
  

Informator dla pracowników  

  

 Na rok 2022 – Polski Ład    

Wynagrodzenie minimalne w 2022 roku  
Od stycznia 2022 roku wynagrodzenie minimalne wynosić będzie o 210 zł więcej niż w roku 

2021, czyli 3.010 zł brutto w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w 

pełnym wymiarze czasu pracy. Dla zleceniobiorców minimalna stawka godzinowa w 2022 roku 

wyniesie 19,70 zł i jest to wzrost o 1,40 zł.  

Nowa kwota wolna od podatku  
W 2022 roku kwota wolna od podatku wyniesie 30.000 zł. Co to oznacza w praktyce? Ci z 

Państwa, których wynagrodzenie miesięczne będzie wynosić w granicach 3.200 zł brutto, nie 

zapłacą podatku dochodowego w ogóle. Do tej pory miesięcznie od podatku odpisywało się 

kwotę wolną od podatku tj;  43,76 zł, po zmianach będzie to kwota 425 zł.  

Brak możliwości odliczenia od podatku zapłaconej składki 

zdrowotnej  
Dotychczas składka zdrowotna wynosiła 9% podstawy i aż 7,75% z tej podstawy można było 

Państwu odpisać od podatku (na końcu Informatora przygotowaliśmy dla Państwa kalkulację 

wynagrodzeń brutto/netto dla porównania 2021/2022).   

Po zmianach w 2022 roku, w dalszym ciągu opłacać będą Państwo 9% składki zdrowotnej od 

jej podstawy, ale Uwaga! – nie będzie w ogóle możliwości pomniejszenia podatku 

dochodowego o zapłaconą składkę.  

Dla pracowników zarabiających miesięcznie brutto w granicach 3.200 zł, zmiana nie będzie 

miała wpływu, ponieważ i tak podatku do zapłaty nie ma.  

Zmiana wysokości limitu w zakresie drugiego progu podatkowego  
Do tej pory podatek w wysokości 17% opłacaliśmy do dochodów na poziomie 85.528 zł, a 

powyżej tego limitu stawka wynosiła 32%. Od 2022 roku ten próg zmienia się i podatek w 

wysokości 32% zapłacą Ci których dochody przekroczą kwotę 120.000 zł.  

 

PIT-2 – Konieczna weryfikacja !!  

Ponieważ w 2022 roku kwota wolna od podatku ma wynosić aż 30.000 zł, to powoduje że kwota 

ulgi w podatku wynosi 5.100 zł. Zatem bardzo ważne jest, abyście Państwo zweryfikowali, czy 

przy obliczaniu Państwa wynagrodzenia stosowana jest ulga w podatku (kwota 43,76 zł) i czy 

na pewno powinna być stosowana!  
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Dlaczego? Dlatego, że jeśli okaże się, iż w roku 2022 macie Państwo ulgę stosowaną np. przy 

umowie o pracę i jednocześnie otrzymujecie emeryturę z ZUS, a wysokość Państwa łącznych 

przychodów rocznie przekroczy w PIT 60.000 zł, to w zeznaniu rocznym za 2022 rok wyjdzie 

dopłata podatku w wysokości 5.100 zł.  

Dlatego bardzo prosimy, przeanalizować swoją sytuację - dodatkowe miejsca pracy i jeśli to 

będzie konieczne, wycofać z dokumentacji pracowniczej wcześniej złożone oświadczenie 

PIT-2 (załączamy Państwu w niniejszym dokumencie wzór takiego oświadczenia z prośbą o 

zaprzestanie stosowania ulgi – załącznik do Informatora).  

Kogo ten temat dotyczy? Osób, które są zatrudniona na podstawie umowy o pracę i 

jednocześnie:  

• pobierają świadczenia z ZUS (np. emeryturę, rentę)  

• prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych (skala 

podatkowa)  

• są zatrudnione w innym zakładzie pracy, również na podstawie umowy o pracę i w obu 

zakładach złożyły PIT-2 (druk może być złożony tylko w jednym z zakładów pracy)  

 

Ulga dla tzw. „klasy średniej”  
Ustawodawca zabierając możliwość odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku 

dochodowego w 2022 roku, przewidział ulgę mającą rekompensować negatywne skutki tej 

zmiany.   

Z ulgi skorzystają Ci, których miesięczny dochód wyniesie od 5.701 zł do 11.141 zł, ponieważ dla 

dochodów poniżej i powyżej tych kwot granicznych, ulga nie będzie miała zastosowania.  

Osoba naliczająca Państwu wynagrodzenia ma obowiązek stosować ulgę w ww. przedziale 

dochodów, chyba że z jakiegoś powodu nie chcą Państwo korzystać z tej ulgi w trakcie roku, 

a chcą Państwo zastosować ją u siebie w zeznaniu rocznym. Wówczas do końca każdego 

roku muszą Państwo złożyć oświadczenie o rezygnacji ze stosowania u Państwa ulgi dla klasy 

średniej (załącznik do Informatora). Oświadczenie to można złożyć również w trakcie roku, ale 

skutek będzie miało od wynagrodzeń naliczanych za kolejny miesiąc.   

Ulga ta może spowodować niemałe zamieszanie u tych, którzy mają kilka źródeł dochodu i z 

każdego lub z części tych źródeł będzie stosowana ulga, a w zeznaniu rocznym okaże się że 

wysokość łącznego dochodu za dany rok wykracza poza limit stosowania ulgi. W takim 

przypadku również w złożonym zeznaniu rocznym PIT, mogą wyjść kwoty do dopłaty.  
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Przykład kalkulacji wynagrodzeń 2021/2022 dla pensji brutto 3.600 

zł, zwykłe koszty uzyskania przychodu. 
  

2021  2022  

Brutto : 3.600 zł  Brutto : 3.600 zł  

Składki społeczne ZUS : 493,56 zł   Składki społeczne ZUS : 493,56 zł  

Składka zdrowotna : 279,58 zł  Składka zdrowotna : 279,58 zł  

Koszty uzyskania przychodu : 250,00 zł  Koszty uzyskania przychodu : 250,00 zł  

Ulga podatkowa (tak) : 43,76 zł   Ulga podatkowa (tak) : 425,00 zł  

Podatek dochodowy : 201,00 zł  Podatek dochodowy : 61,00 zł  

Wypłata „do ręki” : 2.625,86 zł  Wypłata „do ręki” : 2.765,86 zł  
 

  

2021  2022  

Brutto : 8.200 zł  Brutto : 8.200 zł  

Składki społeczne ZUS : 1124,22 zł   Składki społeczne ZUS : 493,56 zł  

Składka zdrowotna : 636,82 zł  Składka zdrowotna : 279,58 zł  

Koszty uzyskania przychodu : 250,00 zł  Koszty uzyskania przychodu : 250,00 zł  

Ulga podatkowa (tak) : 43,76 zł   Ulga podatkowa (tak) : 425,00 zł  

Podatek dochodowy : 568,00 zł  Podatek dochodowy : 735,00 zł  

Wypłata „do ręki” : 5.870,96 zł  Wypłata „do ręki” : 5.703,96 zł  

 

Pragniemy dodatkowo zauważyć i przypomnieć, że wypłata „do ręki” może być inna 

niż wyżej wyliczona w sytuacji np. kiedy dopisaliście się Państwo do ubezpieczenia 

grupowego, PPK, Państwa wynagrodzenie zajęte jest przez komornika czy też 

pracodawca realizuje inne potrącenia zgodnie z Państwa wolą. Kwoty wynikające z 

tych potrąceń są zwykle pomniejszane od wyliczonego wynagrodzenia do wypłaty 

„na rękę”.   
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(miejscowość i data) 
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(PESEL) 
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     (adres zamieszkania) 

 

 

Uniwersytet Artystyczny  

im. Magdaleny Abakanowicz 

w Poznaniu 

  

  

  

WNIOSEK O WYCOFANIE Z DOKUMENTÓW OŚWIADCZENIA PIT-2 

  

 

Niniejszym z dniem …………..………………….. wnoszę o zaprzestanie stosowania ulgi 

podatkowej z tytułu potrącenia kwoty wolnej oraz wycofanie z mojej dokumentacji z ww. 

dniem, złożonego przeze mnie wcześniej oświadczenia PIT-2.  

  

 

  

……………………………………………….  
(podpis pracownika)  

  

  

  

  

  

…………………..…………………………  
(data podpis pracodawcy, potwierdzający odbiór wniosku)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  
  

 

 

………..………………………. 
(miejscowość i data) 

………………………………………… 
        (imię i nazwisko podatnika/pracownika) 

 

………………………………………… 
(PESEL) 

………………………………………… 
     (adres zamieszkania) 

 

Uniwersytet Artystyczny  

im. Magdaleny Abakanowicz 

w Poznaniu 

 

 

 

 

WNIOSEK 

o niepomniejszanie przez płatnika dochodu o kwotę ulgi dla pracowników (ulgi dla klasy 

średniej) 

 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób 

fizycznych1 wnoszę o niepomniejszanie w roku ……………… dochodów o kwotę ulgi dla 

pracowników, o której mowa w art. 32 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadoma/y, że wniosek dotyczy dochodów otrzymanych 

od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek. 

 

 

 

……………………………….. 
       (podpis podatnika/pracownika) 

 

…………………..…………………………  
(data podpis pracodawcy, potwierdzający odbiór wniosku)  

  
1 W brzmieniu od 1 stycznia 2022 r., nadanym ustawą z dnia 29 października 2021., o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105).  



 

 

 


