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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna  i edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 

2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej. 

 

Miejsce świadczenia pomocy: 

Powiat M. Zamość 2022 - porady obywatelskie 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 8:00-12:00 

ul. Kamienna 20 (budynek Książnicy 

Zamojskiej), Zamość 

Wtorek 8:00-12:00 

Środa 8:00-12:00 

Czwartek 8:00-12:00 

Piątek 8:00-12:00 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 722 364 992 

Na jaką pomoc możemy liczyć?  

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

 działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do 

podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających 

na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 

potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego 

realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób 

zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego 

 nieodpłatną mediację 

Nieodpłatna mediacja obejmuje 

 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających 

 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji 

 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie 

karnej 

 przeprowadzenie mediacji 
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 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 

mediatorem 

  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

 sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub 

postępowania mediacyjnego; 

 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 

 

Kto może skorzystać? 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, 

która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej 

prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu 

ostatniego roku.  Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która 

złoży stosowne oświadczenie.  

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, 

że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu mogą 

otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem telefonu 

podanym do zapisów.  

W celu uzyskania nieodpłatnej porady prawnej/obywatelskiej, osoby doświadczające trudności 

w komunikowaniu się, powinny zgłosić taką potrzebę wykorzystując jedną z poniższych form 

kontaktu: 

 Poczta elektroniczną- obywatelski@zamosc.pl  

 Skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej pod numerem telefonu- 

722 364 992 

 Listowanie- Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zamość, 

ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość  

 Za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) 

wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), 

zgodnie z którymi nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – 

niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.  

mailto:obywatelski@zamosc.pl
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 Dyżury specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej 

W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt 

punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych 

punktach w całej Polsce. 

W przypadku potrzeby porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, można 

zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania. 

Jeżeli nie można skorzystać z porady stacjonarnie – należy umówić się na wizytę zdalną (czyli przy 

użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy).   

W celu umówienia wizyty należy odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do 

zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.  

 

Edukacja prawna  

 

Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. 

Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków, 

funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz 

uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego. 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne 

poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe 

doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę 

i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 

Ubezpieczenie chorobowe ma chronić  ubezpieczonych w przypadku utraty zdrowia. Chroni przed 

utratą dochodów, spowodowane chorobą, ciążą i porodem, a także opieką na chorym dzieckiem. 

Jeżeli osoba objęta tym ubezpieczeniem zachoruje i otrzyma zwolnienie lekarskie, wówczas 

otrzymuje zasiłek chorobowy. Dla jednych grup ubezpieczonych ubezpieczenie chorobowe będzie 

obowiązkowe, dla innych dobrowolne, a  pozostałych nie obowiązuje. 

Ubezpieczenie chorobowe  

Ubezpieczenie chorobowe wchodzi w skład ubezpieczeń społecznych i jest jedyną w tej grupie 

dobrowolną składką. Chroni pracowników w przypadku niezdolności do wykonywania obowiązków  

z powodu choroby. Chroni więc przed utratą dochodów w razie choroby, ciąży i porodu, a także 

opieki nad chorym dzieckiem. W ramach ubezpieczenia chorobowego osoba ubezpieczona ma prawo 

otrzymać zasiłek, czyli środki na życie, mimo że nie wykonuje swoich obowiązków. Zgodnie  

z przepisami dotyczącymi ubezpieczeń chorobowych jedni ubezpieczeni podlegają im obowiązkowo, 

inni dobrowolnie, a pozostali nie podlegają w ogóle. 

 

Ubezpieczenia chorobowe  

w zależności od sytuacji zawodowej lub społecznej mogą być: 

 

Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

 

Obowiązkowe a dobrowolne ubezpieczenie chorobowe  

Ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe tylko dla kilku grup ubezpieczonych, przede 

wszystkim dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, a poza tym ubezpieczeniu obowiązkowo 

podlegają członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, a także 

osoby odbywające służbę zastępczą. W razie niezdolności do pracy ubezpieczony uzyska prawo do 

świadczeń z ZUS, wśród których wymienia się: 

• zasiłek chorobowy 

• zasiłek macierzyński 
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• zasiłek opiekuńczy  

• świadczenie rehabilitacyjne 

Natomiast w przypadku dość licznej grupy osób aktywnych zawodowo ubezpieczenie 

chorobowe jest dobrowolne, gdyż są to osoby, które zazwyczaj wykonują działalność gospodarczą 

lub działalność osobistą (np. umowa zlecenia) i nie zawsze są zainteresowane zwolnieniem lekarskim, 

nawet w sytuacji, gdy mają niedyspozycję zdrowotną. W większości przypadków osoby te, z uwagi na 

elastyczny czas ich pracy, często mają swobodę co do terminu realizacji ciążących na nich 

obowiązków, które z łatwością mogą pogodzić z ewentualną krótką niedyspozycją i nie muszą brać 

zwolnienia lekarskiego. Często nie są zwolnieniem lekarskim zainteresowani. Dlatego ustawodawca 

pozostawił do ich decyzji, czy chcą dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. 

 

PRZYKŁAD 

Ania jest prawnikiem i swoją wiedzą wspiera organizację pozarządową (NGO), która 

działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W ramach umowy zlecenia Ania udziela 

porad prawnych dla podopiecznych tej organizacji, a także innych osób ze środowiska 

osób niepełnosprawnych, w wymiarze 20 godzin miesięcznie, które zrealizuje w dowolnie 

przez siebie wybranych terminach na przestrzeni miesiąca. Ania zawsze na początku 

miesiąca ustala swoje dyżury z organizacją i zwykle są to 4 dyżury po 5 godz. w układzie 

1 dyżur w tygodniu. W marcu, gdy Ania zachorowała na anginę i przez tydzień nie mogła 

pracować, musiała odwołać jeden dyżur. Pomimo choroby w marcu nadal była  

zobowiązana zrealizować porady w ustalonym wymiarze 20 godz. w miesiącu.  

W związku z opuszczeniem jednego dyżuru będzie zobowiązana ustalić dodatkowy 

termin, czyli  w którymś tygodniu będą dwa 5-godzinne dyżury. Tylko od Ani zależy, czy 

chce opłacać  składkę na ubezpieczenie chorobowe. Jeśli wyrazi chęć podlegania pod to 

ubezpieczenie, będzie ono dla Ani dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

WAŻNE  

Każdy kto podlega pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 

 i chce ubezpieczyć się na wypadek choroby lub macierzyństwa  

powinien złożyć wniosek do ZUS lub do podmiotu zatrudniającego  

o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym,  

a ZUS lub zatrudniający ma obowiązek taki wniosek przyjąć. 
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Kto podlega pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 

Osoby podlegają ubezpieczeniu chorobowemu na zasadzie dobrowolności  tylko wówczas, gdy 

są objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. Należą do nich osoby: 

• wykonujące pracę nakładczą 

• wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej 

umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się 

przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące 

• prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące 

• wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania 

kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania 

• sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej (dot. niań) 

• duchowni 

 

 

 

 

Termin objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym  

Jeżeli dana osoba chce być objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i zgłosi ten fakt 

(obowiązują formularze zgłoszeniowe) samodzielnie do ZUS lub podmiotowi zobowiązanemu do 

zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (płatnikowi), wówczas będzie objęta ubezpieczeniem od dnia, 

który wskaże w zgłoszeniu do ubezpieczeń. Dzień ten nie może być jednak wcześniejszy od dnia,  

w którym zostanie złożone do ZUS zgłoszenie do ubezpieczenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYJĄTEK  

Dopuszczalne późniejsze zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w ZUS Można tego 

dokonać w odniesieniu do osoby, która jest objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami 

emerytalnym i rentowymi (np. działalność pozarolnicza).  

Gdy wraz ze  zgłoszeniem do ubezpieczeń obowiązkowych, w którym osoba zawnioskuje 

o objęcie jej również ubezpieczeniem chorobowym, może być wskazany wcześniejszy 

termin objęcia ubezpieczeniem,  

jeśli zgłoszenie zostanie przekazane w wymaganym  

ustawowym terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.  

W takiej sytuacji dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym  

osoba zostanie objęta od dnia wskazanego w zgłoszeniu. 

 

WAŻNE 

Dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby tylko wówczas,  

gdy są objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi 
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Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy 

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność – dobrowolnym ubezpieczeniem 

chorobowym przedsiębiorca będzie objęty od dnia, który wskaże w zgłoszeniu, ale musi spełnić 

jeszcze jeden warunek. Przedsiębiorca może zgłosić się do ubezpieczenia w dowolnym momencie. 

Zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych musi nastąpić: 

• w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń 

• do końca stycznia danego roku, jeśli rozpoczął lub wznowił działalność gospodarczą w 

styczniu i korzysta z "małego ZUS+" 

o jeśli jednak do końca miesiąca brakuje mniej niż 7 dni – w terminie 7 dni 

 

 

 

 

 

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje od dnia:  

• który osoba wskaże we wniosku o wyłączenie z tego ubezpieczenia 

o nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym złoży zgłoszenie wyrejestrowania 

• w którym ustanie tytuł do podlegania temu ubezpieczeniu 

o np. kiedy osoba zakończy działalność gospodarczą 

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy 

Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego osobę zatrudnioną na podstawie umowy 

zlecenia zgłasza zleceniodawca. Zleceniobiorca może zgłosić chęć podlegania pod to ubezpieczenie  

w dowolnym momencie trwania umowy zlecenia, nie musi to być jej pierwszy dzień. 

Według ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem 

chorobowym zleceniobiorcy następuje od dnia wskazanego w odpowiednim wniosku. Warto jednak 

wiedzieć, że można przystąpić do tego ubezpieczenia z datą wcześniejszą niż data złożenia wniosku - 

pod warunkiem, że zgłoszenia do obligatoryjnych ubezpieczenia rentowego i emerytalnego dokona 

się w terminie 7-u dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Z kolei obowiązek 

zgłoszeniowy powstaje z pierwszym dniem wykonywania umowy zlecenia, określonego przez strony 

w zawartej umowie. W tym celu zgłoszenia do ubezpieczenia konieczne jest złożenie w ZUS. 

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy ustaje od dnia: 

• podanego we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń 

o nie wcześniej niż od dnia, w którym wniosek został złożony 

• ustania tytułu podlegania ubezpieczeniom 

o czyli od dnia następującego po rozwiązaniu umowy 

 

WAŻNE 

W okresie od dnia objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym  

do dnia jego ustania – zgłoszona do ubezpieczenia osoba jest zobowiązana do rozliczania i 

opłacania składek za każdy miesiąc trwania tego ubezpieczenia 
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Zaległości w zapłacie składki 

Zaległość w składkach nie powoduje ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ale 

może mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Jeśli zaległość ta przekroczy 

kwotę 1% minimalnego wynagrodzenia, to prawo do świadczeń nie będzie przysługiwało do czasu 

spłaty całości zadłużenia. Prawo do świadczenia przedawni się jeśli zadłużenie nie zostanie spłacone 

w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia. 

 

 

Podstawa prawna: 

• Ustawa  z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 109) 
• Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i macierzyństw (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1133 ze zm.) 

 
Autor: Dorota Ulikowska Prawnik/mediator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dla osób opłacających  

składki  na dobrowolne 

ubezpieczenie chorobowe 

(np. zleceniobiorcy, przedsiębiorcy) 

ustawodawca wprowadził  górną 

granicę podstawy wymiaru składki, 

która nie może przekraczać 

miesięcznie 250% prognozowanego 

wynagrodzenia na 2022 r. 
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3. Obowiązki skarbowe występujące w najmie prywatnym 

Udostępnienie nieruchomości na rzecz osoby najmującej definiowane jest w kilku ustawach oraz 

przepisach. W pełni najem uregulowany jest przez Kodeks cywilny. Wynajmujący i najemca znajdą 

w nim prawa i obowiązki, ale też informacje o koniecznych opłatach, odprowadzaniu czynszu. 

Natomiast kwestie podatkowe budzą spore wątpliwości, gdyż jest kilka modeli opodatkowania do 

wyboru w zależności od preferencji wynajmującego. 

Definicja i forma umowy najmu  

Definicja 

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas 

oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz 

(art. 659 KC). Najem prywatny to forma wynajmu mieszkania, która nie jest realizowana w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

Forma prawna umowy 

Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta 

na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony 

(art. 660 KC). Oznacza to, że umowa najmu niekoniecznie musi zostać sporządzona w formie 

pisemnej, Kodeks cywilny nie stawia bowiem takiego wymogu (choć określa pewne sankcje  

w przypadku braku zachowania takiej formy). 

 

Zasady odprowadzania podatków  

Dochody osiągane przez podatników, ze źródła jakim jest umowa najmu, podlegają 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym, więc z tego tytułu powstaje obowiązek ich obliczenia  

i odprowadzenia. Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych, które stosowane są 

do najmu z mocy prawa, jako formy podstawowej, ewentualnie podatnik może wybierać 

opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych  

w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (dalej jako: UZPD). 

 

             Oprac. własne: Dorota Ulikowska 
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W 2022 roku dochody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych według skali podatkowej 

może opodatkować podatnik, który: 

 w poprzednim roku rozliczał dochody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych, 

 w poprzednim roku rozliczał przychody z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów 

ewidencjonowanych, 

 w 2022 r. dopiero zaczął lub zacznie osiągać przychody z najmu prywatnego. 

Rozliczając dochody w 2022 r. na zasadach ogólnych według skali podatkowej, stosuje się 

przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2022 r. 

W tym m.in. nową skalę podatkową czy zasadę nieodliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

 

 

 

 

 

 

Wynajmujący, który w 2021 roku płacił podatek od dochodów z tytułu najmu na zasadach 

ogólnych, w roku 2022 może (ale nie musi) kontynuować rozliczanie najmu na tych samych zasadach 

lub może przejść na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast, jeśli już w 2021 roku 

wynajmujący wybrał ryczałt od przychodów, to w 2022 roku nie może przejść na zasady ogólne. 

 

Zgłoszenie najmu do Urzędu Skarbowego 

Od podatnika zależy, jaką formę opodatkowania wybierze – czy będzie to opodatkowanie na 

zasadach ogólnych, czy opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nie 

musi jej jednak zgłaszać do Urzędu Skarbowego, gdyż korzystanie z powyższych form dostępne jest 

dla wszystkich obywateli. 

 

 

 

 

 

 

 

PAMIĘTAJ! 

Osoby, które osiągają przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych 

umów o podobnym charakterze (nazywanego najmem prywatnym), mogą stosować formy 

opodatkowania obowiązujące 31 grudnia 2021 r. 

 

WAŻNE 

Podstawowym obowiązkiem formalnym związanym z rozliczeniem podatku od najmu jest 

konieczność składania rocznych deklaracji podatkowych.  

Obecnie nie ma już obowiązku składania deklaracji przy wpłacie zaliczek. 
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Jednak wybierając drugą formę podatnik ma określone powinności. Zgodnie z ustawą UZPD 

pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności 

gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy 

podatnik składa naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania 

podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania 

zmarłego przedsiębiorcy, do 20-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął 

pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym albo do końca roku podatkowego, jeżeli 

pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. 

 

 

 

 

 

 

 

Przepisy ustawy PIT dotyczące zasad ogólnych, ale też przepisy ustawy UZPD nie zawierają 

unormowań, które nakładałyby wymóg zgłaszania do urzędu skarbowego umowy najmu. 

 

 

 

 

 

Podatek od wynajmu mieszkania 

Wysokość podatku od dochodów z najmu mieszkania zależy od wybranej przez podatnika 

formy opodatkowania: 

 na zasadach ogólnych – według skali podatkowej 17% i 32% od dochodu albo  

 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – wynajmujący opłaca ryczałt w trakcie 

roku w wysokości 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł, a po jej przekroczeniu  

w wysokości 12,5%. 

Duże znaczenie przy wyborze formy opodatkowania mają koszty, jakie ponosi wynajmujący. 

Jeśli koszty te są wysokie, bardziej opłacalna jest skala podatkowa, gdyż podstawą opodatkowania 

jest dochód (przychód pomniejszony o koszty, np. remonty, opłaty, amortyzacja). 

 

PAMIĘTAJ!  

Zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego nie jest zobligowane przez żadne 

przepisy ustaw podatkowych regulujących zasady opodatkowania najmu. 

 

WAŻNE  

W przypadku osiągania przychodów z najmu za równoznaczne z dokonaniem wyboru 

opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok 

podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w 

grudniu roku podatkowego – złożenie zeznania. 
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Opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej 

Podstawa obliczenia 

podatku 

Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych  

do 30 czerwca 2022 r. 

do 120.000 zł 17%  minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł 

ponad 120.000 zł 15.300 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł 

 

Podstawa obliczenia 

podatku 

Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych 

od 1 lipca 2022 r. ale ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r. 

do 120.000 zł 12%  minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł 

ponad 120.000 zł 10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł 

Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

 

Terminy płatności podatku nieco się różnią w zależności od tego, czy wynajmujący 

opodatkowuje dochody w oparciu o ryczałt, czy stosuje zasady ogólne. W przypadku opodatkowania 

ryczałtem, wynajmujący opłaca podatek dopiero w chwili uzyskania środków, czyli w momencie 

faktycznego otrzymania należności, co jest niezwykle istotne w sytuacji, gdy najemca nie zapłacił 

czynszu w terminie.  

W przypadku opodatkowania według zasad ogólnych – wynajmujący nie ma obowiązku 

wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatek należny wynajmujący wykaże dopiero w rocznym 

zeznaniu PIT-36 (czyli do 30 kwietnia roku następnego) i zapłaci w takiej kwocie, jaka wynika z tego 

zeznania. 

Odpisy amortyzacyjne  

Prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków 

trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio: 

 budynkami mieszkalnymi, 

 lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, 

 spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu 

jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 

- przysługuje w 2022 r. w odniesieniu do tych składników majątku, które zostały nabyte lub 

wytworzone przed 1 stycznia 2022 roku. 
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Podstawa prawna: 

 Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) 

 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 

2105 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1128 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.) 

  
 

Autor: Dorota Ulikowska Prawnik/mediator 
 

WAŻNE 

Prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków 

trwałych i wartości niematerialnych będących: budynkami mieszkalnymi, lokalami 

mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem 

do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 

nie przysługuje jeżeli zostały nabyte lub wytworzone po 31 grudnia 2021 roku. 


