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P olski Ład to więcej pie-
niędzy w kieszeniach 
zwykłych Polaków. 
Dodatkowe wsparcie 

dla rodzin. Więcej inwestycji 
w małych i średnich miastach, 
a także na wsi. Polski Ład to naj-
większy program rozwojowy 
od 30 lat. To inwestycja w pol-
skich pracowników i w polskie 
rodziny. 

Polski Ład to wyższe zarobki dla 
tych, którzy do tej pory zarabia-
li nieco mniej. To dodatkowe pie-
niądze na opiekę nad dziećmi. To 
wyższe emerytury dla seniorów, 
dzięki wyższej kwocie 
wolnej od podatku. 
To więcej pienię-
dzy na służ-
bę zdrowia, 
nowe dro-
gi, szkoły, 
szpitale, 
w o d o -
c i ą g i , 
ż ł o b -
ki, przy-
c h o d -
nie, hale 
sportowe 
i przedszko-
la. I w kon-
sekwencji wię-

cej nowych 
miejsc pra-
cy, przy 
zdecydo-
w a n i e 
lepszym 
kom for -
cie życia.

P o l s k i 
Ład to plan 

rozpisany na 
wiele lat. Pierw-

szy krok to refor-

ma podatkowa, która zostawi w kie-
szeniach Polaków ponad 17 mld 
zł rocznie.

PO CO JEST POLSKI ŁAD
Polski Ład tworzy m.in. sprawiedli-
wy system podatkowy i jest pierw-
szym krokiem w kierunku zapew-
nienia nam płac na europejskim 
poziomie. Polacy oczekują europej-
skiej jakości życia, dlatego Polski 
Ład zaczyna od europejskich stan-
dardów w podatkach.

POLSKI ŁAD – nowe  
korzystne rozwiązania!
• Rozszerzenie preferencji dla 
klasy średniej
Rozszerzamy preferencję dla klasy 
średniej na:
- emerytury i renty,
- umowy-zlecenia,
- opodatkowane świadczenia ZUS,
- wynagrodzenia nauczycie -
li akademicki,
Osoby zarabiające do 12 800 zł będą 
zyskiwać na reformie lub będzie dla 
nich neutralna.
Korzystanie z rozwiązania będzie 
możliwe także przy zbiegu różnych 
rodzajów umów (np. umowy o pracę 
z umową-zlecenia).

• Rozszerzenie ulgi dla samot-
nych rodziców
Dla samotnego rodzica, którego 
zarobki nie przekraczają pozio-
mu 12 800 zł, Polski Ład będzie 
korzystny bądź neutralny. Osoby 
o najniższych dochodach dostaną 
zwrot niewykorzystanej ulgi, na-
wet gdy zapłacą mniejszy poda-
tek niż 1500 zł.

• Wyrównanie dla Organizacji 
Pożytku Publicznego z 1 procenta
Dzięki korekcie Organizacje Pożyt-
ku Publicznego nie odczują zmian 
w podatkach. W 2022 r. otrzymają 
środki z 1 procenta według starych 
zasad, czyli na podstawie rozlicze-
nia podatku za 2021 r. Od roku 2023 
wprowadzone zostaną rekompensa-
ty z budżetu państwa tak by wpływy 
z 1 procenta nie były niższe. Mecha-
nizm będzie całkowicie uzależniony 
od wskazania Organizacji Pożytku 
Publicznego przez podatników, tak 
jak do tej pory. 

• Dodatkowe wsparcie dla osób 
z niepełnosprawnościami
Polski Ład wprowadza także nowy in-
strument wsparcia dla ZFRON i ZFA, 
który będzie naliczał kwoty w takiej 
wysokości, aby zrekompensować pra-
codawcom utracone korzyści. Dzięki 
temu żaden pracodawca, który two-
rzy miejsca pracy dla osób z niepeł-
nosprawnościami, nie straci na Pol-
skim Ładzie. 

CZYM JEST 
POLSKI ŁAD

Polski Ład to największa 
reforma systemu podatkowego 
od 30 lat. Założenia są jasne, 
chodzi o to żeby Polacy zarabiali 
więcej. Dlatego wprowadziliśmy 
kwotę wolną od podatku 
wynoszącą aż 30 tys. zł. 
Do takiej kwoty podatku w ogóle 
nie będzie. Pracujacy na etacie, 
emeryci i renciści zarabiający 
do 12 800 zł będą zyskiwać 
na reformie lub będzie 
dla nich neutralna.
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W ięcej pieniędzy 
na rękę lub neu-
tralność refor-
my dla zarabia-

jących nawet do 12 800 zł 
brutto miesięcznie! O Pol-
skim Ładzie słyszeli już nie-
mal wszyscy. Ale czy wszyscy 
wiedzą, jak to działa? Wyjaś-
niamy krok po kroku.

KTO ZYSKA  
NA POLSKIM ŁADZIE
Polski Ład to już dziś zysk 
w portfelach 70 proc. pracow-
ników, dla których umowa 
o pracę jest jedynym źródłem 
dochodu. 70 proc. takich osób 
zarabia miesięcznie do 5 700 zł 
brutto. Zarabiasz poniżej tej 
kwoty? Już w styczniu powi-
nieneś dostać wyższą pensję. 
Roczny zysk może sięgać nawet 
2000 zł na rękę.

Zarabiasz od 5 700 zł do 12 800 zł 
brutto miesięcznie? Skorzystasz 
z ulgi, dzięki której nie stracisz 
ani złotówki.

Oznacza to, że Polski ład jest 
korzystny lub neutralny dla 96 
proc. pracowników, dla których 
umowa o pracę jest jedynym źród-
łem dochodu.

Jesteś emerytem? 
Rencistą? Każda eme-
rytura jest zwol-
niona z podatku 
do wysokości 
2500 zł. Jeśli 
twoje świadcze-
nie wynosi do 
4 920 zł to zyskasz 
na reformie.

Polski Ład 
ochroni również 
emerytów, którzy 
otrzymują świadcze-
nia od 4920 aż do 12 800 zł 
brutto miesięcznie i nie mają 
innych dochodów.

Emerytury do tej kwoty otrzy-
muje aż 99,95 proc. seniorów 
w Polsce.

To nie wszystko. Rząd wpro-
wadza nowe korzystne zmiany, 
dzięki którym osoby zarabia-
jące do 12 800 zł będą zyskiwać 
na reformie lub będzie ona dla 
nich neutralna. 

POLSKI ŁAD 
– NAJWAŻNIEJSZE 
ZMIANY
l 30 tys zł – kwota wolna 
od podatku

A ż  d o 
30 tys. zł 
rocznie, 
czyli do 
2,5 tys. 
zł mie -

sięcznie 
– to nowa 

kwota wol-
na od podat-

ku. To mało czy 
dużo? Wystarczy porów-

nać – do tej pory kwota wolna 
wynosiła standardowo 3 tys. zł. 
To oznacza, że od nowego roku 
jest ona zdecydowanie wyższa!
l 120 tys. zł – nowy poziom 
progu podatkowego 
85 tys. zł rocznie – tyle wynosił próg 
dochodów, do których stosowano 
stawkę 17 proc.. Powyżej tej kwoty 
podatek wzrastał do 32 proc. Polski 
Ład sprawia, że wyższy próg zaczy-
na się dopiero od 120 tys. zł. Teraz 
podatek w wysokości 32 proc. zapła-
ci o połowę mniej osób. Ta zmiana 
to fundament budowy silnej pol-
skiej klasy średniej.

FAIR PLAY W SKŁADCE
Do tej pory system podatko-
wy był tak skonstruowany, że 
kierowca autobusu z pensją 
5 tys. zł płacił składkę zdro-
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POLSKI ŁAD
SPRAWDŹ, ILE ZYSKASZ

POLSKI 
ŁAD 

KORZYSTNY  
DLA 

PRACOWNIKÓW
Polski ład jest korzystny lub neutralny 

dla 96 proc. pracowników, dla któ-
rych umowa o pracę jest jedy-

nym źródłem dochodu.

wotną w wysokości niemal 
390 zł, tymczasem warszaw-
ski adwokat, który zarabia 
siedmiokrotnie więcej - np. 
35 tys. zł - mógł płacić ok. 

380 zł! Polski Ład wpro-
wadza stawkę adekwatną 
do zarobków.

Zarabiasz mniej? To 
naturalne, że potrzebujesz 

wsparcia. Jeśli zarabiasz 
mniej, kilkaset złotych mie-
sięcznie znaczy dla ciebie 
o wiele więcej, niż dla osób 
o najwyższych dochodach. 

Tabelka z przykładowymi emeryturami i zyskiem po Polskim Ładzie
Brutto emerytura 

miesiąc
Netto emerytura  
miesiąc  w 2021

Netto emerytura  
po reformie

Zysk netto 
roczny

Emeryt otrzymujący emeryturę w kwocie 1 800 zł brutto 
zyska 1 473 zł rocznie „na rękę”.

1 800 1515.25 1638.00 1 473

Emeryt otrzymujący emeryturę w kwocie 2 500 zł brutto 
zyska 2 250 zł rocznie „na rękę”.

2 500 2087.50 2275.00 2 250

Emeryt otrzymujący emeryturę w kwocie 3 000 zł brutto 
zyska 1 785 zł rocznie „na rękę”.

3 000 2496.25 2645.00 1 785

Emeryt otrzymujący emeryturę w kwocie 3,2 tys. zł brutto 
zyska 1 600 zł rocznie „na rękę”.

3 200 2659.75 2793.00 1 600

Małżeństwo emerytów, z których jedna osoba otrzymuje 
emeryturę minimalną, a druga emeryturę na poziomie 
średniej, zyska  ok. 3 516  zł „na rękę” rocznie. 

4112 3449 3742 3 516
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P olski Ład dla małżeństw, któ-
re rozliczają się wspólnie, to 
podwójna kwota wolna od 
podatku. Do 60 tys. zł mał-

żonkowie nie zapłacą ani złotówki 
podatku. Rodzice skorzystają rów-
nież z ulgi na dzieci.

MŁODE MAŁŻEŃSTWO  
BEZ DZIECI
»Miesięczne zarobki żony: 3010 zł 
brutto miesięcznie. 
»Miesięczne zarobki męża: 3500 zł 
brutto miesięcznie. 
»Zysk na Polskim Ładzie: 
4000 zł rocznie.

RODZINA 2+1  
ZE ŚREDNIM DOCHODEM 

»Miesięczne zarobki żony: 4000 zł 
brutto miesięcznie. 
»Miesięczne zarob -
ki męża: 3010 brutto 
miesięcznie. 
»Zysk na Pol-
skim Ładzie: 
3500 zł rocznie.

RODZINA 2+3  
Z WYŻSZYM 
DOCHODEM 
»Miesięczne zarob-
ki męża: 18 000 zł brut-
to miesięcznie
»Miesięczne zarobki żony: 
5000 zł brutto 
»Zysk na Polskim Ładzie: 
1200 zł rocznie.

PIT-0 DLA RODZIN 4+
Polski Ład to szczególne wsparcie 

dla największych rodzin. Rodzi-
ny z minimum czwórką dzie-

ci będą zwolnione z podatku 
PIT. Każdemu z rodziców 
przysługuje standardo-
wa kwota wolna 30 000 zł 
– razem 60 000 zł. Dodatko-
wo każdy z rodziców nie 
zapłaci podatku za zarob-

ki do ok. 85 500 zł – razem 
to już 171 000 zł. W sumie 

kwota wolna od podatku dla 
rodziców 4 dzieci wyniesie aż 

231 000 zł.
Ponadto rodzice dostaną zwrot niewyko-
rzystanej ulgi na dzieci, co przy czwórce 
daje kwotę ok. 6 900 zł.

Jesteś emerytem? Po 13. emeryturze to 
kolejne rozwiązanie, które zapewni ci 
wyższe świadczenia. Twoja emerytura 
będzie zwolniona z podatku do wyso-
kości 2500 zł miesięcznie. Wyższe 
wypłaty otrzymają emeryci i renci-
ści, którzy pobierają z ZUS świadcze-
nia w wysokości do 4920 zł brutto. Na 
Polskim Ładzie zyska bezpośrednio 
ponad 90 proc. wszystkich emerytów.

Co ważne – na Polskim Ładzie nie straci, 
co do zasady, emeryt czy rencista o docho-
dach w wysokości do 12 800 zł brutto.
»Emeryt: 1800 zł brutto
»Przed Polskim Ładem: 1515 zł na rękę
»Zysk na Polskim Ładzie: 123 zł miesięcz-
nie / 1473 zł rocznie

»Emerytka: 2500 zł brutto
»Przed Polskim Ładem: 2087 zł
»Zysk na Polskim Ładzie: 187 zł miesięcznie 
/ 2250 zł rocznie

POLSKI ŁAD
SPRAWDŹ, ILE ZYSKASZ

POLSKI ŁAD DLA EMERYTÓW

JAK 
SKORZYSTAĆ  
Z PIT-0 DLA 
RODZIN 4+

Złóż prostą deklarację PIT-0 
u pracodawcy. Poinformuj 

go o liczbie dzieci i ko-
rzystaj z ulgi.

POLSKI ŁAD  
DLA RODZIN

RODZINNY 
KAPITAŁ 
OPIEKUŃCZY

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to kolejne, po programie 
Rodzina 500+, wsparcie dla rodziców małych dzieci. Jest 
to świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko w wie-
ku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia, w wysokości 
12 000 zł netto. 

Rodzice mogą decydować czy chcą, by było wypłacane po 1000 zł 
przez 12 miesięcy czy po 500 zł przez 24 miesiące. Zdecydują, rów-
nież, czy chcą przeznaczyć te środki na opiekunkę do dzieci, żło-
bek czy inne wydatki.

Rodzice ponad 383 tys. dzieci złożyli już wniosek o Rodzinny 
Kapitał Opiekuńczy.

Skorzystaj i zdecyduj, czy wybrać 12 tys. zł na rok czy rozłożyć 
tę kwotę wsparcia na 2 lata, po 500 zł miesięcznie.

Wniosek o RKO można złożyć tylko elektronicznie, najwcześ-
niej od ukończenia przez dziecko 9. miesiąca, poprzez:
l portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

empatia.mpips.gov.pl,
l Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS www.zus.pl,
l bankowość elektroniczną.
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Pracujący emeryt
Pracujący senior, który nie pobiera 
emerytury

Przychód 
miesięczny  

brutto

Tyle zapłaciłby przed 
wprowadzeniem 
Polskiego Ładu

Senior z miesięcznym przychodem  
z pracy ok. 3 tys. zł (ok. 36 tys. zł  
rocznie), w ogóle nie zapłaci podatku!

3010 1847.48

Senior z miesięcznym przychodem  
z pracy 10 590 zł, nie zapłaci PIT

10 590 12544.56

786689_WA

RODZINA 2+4  
ZE ŚREDNIM 
DOCHODEM 
» M i e s i ę c z n e 
zarobki 

żony: 4500 zł brutto. 
»Miesięczne zarobki męża: 
7000 zł brutto. 

»Zysk na Polskim Ładzie: 
8950 zł.

ZARABIASZ  
DO 12 800 ZŁ? 

ZYSKASZ  
LUB ZMIANA  

BĘDZIE  
NEUTRALNA


