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Ulgi podatkowe dla pracowników przewidziane  

w „Polskim Ładzie” 

4 października 2021 r. 

 

„Polski Ład” to kompleksowy program społeczno-gospodarczy. Jednym z jego 

komponentów są zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które polegają w 

szczególności na: 

 podwyższeniu do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku: 

dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej 

 podwyższeniu do 120 000 zł progu dochodów: 

po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku 

 wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej 

 zmianie zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej: 

dla przedsiębiorców oraz likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie 

zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych 

  zmianie wysokość kosztów podatkowych: 

od przychodów otrzymywanych przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub 

obywatelskie.  
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Kwota zmniejszająca podatek i ulgi dla pracowników od 1 stycznia 2022 r. 

 

Rodzaj ulgi Wysokość Warunki stosowania 

Kwota  

zmniejszająca 

podatek  

tzw. ulga  

podatkowa  

 

425 zł 

 

1. 

Stała miesięczna kwota, niezależna od 

wysokości uzyskiwanych przychodów w 

miesiącu 

(w tym zasiłków z ub. społecznego 

i wypadkowego),  

stosowana na podstawie oświadczenia PIT-2 

(złożonego przed wypłatą pierwszego 

wynagrodzenia w danym roku 

kalendarzowym) 

2. 

1/12 z kwoty: 5 100 zł = 425 zł 

3. 

425 zł pomniejsza kwotę zaliczki  

na podatek dochodowy do US 

4. 

art. 32 ust. 3 ustawy o PDOF. 

 

Ulga dla  

pracownika 

 

(A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17 

dla miesięcznych przychodów 

od 5 701 zł do 8 549 zł 

1. 

Wysokość kwotowa ulgi uzależniona od 

wysokości miesięcznych przychodów: 

ze stosunku służbowego 

stosunku pracy 

pracy nakładczej i  

spółdzielczego stosunku pracy 

2. 

stosowana tylko dla powyższych przychodów 

(przy zasiłkach ulga nie przysługuje) 

3. 

kwota ulgi pomniejsza dochód  

(podstawa do opodatkowania) 

4. 

art. 32 nowy ust. 2a-2b ustawy o PDOF. 

 

Ulga dla  

pracownika 

 

(A x (-7,35%) + 819,08 zł)  

÷ 0,17 

1. 

Wysokość kwotowa ulgi uzależniona od 

wysokości miesięcznych przychodów: 

ze stosunku służbowego 

mailto:kontakt@hrkadryiplace.pl


       

 

 

Doradztwo / Szkolenia Płacowe ZUS Podatki 

www.hrkadryiplace.pl 

kontakt@hrkadryiplace.pl  

tel.: +48 517-516-377 

 

 
 

3 

dla miesięcznych przychodów 

od 8 549,01 zł do 11 141 zł 

stosunku pracy 

pracy nakładczej i  

spółdzielczego stosunku pracy 

2. 

stosowana tylko dla powyższych przychodów 

(przy zasiłkach ulga nie przysługuje) 

3. 

kwota ulgi pomniejsza dochód (podstawa do 

opodatkowania) 

4. 

art. 32 nowy ust. 2a-2b ustawy o PDOF. 

Podsumowanie: 

niezależnie od wysokości osiąganych przychodów:  

miesięczna kwota zmniejszająca podatek 

dla miesięcznych przychodów od 5 701 zł do 8 549 zł 

miesięczna kwota zmniejszająca podatek + ulga dla pracownika 

dla miesięcznych przychodów od 8 549,01 zł do 11 141 zł 

miesięczna kwota zmniejszająca podatek + ulga dla pracownika 

dla miesięcznych przychodów powyżej 11 141 zł 

miesięczna kwota zmniejszająca podatek 

 

 

https://akademia.monikasmulewicz.pl/akademia/zmiany-w-rozliczniu-wynagrodzen-

w-2022/ 
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