
Oświadczenie złożone 

przez senator Halinę Biedę 

na 35. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 stycznia 2022 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej zwracam uwagę na sposób, w jaki z dniem 1 stycznia 2022 r. 

wprowadzono w ramach Polskiego Ładu tzw. ulgę dla klasy średniej. Prawo do korzystania z niej zyskali 

m.in. pracownicy w odniesieniu do opodatkowanych według skali podatkowej należności uzyskiwanych 

z racji zatrudnienia. 

Ulga, która w założeniu ma zniwelować wzrost obciążeń, jaki nastąpi w bieżącym roku w związku z li-

kwidacją możliwości odliczania od podatku składki zdrowotnej, budzi szereg wątpliwości dotyczących jej 

stosowania. Okazało się bowiem, że ulga dla klasy średniej to dla podatników nie lada wyzwanie. O ile 

o zastosowaniu ulgi dla pracowników decyduje pracodawca na podstawie podanego schematu jej wyliczania, 

o tyle decyzję o jej faktycznym uwzględnieniu podejmuje sam pracownik, co wiąże się np. z koniecznością 

wzięcia pod uwagę zatrudnienia u kilku pracodawców.  

Pod koniec 2021 r. z podjęciem takiej decyzji zmierzyli się nauczyciele, którzy wynagrodzenie za dany 

miesiąc otrzymują z góry. W związku z tym ta grupa zawodowa zmuszona była do uregulowania wszystkich 

spraw związanych z zastosowaniem mechanizmów podatkowych do końca roku. Wypisywali oni sterty 

oświadczeń, często pochopnie, nie wiedząc, jak ulga będzie realizowana w trakcie roku podatkowego. 

Wydaje się zatem, że kolejny raz wprowadzanie nowych przepisów przebiegało pośpiesznie, chaotycznie, 

w niewłaściwy sposób, co spowodowało dezinformację i zamieszanie. Zabrakło jakiejkolwiek wcześniejszej 

informacji ze strony właściwego ministerstwa, niezbędnej do tego, by obywatele przygotowali się do podej-

mowania wskazanych decyzji. Spowodowało to konkretne skutki finansowe mające wpływ na budżety do-

mowe podatników. 

Opierając się na przekazach słownych zainteresowanych tym problemem osób z mojego lokalnego środo-

wiska, uważam, że należy koniecznie wprowadzić rzetelną, skuteczną i przejrzystą kampanię informacyjną 

w tym zakresie, tak aby statystyczny Kowalski mógł odnaleźć się w gąszczu wszystkich podatkowych nowo-

ści i zawiłości. 

Halina Bieda 
 


