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Pan Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przekazanym oświadczeniem, złożonym przez senatora Roberta Dowhana na 41.
posiedzeniu Senatu 28 kwietnia 2022 r., dotyczącym likwidacji „tzw. Polskiego Ładu” oraz
daniny solidarnościowej, uprzejmie informuję, iż nie są prowadzone prace legislacyjne
zmierzające w tym kierunku.
Odnosząc się do stwierdzenia „Dlaczego dobija się ludzi ukrytym podatkiem w postaci składki
na ZUS?” w mojej ocenie niezasadnym jest traktowanie systemu ubezpieczeń społecznych
funkcjonującego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych1 jako systemu podatkowego. Tym samym również składki na
ubezpieczenia społeczne nie powinny być traktowane jako podatki.
System ubezpieczeń społecznych służy zupełnie innym celom polityki państwa
niż system podatkowy i zgodnie z gwarancjami ochrony socjalnej obywateli zawartymi
w art. 67 Konstytucji, został powołany do zapewnienia ubezpieczonym – w zamian
za opłacone wcześniej składki – świadczeń pieniężnych z tytułu niezdolności do pracy
z powodu: choroby, macierzyństwa i rodzicielstwa (zasiłki i świadczenia z ubezpieczenia
chorobowego), niepełnosprawności (renty z tytułu niezdolności do pracy), podeszłego wieku
(emerytury), utraty jedynego lub głównego żywiciela (renty rodzinne).
Podobnie należy traktować składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wprowadzone w 2022 r.
zmiany w tym systemie, w szczególności w zakresie wysokości składki zdrowotnej opłacanej
przez przedsiębiorców, zakładają, że podstawą wymiaru tej daniny są co do zasady rzeczywiste
dochody przedsiębiorcy w miejsce, obowiązującej przed zmianami, stałej opłaty ryczałtowej.
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W wyniku tych zmian zarówno pracownik, jak i przedsiębiorca płacą składkę zdrowotną
proporcjonalnie do swojego dochodu.
Odnosząc się natomiast do postulatu „likwidacji tzw. Polskiego Ładu, póki nie jest jeszcze za
późno” pragnę zauważyć, iż w związku z wpływającymi do Ministerstwo Finansów postulatami
w zakresie konieczności zmian przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. przygotowana
została przez Rząd nowelizacja ustawy o PIT, przyjęta przez Sejm w dniu 9 czerwca 2022 r.
ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 1265).
Ustawa ta m.in. przewiduje obniżenie stawki podatku z 17% do 12% z zachowaniem kwoty
wolnej 30 tys. zł, odliczenie części zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla
przedsiębiorców, których przychody/dochody są opodatkowane wg jednolitej 19% stawki
podatku, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanym albo w formie karty podatkowej.
W zakresie zaś postulatu „likwidacji daniny solidarnościowej”, wyjaśniam, że nie znajduję dla
niego uzasadnienia. Jak już wcześniej informowałem Pana Senatora obowiązek zapłaty daniny
solidarnościowej nie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców. Obowiązkiem tym są objęte również
osoby fizyczne osiągające dochody np. ze stosunku pracy, z kontraktów menedżerskich,
odpłatnego zbycia papierów wartościowych, czy z kontrolowanej jednostki zagranicznej.
Okoliczność, że danina jest płacona tylko przez niewielką grupę osób najlepiej sytuowanych
nie narusza konstytucyjnych reguł, w tym zasady sprawiedliwości podatkowej. Objęcie
obowiązkiem zapłaty daniny wyłącznie osób uzyskujących wysokie dochody jest przejawem
solidarności społecznej, tj. solidarności tych osób z osobami wymagającymi wsparcia,
np. z uwagi na niepełnosprawność fizyczną.
Stanowi ona jeden z elementów wsparcia społecznego, zawodowego, zdrowotnego oraz
finansowego osób niepełnosprawnych. Dlatego też właśnie w obecnej sytuacji, tym bardziej
są potrzebne środki na wsparcie osób niepełnosprawnych.
Z wyrazami szacunku
Z upoważnienia
Ministra Finansów
Sekretarz Stanu
Sebastian Skuza
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/
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