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MINIMALNE WYNAGRODZENIE
 od 01.01. do 31.12.2013 r. (wzrost o 6,7% w stosunku do 2012 r.) 1.600,00 zł
 od 01.01. do 31.12.2012 r. (wzrost o 8,2% w stosunku do 2011 r.) 1.500,00 zł
Uwaga! Minimalne wynagrodzenie przy stażu pracownika do 1 roku może być obniżone do 80%.

NAJNIŻSZE WYNAGRODZENIE
 od 01.01.2001 r. (bezterminowo)  760,00 zł

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE (W KWARTALE)
 w I kw. 2013 r. – 3.740,05 zł  w II kw. 2013 r. – 3.612,51 zł

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE W GOSPODARCE NARODOWEJ (ZA ROK)
 2012 r. – 3.521,67 zł (wzrost o 3,3% w stosunku do 2011 r.)  2013 r. (plan. w ustawie budżetowej) – 3.713 zł

PRZECIĘTNE MIES. WYNAGR. W SEKTORZE PRZEDSIĘB. Z ZYSKIEM (BEZ ZYSKU)
 w I kw. 2013 r. – 3.740,79 zł (3.740,18 zł)  w II kw. 2013 r. – 3.788,25 zł (3.785,38 zł)

KWOTA BAZOWA (od 01.03.2013 r. do 28.02.2014 r.)
 3.080,84 zł (wzrost do poprzedniej o 3,6%)    24% kwoty bazowej to 739,40 zł

WSKAŹNIK WALORYZACJI EMERYTUR I RENT ORAZ ZASIŁKÓW 
I ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH

 od 01.03.2013 (dla świadczeń przyznanych do 28.02.2013 r.) wzrost o 4% 

LIMITY DOPUSZCZALNYCH MIESIĘCZNYCH PRZYCHODÓW DLA EMERYTÓW 
I RENCISTÓW (70% i 130% PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA) 

 Miesięcznie w roku 2013
– od 01.01.2013 do 28.02. 2013 r. 2.457,20 zł (70%)  4.563,30 zł (130%)
– od 01.03.2013 do 31.05. 2013 r. 2.583,30 zł (70%)  4.797,40 zł (130%)
– od 01.06.2013 do 31.08. 2013 r. 2.618,10 zł (70%)  4.862,10 zł (130%)
– od 01.09.2013 do 30.11. 2013 r. 2.528,80 zł (70%)  4.696,30 zł (130%)

UWAGA! Przychody emeryta (do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego) i rencisty (bez względu na wiek) przekraczające podane wyżej 
wielkości powodują odpowiednio zmniejszenie (przekroczenie 70%) bądź zawieszenie emerytury, renty (przekroczenie 130%).

KWOTY MAKSYMALNEGO ZMNIEJSZENIA EMERYTURY I RENTY PRZY OSIĄGANIU PRZYCHODU 
POWYŻEJ 70% DO 130% PRZECIĘT. WYNAGR. (od 1.03.2013 r. do 28.02.2014 r.) 

 dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy  549,12 zł
 dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy  411,87 zł
 dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba  466,78 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE
 Zasiłki rodzinne w zależności od wieku dziecka miesięcznie na dziecko (od 01.11.2012 r.): 
– do ukończenia 5 lat – 77,00 zł      – powyżej 5 do 18 lat – 106,00 zł      – powyżej 18 do 24 lat – 115,00 zł
 Dodatki do zasiłku rodzinnego (od 01.11.2009 r.) z tytułu:
– urodzenia dziecka (jednorazowo, w zależności od dochodu)  1.000,00 zł 
– wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (na każde i następne dziecko uprawnione do dodatku rodzinnego)  80,00 zł 
– opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego (miesięcznie)  400,00 zł
– samotnego wychowywania dziecka (miesięcznie na dziecko nie więcej niż 340 zł na wszystkie):
  pełnosprawnego  170,00 zł
  niepełnosprawnego (miesięcznie na dziecko nie więcej niż 500 zł na wszystkie)  250,00 zł
– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (miesięcznie na dziecko): 
  w wieku do ukończenia 5. roku życia  60,00 zł 
  w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia  80,00 zł
– rozpoczęcia roku szkolnego (raz w roku na dziecko – we wrześniu)  100,00 zł
– nauki dziecka w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej poza miejscem 
  zamieszkania (miesięcznie na dziecko przez 10 miesięcy – od września do czerwca następnego roku): 
  jeżeli mieszka i uczy się poza szkołą (np. stancja)  90,00 zł 
  jeżeli dojeżdża do miejscowości, w której znajduje się szkoła  50,00 zł
 Świadczenie pielęgnacyjne – miesięcznie – w zależności od dochodu (od 01.11.2009 r.) 520,00 zł
 Zasiłek pielęgnacyjny – miesięcznie – w zależności od dochodu (od 01.11.2009 r.) 153,00 zł
 Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – tzw. „becikowe” (od 01.01.2013 r. – w zależności 
   od dochodu, tj. jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1.922 zł)) 1.000,00 zł
Uwaga! w okresie od 01.11.2012 r. do 31.10.2014 r. wysokość dochodów, w przeliczeniu na osobę w rodzinie (dochód z 2011 r. 
– w okresie zasiłkowym od 01.11.2012 r. do 31.10.2013 r. oraz dochód z 2012 r. W okresie zasiłkowym od 01.11.2013 do 31.10.2014 r.) 
uprawniających do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku, nie mogą przekroczyć kwoty 539,00 zł (netto) lub 623,00 zł 
(netto) gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

INNE ZASIŁKI
 Zasiłek pogrzebowy (od 01.03.2011 r.)  4.000 zł
 Zasiłek dla bezrobotnych (przyznawane od 01.06. 2013 r. do 31.05.2014 r.): 
  przez pierwsze trzy miesiące:
   – podstawowy (100%) 823,60 zł     – obniżony (80%) 658,90 zł  – podwyższony (120%) 988,30 zł
  w kolejnych miesiącach:
   – podstawowy (100%) 646,70 zł     – obniżony (80%) 517,40 zł  – podwyższony (120%) 776,00 zł
 Świadczenie przedemerytalne (przyznawane od 1.03.2013 r. do 28.02.2014 r.)  975,78 zł
 Świadczenie i zasiłki przedemerytalne (przyznane przed 1.03.2013 r.) zwiększane są (od 01.03.2013 r.) o 4%

NAJNIŻSZE EMERYTURY I RENTY (od 01.03.2013 r. do 28.02.2014 r.)

 Emerytura, renta za całkowitą niezdolność do pracy (dawna I i II gr.) oraz rodzinna 831,14 zł 
 Renta za częściową niezdolność do pracy (dawna III grupa) 637,91 zł
 Wypadkowa renta za całkowitą niezdolność i wypadkowa renta rodzinna 997,38 zł
 Wypadkowa renta za częściową niezdolność do pracy  765,50 zł
 Renta socjalna  709,98 zł
Uwaga: W przypadku osiągania dodatkowych miesięcznych przychodów od 01.06.2013 do 31.08.2013 r.  przekraczających 2.618,10 zł 
(70% przec. mies. wynagrodzenia z I kw. 2013 r.) renta socjalna ulega zawieszeniu w takim miesiącu.

ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NA 2013 ROK
 Obowiązkowe:
– podstawowy na jeden etat (37,5% od kwoty 2.917,14 zł, tj. przec. w gosp. narod. w II półr. 2010 r.) 1.093,93 zł
– zwiększony na jeden etat zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy
 (50% od kwoty jak wyżej) 1.458,57 zł
– na jednego pracownika młodocianego 
 (w I, II, i III roku nauki – 5%, 6%,7% od kwoty jak wyżej):  145,86 zł;  175,03 zł;  204,20 zł 

– na nauczyciela (1 etat) objętego Kartą Nauczyciela (110% od kwoty 2.618,10 zł) 2.879,91 zł
– na jednego emeryta (rencistę) byłego pracownika uczelni publ. (10% rocznej najniższej emerytury za 2012 r.) 944,82 zł
 Uznaniowe:
– na emeryta i rencistę objętego opieką socjalną (6,25% od kwoty 2.917,14 zł)  182,32 zł
– zwiększony na zatr. niepełnosprawnego (6,25% od kwoty jw.) o kwotę 182,32 zł (łącznie z podstawowym)  1.276,25 zł
Uwaga: Wszystkie odpisy za wyjątkiem odpisów na emerytów uczelni publicznych są takie same jak w 2012 r. 

STAWKI DIET I RYCZAŁTÓW ZA PODRÓŻE SŁUŻBOWE (od 01.03.2013) 
 Dieta  30,00 zł
 Ryczałt na dojazdy (20% diety) 6,00 zł
 Ryczałt za nocleg (150% diety) 45,00 zł

Uwaga: Dieta jest zmniejszana o koszt zapewnionego bezpłatnego częściowego wyżywienia, przyjmując, że śniadanie i kolacja 
stanowią po 25% diety, tj. po 7,50 zł, a obiad 50% diety, tj. 15 zł. Przyzapewnieniu wszystkich trzech posiłków dieta nie przysługuje.

STAWKI ZA 1 KM PRZEBIEGU POJAZDU (od 14.11.2007 r.)
 Sam. osob. o poj. do 900 cm3  0,5214 zł/1 km  Sam. osob. o poj. powyżej 900 cm3  0,8358 zł/1 km

ODSETKI ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH
 Ustawowe z tytułu świadczeń cywilnoprawnych (rocznie – przy liczbie dni w roku 365):

(od 25.09.2003 r.) 12,25% (od 10.01.2005 r.) 13,50%  (od 15.10.2005 r.) 11,50%  (od 15.12.2008 r.) 13,00%
 Z tyt. zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne (rocznie):  

(od 08.11.2012 r.) 14,00%  (od 06.12.2012 r.) 13,50%  (od 10.01.2013 r.) 13,00%  (od 07.02.2013 r.) 12,50%
  (od 07.03.2013 r.) 11,50%  (od 09.05.2013 r.) 11,00%  (od 06.06.2013 r.) 10,50%  (od 04.07.2013 r.) 10,00%

KWOTA ROCZNEGO OGRANICZENIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK W ROKU 2013
 kwota, powyżej której nie pobiera się składek na ubezp. em. i rent. 111.390 zł

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA W ROKU 2013
 Ubezpieczenia społeczne    
– fundusz emerytalny (pracownik – 9,76%; pracodawca – 9,76%) 19,52%
– fundusz rentowy (pracownik – 1,5%; pracodawca – 6,5%)  8,00%
– fundusz chorobowy (tylko pracownik)  2,45%
– f. wypadkowy (tylko pracodawca):  od 0,67% do 3,86%
Razem ubezpieczenia społeczne:   pracownik: 13,71%      pracodawca: od 16,93% do 20,12%
 Fundusz pracy (tylko pracodawca)  2,45%
 GFŚP (tylko pracodawca)  0,10%
 Fundusz Emerytur Pomostowych (tylko pracodawca)   1,50%
 Zdrowotne (tylko pracownik – obciążenie pracownika 1,25%, bo 7,75% odliczane jest od podatku)   9,00%

 DEKLAROWANE SKŁADKI MIESIĘCZNE DLA PROWADZĄCYCH 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (przy zatrudnieniu do 9 osób)

 Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezp. społeczne i Fundusz pracy:
– od 01.01. do 31.12.2013 r. (60% planow. przecięt. mies. wynagr. w gosp. narod. na 2013 r.)  2.227,80 zł
 Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne 
– od 01.01. do 31.12.2013 r. (75% przecięt. mies. wynagr. w sektorze przeds. z zyskiem z IV kw. 2012 r.)  2.908,13 zł
 Minimalna składka na ubezpieczenie społeczne 
– od 01.01. do 31.12.2013 r. (bez chorobowego – 29,45% podstawy wymiaru) 656,09 zł  (z chor. 31,90%) 710,67 zł
 w tym: 
– f. emerytalny (19,52% podstawy wymiaru) 434,87 zł
– f. rentowy (8% podstawy wymiaru) 178,22 zł
– f. wypadkowy (1,93% podstawy wymiaru)  43,00 zł
– f. chorobowy (2,45% podstawy wymiaru)  54,58 zł
 Minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne 
– od 01.01. do 31.12.2013 r. (9,0% podstawy wymiaru)  261,73 zł
  w tym odliczana od podatku (7,75%) 225,38 zł
 Minimalna składka na Fundusz Pracy (2,45% podstawy wymiaru)  54,58 zł

SKALA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W ROKU 2013

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosiponad do
85 528 18% podstawy minus 556 zł 02 gr

85 528 14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA ZALICZKĘ NA PODATEK DOCHODOWY W ROKU 2013
 rocznie     556,02 zł  miesięcznie (1/12 kwoty rocznej)    46,33 zł 

ZRYCZAŁTOWANE KOSZTY ZE STOSUNKU PRACY W ROKU 2013
 Podstawowe u jednego pracodawcy (siedziba zakładu i miej. zam. w tej samej miejscowości):
miesięcznie 111,25 zł rocznie 1.335,00 zł
 Podstawowe dla wieloetatowców (siedziba zakładu i miejsce zam. w tej samej miejscowości):
miesięcznie (u każdego pracodawcy) 111,25 zł rocznie (nie więcej niż) 2.002,05 zł 
 Zwiększone o 25% u jednego pracodawcy (siedziba zakładu w innej miejscowości niż zam.):
miesięcznie 139,06 zł rocznie 1.668,72 zł
 Zwiększone o 25% u wieloetatowców (siedziba zakładu w innej miejsc. niż zamieszkanie):
miesięcznie (u każdego pracodawcy) 139,06 zł rocznie (nie więcej niż) 2.502,56 zł

ULGA PRORODZINNA W ROKU 2013
 Rocznie za każde wychowywane dziecko:
– za pierwsze – 1.112,04 zł
– za drugie  – 1.112,04 zł
– za trzecie – 1.668,06 zł
– za czwarte i każde następne – 2.224,08 zł 

LIMITY DOPUSZCZALNYCH PRZYCHODÓW (OD 01.03.2013 R. DO 28.02.2014 r.) 
DLA POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE 

 Miesięczna dopuszczalna kwota przychodu (25% przecięt. miesięcz. wynagr. w gosp. za 2012 r.) 880,50 zł
 Miesięczna graniczna kwota przychodu (70% przecięt. miesięcz. wynagr. w gosp. za 2012 r.) 2.465,20 zł
 Roczna dopuszczalna kwota przychodu (25% przecięt. miesięcz. wynagr. w gosp. za 2012 r. x 12) 10.566,00 zł
 Roczna graniczna kwota przychodu (70% przecięt. miesięcz. wynagr. w gosp. za 2012 r. x 12) 29,582,40 zł 
Uwaga! W przypadku przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu – miesięcznej 880,50 zł lub rocznej 10.566,00 zł (osiągnięty przychód 
bez doliczania wysokosci pobieranego świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego), a nieprzekroczenia granicznej kwoty przychodu 
miesięcznej – 2.465,200 zł lub rocznej 29.582,40 zł (osiągnięty przychód bez doliczania wysokości pobieranego świadczenia lub zasiłku 
przedemerytalnego), świadczenie podlega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia. W przypadku gdy w wyniku zmniejszenia kwota świadczenia 
byłaby niższa niż 487,88 zł, świadczenie wynosi 487,88 zł. W przypadku przekroczenia kwoty granicznej świadczenie podlega zawieszeniu. 
Gdy dopuszczalna kwota przychodu nie jest przekroczona, świadczenie przysługuje w pełnej wysokości.

Opracował: JERZY PŁAZA 
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