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WSTĘP
W dniu 1 stycznia 2022 r. weszła w życie największa od 30 lat rewolucja 

podatkowa. Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz nie-
których innych ustaw. Łącznie zmiany zostały zawarte na niespełna 300 stro-
nach ustaw. Pracodawcy, pracownicy, zleceniobiorcy, przedsiębiorcy, a przede 
wszystkim księgowe, księgowi, kadrowi i kadrowe, mieli bardzo mało cza-
su na zapoznanie się ze zmianami. Chaos związany z wprowadzeniem tej re-
formy jest większy niż się spodziewano. Co oznacza, że rząd będzie musiał 
dokonać poważnej nowelizacji przepisów podatkowych. Już dzisiaj doradcy 
podatkowi komentują, że wiele przepisów zostało tak opisanych, iż do ich 
zastosowania niezbędne będzie uzyskanie interpretacji Ministerstwa Finan-
sów. W związku z tym, należy zastrzec, że część przepisów w ramach Pol-
skiego Ładu w kolejnych miesiącach i tygodniach może jeszcze ulec zmianie. 

Zmiany w ramach Polskiego Ładu w części podatkowej i pracowniczej 
obejmują takie zagadnienia jak: zmiany w mechanizmie naliczania składki 
zdrowotnej w odmienny sposób dla pracowników i przedsiębiorców. Wpro-
wadzenie kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł, podniesienie progu podatko-
wego z obecnych 85.528 zł do kwoty 120.000 zł, wprowadzenie ulgi dla klasy 
średniej, która obejmuje osoby zatrudnione w ramach etatu (a także osoby sa-
mozatrudnione, ale tylko te, które rozliczają się na podstawie skali podatkowej) 
osiągające roczne przychody w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł. Dzięki 
tej uldze reforma będzie neutralna dla podatników zatrudnionych na umowę 
o pracę (a także wybranych przedsiębiorców) z dochodem od około 6.000 do 
około 11.000 zł miesięcznie. Warto wskazać, że tego rodzaju ulga nie będzie 
stosowana w przypadku zleceniobiorców, co zostało negatywnie ocenione  
(jako niekonstytucyjne wyłączenie z ulgi) przez Biuro Legislacyjne Senatu.

Kolejne zmiany to nowe ulgi podatkowe, które zostały zaproponowane 
przez pomysłodawców reformy. Ulgi te to − między innymi − 0% PIT dla 
rodzin co najmniej z czwórką dzieci, 0% PIT dla osób w wieku emerytal-
nym (kobiet od 60. roku życia i mężczyzn od 65. roku życia), którzy zamiast 
emerytury zdecydują się kontynuować pracę.
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Inne zmiany dotyczą wspólnego rozliczania się małżonków i nowego ro-
dzaju ulgi dla dzieci. Polski Ład to też zmiany w limitach bezgotówkowych, 
zmiany w ryczałcie, w karcie podatkowej. Twórcy nowelizacji, poprzez zmia-
ny, chcą też walczyć z szarą strefą. Będzie się to odbywać przez przeniesienie 
ciężaru odpowiedzialności z pracownika na pracodawcę, dzięki temu osoby 
zatrudnione mają być zachęcane do tego, żeby zgłaszać nieprawidłowości. 
W najbliższym czasie pracodawców czekać również mogą zmiany w usta-
wie o Państwowej Inspekcji Pracy, która może otrzymać nowe uprawnienie 
w postaci − między innymi − zmiany umowy zlecenia w umowę o pracę, co 
również jest powiązane z szeroką reformą, w ramach której interesy osób  
zatrudnionych mają być w większym stopniu chronione.

Poza tym Polski Ład przewiduje również zmiany obejmujące pełne oskład-
kowanie umów zlecenia, może się to jednak wiązać z kilkoma wyjątkami, 
między innymi dla studentów, a także osób w wieku 50+, chociaż szczegó-
łowych propozycji nadal w tym obszarze nie ma. Rządzący próbują rów-
nież przygotować reformę, w ramach której zostanie stworzony jednolity 
kontrakt zatrudniania na bazie umowy o pracę, który ma przede wszyst-
kim zabezpieczać prawa osób zatrudnionych i gwarantować godne warunki  
pracy z jednoczesnym zapewnieniem godnej emerytury w przyszłości.

Wziąwszy pod uwagę skalę zmian, rok 2022 będzie dla wszystkich  
pracodawców, przedsiębiorców i księgowych bardzo trudny.

Kolejne zmiany będą wchodziły w życie już w trakcie 2022 roku, co może 
pracodawcom utrudnić działanie i prowadzenie działalności. Będą to zmia-
ny, które zostały zaproponowane w ramach Strategii Demograficznej 2040, 
a także w odniesieniu do dyrektywy Work Life Balance, która musi zostać 
implementowana w połowie 2022 roku.

W treści publikacji autorzy starają się odpowiadać na pytania i wątpliwo-
ści związane z Polskim Ładem, zwłaszcza w części podatkowej. Omawiane 
zmiany zostaną przedstawione na licznych przykładach, pytaniach i odpo-
wiedziach, dzięki którym pracodawcy, działy kadr i działy płac będą mo-
gły w praktyczny sposób zapoznać się z planowanymi zmianami. Należy 
podkreślić, że w niektórych miejscach nadal występują wątpliwości inter-
pretacyjne, na które autorzy zwrócą uwagę. Może się bowiem okazać, że wy-
kładnia niektórych przepisów zostanie dopiero dokonana w trakcie 2022 roku.  
Publikacja jest aktualna na dzień oddania do druku.

dr Antoni Kolek
Oskar Sobolewski
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PRZYCZYNY WPROWADZANIA 
POLSKIEGO ŁADU

Zgodnie z zapowiedziami rządzących wprowadzenie tzw. Polskiego 
Ładu ma na celu stworzenie przyjaznego i sprawiedliwego systemu po-
datkowego, który pozwoli Polsce na zajęcie dominującej pozycji w wyści-
gu o inwestycje, będącego efektem procesu zmiany globalnych łańcuchów 
dostaw. Projektodawcy wskazywali, że kryzys związany z pandemią  
COVID-19 przekłada się nie tylko na zmniejszenie wpływów budżetowych, 
ale także na zwiększone wydatki, w tym na obsługę zadłużenia i świadcze-
nia społeczne. W związku z tym niezbędne jest szukanie nowych rozwiązań, 
wspierających wzrost oraz stabilizację nadwerężonych wpływów budżeto-
wych. Zapowiedziane podniesienie wydatków na funkcjonowanie systemu 
ochrony zdrowia ma zostać sfinansowane m.in. z wprowadzonych zmian 
w systemie składkowo-podatkowym.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych 
ustaw została przyjęta przez Sejm RP 1 października 2021 r., Senat RP wniósł 
poprawki, które Sejm RP w 29 października w większości odrzucił. Ustawa 
została przekazana do podpisu Prezydenta RP, który uczynił to 16 listopada 
2021 r. W dniu 23 listopada 2021 r. ustawa została opublikowana w Dzien-
niku Ustaw, a datę wejścia w życie zaplanowano na 1 stycznia 2022 r.

Ustawa wprowadziła zmiany w następujących aktach prawnych:
   ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.),
   ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1800),
   ustawa z 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admini-

stracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.),
   ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r.  

poz. 217 ze zm.),




