
 

        

        

 

  

 

 W odniesieniu do przedstawionych zasad zmian opodatkowania wynikających z tzw. 

„Polskiego ładu” informuję o naruszeniu zasad sprawiedliwości społecznej (art. 2 

Konstytucji) oraz zasady równego opodatkowania (każdy powinien ponosić równe 

obciążenia) w odniesieniu do części osób pobierających świadczenie emerytalne. Pozwolę 

sobie krótko streścić problem na własnym przykładzie: 

• pracowałem przeszło 2 lata dłużej niż wynosi wiek uprawniający do przejścia na 

emeryturę 

• w rezultacie kilka miesięcy temu uzyskałem świadczenie emerytalne brutto – 9.109 zł, 

z tego – do wypłaty (po potrąceniu składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy) – 

7.489,84 zł. 

• Czy to dużo? Dla samotnego emeryta – tak. Natomiast w moim przypadku decyzja o 

dłuższej pracy, dla podwyższenia emerytury, była świadomym wyborem mojej rodziny – żona 

poświęciła się wychowywaniu dzieci. Z mojej emerytury utrzymują się 4 osoby, co daje 

średnią dochodu 1.872, 46 zł na osobę. 

 

Program PIS promuje: 

• uzyskanie wyższej emerytury poprzez dłuższą pracę (przewiduje się nawet ulgę 

podatkową dla dłużej pracujących) 

• ochronę rodzin 

• pomoc dla dzieci 

• sprawiedliwy system podatkowy tu: solidarność bogatych (ich wyższe opodatkowanie) 

na rzecz biedniejszych członków społeczeństwa 

• lepsze życie dla seniorów 

 

Dlaczego, więc w wyniku „Polskiego ładu” moja rodzina straci ponad 4.000 zł rocznie? 

Dlaczego zabiera się ciężko zarobione pieniądze osobom, które zapracowały dłuższym 

zatrudnieniem na swoją emeryturę i nie wyciągają rąk po pomoc socjalną do Państwa? Czy 

hasło, aby zabrać bogatym dotyczy mojej rodziny? 

 

Przewidywana jest ulga dla klasy średniej, która nie obejmuje emerytów. Dlaczego? Czy 

utraciłem status klasy średniej przechodząc na emeryturę? Przewidywana ulga - do 12.500 zł 

ma spowodować, że zatrudniony ma nie stracić na „Polskim ładzie”. A emeryt straci! 

Dlaczego ? To urąga logice i konstytucyjnej zasadzie równości opodatkowania. 

Warto przypomnieć niedawne stanowisko Ministra Finansów zawarte w odpowiedzi na 

interpelację poselską nr 21969 w sprawie opodatkowania emerytur i rent. Sednem interpelacji 

była odmowa  uprzywilejowanego potraktowania opodatkowania emerytów i rent, właśnie ze 

względu na zasadę powszechności równości opodatkowania. 
 

„Odzwierciedleniem powyższej normy w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 200, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”, jest zasada powszechności opodatkowania, wyrażona w treści art. 

9 ust. 1, w myśl którego opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem 

dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku, bądź od których 

zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 



Emerytura i renta stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 12 ust. 7 ustawy PIT. 

Emerytura i renta nie została wymieniona w katalogu zwolnień przedmiotowych, określonym w art. 21 ustawy PIT, ani nie 

zaniechano poboru podatku dochodowego od tych dochodów (przychodów). Tym samym zarówno emerytura, jak i renta 

podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach, według obowiązującej skali podatkowej. (…) Zasady równości i 

sprawiedliwości w prawie podatkowym były w przeszłości wielokrotnie przedmiotem kontroli konstytucyjnej. Trybunał 

Konstytucyjny uznaje, iż zasada równości jest przestrzegana wtedy, gdy każdy obywatel może stać się adresatem każdej z 

norm przyznających określone prawo obywatelskie. Nie można więc różnicować obywateli ze względu na kryteria 

powodujące powstanie zamkniętych kategorii o zróżnicowanym statusie prawnym (wyrok z dnia 11 kwietnia 1994 r. r. sygn. 

akt K 10/93). Sprawiedliwość podatkowa jest pewnym uszczegółowieniem ogólnej zasady sprawiedliwości społecznej i 

dotyczy tylko sprawiedliwości obciążeń. Wyrazem sprawiedliwości podatkowej jest zwłaszcza powszechność i równość 

opodatkowania.  

 

 A contrario, czy można uznać za dopuszczalną „ulgę dla klasy średniej”, która jest 

wybiórczo skierowana tylko do osób zatrudnionych, w kontekście przytoczonych zasad 

równości opodatkowania? 

  Odrębna kwestia to szerszy kontekst sprawiedliwości społecznej.  Na moim 

przykładzie widać, jak dalece naruszone zostały wszelkie zasady leżące u podstaw „Polskiego 

ładu”, ukierunkowane na rodzinę, dzieci, politykę senioralną… Wychowałem 4 dzieci, z tego 

2 jest jeszcze małoletnich. Nie mogę zrozumieć chaosu wynikającego z „Polskiego ładu”. 

 

Jak ten problem (dotyczący, stosunkowo niewielkiej grupy emerytów) rozwiązać? 

 

1/ wprowadzenia analogicznej ulgi jak dla pracujących (klasy średniej?), także dla 

wszystkich emerytów, a przynajmniej dla tych, dla których emerytura jest źródłem utrzymania 

ich rodzin. Stosowny algorytm łatwo może zbudować Ministerstwo Finansów o dane 

POLTAX, gdyż każdy roczny PIT wskazuje czy podatnik rozlicza się: 

• z emerytury 

• posiada na utrzymaniu rodzinę tj. niepracującą żonę 

• i korzysta z ulgi na dzieci 

 

2/ objęcie ulgą emerytów, których wysokość emerytury została ustalona na skutek 

przepracowania dłuższego okresu niż wynosi wiek emerytalny (źródło: dane ZUS lub 

stosowne oświadczenie emeryta w PIT). W innym przypadku ulga podatkowa dot. dłuższego 

zatrudnienia jest przeciwskuteczna i niesprawiedliwa. Uzyskane w ten sposób wyższe 

świadczenia emerytalne, tak jak w moim przypadku, zostaną po prostu ukradzione poprzez 

ich zwiększone opodatkowanie 26% (17% PIT + 9% skł. zdr.). Czuję się oszukany przez 

Rząd, który wielokrotnie agitował za dłuższą pracą, aby mi finalnie owoce tej pracy zabrać. 

 

Pozostaję z szacunkiem i nadzieją, że mój głos w dyskusji nad sprawiedliwym „Polskim 

ładem” zostanie wzięty pod uwagę przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, jako 

naczelnym organie odpowiedzialnym za ochronę rodzin i kształtowanie prawidłowej polityki 

społecznej. 
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