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A U T O P O P R AW K A  

do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (druk nr 1960) 

W rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (druk nr 1960) wprowadza się następujące zmiany: 

1) ogólne określenie przedmiotu ustawy otrzymuje brzmienie: 

„o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku 

od wydobycia niektórych kopalin”; 

2) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:  

„Art. 2a. W ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych 

kopalin (Dz. U. z 2020 r. poz. 452) wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł działu VII otrzymuje brzmienie:  

„Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne, 

przejściowe i końcowe”; 

2) w dziale VII po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu: 

„Rozdział 1a 

Przepisy epizodyczne 

Art. 22a. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 listopada 

2022 r. stawkę podatku za tonę wydobytej miedzi, o której mowa w art. 7 

ust. 2, oblicza się według następującego wzoru: 

stawka podatku = [0,033 × średnia cena miedzi + (0,001 × średnia 

cena miedzi)2,5] × 0,6. 

2. W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r. 

stawkę podatku za kilogram wydobytego srebra, o której mowa w art. 7 

ust. 4, oblicza się według następującego wzoru: 

stawka podatku = [0,125 × średnia cena srebra + (0,001 × średnia 

cena srebra)4] × 0,6.”.”. 



UZASADNIENIE 

W związku z uzupełnieniem projektu o zmianę ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od 

wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2020 r. poz. 452) tytuł projektu otrzymuje następujące 

brzmienie: „o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o 

podatku od wydobycia niektórych kopalin”. 

Zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin  

Zmiany zaproponowane w art. 2a projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych przewidują wprowadzenie regulacji epizodycznej, która znajdzie 

zastosowanie w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. 

Dodawany art. 22a ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 452) określa wzory obliczenia podatku od wydobycia miedzi (ust. 1) i 

srebra (ust. 2) w tym okresie. Oznacza, że stosując art. 7 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2012 

r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatnik będzie w okresie od 1 stycznia do 30 

listopada 2022 r. stosował te przepisy, uwzględniając wzór wskazany odpowiednio w art. 22a 

ust. 1 i 2 tej ustawy. Nowy wzór przewiduje ustalenie stawek podatku w oparciu o zmniejszony 

o 0,25 współczynnik (obecnie współczynnik ten wynosi 0,85, a po zmianie będzie wynosił 0,6).  

Obowiązujący wymiar podatku, przy aktualnych cenach miedzi na rynkach światowych, 

ogranicza możliwości rozwojowe podatników i zdolność do konkurowania na globalnym rynku 

metali. Dlatego proponuje się obniżenie w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. 

obowiązujących stawek podatku od wydobycia miedzi i srebra o ok. 30%. Ubytek dochodów 

budżetu państwa szacuje się na ok. 726 mln zł.  

Pomimo obniżenia od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. stawki podatku od wydobycia miedzi 

i srebra zakłada się, że dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin 

osiągną pułap założony w ustawie budżetowej na 2022 r. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Zaproponowana zmiana art. 32 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) wyklucza wątpliwości interpretacyjne.  

Przeniesienie do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych postanowień rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych 

płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz. U. poz. 28). 

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ma na celu 

zabezpieczenie środków na zakładowych funduszach rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zakładowych funduszach 

aktywności, tworzonych przez zakłady pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej.  

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prowadzący zakład pracy chronionej ma obowiązek utworzenia 

zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zwanego dalej „ZFRON”), natomiast w zakładach 

aktywności zawodowej tworzy się zakładowy fundusz aktywności (zwany dalej „ZFA”). Środki funduszy są w całości 

przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych, zatrudnionych 

w tych zakładach. 

Zarówno ZFRON, jak i ZFA są tworzone w szczególności ze środków pochodzących z części zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami. Wskutek wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 

29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, z późn. zm.), podwyższających kwotę wolną od 

podatku dla wszystkich podatników od początku 2022 r., zaistnieje sytuacja, w której zaliczki na podatek dochodowy 

ulegną obniżeniu. Będzie to szczególnie odczuwalne w przypadku pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych na 

chronionym rynku pracy, a więc w zakładach aktywności zawodowej i zakładach pracy chronionej – ich wynagrodzenia 

oscylują w pobliżu minimalnego wynagrodzenia. Co za tym idzie, zaliczki odprowadzane od wynagrodzeń tych osób na 

podatek dochodowy od osób fizycznych zmaleją niemal do zera. Skutkować to będzie znaczącym obniżeniem wpływów 

na ZFRON i ZFA – zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników stanowią około 80% środków tego 

funduszu.  

Brak środków na ZFRON i ZFA spowoduje, iż nie będzie mogła być udzielana pomoc pracownikom niepełnosprawnym 

z wyżej wskazanych funduszy. Będzie to miało negatywny wpływ na ich sytuację zarówno w miejscu pracy, jak i poza 

nim. 

Obowiązujący wymiar podatku od wydobycia niektórych kopalin, przy aktualnych cenach miedzi na rynkach światowych, 

ogranicza możliwości rozwojowe podatników i zdolność do konkurowania na globalnym rynku metali.  
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2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Na podstawie znowelizowanego przepisu art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, nie będzie budziło już wątpliwości, że płatnik ma stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej 

podatek (czyli o 425 zł) również, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed 

pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym. Ponadto przepis w nowym brzmieniu nie będzie już budził 

wątpliwości, że oświadczenie PIT-2 może złożyć również emeryt lub rencista, który złoży do organu rentowego wniosek 

o niestosowanie kwoty wolnej. W przepisie przejściowym przesądzono, że wnioski PIT-2 złożone na dotychczasowych 

wzorach zachowują moc. W związku z tym podatnicy nie będą zmuszeni składać ponownie PIT-2. 

Projekt proponuje uregulowanie w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

mechanizmu przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, który został wdrożony do 

porządku prawnego rozporządzeniem Ministra Finansów  z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów 

poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Ponadto proponuje się wprowadzenie mechanizmu, który ma zrekompensować pracodawcom, zobowiązanym do 

tworzenia i prowadzenia ZFRON lub ZFA, utraconych środków na ten cel. 

Zgodnie z projektowaną ustawą, pracodawca będący: 

1) zakładem aktywności zawodowej,  

2) zakładem pracy chronionej,  

3) podmiotem, który utracił status zakładu pracy chronionej, ale osiąga stan zatrudnienia ogółem w wysokości co najmniej 

15 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 

wysokości co najmniej 25% i który zachował ZFRON  

– otrzyma wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 

Takie rozwiązanie zagwarantuje środki na ZFRON i ZFA, a co za tym idzie, umożliwi udzielanie koniecznego wsparcia 

w rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej niepełnosprawnym pracownikom, a także byłym niepracującym 

pracownikom niepełnosprawnym tych podmiotów.  

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia 

terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i 

utrzymania możliwości pobierania zaliczek na podatek dochodowy w sposób obowiązujący do dnia 31 grudnia 2021 r. 

wprowadzono dla pracodawców możliwość wyboru źródła zasilania ZFRON i ZFA – nieodprowadzonymi zaliczkami na 

podatek dochodowy od osób fizycznych bądź instrumentem zaproponowanym w projekcie. 

Ze względu na fakt, że uprawnione do korzystania ze wsparcia są podmioty posiadające status zakładu pracy chronionej 

lub zakładu aktywności zawodowej, w celu uniknięcia wątpliwości przy stosowaniu prawa, wskazuje się, że status ten 

wnioskodawca musi posiadać w ostatnim dniu miesiąca, za który wnioskuje o środki do PFRON. 

Zmiana będzie więc miała także charakter zachęty do zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

PFRON ma przekazać na ten instrument wsparcia środki własne. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 

Każde Państwo członkowskie UE ustala własny system zatrudnienia chronionego i instrumenty wsparcia. 

System pomocy publicznej musi być jednak zgodny z ogólnymi i powszechnie obowiązującymi przepisami na szczeblu UE. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie 

Osoby 

niepełnosprawne,  

zatrudnione w 

zakładach pracy 

chronionej 

93 699 osób 

niepełnosprawnych 

Dane pochodzące od wojewodów za 

I półrocze 2021 r. 

 

Możliwość uzyskania 

wsparcia w leczeniu i 

rehabilitacji leczniczej, 

społecznej i zawodowej. 

Osoby 

niepełnosprawne,  

zatrudnione w 

zakładach aktywności 

zawodowej 

5921 osób 

niepełnosprawnych 

Dane pochodzące od wojewodów za 

I półrocze 2021 r. 

 

Możliwość uzyskania 

wsparcia w leczeniu i 

rehabilitacji leczniczej, 

społecznej i zawodowej. 

Zakłady pracy 

chronionej 

780 (koniec czerwca 

2021 r.) 

Dane pochodzące od wojewodów za 

I półrocze 2021 r. 

 

Zmniejszenie kosztów, 

możliwość finansowania 

potrzeb zakładu pracy, 

wsparcie pracowników. 
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Zakłady aktywności 

zawodowej 

126 (koniec czerwca 

2021 r.) 

Dane pochodzące od wojewodów za 

I półrocze 2021 r. 

 

Zmniejszenie kosztów, 

możliwość finansowania 

potrzeb zakładu pracy, 

wsparcie pracowników. 

PFRON Szacunkowo: 

150 000 000 zł rocznie 

Na podstawie danych przekazanych 

przez PFRON 

Rekompensata 

zwiększonych wydatków 

PFRON. 

Podatnicy podatku od 

wydobycia miedzi i 

srebra 

1 Dane własne Zmniejszenie obciążeń 

podatkowych w podatku od 

wydobycia niektórych 

kopalin 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

W odniesieniu do projektu ustawy nie były prowadzone konsultacje poprzedzające jego przygotowanie, tzw. pre-konsultacje 

publiczne. 

Nie przeprowadzono konsultacji publicznych i opiniowania dla przedmiotowego projektu, z uwagi na pilny charakter 

projektu i ważny interes podatników. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2021 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln. zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 
(0–10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 -726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -726 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PFRON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 
0 150  150  150  150  150  150  150  150  150  150  1500 

budżet państwa 
0 0  150  150  150  150  150  150  150  150  150  1350 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PFRON 0 150  0 0 0 0 0  0 0 0 0 150 

Saldo ogółem 
0 -876  -150  -150  -150  -150  -150  -150  -150  -150  -150  -2 226 

 Źródła finansowania 

W 2022 r. wydatki na nowy instrument finansowane będą ze środków PFRON. 

Natomiast od 2023 r. z źródłem finansowania będzie budżet państwa, przekazujący dotację dla 

PFRON w cz. 44, w dziale 853, rozdział. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Na podstawie danych wyliczonych przez PFRON oszacowano, że roczny budżet projektu będzie 

wynosić ok. 150 000 000 zł.  

W 2022 r. PFRON sfinansuje wydatki z własnego budżetu, w następnych planowane jest 

dofinansowanie zadania dotacją celową z budżetu państwa. 

Trudno jest oszacować, jak będzie kształtować się stan zatrudnienia w zakładach pracy 

chronionej i zakładach aktywności zawodowej, do których adresowany jest instrument wsparcia, 

a co za tym idzie, jaka będzie wysokość pomocy. Z tego względu przyjęto jedną wysokość kwoty 

w 2022 r. i następnych latach.  

Zmniejszenie dochodów budżetu państwa z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin 

oszacowano na podstawie średniego miesięcznego dochodu z podatku od wydobycia miedzi 

i srebra za ostatnie 12 miesięcy.  

Pomimo obniżenia od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. stawki podatku od wydobycia miedzi i 

srebra, zakłada się, że dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin 

osiągną pułap założony w ustawie budżetowej na 2022 r.   
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki w mln 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

2021 r.) 

sektor małych, 

średnich i dużych 

przedsiębiorstw 

0 876  150  150  150  150  2 226  

W ujęciu 

niepieniężnym 

sektor małych, 

średnich i dużych 

przedsiębiorstw 

Utrzymanie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, być może zwiększenie 

zatrudnienia. 

Obniżenie stawek podatku od wydobycia miedzi i srebra pozwoli podatnikom na 

skuteczne konkurowanie na globalnym rynku metali. 

osoby 

niepełnosprawne, 

rodziny oraz 

gospodarstwa 

domowe 

Włączenie osób niepełnosprawnych, zwiększenie ich samodzielności, poprawa ich 

sytuacji ekonomicznej. 

 

Niemierzalne osoby 

niepełnosprawne, 

rodziny oraz 

gospodarstwa 

domowe 

Osoby niepełnosprawny pracownicy zakładów pracy chronionej i zakładów 

aktywności zawodowej zyskają dodatkowe środki na rehabilitację leczniczą, 

społeczną i zawodową. Wartość tej pomocy nie można policzyć – wszystko 

uzależnione jest od wnioskowanej pomocy oraz sytuacji ekonomicznej danej osoby 

niepełnosprawnej.  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i 

przyjętych do 

obliczeń założeń  

Projektowana ustawa będzie miała pozytywny wpływ na konkurencyjność polskiej gospodarki. 

Projekt pozytywnie wpłynie na przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie sektora małych, średnich 

i dużych przedsiębiorców oraz na osoby niepełnosprawne, ich rodziny i gospodarstwa domowe 

poprzez możliwość otrzymania przez osoby niepełnosprawne wsparcia w funkcjonowaniu na rynku 

pracy oraz zapewni pracodawcom pracowników. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza 

bezwzględnie wymaganymi przez UE 

(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). 

× tak 

 nie 

 nie dotyczy 

zmniejszenie liczby dokumentów  

zmniejszenie liczby procedur 

skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

inne:      

× zwiększenie liczby dokumentów 

×zwiększenie liczby procedur 

wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

inne:      

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do 

ich elektronizacji.  

×tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

Projektowana ustawa przewiduje tryb i warunki rekompensowania ze środków PFRON utraconych dochodów zakładów 

pracy chronionej, zakładów aktywności zawodowej oraz pracodawców, którzy utracili status zakładu pracy chronionej, 

ale zachowali prawo do dysponowania środkami ZFRON. Pomoc będzie udzielana na wniosek – wszystkie powyższe 

zagadnienia wiążą się z dodatkowymi obciążeniami regulacyjnymi. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowana ustawa pozytywnie wpłynie na rynek pracy poprzez utrzymanie możliwość uzyskania dodatkowego 

wsparcia przez osoby niepełnosprawne ze środków ZFRON i ZFA.  

Projektowane rozwiązania mają na celu ułatwienie funkcjonowania na rynku pracy tym osobom niepełnosprawnym, które 

bez takiego wsparcia nie będą mogły pokryć wszystkich swoich potrzeb związanych z rehabilitacją. Będzie to instrument 

wyrównujący szanse tych osób w utrzymaniu pracy, a tym samym wpływający na zwiększenie ich udziału w rynku pracy. 
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Projektowana pomoc uzupełni istniejące rozwiązania z zakresu rehabilitacji zawodowej i pomocy społecznej. Dzięki 

zapewnieniu wpływów na zakładowe fundusze możliwe będzie finansowanie szeregu wydatków adresowanych zarówno 

do osób niepełnosprawnych, jak i do pracodawców zatrudniających bądź zainteresowanych zatrudnieniem tych osób. 

Wydatki mają one jednak charakter zindywidualizowany. 

Założeniem, jakie przyświecało temu rozwiązaniu, jest chęć realnego wspierania osób niepełnosprawnych 

z najtrudniejszymi niepełnosprawnościami w podejmowaniu i efektywnym utrzymaniu zatrudnienia. 

Wydaje się więc, że projektowane rozwiązanie może wywrzeć pozytywny wpływ na efektywność zawodową osób 

niepełnosprawnych i konkurencyjność przedsiębiorstw. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

środowisko naturalne 

sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne lub wojskowe 

demografia 

mienie państwowe 

informatyzacja 

zdrowie 

Omówienie wpływu Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na ww. obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2 pkt 4, który wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2023 r. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Pracodawcy będą zobowiązani do składania do Państwowego Funduszu Rehabilitacji wniosków o udzielenie wsparcia. 

Dzięki uzyskanym danym, PFRON będzie posiadał dane o wysokości środków, jakie są niezbędne na sfinansowanie tego 

instrumentu wsparcia pracodawców, jak i liczbie podmiotów będących beneficjentami wsparcia. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
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