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Polski Ład  – nowelizacja – 
Najważniejsze informacje dla pracodawców 

 

Zgodnie z zapowiedziami rządu już od 1 lipca 2022 roku zmianie ulegną zasady obliczania zaliczki 

na podatek dochodowy. Zlikwidowana zostanie ulga dla klasy średniej oraz rolowanie zaliczek na 

podatek. Zmiany te istotnie wpłyną na wysokość wynagrodzenia pracowników.  

 

❶ Możliwość złożenia PIT-2 u trzech pracodawców 

• Projektowana ustawa zakłada wprowadzenie możliwości złożenia oświadczenia  

o obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem kwoty 

zmniejszającej podatek do maksymalnie 3 podmiotów. 

• Po wprowadzeniu zmian osoby pobierające emeryturę, rentę czy pracujące u trzech 

pracodawców/zleceniodawców w tym samym czasie będą miały prawo złożyć PIT-2.   

 

❷ Obowiązek pracodawców wystąpienia do pracowników  

      o aktualizację PIT-2 

• Pracodawcy (płatnicy) będą obowiązani w terminie do dnia 15 czerwca 2022 r. 

wystąpić do pracowników (podatników) o aktualizację oświadczenia PIT-2. 

• Pracownik powinien dokonać aktualizacji oświadczenia do dnia 30 czerwca 2022 r. 

wywołuje skutek od dnia 1 lipca 2022 r.  

• Jeśli pracownik tego nie zrobi do dnia 30 czerwca 2022 r. za właściwe uznaje się 

dotychczasowe oświadczenie, lub jego brak.   
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❸ Obniżenie stawki PIT do 12%  

• Od 1 lipca 2022 r. obniżona zostanie stawka PIT do 12% w pierwszym progu 

podatkowym. 

Dochód  

ponad  

Dochód  

do  
Podatek wynosi  

0 zł  120 000 zł  12% -  3 600 zł   

120 000 zł -  10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł 

 

Oznacza to, że kwota zmniejszająca podatek zamiast dotychczasowych 425 zł miesięcznie 

wynosić będzie 300 zł miesięcznie.  

 

❹ Przywrócenie prawa do wspólnego rozliczenia rodzica 

      samotnie wychowującego dzieci  

• W miejsce wprowadzonej w ramach tzw. Polskiego Ładu ulgi 1500 zł, wprowadzone 

zostanie ponowne wspólne rozliczanie rodzica z dzieckiem.  

 

❺ Częściowe odliczenie składki zdrowotnej od dochodu 

      przedsiębiorcy 

• Przedsiębiorcy będą mieli możliwość częściowego odliczenia składek na ubezpieczenie 

zdrowotne:  

• w przypadku podatku liniowego - odliczenie zapłaconej składki na 

ubezpieczenie zdrowotne od podstawy opodatkowania (do limitu 8 700 zł);  

• w przypadku ryczałtowców -  50% zapłaconych składek;  

• w przypadku karty podatkowej - 50% zapłaconych składek. 

 

• Brak prawa do odliczenia w przypadku przedsiębiorców rozliczających się wg skali 

podatkowej.  
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❻ Likwidacja ulgi dla klasy średniej 

• Od lipca 2022 r. pracodawcy przestaną naliczać ulgę dla klasy średniej  

w rozliczeniach miesięcznych.  

• Jednak jeśli w przypadku rozliczenia rocznego ulga dla podatnika będzie oznaczała 

korzystniejsze rozliczenie podatkowe wówczas urząd skarbowy powiadomi o tym 

podatnika.  

• Do końca czerwca pracodawca nadal jest obowiązany odprowadzać zaliczkę  

na podatek z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej.  

 

❼ Likwidacja mechanizmu rolowania  

• Obecnie pracodawcy (płatnicy) obliczając zaliczkę na podatek dochodowy  

dla pracowników oraz zleceniobiorców mają obowiązek porównywać wysokość 

zaliczki wg tzw. Polskiego Ładu oraz zasad sprzed 2022 roku.  

• Obliczana zaliczka nie może być wyższa niż  obliczona wg zasad z zeszłego roku – jeśli 

jest wyższa to pracodawca (płatnik) pobiera tylko kwotę zgodną z rozliczeniem sprzed 

2022 roku – robi to w kolejnych miesiącach, aż do powstania tzw. „ujemnej różnicy”, 

czyli korzystniejszego rozliczenia wg zasad Polskiego Ładu.  

• Wówczas niepobrana wcześniej zaliczka jest dyskontowana w kolejnych miesiącach – 

finalnie rozliczenie powinno być neutralne względem zasad sprzed 2022 roku 

bądź nieco korzystniejsze.    

• Rolowanie zaliczki jest obowiązkowe dla pracodawców, jednak wszyscy pracownicy 

(niezależnie od złożenia PIT-2) nadal mają możliwość złożenia wniosków  

o niestosowanie tzw. mechanizmu rolowania.  
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Źródło: obliczenia własne 

 

❽ Inne praktyczne konsekwencje zmian  

• Wycofywanie przez pracowników wniosków o niestosowanie ulgi dla klasy 

średniej. Dotychczas wiele osób rezygnowało z ulgi dla klasy średniej w obawie przed 

koniecznością zwrotu nienależnie pobranej ulgi w rozliczeniu rocznym, jeśli okazałoby 

się, że przekroczą limit 133 692 zł. Jednak skoro ulga ma zostać zlikwidowana,  

a pracownik nadal otrzymuje wynagrodzenie w zakresie uprawniającym do stosowania 

ulgi dla klasy średniej w rozliczeniu miesięcznym, to warto rozważyć czy nie wycofać 

wniosku o niestosowanie ulgi, jeśli taki został uprzednio złożony.  

• Jeśli w miejsce ulgi dla klasy średniej ma zostać już od lipca wprowadzona niższa stawka 

podatku,  to nie będzie już groźby utraty prawa do ulgi, zatem nie będzie miało 

znaczenia przekroczenie limitu 133 692 zł przychodu w rozliczeniu rocznym.  

 

 

Zmiany Polski Ład 1.0 vs Polski Ład 2.0 – umowa o pracę    
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