
Tarnowskie Góry, dn. 09.02.2022 r. 

Szanowni Paostwo, 

Z przepisów rozporządzenia zmieniającego Nowy Ład wynika obowiązek podwójnego 
przeliczenia zaliczki na podatek i korygowania części jej wartości.  

Obowiązek ten dotyczy podmiotów, u których nie złożono w 2022 r. lub w latach 
wcześniejszych wniosku PIT-2 (tzn. m.in. osób: otrzymujących rentę/emeryturę, 
prowadzących działalnośd gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, 
otrzymujących przychody z najmu, dzierżawy). 

W takim przypadku: 

- jeśli wniosek PIT-2 nie był składany, wówczas dopuszczalne jest niestosowanie 
podwójnego przeliczania zaliczek na podatek, ale .. 

- bez wniosku o nieprzeliczanie zaliczek obowiązkowe jest ich podwójne przeliczenie ( czyli 
wg zasad obowiązujących na dzieo 31.12.2021r. oraz wg obecnie obowiązujących 
przepisów) 

A zatem w przypadku, gdy podatnik uzyskujący przychody od płatnika, który nie odlicza 
kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (PIT-2), złoży temu płatnikowi 
sporządzony na piśmie wniosek o nieprzedłużanie terminów na pobór i zapłatę zaliczek na 
podatek, wówczas nie stosuje się do niego przepisów wynikających z rozporządzenia 
zmieniającego ustawę o PIT oraz Nowy Ład. Przeliczenia nie dokonuje się najpóźniej od 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatnik otrzymał ten wniosek. 

Podatnik (zatrudniony), który chce skorzystad z w/w uprawnienia musi zatem złożyd 
wniosek  o niestosowanie do jego wynagrodzeo podwójnego przeliczenia zaliczek na 
podatek (wzór w załączniku). 

Wniosek o nieprzedłużanie terminu przekazania nadwyżki zaliczki na podatek dochodowy 
mogą złożyd pracownicy, tylko w przypadku, gdy płatnik nie odlicza kwoty stanowiącej 1/12 
kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1 ustawy.  Stanowi o tym § 5 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r. (w załączeniu). 

W przypadku pytao proszę o kontakt z n/w osobami z Działu spraw pracowniczych: 

Kalla Ewelina ISE Rybnik, 
ISE Gliwice, 

ISE Tarnowskie Góry 

32 714 22 41 

Przymęcka Barbara 32 714 22 42 

Górecko Danuta Biuro Zakładu,  
Zespoły diagnostyczne, 

ISE Herby Nowe, 
ISE Racibórz 

32 714 22 43 

Hajduk Justyna 32 714 22 44 



  

  

Z poważaniem 

  

Monika Malinowska 

Naczelnik Działu 

Dział Spraw Pracowniczych 

Zakład Linii Kolejowych 

w Tarnowskich Górach 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

ul. Nakielska 3 

42-600 Tarnowskie Góry 

monika.malinowska@plk-sa.pl 

tel. +48 32 714 22 40 

tel. kom. +48 600 084 492     

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
z siedzibą w Warszawie 
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000037568. NIP 113-23-16-427, REGON 017319027 
Kapitał zakładowy 30 658 953 000,00 zł w całości wpłacony 

Zarządzamy państwową infrastrukturą kolejową. 
Udostępniamy trasy kolejowe dla przewozów pasażerskich i towarowych. 
Utrzymujemy i modernizujemy powierzoną nam sieć linii kolejowych z dbałością o środowisko. 

 
Ochrona Danych Osobowych:  
1) Administratorem danych osobowych zgromadzonych w programie pocztowym jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, z siedzibą pod adresem: 
03-734, Warszawa, ul. Targowa 74, zwana dalej Spółką. 
2) Podjęcie przez Panią/Pana lub podjęcie przez Spółkę z Panią/Panem komunikacji e-mail powoduje, że adres e-mail oraz inne dane osobowe podane przez 
Panią/Pana w wiadomości, np. imię i nazwisko, zostają wprowadzone do zbioru Rejestr korespondencji prowadzonym przez Spółkę, w programie 
pocztowym.  
3) W Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których 
dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę. 
4) Pozostałe, szczegółowe informacje kierowane do Pani/Pana w ramach realizacji obowiązku informacyjnego związanego z Pani/Pana korespondencją e-
mail, zamieszczone są na stronie internetowej Spółki, pod adresem:  
https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Bezpieczenstwo_Informacji/Informacja_dla_osob_korespondujacych_poprzez_e-mail_01.pdf 

www.plk-sa.pl 
www.plk-inwestycje.pl 
 
Wydrukuj wiadomość tylko wtedy, gdy jest to niezbędne 
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