
Komunikat z posiedzenia plenarnego RDS z dnia 16 lutego 2022 r. 
 

W dniu 16 lutego 2022 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego 

poświęcone wpływie zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład na sytuację 

pracowników i przedsiębiorców. W posiedzeniu wziął udział Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej Andrzej Duda.  

W przebiegu dyskusji przedstawiciele reprezentatywnych organizacji strony pracowników i 

strony pracodawców odnieśli się do zmian podatkowych zawartych w Polskich Ładzie.  

W wypowiedziach strony pracowników zwracano uwagę m.in. na fakt, że dokument nie został 

należycie przygotowany, zaznaczano również, że zmiany podatkowe idą we właściwym 

kierunku. Podkreślano jednocześnie, że poprzedni system podatkowy był niesprawiedliwy i 

nadmiernie obciążający osoby o najniższych dochodach, a nad wyraz łagodny dla osób 

osiągających wysokie dochody. Dobrze oceniono podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz 

podwyższenie progu podatkowego i wprowadzenie systemu ulg podatkowych. Apelowano do 

Rządu o konstruktywny dialog społeczny w budowaniu systemu, który będzie zapewniał 

poczucie stabilności.  

Natomiast w wypowiedziach strony pracodawców zwracano uwagę, że Polska ma najbardziej 

skomplikowany system podatkowy w krajach OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej 

i Rozwoju). Apelowano o zawieszenie prac nad Polskim Ładem, podkreślając, że obecna 

reforma nie może być finansowana przez przedsiębiorców, a wprowadzone zmiany podatkowe 

mogą generować chaos oraz dużą niepewność wśród pracodawców. Zwrócono uwagę na 

negatywny wpływ zmian podatkowych na działanie średnich, małych i mikro firm, w tym dla 

rzemieślników. Pracodawcy chcą brać czynny udział w tworzeniu nowego systemu, który 

odbuduje polską gospodarkę po pandemii. W związku z powyższym reforma systemu 

podatkowego powinna zostać poprzedzona szerokimi konsultacjami, przy czynnym udziale 

partnerów społecznych.  

Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego Andrzej Radzikowski poinformował zebranych, 

że Zespół problemowy ds. budżetu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu 

Społecznego będzie systematycznie monitorował zmiany wprowadzane w ramach Polskiego 

Ładu i jego skutków.  



Artur Soboń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w swojej wypowiedzi odniósł się do 

uwag partnerów społecznych. Powtórzył, że wszystkie zaproponowane zmiany mają na celu 

wprowadzenie sprawiedliwego, progresywnego i bardziej nowoczesnego systemu 

podatkowego. Zgodził się z opinią, że tak duże zmiany, w tak skomplikowanym systemie 

podatkowym wymagają poważnego i uczciwego dialogu społecznego w celu wyważenia 

różnych racji. Podziękował za pracę wszystkim tym, którzy odpowiadali za wdrożenie zmian 

podatkowych w 2022 roku. Zapowiedział, że Ministerstwo rozpocznie prace nad pakietem 

zmian, który będzie wypracowywany w dialogu również z Kancelarią Prezydenta RP i Radą 

Dialogu Społecznego w celu udoskonalenia obecnego systemu podatkowego, który nie będzie 

wymagał już zmian legislacyjnych.  

 

 

 

 

 


