
Zagadnienia, kwestie i pytania zgłoszone do Polskiego Ładu przez Partnerów Społecznych.  
Organizacja  Lp. Zgłoszone zagadnienie 
OPZZ 1 Korekta ulgi dotyczącej odliczenia składki członkowskiej 

płaconej na rzecz związków zawodowych od dochodu. 
2 Omówienie skutków wdrożenia rozwiązań podatkowych 

„Polskiego Ładu” dla emerytów. 
3 Rozszerzenie ulgi dla klasy średniej o nowych 

beneficjentów.  
FZZ 4 Pytanie FZZ odnosi się do kwestii wskazania źródła 

naukowego, badawczego dotyczącego komunikatów 
będących zarazem źródłem narracji Rządu RP w zakresie 
promowania strategii „Polski Ład”. W komunikatach 
podawanych przez Rząd RP otrzymaliśmy informację, iż w 
wyniku wprowadzenia strategii „Polski Ład” zyskać ma 18 
milionów podatników. Jednocześnie optyka skutkowania 
jeśli chodzi o wprowadzenie "Polskiego Ładu" sugeruje, iż 
dane, na których Rząd RP postanowił się oprzeć nie 
korespondują z charakterystyka płacową, obecnie w Polsce 
obowiązującą. Z jakiego okresu i na podstawie jakich 
danych odnoszących się do systemów wynagrodzeń i ich 
wysokości architekci "Polskiego Ładu" skonstruowali 
narrację mająca przekonać opinię publiczną, w tym 
pracownice i pracowników do społecznego poparcia dla 
tego pozornie bardziej sprawiedliwego i egalitarnego 
systemu podatkowego? Druga kwestia tyczy się problemu 
„podwójnego opodatkowania”, wynikającego ze zmiany 
dotyczącej wprowadzenia 9% podatku zdrowotnego. 
Zgodnie z analizą Instytutu Emerytalnego pt. "Podatkowe 
kłamstwo Polskiego Ładu", wprowadzenie tego 
rozwiązania jednocześnie zaburza konstrukcję kwoty 
wolnej i wprowadza mechanizm płacenia podatku od 
podatku, ze względu na to, iż podatek zdrowotny nie 
stanowi kosztu uzyskania przychodu. W związku z 
powyższym, a zarazem zgodnie z ostatnio opublikowanym 
przez FZZ stanowiskiem dotyczącym realizacji strategii 
"Polski Ład” apelujemy o globalną zmianę reformy, z 
postawieniem elementów dotyczących wysokości kwoty 
wolnej od podatku oraz progów podatkowych z 
jednoczesnym ujednoliceniem tychże rozwiązań wobec 
wszystkich grup zawodowych. 

NSZZ „Solidarność” 5 Prezydium KK NSZZ „Solidarność” w dniu 25 sierpnia 2021 
w swojej opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy  
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych 
ustaw podkreślało liczne wątpliwości oraz przedstawiło 
wnioski. Jednym z nich jest objęcie tzw. ulgą dla klasy 
średniej emerytów i rencistów. 
NSZZ „Solidarność” oczekuje pilnego przedstawienia 
projektu zmian dotyczącego utworzenia tzw. ulgi dla klasy 
średniej dla emerytów i rencistów oraz wyjaśnień na 
piśmie dotyczących skutków nowych rozwiązań 



podatkowych dla samotnych rodziców  ( ulga zamiast 
wspólnego rozliczania się z dzieckiem ) 
Powyższe nie wyczerpuje zagadnień , które mogą zostać 
podniesione na posiedzeniu Zespołu w dniu 14 .02.br.  

FPP 6 Czy w ramach korekty/uzupełnienia ulgi dla klasy średniej 
przewiduje się wprowadzenie dodatkowych formuł 
obliczeniowych ulgi dla wybranych grup podatników 
(mundurowi, twórcy, emeryci, osoby korzystające z innych 
odliczeń podatkowych)? Czy też dodatkowe grupy mają 
korzystać z ulgi opartej o obecne formuły, które nie są 
dostosowane do ich sytuacji? 

7 Czy rząd zakłada wprowadzenie zmian w technice 
obliczania wynagrodzeń do wypłaty, naliczania i poboru 
zaliczek na podatek dochodowy, czy też system 
podwójnego liczenia ma być rozwiązaniem stałym, a rok 
2021 również w kolejnych latach pozostanie rokiem 
odniesienia w ramach systemu podwójnego obliczania 
zaliczek? 

8 Jeżeli zarówno technika obliczania zaliczek ma się nie 
zmienić, jak i system podwójnego obliczania zaliczek ma 
mieć charakter – zgodnie z obecnymi zapisami – 
tymczasowy, w jaki sposób Ministerstwo Finansów chce 
ochronić zleceniobiorców oraz niektóre inne grupy 
zatrudnionych przed stratami wynikającymi z 
obowiązywania Polskiego Ładu, które utrzymywać się będą 
do momentu rozliczenia podatkowego za cały rok? 

9 Czy rozważane jest wprowadzenie mechanizmu, który 
ograniczałby ryzyko błędnego naliczania ulgi dla klasy 
średniej w przypadku podatników osiągających np. 
nieregularne przychody lub przychody z wielu różnych 
źródeł? Czy ulga dla klasy średniej powinna być obliczana 
według narastającego przychodu podatnika od początku 
roku, czy wyłącznie z uwzględnieniem bieżącego przychodu 
w danym miesiącu? 

10 Biorąc pod uwagę pojawiające się problemy związane z 
obliczaniem składki zdrowotnej osób prowadzących 
pozarolniczą działalność gospodarczą, czy Ministerstwo 
przewiduje ujednolicenie zasad obliczania podstawy 
wymiaru składki zdrowotnej z zasadami obliczania 
podstawy opodatkowania PIT, czy też w dalszym ciągu 
zakładane jest utrzymanie obecnego systemu podwójnego 
liczenia podstawy wymiaru podatku i składki?  

11 Czy w przypadku wprowadzenia – w ramach korekty 
obowiązujących rozwiązań Polskiego Ładu – przepisów 
korzystnych dla podatników osiągających dochody z 
działalności gospodarczej, przedsiębiorcy będą mieli 
możliwość ponownego wyboru najkorzystniejszej dla siebie 
w zmienionych warunkach formy opodatkowania (skala 
podatkowa, podatek liniowy lub ryczałt)? 

12 W obecnym systemie do podstawy opodatkowania PIT 
wliczana jest wartość składki zdrowotnej, a więc w 



praktyce podatnicy płacą podatek od zapłaconej składki. 
Czy w związku z tym – biorąc pod uwagę zniesienie 
możliwości odliczania części tej składki od podatku – nie 
jest brana pod uwagę możliwość pomniejszenia podstawy 
opodatkowania o wartość zapłaconej składki zdrowotnej, 
analogicznie jak w przypadku wszystkich pozostałych 
składek na ubezpieczenia społeczne?  

Konfederacja Lewiatan 13 Przywrócenie zryczałtowanej składki zdrowotnej od 
przedsiębiorców, ew. wprowadzenie płatności 
zryczałtowanych 

14 Zakres przygotowywanych nowelizacji przepisów 
uchwalonych w ramach tzw. Polskiego Ładu. 

15 Harmonogram planowanych zmian. 
16 Omówienie postulatu zgłaszanego przez przedsiębiorców 

w zakresie zawieszenia przepisów tzw. Polskiego Ładu 
ZRP  17 Zał. 1 do tabeli – Pismo ZRP 
Pracodawcy RP 18 Problemy płacowe. Niższe wynagrodzenia. W firmach cały 

czas pojawiają się zapytania pracowników o sposób 
wyliczania wynagrodzeń, prośby o symulację tych 
wyliczeń. Pracownicy są zaniepokojeni niewiedzą w 
zakresie wysokości swojego wynagrodzenia w roku 2022 r. 
Pracownicy oczekują od działów kadrowo-płacowych 
wytłumaczenia, przeszkolenia i zaleceń, jakie kroki 
powinny być z ich strony podjęte. 

19 Straty dla przedsiębiorców - szczególnie dla MŚP - czyli 
sektor odprowadzający najwięcej podatków z tytułu 
podatków dochodowych 

20 Przygotowanie Polskiego Ładu przez Teoretyków, a nie 
Praktyków. 

21 Problemy pracowników KAS - nie rozumieją przepisów 
(np. wątpliwości sygnalizowane przez urzędników 
administracji skarbowej. Podkreślają oni, że nie są 
przygotowani do stosowania nowych przepisów, a 
szkolenia organizowane przez resort finansów 
pozostawiają wiele do życzenia. Pogłębia to wrażenie, że 
reforma stwarza istotne zagrożenie dla podatników, którzy 
pomimo intencji zachowania się zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, mogą niestety spotkać się z przykrymi 
konsekwencjami w postaci kontroli i negatywnych decyzji 
administracyjnych w sprawach podatkowych.) 

22 Problemy służb finansowo księgowych - dostosowanie 
systemów i stosowanie przepisów 

23 Problem ze źródłami prawa – brak gwarancji i interpretacji. 
24 Problemy osób niepełnosprawnych - obniżka wynagrodzeń, 

problemy opiekunów 
25 Pierwsze dni obowiązywania przepisów podatkowych 

Polskiego Ładu ujawniły szereg poważnych problemów 
związanych ze stosowaniem ich w praktyce. Okazało się, że 
nawet podatnicy zaliczani do beneficjentów nowych 
rozwiązań podatkowych, do momentu rozliczenia rocznego 
w 2023 r., muszą liczyć się z ponoszeniem zwiększonych 



obciążeń fiskalnych, a przedsiębiorcy – którzy są płatnikami 
podatku dochodowego – zostali nieoczekiwanie, z dnia na 
dzień obarczeni obowiązkiem podwójnego obliczania 
zaliczek oraz przebudowy dopiero co zmienionych 
systemów księgowo-płacowych. 

 


