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PIK wersja 22.00a 

 

Uwaga:  In formujemy,  że Comarch ERP Klasyka wspierana jes t  na 32 b i towych 

systemach W indows 7 lub nowszych.  

 

Uprzejmie informujemy, że program Comarch ERP Klasyka Płace i Kadry (PIK) będzie wspierany tylko  
do 31 grudnia 2019 roku. W zamian na korzystnych warunkach oferujemy program Comarch ERP Optima Płace 
i Kadry Plus. Przyczyną zmian jest chęć dostarczania Państwu bardziej nowoczesnego produktu o lepszych 

właściwościach technologicznych, który chcemy intensywnie rozwijać. 

 Nowości 

1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 grudnia 2018  

■ Przeciętne wynagrodzenie 4 580,20 zł 

 
Minimalne uczniów: 

■ I klasa 183,21 zł 

■ II klasa 229,01 zł 

■ III klasa 274,81 zł 

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2018 r. 

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2018 r. (M.P. 2018, poz. 1100). 

2. Minimalne wynagrodzenie w 2019 

Od 1 stycznia 2019 roku minimalne wynagrodzenie pracowników wynosi 2 250,00 zł. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.( Dz.U. 2018 
poz. 1794). 

3. Roczna podstawa składek emerytalno-rentowych w 2019 

Kwota ograniczenia rocznej podstawy składek emerytalno-rentowych w roku 2019 wynosi 142 950 zł. 

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 23 listopada 

2018 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe w roku 2019 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 
(M.P. 2018, poz. 1185). 

4. Maksymalna podstawa dobrowolnej składki chorobowej w 2019 

Od 1 stycznia 2019 roku maksymalna podstawa dobrowolnej składki chorobowej wynosi 11 912,50 zł 

(250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia). 

5. Maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych dla osób przebywających na urlopach 
wychowawczych w 2019 

Od 1 stycznia 2019 roku maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych dla osób przebywających 
na urlopach wychowawczych wynosi 2 859,00 zł. 

(60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty 
ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy). 
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6. Podstawa składek na ubezpieczenia społeczne dla właścicieli/osób współpracujących w 2019 

Od 1 stycznia 2019 podstawa składek na ubezpieczenia społeczne dla właścicieli/osób współpracujących 
wynosi 2 859,00 zł. 

(60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty 
ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy). 

7. Podstawa składek na ubezpieczenia zdrowotne dla właścicieli/osób współpracujących w 2019 

W momencie udostępnienia programu nie opublikowano podstaw prawnej informującej o kwocie na 
ubezpieczenie zdrowotne dla właścicieli/osób współpracujących, która będzie obowiązywała w roku 2019. 
Po opublikowaniu tej informacji będzie można samodzielnie wprowadzić kwotę podstawy do programu lub 
zaimportować z poziomu: Cechy miesięczne (F10 Pobierz z Internetu). 

8. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2019 

Wskaźnik waloryzacji w I kwartale 2018 roku wynosi 99,10 %. 

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2018 

r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia 
świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2019 r. (M.P. 2018, poz. 1176). 

9. Konfiguracja/ Kalendarze / Dni wolne / Świąteczne 

Dodano święta ruchome występujące w 2019 roku. Są to: 

■ 21 kwiecień - Wielkanoc  

■ 22 kwiecień - Poniedziałek Wielkanocny   

■ 20 czerwca - Boże Ciało  

10. Nowe pozycje na deklaracji PIT-11 

W związku z nowym formularzem PIT-11(24) w konfiguracji typów wypłat zostały dodane nowe pozycje 
PIT: 

■ PIT11. Wyn.z tyt.um.o pomocy przy zbiorach 

■ PIT11. Przychody, o kt. mowa w art.20 ust.1 

■ PIT11.N.Przych.stypend.(art.21ust.1pkt40b) 

11. Nowe wzory deklaracji podatkowych PIT 

Udostępniono wydruki deklaracji podatkowych wg wzorów obowiązujących przy rozliczeniu przychodów 
uzyskanych w 2018 roku a składanych po 1 stycznia 2019 roku:   

■ PIT-11(24) 

■ IFT-1/1R(14) 

■ PIT-4R(8)  

■ PIT-8AR(7) 

■ PIT-2(5) 
 
Deklaracje PIT-11(24), IFT-1/IFT-1R(14), PIT-4R(8), PIT-2(5) można wydrukować bezpośrednio 
z programu  (wydruk tekstowy - pełny) lub za pomocą Serwera Wydruków Graficznych (wydruk Windows).  
Uwaga: Deklaracja PIT-8AR(7) jest dostępna tylko jako wydruk tekstowy – pełny.  

 
Wersja formularzy wydruków graficznych (Windows) i wysyłania e-deklaracji PIT-11/IFT-1R uzależniona 
jest od zmiennej lokalnej FIR:PIT118B NOWY.  Jeśli zmienna ta ma wartość: 

■ 1 – drukowany jest PIT-11 (wersja 24)/ IFT-1R (wersja 14) 

■ 0, pusta lub brak zmiennej – drukowany jest PIT-11 (wersja 23) / IFT-1R (wersja 13) 
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Wersja formularzy wydruków graficznych (Windows) i i wysyłania e-deklaracji PIT-4R i PIT-8AR zależy od 
ustawienia zmiennej lokalnej FIR:PIT_4R_8AR NOWY.  Jeśli zmienna ma wartość:  

■ 1 - drukowany jest PIT-4R(8) / PIT-8AR(7) 

■ 0, pusta lub brak zmiennej – drukowany jest PIT-4R(6) / PIT-8AR(6) 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia 

niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku 
dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2018, poz. 2237).  

12. E-deklaracje – najnowsze schemy e-Deklaracji podatkowych PIT  

Na dzień udostępnienia programu nie została opublikowana struktura plików e-Deklaracji, w związku 
z czym w tej wersji programu nie można wysłać elektronicznie następujących wersji deklaracji:  

■ PIT-11(24) 

■ IFT-1/1R(14)  

■ PIT-4R(8)  

■ PIT-8AR(7) 

 

 

Uwaga:  Po opubl ikowaniu nowych schem zostanie udostępniona  nowa wers ja  
programu Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka .  

 

 

Uwaga:  Przed re insta lac ją  programu zalecane jes t  wykonanie re indeksac j i  
bazy danych (z poziomu:  Funkc je spec ja lne /  Reindenksac ja )  oraz kopi i  
bezpieczeństa  (z poziomu:  Funkc je spec ja lne /  Kopia bezpieczeństwa ) .  

Sieć Partnerów Comarch jest na bieżąco informowana o wprowadzaniu zmian w programie. Wszystkich Klientów 
prosimy o bezpośredni kontakt z Partnerami Comarch w tej sprawie. Informacje o zmianach w programie będą 
również na bieżąco publikowane na stronie internetowej firmy Comarch S.A. https://www.comarch.pl/erp 
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