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Protokół  

z posiedzenia Zespołu problemowego ds.  budżetu,  wynagrodzeń 

i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego 

z dnia 14 lutego 2022 r.  

  

 

 

Miejsce posiedzenia: Wideokonferencja 

Przewodniczący: Jacek Męcina, Przewodniczący Zespołu problemowego ds. budżetu, 

wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, Konfederacja Lewiatan  

 

W posiedzeniu wzięli udział: Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 

i Polityki Społecznej; Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów; 

członkowie Zespołu oraz pozostali zaproszeni goście i eksperci.  

  

Porządek posiedzenia obejmował:  

1. Dyskusja nad zapisami i zmianami Polskiego Ładu.  

2. Podjęcie próby wypracowania wspólnego stanowiska strony społecznej Zespołu 

w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 

przeciwdziałania lichwie. 

3. Informacja o odpowiedzi Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie tak zwanych 

diet krajowych.  

4. Sprawy różne. 
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Ad 1 

 

Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów wskazał na trwający proces 

legislacyjny oraz podkreślił uwzględnienie części nadesłanych uwag do Polskiego Ładu. 

Zapewnił o woli tworzenia komfortowego prawa i prognozował, że w niedługim czasie 

Ministerstwo Finansów będzie chciało kompleksowo rozwiązać kwestie związane z Polskim 

Ładem. Powiedział, że rozważane jest objęcie emerytów ulgą dla klasy średniej i zaznaczył 

szeroki zakres prac, które będą musiały być wykonane w związku z Polskim Ładem.  

W dalszej części posiedzenia, przedstawiciele Ministerstwa Finansów odnieśli się do wcześniej 

przesłanych pytań strony społecznej – załącznik nr 1 do protokołu. 

Strona pracowników zadała pytania związane z: ulgą na składkę związkową; sposobem 

waloryzacji danych, których użyto do obliczeń na potrzeby Polskiego Ładu; zmianami 

podatkowymi dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Przedstawiciele związków 

zawodowych ponadto pozytywnie ustosunkowali się do zwiększenia kwoty wolnej od podatku 

oraz do umieszczenia informacji o wysokości odprowadzanej składki związkowej w 

formularzu PIT-11, natomiast krytycznie ustosunkowali się do braku możliwości odliczenia 

składki zdrowotnej od podatku.  

Strona pracodawców krytycznie oceniała Polski Ład, mówiąc o niesprawiedliwym rozwiązaniu 

opłacania składki zdrowotnej; skomplikowanych zapisach prawnych oraz zbyt szybkim 

wprowadzeniu nowego prawa bez odpowiedniego vacatio legis. Organizacje pracodawców 

postulowały o zawieszenie części zasad Polskiego Ładu, o przeprowadzenie dodatkowych 

szkoleń oraz o niewprowadzanie niekorzystnego prawa dla podatników.  Pracodawcy pytali o 

minimalny podatek i zaznaczyli potrzebę prowadzenia szerszego dialogu. 

Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów powiedział o możliwości 

ściślejszej współpracy odnośnie ustaleń dotyczących składki związkowej. Podkreślił, że 

zmiany dotyczące rodziców samotnie wychowujących dzieci to poprawka poselska i będzie 

można poruszyć ten temat na kolejnych spotkaniach w Radzie. Prognozował, że być może ta 

kwestia zostanie rozwiązana w inny sposób. Zaznaczył, że Ministerstwo Finansów będzie 

stosować zasadę braku straty dla podatnika przy tworzeniu nowego prawa.  
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Aleksander Łożykowski, Ministerstwo Finansów powiedział, że poprawka rozliczenia 

samotnie wychowujących dzieci rodziców miała za zadanie zwiększenie sprawiedliwości 

podatkowej, a podatek liniowy staje się korzystną formą rozliczenia dopiero w wyższych 

progach, dlatego składka zdrowotna jest liczona od dochodu. Mówiąc o podatku minimalnym 

zaznaczył, że wcześniej przekazane informacje przez MF pozostają aktualne. Wyraził 

otwartość na dialog.  

Beata Karbownik, Ministerstwo Finansów podkreśliła, że w druku PIT-11 istnieje rubryka, 

w której pracodawca podaje informację o wysokości składki związkowej. 

Ustalono powołanie grupy roboczej ds. składki związkowej, działającej w obrębie Zespołu 

problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Ponadto przedstawiciele MF 

poinformowali o ewentualnej możliwość zorganizowania szkoleń dla przedsiębiorców 

dotyczących składki zdrowotnej, jeśli organizacje zgłoszą takową potrzebę.  

Jacek Męcina, Przewodniczący Zespołu wskazał na ubiegłoroczne prace Zespołu, podczas 

których nakreślono wiele kwestii i zgłoszono wiele uwag do Polskiego Ładu. Podkreślił 

potrzebę stałej współpracy i monitorowania Polskiego Ładu.  

 

 

Ad 2 

  

Adrian Soliński, Konfederacja Lewiatan przedstawił projekt stanowiska strony społecznej 

zespołu na temat rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 

przeciwdziałania lichwie (druk nr. 1911). Projektodawcami stanowiska była Konfederacja 

Lewiatan i Federacja Przedsiębiorców Polskich. Powiedział o uwagach związanych między 

innymi z: uzasadnieniem do ustawy, wpływem ustawy na miejsca pracy i wpływem na 

funkcjonowanie podmiotów w gospodarce. Zwrócił uwagę na brak przeprowadzenia 

konsultacji społecznych projektu.   

W toku dyskusji, projekt stanowiska nie został przyjęty ze względu na obiekcje przedstawicieli 

OPZZ i NSZZ „Solidarność”.  
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Ad 3  

 

Marcin Stanecki, MRiPS powiedział, że rozpoczęto prace w zakresie tak zwanych diet i 

obecnie nie może powiedzieć więcej szczegółów, ani podać konkretnych dat. dep.  

Ustalono, że temat tak zwanych diet zostanie ponownie włączony pod obrady Zespołu, gdy 

MRiPS przekaże dodatkowe informacje o postępach prac.  

 

Jacek Męcina 

/-/ 

Przewodniczący Zespołu 

  

Sporządził 
Wiktor Szatkowski 
Biuro Rady Dialogu Społecznego  

 


