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Шановний робітник,
у зв’язку із запровадженням з 1 січня 2022 року змін, які стосуються всіх нас, звані «Polski Ład»,
ми хотіли б допомогти кожному краще зрозуміти принципи важливого аспекту професійного 
життя – заробітна плата. Нижче ми покажемо найважливіші зміни та іншу важливу інформацію, 
пов’язану з розрахунком заробітної плати для працівників, які працюють за трудовим договором 
(umowa o pracę), договором підряду (umowa o dzieło) та договором доручення (umowa zlecenie), 
які зобов'язують з 2022 року.

підвищення мінімальної заробітної плати:

від 1 січня 2022 року змінилася мінімальна заробітна плата, яка становить: для осіб,
які працевлаштовани за трудовим договором (umowa o pracę) - 3 010,00 злотих (zł)
та 19,70 злотих (zł) за годину для осіб, які працюють за договором доручення (umowa zlecenie), 
праця яких оплачується погодинно.
розмір щорічного обмеження сплати платежів на пенсійне страхування від січня 2022 року 
виносить 177 660 злотих з уваги на факт, що прогнозований середній показник місячної 
заробітної плати брутто в народному господарстві в 2022 році становитиме 5 922 злотих (zł). 

зміни в заробітній платі:

положення до кінця
2021 року

мінімальна місячна 
заробітна плата, трудовий 
договір

2 800,00 злотих (zł)

18,30 злотих (zł)/год.

157 770 злотих (zł)

3 010,00 злотих (zł)

19,70 злотих (zł)/год.

177 660 злотих (zł)

мінімальна погодинна 
ставка

розмір щорічного 
обмеження сплати платежів 
на пенсійне страхування

Polski Ład
от 2022 року
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збільшення неоподатковуваного доходу:

як то було і як то виглядатиме на практиці описує подана таблиця:

від 2022 року неоподатковувана сума доходу збільшується до 30 000 злотих (zł). 
Неоподатковувана сумма доходу - то річний ліміт заробітків, до перевищення якого, не платиться 
податку з доходу. Роботодавець зобов'язаний відраховувати щомісячний авансовий платіж 
податку з доходу, а можливий надлишок буде повернений в річному розрахунку. 

збільшення другого податкового порогу до суми 120 000 злотих (zł):
у рамках змін, що зобов'язують, доход до суми 120 000 злотих (zł) зобов'язує ставка 17%,
а вище цієї суми  - cтавка 32%.

з неоподатковуваної суми вже впродовж місяця користуються і користуватимуться працівники, 
які склали своєму роботодавцеві формуляр PIT- 2 (ця заява працівника для цілей обчислення 
місячних сплат податку з доходів від фізичних осіб).

положення до кінця
2021 року

неоподатковувана
сума доходу

8 000 злотих (zł)

43,76 злотих (zł)
(525,12/12 місяців)

30 000 злотих (zł)

425 злотих (zł)
(5 100/12 місяців)

сума, зменшуюча податок 
(щомісячно)

Polski Ład
от 2022 року 

до суми 120 000 злотих (zł) 17% мінус сума, зменшуюча податок
5 100 злотих (zł)

15 300 злотих (zł) + 32% від надлишку 
понад 120 000 злотих (zł)

понад суми 120 000 злотих 

як розрахувати податок?підстава оподаткування

відсутність можливості зменшення авансового платежу податку на суму відрахованої оплати
на медичне страхування:

до 2021 року було можливо зменшити авансовий платіж податку з доходу на суму,
що становить 7,75% обов’язкового податку. Від 1 січня 2022 р. оплата на медичне страхування
не підлягає взагалі відрахуванню від податку з доходу.
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ця системна зміна застосовується до всіх осіб, які підлягають обов'язку цієї оплати: однаково
як працівників, підрядчиків, підприємців, а також пенсіонерів. 

це означає, що для працівників, як заробляють місячно брутто нижче 3 200 злотих, та зміна
не матиме впливу, оскільки вони все одно не підлягатимуть до сплати податків. Працівники,
які заробляють вище 3 200 злотих, повинні будуть заплатити в повному розмірі – і внесок
на медичне страхування, і авансовий платіж податку з доходу. 

пільга для так званого «середнього класу»:

відсутність можливості спільного перерахунку з дитиною:

з податкових пільг для «середнього класу» 
можуть відтепер користуватися особи,
які отримують дохід від: трудових відносин, 
ділових відносин, кооперативних трудових 
відносин, праці з дому. Пільга не 
поширюється: на доходи від осіб,
які працюють за договором підряду
та договором доручення, на осіб, які ведуть 
господарську діяльність і розраховуються 
єдиним податком та фіксованою виплатою, 
виплати з соціального страхування та від 
нещасних випадків, допомога при хворобі, 
опікунська допомога, материнська 
допомога, компенсаційна допомога, пільга 
на реабілітацію. Полегшенням не 
скористаються також: пенсіонери, 
отримуючи доход від пенсії за вислугу років.

після зміни положення від 1 січня 2022 р. один із батьків, який самостійно виховує одне або більше 
дітей не зможе зробити перерахунок спільно з дитиною (річний перерахунок за 2021 рік є 
останнім, в якому зможе то зробити). Замість того отримає пільгу в розмірі 1 500 злотих,
яку зможе відрахувати від податку.

пільга буде автоматично застосована
до щомісячного доходу працівника в межах 
5 701 злотих  -  11 141 злотих  (щорічне
68 412 злотих   – 133 692 злотих). Працівник, 
який отримує дохід нижче чи вище цього 
діапазону, не матиме права
на користування цїєю пільгою. 
якщо працівник має більше ніж одне 
джерело працевлаштування, додатково 
пенсію або власну діяльність і користується

з пільг, при цьому загальний річний дохід  
перевищить  60 000 злотих, то може 
привести до необхідності доплати податку 
при річному перерахунку PIT, навіть
до суми 5 100,00 злотих за 2022 рік.
якщо працівник перевищить дохід
у розмірі 133 692 злотих на рік, втратить 
право на пільгу і повинен бути повернути 
суму пільги до Податкової Служби (Urzędu 
Skarbowego) при річному перерахунку PIT. 
Не має можливості припинення 
застосування пільги після перевищення 
суми 133 692 злотих без заяви працівника.

щоб відмовитися від пільги, необхідно 
подати заяву про її не нарахування. Один 
раз на рік платник податків має право 
подати письмову заяву про відмову від 
пільги «середнього класу». Роботодавець 
припинить зменшити дохід на суму пільги 
не пізніше  наступного місяця після 
місяця, в якому отримав заяву. Платник 
податків матиме право на користування 
пільги для «середнього класу»
при річному перерахунку,
якщо міститиметься в межах доходів,
для яких ця пільга надається.



human forward.

можливість відмовитися від податкових витрат у розмірі 250 злотих: 

для цього платнику необхідно подати заяву про відраховування авансових платежів без 
застосування щомісячних податкових витрат. Платник одержує аванси без застосування цих 
коштів найпізніше від наступного місяця після місяця, в якому отримав заяву. Та заява складається 
окремо для кожного року податкового.

нові можливості звільнення від податку з доходу:
такі можливості мають особи, які повертаються з-за кордону, особи, які мають щонайменше 
четверо дітей, а також особи, які відмовляються з пенсійних виплат в ZUS на користь праці. 
Умовами до застосування пільги буде складення відповідної заяви про виконання умов для 
отримання пільги. 

словник:

неоподатковувана сума доходу – це сума доходу, до перевищення якого платник податку
не зобов'язаний сплачувати податок на прибуток.

платник податку – фізична особа, юридична особа або організація, що не є юридичною особою, 
що несе податкові зобов'язання згідно з податковим законодавством.  

податковий агент – фізична особа, юридична особа або організація, що не є юридичною особою, 
яка зобов'язана відповідно до положень закону про податок обчислювати та відраховувати 
податок з платника податку та вчасно сплачувати його до Податкової Служби. 

податковий поріг – межа річного доходу, до якої призначаються конкретні ставки податку PIT.

PIT-2 – письмова заява працівника(на відповідному формулярі), яка уповноважує платника
(напр. роботодавця) до відрахування авансових платежів податку з доходу із заробітної плати 
працівника.

більше інформації та подробиць Polskiego Ładu доступні на https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/


