
 

 

NOWE ZASADY ROZLICZEŃ PODATKU DOCHODOWEGO 
Z PERSPEKTYWY PŁATNIKA PIT 

 
INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Nowy Ład w PIT obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. Oznacza to, że nowe zasady rozliczeń PIT wymagają 

gruntownych wyjaśnień – szczególnie po dokonanych pierwszych naliczeniach wynagrodzeń. Specyfika regulacji 

powoduje narastanie wątpliwości, a programy płacowe dodatkowo potęgują poczucie niepewności. Ponadto 

osoby odpowiadające w zakładzie pracy za przygotowanie list płac, naliczenie i odprowadzenie podatków stają 

w praktyce przed koniecznością udzielania porad, opinii oraz wyjaśnień pracownikom w zakresie wyboru 

optymalnego sposobu rozliczeń PIT. Wiele pytań jest nadal aktualnych. Podczas szkolenia wyjaśnimy wątpliwości 

na gruncie wdrożenia przepisów Polskiego Ładu z pozycji płatnika podatku PIT. 

 
CELE I KORZYŚCI: 

• Przygotowanie uczestników szkolenia do wdrożenia przepisów Polskiego Ładu w zakresie rozliczenia 

podatków dochodowych pracowników.  

• Część szkolenia poświęcona zostanie na symulację kalkulacji zaliczki PIT w różnych konfiguracjach. 

• Podczas szkolenia możliwe będzie zadawanie pytań oraz konsultacji zagadnień problemowych związanych 

z omawianą nowelizacją. 
 
PROGRAM: 
W ramach szkolenia poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia: 
1. Obowiązujący stan prawny z uwzględnieniem przepisów przejściowych oraz epizodycznych. 

2. Nowa skala podatkowa, nowa kwota zmniejszająca podatek (kwota wolna od podatku). 

3. Rozszerzenie katalogu zwolnień z PIT (ulga na powrót, ulga dla emerytów, ulga dla rodzin wielodzietnych). 

4. Ulga dla pracowników z perspektywy płatnika (z miesięcznymi limitami przychodów) oraz z perspektywy 

podatnika (z rocznymi limitami przychodów). 

5. Ulga dla pracowników z uwzględnieniem wspólnego rozliczenia małżonków. 

6. Nowe zasady wyliczania składki zdrowotnej dla podatników korzystających ze zwolnień podatkowych 

(hipotetyczna zaliczka na podatek). 

W ramach ww. punktów omówione zostaną m. in. wątpliwości dotyczące: 

− Zasadności składania nowych oświadczeń. 

− Wysokości pensji w poszczególnych miesiącach nowego roku. 

− Zasadności oraz momentu rezygnacji z ulgi dla pracowników. 

− Ryzyka związanego z dopłatą podatku w zeznaniu rocznym. 

 
ADRESACI: 
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiadających za naliczenie wynagrodzeń pracowniczych, naliczenia 

i odprowadzenia podatków. 

 
PROWADZĄCY: 
Doktor nauk prawnych, praktyk, doświadczony trener. Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym 

uwzględnieniem wdrażania optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków i opłat lokalnych, a 

także podatku VAT. W codziennej praktyce uczestniczy m. in. W pracach związanych z bieżącą obsługą jednostek 

samorządu terytorialnego. Jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej. 

  

SZKOLENIE ON LINE 
25 lutego 2022 r.  



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

NOWE ZASADY ROZLICZEŃ PODATKU DOCHODOWEGO Z PERSPEKTYWY 
PŁATNIKA PIT 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
25 lutego 2022 r. Szkolenie w godzinach 9:00-13:00 

  

Cena: 349 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 Mazowsze 

ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa 

tel. 732 983 894, fax: (42) 288 12 86 

szkolenia@frdl.org.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 certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….………………… 

Proszę o przesłanie faktury 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.mazowsze.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i 

ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl  
do  23 lutego 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 ____________________________________ 


