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PIK wersja 22.01a 

 

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. Stałe podatkowe obowiązujące od 1 października 2019  

Z poziomu: Konfiguracja > Cechy roczne > F10: Stałe podatkowe – zostały wprowadzone nowe wartości: 

■ Podatek dochodowy od osób fizycznych: 

 - dochód do 85528,00 PLN - 17,00 % 

 - dochód powyżej 85528,00 PLN - 32,00 % 

■ Koszty uzyskania: 250,00 zł 

■ Ulga podatkowa (miesięczna): 43,76 zł 

■ Zaliczka podatku od umów - 17% 

Nowe wartości z poziomu konfiguracji i formularza pracownika będą widoczne, gdy data aktualności (pod 
F3) będzie równa lub większa od 1.10.2019. 

Dla osób, które mają podwyższone koszty uzyskania przychodów, należy wykonać aktualizację danych 

pracownika (CTRL+ENTER) z dniem 1.10.2019 i z poziomu formularza pracownika > F10: Dane kadrowe 
> Stałe podatkowe zmienić mnożnik kosztów z 1,25 na 1,2. 

Dla osób, które mają indywidualne progi (np. rozliczają się wspólnie z małżonkiem) należy wykonać 

aktualizację danych pracownika (CTRL+ENTER) z dniem 1.10.2019 i z poziomu formularza pracownika > 
F10: Dane kadrowe > Stałe podatkowe zmienić procent podatku z 18% na 17%. 

W celu ustalenia osób, które mają podwyższone koszty uzyskania przychodów lub indywidualne progi 
podatkowe, można wykonać wydruki (F2) z listy pracowników: 

■ Koszty i ulga (wsp) 

■ Indywidualne progi 

 

Podstawa prawna: Ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych 
innych ustaw. 

2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2019 

Wskaźnik waloryzacji w IV kwartale 2019 roku wynosi 99,50 %. 

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2019 

r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia 
świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2019 r. (M.P. 2019 r. poz. 787). 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3714
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3714
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3714
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3. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 września 2019  

■ Przeciętne wynagrodzenie 4 839,24 zł 

 
Od kwoty przeciętnego wynagrodzenia wyliczane są minimalne stawki uczniów: 

■ Młodociany – przyuczenie (4%)  193,60 zł 

■ I klasa (5%)    241,96 zł 

■ II klasa (6%)   290,35 zł 

■ III klasa (7%)    338,75 zł 

Nowe stawki uczniów należy wprowadzać z aktualizacją (poprzez CTRL+F7) na formularzu etatu. 

4. Świadectwo pracy – nowy wzór obowiązujący od 7 września 2019 

Na wydruku zmodyfikowano pouczenie – został wydłużony termin na wystąpienie przez pracownika 
o sprostowanie świadectwa oraz odwołania się do sądu.  

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2019  r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1709). 

 

 

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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