
INFORMATOR - „NOWY POLSKI ŁAD” 
 
16 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę zwaną potocznie „Polskim Ładem”. Zawarte w niej rozwiązania 
wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Zawiera ona szereg zmian podatkowych, które wpłyną na wysokość wynagrodzeń.  
 
Wśród najważniejszych zmian znalazły się: 

1. likwidacja możliwości odliczenia od podatku części składki zdrowotnej, 

2. podniesienie kwoty wolnej od podatku z 8 000 zł do 30 000 zł, 

3. dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej) podniesienie drugiego progu 

podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł, 

4. zerowy PIT dla pracujących seniorów - przychody do kwoty 85528 zł rocznie osiągane przez kobiety w wieku 

60+ oraz mężczyzn w wieku 65+, którzy nie zdecydują się przejść na emeryturę i nie będą pobierać tego 

świadczenia, a wciąż pracują lub prowadzą działalność gospodarczą i podlegają ubezpieczeniom społecznym 

są zwolnione z podatku, 

5. zerowy PIT dla rodzin 4+ - przychody do kwoty 85528 zł rocznie osiągane przez osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub prowadzące działalność gospodarczą, posiadające co 

najmniej 4 dzieci lub w stosunku do nich wykonujące władzę rodzicielską są zwolnione z podatku, 

6. wprowadzenie ulgi dla „klasy średniej” 

 zacznie obowiązywać w 2022 r.,zatem będzie ją można rozliczyć w deklaracji PIT składanej w 2023 r. 

 przysługuje tylko dwóm kategoriom uzyskiwanych przychodów: ze stosunku pracy (umowa o pracę) 

oraz z jednoosobowej działalności gospodarczej rozliczanej na skali podatkowej, 

 ulga nie przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilno-prawnych (zlecenie, dzieło) i 

emerytom, 

 ulgę oblicza się od przychodu (wartość brutto), 

 ulga dotyczy pracowników osiągających przychód określony w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł 

miesięcznie; w ramach tego przedziału wprowadzono podział na osoby mające przychód w przedziale 

od 5 701 zł do 8 549 zł i druga grupa to osoby z przychodem od 8 549 zł do 11 141 zł; różnica pomiędzy 

tymi grupami polega na sposobie wyliczenia ulgi, 

 płatnik (Szkoła) ma obowiązek naliczać ulgę w każdym miesiącu, jeśli wynagrodzenie brutto 

miesięczne pracownika zawiera się w przedziale między 5 701 zł a 11 141 zł, 

 płatnik (Szkoła) przy wyliczeniu kwoty przychodu w skali miesiąca uwzględniać będzie wyłącznie 

własne wynagrodzenia (rozliczane przez niego i wypłacane podatnikowi tj. wynagrodzenie, premie, 

nadgodziny, godziny ponadwymiarowe, nagrody, dodatki motywacyjne, funkcyjne, dodatkowe 

wynagrodzenie roczne - „trzynastka” itp.) - zatem kilku płatników stosować będzie ulgę niezależnie od 

siebie 

 

UWAGA! okazuje się, że stosowanie ulgi może w niektórych przypadkach spowodować 
powstanie niedopłaty podatku dochodowego. 

 

 aby uchronić się od przykrej niespodzianki w postaci zwrotu nienależnej ulgi (niedopłata podatku 

dochodowego) pracownicy mogą złożyć do pracodawcy oświadczenie o niepomniejszanie dochodu 

o kwotę ulgi dla pracowników na podstawie art. 32 ust. 2a ustawy o PIT - gdyby okazało się, że ulga 

jednak się należała to będzie można z niej skorzystać w zeznaniu rocznym, 

 wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej należy składać odrębnie dla każdego roku 

podatkowego. 

 płatnik nie stosuje odliczenia ulgi najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

otrzymał wniosek, 

 obowiązek kontrolowania swoich przychodów w skali roku spoczywa na pracowniku (podatniku). 

 



PODSUMOWUJĄC: 

 

1. Osoby, które zarabiają miesięcznie mniej niż 5701 zł brutto, nie mają prawa do ulgi dla „klasy średniej“. 

2. Osoby, które w NIEKTÓRYCH MIESIĄCACH zarobią więcej niż 5701 zł brutto, mogą się zastanowić, czy nie 

zrezygnować z naliczania ulgi dla „klasy średniej“. Proszę pamiętać, że wszystko potem i tak będzie jeszcze raz 

kalkulowane w rozliczeniu rocznym PIT, który składacie Państwo do Urzędu Skarbowego. To oznacza, że jeśli wyjdzie 

jakaś nadpłata/niedopłata, wszystko się rozliczy mimo tego co zadziało się w trakcie roku. Ryzyko odliczania ulgi w 

niektórych miesiącach jest takie, że jeśli całorocznie nie przekroczycie Państwo kwoty 68412 zł brutto, ulgę trzeba 

będzie oddać w PIT. 

Chcesz zrezygnować z ulgi dla klasy średniej - złóż wniosek nr 3 o niestosowanie ulgi dla klasy średniej 
 

3. Osoby, które zarabiają powyżej 11141 zł brutto, nie mają prawa do ulgi. Jeśli ogólnie w skali roku zarabiają mniej, 

ale raz wpadnie np. premia, nagroda czy „trzynastka”, za ten miesiąc ulga nie naliczy się. Natomiast jeśli wraz 

z premiami, nagrodami czy „trzynastką” , roczne wynagrodzenia przekroczy 133692 zł brutto, ulgę za inne miesiące 

także trzeba będzie oddać w PIT. 

4. Osoby, które mają więcej niż jednego pracodawcę (umowa o pracę! nie dotyczy zleceń) - warto sprawdzić, który 

pracodawca pomniejsza zaliczkę na podatek dochodowy o kwotę wolną od podatku na podstawie złożonego przez 

Państwa PIT-2. Jeśli zaliczki są pomniejszane w więcej niż jednym miejscu - niedopłatę trzeba będzie zwrócić 

w rozliczeniu rocznym. Można zrezygnować z rozliczania kosztów uzyskania przychodu, pozostawiając taką 

możliwość tylko u jednego pracodawcy. Pozwoli to zmieścić się w rocznym limicie 4.500 zł lub 5.400 zł rocznie. 

 

5.  Osoby, które mają rentę/własną działalność gospodarczą - warto sprawdzić, czy proszę w płacach czy nie złożyliście 

Państwo druku PIT-2 dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (stosowanie kwoty wolnej 

od podatku) - jeśli złożyliście, a nie powinniście, kwota podatku do dopłaty może wynieść nawet 5100 zł. Druk 

można wycofać. Kwota wolna od podatku może być zastosowana tylko raz. Jeśli stosujecie ją przy rencie z ZUS lub 

na JDG, nie powinniście jej stosować w Szkole. 

 

6. Osobom na zleceniu ulga dla klasy średniej nie przysługuje, niezależnie od dochodów. 
 
7. Jeśli macie 4 lub więcej dzieci, możecie złożyć wniosek o nienaliczanie podatku. 

 

Chcesz złożyć wniosek - zapytaj w kadrach o wzór 

 
8. Jeśli osiągnęliście ustawowy wiek emerytalny (kobiety 60+, mężczyźni 65+), nie przeszliście na emeryturę i dalej 

pracujecie, możecie złożyć wniosek o nienaliczanie podatku. 
 

Chcesz złożyć wniosek o nienaliczanie podatku - złóż oświadczenie nr 1 dla pracującego emeryta 

 
 
 

Wzory wniosków znajdziecie Państwo na stronie Szkoły „Dla pracowników” 
w zakładce KADRY. Wniosek należy wydrukować, uzupełnić, podpisać i złożyć 

w kadrach lub w księgowości. 

 

Chcesz zrezygnować z rozliczania kosztów przychodu - złóż wniosek nr 2 o niestosowanie KUP 

Chcesz wycofać druk PIT-2 - złóż wniosek nr 2 o niestosowanie KUP 


