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Szanowny Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na pismo nr BPS.DKS.KU.0401.46.2020 w sprawie przedstawienia opinii w 
zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (druk senacki nr 233), przedstawiam poniższe stanowisko.
1. Senacki projekt ustawy przewiduje przyznanie dodatku strażackiego do otrzymywanej 

emerytury, osobie, która była co najmniej przez 20 lat czynnym członkiem ochotniczej straży 
pożarnej. Dodatek ma wynosić 20 zł miesięcznie za każdy udokumentowany rok bycia 
czynnym członkiem ochotniczej straży pożarnej1).
Należy podkreślić, że funkcjonujące w przeszłości dodatki do emerytur i rent z tytułu pracy 
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze uległy likwidacji. Wobec tego 
propozycja wprowadzenia projektowanych dodatków strażackich do systemu prawnego może 
powodować, iż przyznanie dodatków jednej grupie zawodowej wywoła podobne oczekiwania 
ze strony innych grup zawodowych, co wymaga szczegółowej analizy ze strony 
projektodawcy.

2. Przedłożony do opinii projekt (art. 3) przewiduje także zmianę ustawy PIT2).
W projekcie zaproponowano dodanie do katalogu zwolnień przedmiotowych zawartych w art. 
21 ust. 1 ustawy PIT, zwolnienia zawierającego przedmiotowy dodatek strażacki.
Uzasadnienie do projektowanej ustawy nie odnosi się w ogóle do zmiany przepisów ustawy 
PIT, stąd nie jest wiadome, jakimi względami kierowano się, proponując zwolnienie 
dodatków z podatku.
Zgodnie z ustawą PIT przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń 
emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie 
ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem 
dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent 

1) Zakładając, że dodatek będzie przysługiwał za 20 lat służby, to wyniesie on 400 zł miesięcznie, za 25 lat 500 zł, 
a za 30 lat 600 zł. 
2) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. 
zm.).

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/11053/druk/233.pdf?r11053
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rodzinnych3). Stąd organ rentowy, dokonując wypłaty emerytury lub renty wraz z 
projektowanym dodatkiem, będzie obowiązany do poboru podatku dochodowego zgodnie z 
art. 34 ustawy PIT.

3. W proponowanych przepisach nie podano, w jaki sposób określone zostaną jednostki 
spełniające funkcje analogiczne do funkcji ochotniczych straży pożarnych, działających na 
terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Brak doprecyzowania może 
stwarzać problemy przy ustalaniu okresu uprawniającego do otrzymania dodatku 
strażackiego.

4. Do projektu nie dołączono Oceny Skutków Regulacji – trudno zatem określić, jakie skutki dla 
sektora finansów publicznych wywoła proponowana zmiana. Co prawda w uzasadnieniu 
podana została kwota 150 mln zł, ale nie wskazano sposobu jej kalkulacji oraz nie 
przedstawiono założeń, które przyjęto do obliczenia tej kwoty. Dodatkowo należy pamiętać, 
iż implementacja projektowanej regulacji spowoduje zwiększenie wydatków jednostek 
objętych stabilizującą regułą wydatkową. Ponadto kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia 
w obliczu ryzyka możliwego przekroczenia kolejnych progów ostrożnościowych dotyczących 
poziomu długu publicznego i w kontekście pogorszenia wyniku sektora GG.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Finansów, Funduszy 

i Polityki Regionalnej
Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów

Piotr Patkowski
/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

3) Art. 12 ust. 7 ustawy PIT.
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