
 

 

POLSKI ŁAD 2.0, CZYLI ZMIANY OD 1 LIPCA 2022 ROKU 
 

INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Przepisy podatkowe w Polsce zmieniają się dość często i powodują wiele problemów w 

ich interpretacji. Kolejne zmiany, które weszły w życie w 2022 roku dotyczące podatku 

PIT, a także zmiany dotyczące składek zdrowotnych potęgują poczucie niejasności. 

Ponadto, od 1 lipca obowiązują nowe przepisy - Polski Ład 2.0, które zawierają kolejne, 

liczne zmiany. W odpowiedzi na pojawiające się trudności w stosowaniu przepisów 

o podatku PIT proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które umożliwi zdobycie wiedzy 

i umiejętności niezbędnych prawidłowej realizacji zadań. Prowadząca, w jasny sposób 

omówi kwestie związane z  wprowadzanymi zmianami w zakresie podatków w 2022 roku.  

 
CELE I KORZYŚCI: 

• Omówienie problematyki dotyczącej podatku PIT oraz naliczania składki zdrowotnej 

w 2022 roku w kontekście wejścia w życie przepisów Nowego Ładu od 1 lipca 2022 

roku. 

• Przedstawienie zagadnień związanych z tematyką oraz zmian w ustalaniu składki 

zdrowotnej oraz PIT. 

• Wskazanie nowych ulg podatkowych, przedstawienie kogo dotyczą i na czym polegają. 

• Zdobycie praktycznych porad i wskazówek w celu prawidłowego wykonywania zadań 

oraz uniknięcia błędów ujawnianych podczas kontroli. 

• Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem 

i innymi uczestnikami szkolenia. 

 

PROGRAM: 
1. Polski Ład 2.0: 

• zakres zmian wprowadzonych w tzw. Polskim Ładzie 2.0; 

• co z zaliczką na podatek dochodowy? Na podstawie jakich przepisów ma ona być 

obliczana w ciągu roku? 

• kiedy wchodzą w życie nowe regulacje? 

2. Zmiana kwoty wolnej i progu podatkowego w PIT: 

• podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. Zł i zmiana kwoty zmniejszającej 

podatek od  1 lipca 2022 r.; 

• podwyższenie progu podatkowego, zobowiązującego do zapłaty PIT wg stawki 32%; 

• nowa stawka PIT 12%;  

• PIT 2 i obowiązek uwzględniania kwoty wolnej przez pracodawcę. Czy można go 

złożyć w trakcie roku? 

SZKOLENIE ON LINE 
29 sierpnia 2022 r. 



 

• Nowe zasady składania PIT 2 – możliwość uwzględniania kwoty wolnej przez 

maksymalnie 3 pracodawców. 

3. Ulga dla klasy średniej – likwidacja ulgi od lipca 2022r.: 

• w jaki sposób powinien działać płatnik, który do czerwca uwzględnia ulgę dla klasy 

średniej w rozliczeniu pracowników? 

• możliwość wyboru sposobu rozliczenia podatku PIT za 2022 rok. 

4. Nowe ulgi w PIT: 

• PIT 0 dla emeryta; 

• PIT 0 dla rodzin wielodzietnych; 

• ulga na powrót; 

• nowe zasady roszczeń dla osób samotnie wychowujących dzieci, zasady rozliczania 

się wspólnie z dzieckiem. 

5. Zmiany w zakresie zasad naliczania składki zdrowotnej: 

• nowe zasady obliczania podstawy wymiaru składki zdrowotnej; 

• możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej począwszy od 1 lipca 2022 

roku; 

• raportowanie dochodu stanowiącego podstawę wymiaru do ZUS – nowe obowiązki 

sprawozdawcze przedsiębiorcy. 

6. Inne zmiany w PIT: 

• zmiana sposobu ustalania ryczałtowego przychodu z tytułu wykorzystywania 

samochodów służbowych do celów prywatnych; 

• amortyzacja składników majątku prywatnego w działalności gospodarczej; 

• wykup przedmiotu leasingu do majątku prywatnego; 

• zmiany w zasadach stosowania ulgi mieszkaniowej; 

• amortyzacja nieruchomości mieszkalnych; 

• obowiązkowy ryczałt dla przychodów z tytułu najmu nieruchomości. 

7. Dyskusja. 
 
ADRESACI:  
Główni księgowi i księgowi; pracownicy działu kadr odpowiedzialni za rozliczenia 

pracowników; osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe 

rozliczanie; osoby prowadzące działalność gospodarczą i pracujące. 

 

PROWADZĄCY:  
Praktyk, doradca podatkowy, prawnik z ponad 9 letnim doświadczeniem pracy 

w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego. Trener z dużym doświadczeniem 

szkoleniowym, publikujący w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach 

internetowych. Specjalizuje się w zakresie podatku VAT, akcyzy i postępowań 

podatkowych.  



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Polski Ład 2.0, czyli zmiany od 1 lipca 2022 roku 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
29 sierpnia 2022 r. Szkolenie w godzinach 9:30-13:30 

  

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 

szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  

materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  

certyfikat ukończenia szkolenia,  

możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi 

ul. Jaracza 74, 90-242 Łódź 

tel. 605 909 355, biuro@frdl-lodz.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o przesłanie faktury i certyfikatu na adres 
mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju 

Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl-lodz.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony 

danych osobowych. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 sierpnia 2022r. 
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 

potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 

terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 

uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 
 

 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


