

1/3 etatu 660,70 612,20 668,35 619,40

1/2 etatu 938,10 898,50 945,30 906,60

3/4 etatu 1.368,00 1.328,40 1.376,10 1.336,50
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Dobrowolne potrącenia inne niż  
te na rzecz pracodawcy

(80% wynagrodzenia minimalnego  
po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar  
etatu

KUP 250 zł, 
PIT-2

KUP 250 zł, 
bez PIT-2

KUP 300 zł, 
PIT-2

KUP 300 zł, 
bez PIT-2

cały etat 1.598,94 1.563,74 1.605,34 1.570,14

1/4 etatu 457,29 416,54 464,09 425,08

1/3 etatu 587,29 544,18 594,09 550,58

1/2 etatu 833,86 798,66 840,26 805,86

3/4 etatu 1.216,00 1.180,80 1.223,20 1.188,00
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34. Kwoty wolne od potrąceń dla pracowników nieobjętych 
PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych,  
przy zastosowaniu ,,zerowego PIT”:

Rodzaj potrącenia Wymiar 
etatu

KUP 250 zł, 
PIT-2

KUP 250 zł, 
bez PIT-2

KUP 300 zł, 
PIT-2

KUP 300 zł, 
bez PIT-2

Potrącanie sum egzekwowanych  
na mocy tytułów wykonawczych  
na pokrycie należności innych niż  
świadczenia alimentacyjne oraz  
dobrowolne potrącenia na rzecz  
pracodawcy

(100% wynagrodzenia minimalnego  
po odliczeniach składkowo-podatkowych)

cały etat 2.198,67 2.198,67 2.198,67 2.198,67

1/4 etatu 587,61 549,67 596,11 552,35

1/3 etatu 754,78 732,89 763,28 732,89

1/2 etatu 1.099,33 1.099,33 1.099,33 1.099,33

3/4 etatu 1.649,00 1.649,00 1.649,00 1.649,00

Potrącanie zaliczek pienięż-
nych udzielonych pracownikowi

(75% wynagrodzenia minimalnego  
po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar  
etatu

KUP 250 zł, 
PIT-2

KUP 250 zł, 
bez PIT-2

KUP 300 zł, 
PIT-2

KUP 300 zł, 
bez PIT-2

cały etat 1.649,00 1.649,00 1.649,00 1.649,00

1/4 etatu 440,71 412,25 447,08 414,26

1/3 etatu 566,09 549,67 572,46 549,67

1/2 etatu 824,50 824,50 824,50 824,50

3/4 etatu 1.236,75 1.236,75 1.236,75 1.236,75

Potrącanie kar pieniężnych

(90% wynagrodzenia minimalnego po  
odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar  
etatu

KUP 250 zł, 
PIT-2

KUP 250 zł, 
bez PIT-2

KUP 300 zł, 
PIT-2

KUP 300 zł, 
bez PIT-2

cały etat 1.978,80 1.978,80 1.978,80 1.978,80

1/4 etatu 528,85 494,70 536,50 497,12

1/3 etatu 679,30 659,60 686,95 659,60

1/2 etatu 989,40 989,40 989,40 989,40

3/4 etatu 1.484,10 1.484,10 1.484,10 1.484,10
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Dobrowolne potrącenia inne niż  
te na rzecz pracodawcy

(80% wynagrodzenia minimalnego po  
odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar  
etatu

KUP 250 zł, 
PIT-2

KUP 250 zł, 
bez PIT-2

KUP 300 zł, 
PIT-2

KUP 300 zł, 
bez PIT-2

cały etat 1.758,94 1.758,94 1.758,94 1.758,94

1/4 etatu 470,09 439,74 476,89 441,88

1/3 etatu 603,82 586,31 610,62 586,31

1/2 etatu 879,46 879,46 879,46 879,46

3/4 etatu 1.319,20 1.319,20 1.319,20 1.319,20
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35. Kwoty wolne od potrąceń dla pracowników 
pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, objętych PPK, 
przy zastosowaniu ,,zerowego PIT” (przy założeniu,  
że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę 
wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%  
i jest naliczana od kwoty 2.800 zł), przy zastosowaniu 
podatku 17%:

Rodzaj potrącenia Wymiar  
etatu

KUP 250 zł, 
PIT-2

KUP 250 zł, 
bez PIT-2

KUP 300 zł, 
PIT-2

KUP 300 zł, 
bez PIT-2

Potrącanie sum egzekwowanych  
na mocy tytułów wykonawczych  
na pokrycie należności innych niż  
świadczenia alimentacyjne oraz  
dobrowolne potrącenia na rzecz  
pracodawcy

(100% wynagrodzenia minimalnego  
po odliczeniach składkowo-podatkowych)

cały etat 2.142,67 2.142,67 2.142,67 2.142,67

1/4 etatu 573,61 535,67 582,11 538,35

1/3 etatu 736,11 714,22 744,61 714,22

1/2 etatu 1.071,33 1.071,33 1.071,33 1.071,33

3/4 etatu 1.607,00 1.607,00 1.607,00 1.607,00

Potrącanie zaliczek pieniężnych  
udzielonych pracownikowi

(75% wynagrodzenia minimalnego  
po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar  
etatu

KUP 250 zł, 
PIT-2

KUP 250 zł, 
bez PIT-2

KUP 300 zł, 
PIT-2

KUP 300 zł, 
bez PIT-2

cały etat 1.607,00 1.607,00 1.607,00 1.607,00

1/4 etatu 430,21 401,75 436,58 403,76

1/3 etatu 552,08 535,67 558,46 535,67

1/2 etatu 803,50 803,50 803,50 803,50

3/4 etatu 1.205,25 1.205,25 1.205,25 1.205,25

Potrącanie kar pieniężnych

(90% wynagrodzenia minimalnego  
po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar  
etatu

KUP 250 zł, 
PIT-2

KUP 250 zł, 
bez PIT-2

KUP 300 zł, 
PIT-2

KUP 300 zł, 
bez PIT-2

cały etat 1.928,40 1.928,40 1.928,40 1.928,40

1/4 etatu 516,25 482,10 523,90 484,52

1/3 etatu 662,50 642,80 670,15 642,80

1/2 etatu 964,20 964,20 964,20 964,20

3/4 etatu 1.446,30 1.446,30 1.446,30 1.446,30
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Dobrowolne potrącenia inne niż  
te na rzecz pracodawcy

(80% wynagrodzenia minimalnego  
po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar  
etatu

KUP 250 zł, 
PIT-2

KUP 250 zł, 
bez PIT-2

KUP 300 zł, 
PIT-2

KUP 300 zł, 
bez PIT-2

cały etat 1.714,14 1.714,14 1.714,14 1.714,14

1/4 etatu 458,89 428,54 465,69 430,68

1/3 etatu 588,89 571,38 595,69 571,38

1/2 etatu 857,06 857,06 857,06 857,06

3/4 etatu 1.285,60 1.285,60 1.285,60 1.285,60



iPersonel & Kadry w pigułce

33

Nowe stawki 2021 

36. Przykłady wyliczeń kwot wolnych od potrąceń

PRZYKŁAD 1 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia 2021 r., skalkulowane przy zastoso-
waniu podatku 17% na bazie płacy minimalnej 2.800 zł (przy założeniu, że pracownik nie jest 
objęty PPK i pracuje na pełny etat) powinny zostać wyliczone w następujący sposób:

Podstawowe KUP:

Lp. Wyszczególnienie KUP 250 zł, 
PIT-2

KUP 250 zł, 
bez PIT-2

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę 2.800,00 zł 2.800,00 zł

2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 2.800,00 zł 2.800,00 zł

3. Składka na ubezpieczenie emerytalne  
(Poz. 2 × 9,76%) 273,28 zł 273,28 zł

4. Składka na ubezpieczenia rentowe  
(Poz. 2 × 1,5%) 42,00 zł 42,00 zł

5. Składka na ubezpieczenie chorobowe  
(Poz. 2 × 2,45%) 68,60 zł 68,60 zł

6. Suma składek na ubezpieczenie społeczne  
(Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5) 383,88 zł 383,88 zł

7. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  
(Poz. 2 – poz. 6) 2.416,12 zł 2.416,12 zł

8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne  
(Poz. 7 × 9%) 217,45 zł 217,45 zł

9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku  
(Poz. 7 × 7,75%) 187,25 zł 187,25 zł

10. Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł 250,00 zł

11. Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę 0,00 zł 0,00 zł

12. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych  
(Poz. 1 – poz. 6 – poz. 10 + poz. 11) 2.166,00 zł 2.166,00 zł

13. Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 43,76 zł 0,00 zł

14. Zaliczka na podatek  
(Poz. 12 × 17%) – poz. 13) 324,46 zł 368,22 zł

15. Zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu do pełnych złotych  
(Poz. 14 – poz. 9) 137,00 zł 181,00 zł

16. Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego 0,00 zł 0,00 zł
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17.

Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowa-
nych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż  
świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)  
(Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 15 – poz. 16)

2.061,67 zł 2.017,67 zł

18.
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)  
(poz. 17 x 90%)

1.855,50 zł 1.815,90 zł

19.

Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych  
na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych) 
(poz. 17 x 80%)

1.649,34 zł 1.614,14 zł

20.

Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych  
udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)  
(poz. 17 x 75%)

1.546,25 zł 1.513,25 zł
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Podwyższone KUP:

Lp. Wyszczególnienie KUP 300 zł, 
PIT-2

KUP 300 zł, 
bez PIT-2

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę 2.800,00 zł 2.800,00 zł

2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 2.800,00 zł 2.800,00 zł

3. Składka na ubezpieczenie emerytalne 
(Poz. 2 × 9,76%) 273,28 zł 273,28 zł

4. Składka na ubezpieczenia rentowe 
(Poz. 2 × 1,5%) 42,00 zł 42,00 zł

5. Składka na ubezpieczenie chorobowe 
(Poz. 2 × 2,45%) 68,60 zł 68,60 zł

6. Suma składek na ubezpieczenie społeczne 
(Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5) 383,88 zł 383,88 zł

7. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 
(Poz. 2 – poz. 6) 2.416,12 zł 2.416,12 zł

8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne 
(Poz. 7 × 9%) 217,45 zł 217,45 zł

9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku 
(Poz. 7 × 7,75%) 187,25 zł 187,25 zł

10. Koszty uzyskania przychodu 300,00 zł 300,00 zł

11. Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę 0,00 zł 0,00 zł

12. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 
(Poz. 1 – poz. 6 – poz. 10 + poz. 11) 2.116,00 zł 2.116,00 zł

13. Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 43,76 zł 0,00 zł

14. Zaliczka na podatek
(Poz. 12 × 17%) – poz. 13) 315,96 zł 359,72 zł

15. Zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu do pełnych złotych 
(Poz. 14 – poz. 9) 129,00 zł 172,00 zł

16. Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego 0,00 zł 0,00 zł

17.

Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowa-
nych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż  
świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)  
(Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 15 – poz. 16)

2.069,67 zł 2.026,67 zł

18.
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)  
(poz. 17 x 90%)

1.862,70 zł 1.824,00 zł

19.

Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych  
na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych) 
(poz. 17 x 80%)

1.655,74 zł 1.621,34 zł

20.

Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych  
udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)  
(poz. 17 x 75%)

1.552,25 zł 1.520,00 zł
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Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia 2021 (z PPK)

PRZYKŁAD 2

Poniżej wyliczenie kwot wolnych od potrąceń obowiązujących w 2021, obliczone przy zasto-
sowaniu podatku 17%, na bazie płacy minimalnej 2.800 zł, przy założeniu, że pracownik pra-
cuje na pełny etat i jest objęty PPK, a wpłata na PPK (1,5% finansowana przez pracodawcę 
i 2% pokrywana z pensji pracownika) naliczana jest od kwoty 2.800 zł.

Podstawowe KUP:

Lp. Wyszczególnienie KUP 250 zł, 
PIT-2

KUP 250 zł, 
bez PIT-2

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę 2.800,00 zł 2.800,00 zł

2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 2.800,00 zł 2.800,00 zł

3. Składka na ubezpieczenie emerytalne 
(Poz. 2 × 9,76%) 273,28 zł 273,28 zł

4. Składka na ubezpieczenia rentowe 
(Poz. 2 × 1,5%) 42,00 zł 42,00 zł

5. Składka na ubezpieczenie chorobowe 
(Poz. 2 × 2,45%) 68,60 zł 68,60 zł

6. Suma składek na ubezpieczenie społeczne 
(Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5) 383,88 zł 383,88 zł

7. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 
(Poz. 2 – poz. 6) 2.416,12 zł 2.416,12 zł

8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne 
(Poz. 7 × 9%) 217,45 zł 217,45 zł

9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku 
(Poz. 7 × 7,75%) 187,25 zł 187,25 zł

10. Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł 250,00 zł

11. Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę 
(1,5% x 2.800 zł) 42,00 zł 42,00 zł

12. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych  
(Poz. 1 – poz. 6 – poz. 10 + poz. 11) 2.208,00 zł 2.208,00 zł

13. Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 43,76 zł 0,00 zł

14. Zaliczka na podatek 
(Poz. 12 × 17%) – poz. 13) 331,60 zł 375,36 zł

15. Zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu do pełnych złotych  
(Poz. 14 – poz. 9) 144,00 zł 188,00 zł

16. Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego (2% x 2.800 zł) 56,00 zł 56,00 zł
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17.

Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowa-
nych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż  
świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)  
(Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 15 – poz. 16)

1.998,67 zł 1.954,67 zł

18.
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)  
(poz. 17 x 90%)

1.798,80 zł 1.759,20 zł

19.

Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych  
na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych) 
(poz. 17 x 80%)

1.598,94 zł 1.563,74 zł

20.

Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych  
udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)  
(poz. 17 x 75%)

1.499,00 zł 1.466,00 zł
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PRZYKŁAD 3 

Poniżej wyliczenie kwot wolnych od potrąceń obowiązujących w 2021, obliczone przy zasto-
sowaniu podatku 17%, na bazie płacy minimalnej 2.800 zł, przy założeniu, że pracownik pra-
cuje na pełny etat i jest objęty PPK, a wpłata na PPK (1,5% finansowana przez pracodawcę 
i 2% pokrywana z pensji pracownika) naliczana jest od kwoty 2.800 zł.

Podwyższone KUP:

Lp. Wyszczególnienie KUP 300 zł, 
PIT-2

KUP 300 zł, 
bez PIT-2

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę 2.800,00 zł 2.800,00 zł

2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 2.800,00 zł 2.800,00 zł

3. Składka na ubezpieczenie emerytalne  
(Poz. 2 × 9,76%) 273,28 zł 273,28 zł

4. Składka na ubezpieczenia rentowe  
(Poz. 2 × 1,5%) 42,00 zł 42,00 zł

5. Składka na ubezpieczenie chorobowe  
(Poz. 2 × 2,45%) 68,60 zł 68,60 zł

6. Suma składek na ubezpieczenie społeczne  
(Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5) 383,88 zł 383,88 zł

7. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  
(Poz. 2 – poz. 6) 2.416,12 zł 2.416,12 zł

8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne  
(Poz. 7 × 9%) 217,45 zł 217,45 zł

9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku  
(Poz. 7 × 7,75%) 187,25 zł 187,25 zł

10. Koszty uzyskania przychodu 300,00 zł 300,00 zł

11. Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę (1,5% x 2.800 zł) 42,00 zł 42,00 zł

12. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych  
(Poz. 1 – poz. 6 – poz. 10 + poz. 11) 2.158,00 zł 2.158,00 zł

13. Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 43,76 zł 0,00 zł

14. Zaliczka na podatek  
(Poz. 12 × 17%) – poz. 13) 323,10 zł 366,86 zł

15. Zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu do pełnych złotych  
(Poz. 14 – poz. 9) 136,00 zł 180,00 zł

16. Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego (2% x 2.800 zł) 56,00 zł 56,00 zł

17.

Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowa-
nych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż  
świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)  
(Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 15 – poz. 16)

2.006,67 zł 1.962,67 zł
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18.
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)  
(poz. 17 x 90%)

1.806,00 zł 1.766,40 zł

19.

Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych  
na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych) 
(poz. 17 x 80%)

1.605,34 zł 1.570,14 zł

20.

Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych  
udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)  
(poz. 17 x 75%)

1.505,00 zł 1.472,00 zł
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Kwoty wolne od potrąceń przy ,,zerowym PIT”

PRZYKŁAD 4

Wyliczenie kwoty wolnej od potrąceń dla pełnoetatowego pracownika nieobjętego PPK ko-
rzystającego z ,,zerowego PIT” w 2021:

Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł)

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę 2.800,00

2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 2.800,00

3. Składka na ubezpieczenie emerytalne  
(Poz. 2 × 9,76%) 273,28

4. Składka na ubezpieczenia rentowe  
(Poz. 2 × 1,5%) 42,00

5. Składka na ubezpieczenie chorobowe  
(Poz. 2 × 2,45%) 68,60

6. Suma składek na ubezpieczenie społeczne  
(Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5) 383,88

7. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  
(Poz. 2 – poz. 6) 2.416,12

8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne  
Poz. 7 × 9%) 217,45

9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku 0,00

10. Koszty uzyskania przychodu 0,00

11. Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę  
(1,5% x 2.800 zł) 0,00

12. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00

13. Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 0,00

14. Zaliczka na podatek 0,00

15. Zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu do pełnych złotych  
(Poz. 14 – poz. 9) 0,00

16. Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego (2% x 2.800 zł) 0,00

17.

Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowa-
nych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż  
świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)  
(Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 15 – poz. 16)

2.198,67

18.
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)  
(poz. 17 x 90%)

1.978,80
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19.

Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych  
na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych) 
(poz. 17 x 80%)

1.758,94

20.

Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych  
udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)  
(poz. 17 x 75%)

1.649,00
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PRZYKŁAD 5 

Wyliczenie kwoty wolnej od potrąceń dla pracownika pełnoetatowego korzystającego  
z zerowego PIT” w 2021 z uwzględnieniem wpłaty na PPK (naliczonej od kwoty 2.800 zł przy 
założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana 
z pensji pracownika – 2%):

Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł)

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę 2.800,00

2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 2.800,00

3. Składka na ubezpieczenie emerytalne  
(Poz. 2 × 9,76%) 273,28

4. Składka na ubezpieczenia rentowe  
(Poz. 2 × 1,5%) 42,00

5. Składka na ubezpieczenie chorobowe  
(Poz. 2 × 2,45%) 68,60

6. Suma składek na ubezpieczenie społeczne  
(Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5) 383,88

7. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  
(Poz. 2 – poz. 6) 2.416,12

8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne  
(Poz. 7 × 9%) 217,45

9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku 0,00

10. Koszty uzyskania przychodu 0,00

11. Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę  
(1,5% x 2.800 zł) 42,00

12. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00

13. Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 0,00

14. Zaliczka na podatek 0,00

15. Zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu do pełnych złotych  
(Poz. 14 – poz. 9) 0,00

16. Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego (2% x 2.800 zł) 56,00

17.

Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowa-
nych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż  
świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)  
(Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 15 – poz. 16)

2.142,67

18.
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)  
(poz. 17 x 90%)

1.928,40
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19.

Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych  
na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych) 
(poz. 17 x 80%)

1.714,14

20.

Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych  
udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)  
(poz. 17 x 75%)

1.607,00
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37. Wyższe kwoty wolne od potrąceń z powodu COVID-19

Od 16 maja 2020 obowiązuje nowa reguła (wprowadzona w ramach tarczy 3.0). W jej myśl 
kwoty zwolnione z egzekucji określone w art. 871 § 1 Kodeksu pracy ulegają zwiększeniu o 25% 
na każdego członka rodziny, który nie osiąga dochodów i jest na utrzymaniu pracownika. 
Z rozwiązania można skorzystać, jeśli pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek 
rodziny stracił źródło dochodu z powodu działań, mających na celu zapobieganie epidemii.

Jeżeli pracownikowi zredukowano wskutek epidemii koronawirusa płacę np. w okresie 
od początku maja do końca lipca 2020 r., to wynagrodzenie, przysługujące za ten okres, 
podlega zwiększonej ochronie. Wówczas nie ma znaczenia, kiedy zostanie faktycznie 
pracownikowi wypłacone. Dla przykładu, jeśli wynagrodzenie lipcowe zostanie przelane na 
konto podwładnego w sierpniu (czy nawet w późniejszym terminie), to nadal powinno ono 
być chronione wyższą kwotą wolną od potrąceń, dzięki tarczy 3.0.
 

Potrącenia z umowy zlecenia w 2021 
Do wynagrodzeń zleceniobiorców-dłużników należy wprost stosować przepisy Kodeksu pra-
cy o granicy potrącenia i kwocie wolnej od potrąceń.
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38. Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń 
emerytalno-rentowych od 1 marca 2020

Rodzaj świadczenia Kwota

emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 1200,00 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 900,00 zł

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem  
lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 1440,00 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem l 
ub chorobą zawodową 1080,00 zł

Od 1 marca 2020 wynoszą:

Rodzaj dodatku Kwota

dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie 229,91 zł

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy  
i samodzielnej egzystencji 344,87 zł

dodatek dla sieroty zupełnej 432,12 zł

dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego 229,91 zł

dodatek kompensacyjny 34,49 zł

świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo  
zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania  
rud uranu i batalionach budowlanych

229,91 zł

świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy  
przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR  

– w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

od 11,53 zł  
do 229,91 zł
 

dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego 880,26 zł
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39. Kwota bazowa

od 1 marca 2020 wynosi 4294,67 zł

Renta socjalna od 1 marca 2020 wynosi 1200,00 zł

Prawo do renty socjalnej zawiesza się, jeżeli zostały osiągnięte przychody w łącznej 
kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalen-
darzowy.
W związku z tym kwota przychodu uzasadniająca zawieszanie rent socjalnych 
wynosi w okresie:
od 1 grudnia 2020 do 28 lutego 2021 - 3618,30 zł.

Świadczenie przedemerytalne od 1 marca 2020 - 1210,99 zł



iPersonel – Twój system  
do zadań specjalnych
System kadrowo-płacowy iPersonel jest w pełni gotowy na kolejny rok wy-
zwań, których z pewnością nie zabraknie w dziale HR. Nieustannie pracujemy 
nad tym, by oprogramowanie było na bieżąco aktualizowane i rozwijane. 
Gdy pracujesz z systemem kadrowo-płacowym iPersonel masz pewność, że 
wszystkie wskaźniki i stawki są zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawnymi. Dbamy, aby iPersonel był dopracowany nie tylko pod względem 
technicznym i prawnym. Wiemy, że pozytywne doświadczenia użytkownika 
są równie ważne. 
Z chęcią zaprezentujemy Ci wszystkie możliwości naszego oprogramowania 
HR iPersonel. 

Wejdź na stronę www.ipersonel.pl 
i umów się na prezentację.

http://www.ipersonel.pl
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