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Wniosek 

o niestosowanie ulgi dla pracowników (tzw. ulgi dla klasy średniej) 
 

w roku podatkowym 2022 
 
 

                Niniejszym, na podstawie art. 32 ust. 2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2022 r. 

składam wniosek do płatnika: Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum 

o niepomniejszanie mojego dochodu o kwotę ulgi dla pracowników, o której mowa w art. 32 

ust. 2a ww. ustawy.  

 

 

………………………………………………….. 

(podpis pracownika) 

 
* Podstawa prawna - art. 32 ust. 2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. 
Art. 32 ust. 2a. Za miesiące, w których podatnik uzyskał w tym zakładzie pracy przychody ze stosunku 
służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy w wysokości wynoszącej od 
5701 zł do 11 141 zł, które podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, płatnik 
pomniejsza dochód ustalony zgodnie z ust. 2 o kwotę ulgi dla pracowników, o której mowa w art. 26 ust. 1 
pkt 2aa, w wysokości obliczonej według wzoru: 
1) (A × 6,68% - 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 

8549zł 
2) (A × (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł 

- w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, 
pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27. 

Art. 32 ust. 2b. Jeżeli podatnik złoży sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę 
ulgi dla pracowników na podstawie ust. 2a, płatnik nie pomniejsza dochodu najpóźniej od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku 
podatkowego. 

 
Ulga dla klasy średniej jest przewidziana dla:  

1) osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub 
spółdzielczego stosunku pracy,  

2) osób osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, które rozliczają się 
według skali podatkowej, których przychody w roku mieszczą się w przedziale  
od 68 412 zł do 133 692 zł (odpowiednio miesięcznie – dla celów obliczania miesięcznych 
zaliczek na podatek – w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł).  

 


