
Informacja dotycząca rozliczeń wynagrodzeń 

 

W uzupełnieniu komunikatu przesłanego w dn. 8 stycznia 2022 r. oraz zdiagnozowanej sytuacji otrzymania w 
styczniu br. przez cześć pracowników niższych niż w ubiegłym roku wypłat wynagrodzenia netto informuje się, 
że powodem niższych wypłat były m.in. niepotrzebnie złożony wniosek o rezygnację z ulgi dla klasy średniej lub 
brak pobrania przez pracodawcę przy zatrudnieniu tzw. formularza PIT-2, który pozwala zastosować kwotę 
wolną już na etapie zaliczek. 

Od soboty, 8. stycznia, obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów, które zmienia zasady rozliczania zaliczek 
na podatek dochodowy. W jego efekcie wynagrodzenia wypłacane „na rękę” (netto) pracownikom i 
zleceniobiorcom osiągającym miesięczny dochód do 12 800 zł brutto, nie będą niższe niż w ubiegłym roku.  

Ze względu na to, że część przelewów wynagrodzeń mogła zostać zlecona jeszcze przed wejściem w życie 
rozporządzenia, w najbliższych dniach niektórzy z ww. pracowników lub zleceniobiorców mogą jeszcze 
otrzymać przelew na niższą kwotę wynagrodzenia niż wynikająca z obowiązujących przepisów. Jeśli pracownik 
lub zleceniobiorca otrzymał niższe wynagrodzenie za styczeń, niezwłocznie dostanie wyrównanie. Zostanie ono 
zrealizowane osobnym przelewem. 

Wypłata wyrównań rozpocznie się w poniedziałek, 10. stycznia. Wystosowano do płatników apel o pilne 
skorygowanie naliczonych wynagrodzeń. 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących powyższego rozwiązania zachęcamy do kontaktu.  

 LIVECHAT DLA PRZEDSTAWICIELI PLACÓWEK MEDYCZNYCH (DZIAŁY PŁAC) 
Począwszy od dnia dzisiejszego poniedziałku 10 stycznia Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja 

Skarbowa zapraszają codziennie w godz. 8.00-20.00 na livechat dla przedstawicieli placówek medycznych. 

Spotkanie on-line na temat zmian w zaliczkach jest dedykowane księgowym (działy płac). 

 Spotkania są realizowane za pośrednictwem programu MS Teams (spotkanie jest otwarte i nie 
wymaga wcześniejszej rejestracji) link 

 UWAGA: Dla sprawniejszej moderacji pytań prosimy o poprzedzenie pytania #medycy 

 

 INFOLINIA DLA PRACOWNIKÓW 
Infolinia dla pracowników zainteresowanych pozyskaniem informacji na temat nowych zasad 
podatkowych jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 pod poniższymi 
numerami telefonu. Pracownicy systemu ochrony zdrowia proszeni są o wybranie numeru 8 a następnie 0.  
 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych), 
 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych). 

 
 

 INSTRUKTARZ W FORMIE WEBINARU Z WYJAŚNIENIAMI EKSPERTÓW  
 link  

 

 WIĘCEJ INFORMACJI 
Dodatkowe informacje można uzyskać na  stronie internetowej www.mf.gov.pl, www.podatki.gov.pl, 

www.wiecejwportfelach.gov.pl oraz kanałach social media, gdzie na bieżąco aktualizowane są informacje o 

reformie podatkowej Polski Ład. 

https://www.gov.pl/web/finanse/polski-lad-zapraszamy-na-cykl-spotkan-online
https://www.gov.pl/web/finanse/webinarium-polski-lad---nowy-mechanizm-poboru-zaliczek-na-podatek-dochodowy
http://www.mf.gov.pl/
http://www.podatki.gov.pl/
http://www.wiecejwportfelach.gov.pl/

