
Informacja  dla pracowników Politechniki Warszawskiej w sprawie zmian w podatku 
dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2022 roku. 
 
 
 Szanowni Państwo  
 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. „o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 
niektórych innych ustaw” (Dz.U. poz. 2105) tzw. Polski Ład z dniem 1 stycznia 2022 r. 
wprowadzone zostaną zmiany mające istotny wpływ na wysokość Państwa wynagrodzeń. 
Najważniejsze zmiany to: 
- podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł 
- zwiększony próg podatkowy z 85 528,00 do 120 000,00 
- zwiększony limit 50% kosztów uzyskania przychodu z 85 528,00 do 120 000,00 
- nowe ulgi podatkowe 
- brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego 
 
Zmiany w zakresie rozliczania składki zdrowotnej oznaczają, że od 1.01.2022 r. naliczona składka 
zdrowotna  nie będzie odliczana od podatku dochodowego.  
Brak możliwości odliczenia dotyczy zarówno pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców, ale 
również emerytów. 
Dla zrekompensowania tej zmiany wprowadzono tzw. ulgę dla klasy średniej. Ulga dotyczy osób   
uzyskujących przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego. Nie dotyczy przychodów z 
działalności wykonywanej osobiście np. umów cywilno-prawnych. 
 
W związku z wprowadzeniem w/w ulgi  ustawodawca nakłada na pracodawcę obowiązek jej 
stosowania za każdy miesiąc, w którym pracownik uzyska łącznie w miesiącu przychody w 
wysokości brutto od 5 701,00 zł do 11 141,00 zł. 
Ostatecznie jednak ulga dla klasy średniej jest rozliczana w skali roku i jej przyznanie zależy od 
kwoty rocznych sumarycznych przychodów, które powinny mieścić się w ramach limitu 
68 412,00 - 133 692,00 zł. 
 
Pracownik, któremu naliczana jest ww. ulga ponosi ryzyko ewentualnego obowiązku 
dokonania zwrotu podatku przy rozliczeniu rocznym PIT 37 lub 36 np. w sytuacji gdy: 
 
1. Kwota jego rocznych przychodów z umowy o pracę nie osiągnie przewidywanej rocznej kwoty 
minimum 68 412,00 zł (np. w sytuacji gdy pracownik przez część roku będzie otrzymywał zasiłek 
chorobowy, macierzyński itp. które nie podlegają wliczaniu do przychodu objętego ulgą, wówczas 
naliczona ulga będzie podlegała zwrotowi do US przy rozliczeniu rocznym PIT) 
 
2. Kwota jego rocznych przychodów przekroczy maksymalny limit roczny 133 692,00 zł (np. w 
związku z otrzymaniem dodatkowego wynagrodzenia lub nagrody – naliczona ulga  będzie podlegała 
zwrotowi przy rozliczeniu rocznym PIT) 
 
3. Pracownik uzyskuje przychody objęte ulgą także u innych płatników i ich łączna kwota w danym 
roku przekroczy 133.692 zł – naliczona ulga będzie podlegała zwrotowi przy rozliczeniu rocznym PIT. 
 
4. Pracownik rozlicza się wspólnie z małżonkiem i połowa sumy ich rocznych przychodów  nie  będzie 
mieściła się w przedziale wynoszącym rocznie od 68 412,00 zł do 133 692,00 zł – naliczona ulga 
będzie podlegała zwrotowi przy rozliczeniu rocznym PIT. 
 
W celu uniknięcia ryzyka dokonywania zwrotu podatku pracownik może złożyć pisemny 
wniosek u pracodawcy o niestosowanie ww. ulgi podatkowej przy rozliczeniu miesięcznym. 
W sytuacji gdy pracownik złoży taki wniosek, a jego przychody roczne będą mieściły się we 
wskazanym w/w limicie, wówczas pracownik otrzyma należny mu zwrot podatku z tytułu ulgi 
dla klasy średniej po dokonaniu rozliczenia rocznego PIT. 
 



Pracodawca zaprzestaje pomniejszać dochód o kwotę ulgi najpóźniej od miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym otrzymał od pracownika właściwy wniosek. Wniosek należy składać 
odrębnie dla każdego roku podatkowego. Wzór wniosku dostępny jest w Portalu Pracowniczym 
PW oraz na stronie https://www.ca.pw.edu.pl/Kwestor/Dzial-Plac w zakładce Dokumenty do 
pobrania 
 
 
Ponadto informujemy, że ustawodawca przewidział również inne dodatkowe ulgi, które będą 
naliczane na podstawie złożonego przez pracownika stosownego oświadczenia/wniosku o 
zastosowanie jednej z poniższych ulg tj.: 
 
Ulga dla rodzin 4+ skierowana jest do rodziców co najmniej 4-ga dzieci (w tym rodziców zastępczych 
i opiekunów prawnych). Jak wskazują autorzy ustawy, to rozwiązanie dla wszystkich – niezależnie od 
tego czy są pracownikami, przedsiębiorcami, wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami. 
Przychód każdego z rodziców co najmniej 4-ga dzieci będzie zwolniony z opodatkowania do kwoty 
85.528,00 zł. Przychód przekraczający tę kwotę będzie podlegał opodatkowaniu. 
 
Ulga dla pracujących emerytów skierowana jest do pracujących emerytów, którzy zrezygnowali 
bądź nie ubiegają się o świadczenie emerytalne. Przychód pracujących emerytów zwolniony jest z 
opodatkowania do kwoty 85.528,00 zł. Przychód przekraczający tą kwotę będzie podlegał 
opodatkowaniu. 
 
Ulga na powrót do kraju dotyczy tych podatników, którzy nie mieli miejsca zamieszkania na 
terytorium RP przez co najmniej trzy lata poprzedzające rok, w którym powrócili do kraju. Kwota 
przychodu zwolnionego z opodatkowania dla osób powracających do kraju to maksymalnie 85 528,00 
zł. 
 
Łączna kwota przychodów zwolnionych z podatku w ramach w/w ulg ( z wyłączeniem ulgi dla 
klasy średniej) oraz zwolnienia przysługującego pracownikowi do 26 roku życia, nie może 
przekroczyć limitu 85 528,00 
 
Szczegóły programu Polski Ład dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/polski-lad 
 
Formularze oświadczeń dostępne są w Portalu Pracowniczym PW oraz na stronie 
https://www.ca.pw.edu.pl/Kwestor/Dzial-Plac w zakładce Dokumenty do pobrania 
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