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Protokół drugiego posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Monitorowania 

Modernizacji Systemu Ochrony Zdrowia, Polityki Senioralnej i Wdrażania w 

Samorządach Holistycznej Gospodarki Komunalnej 

 

         W dniu 8 kwietnia 2021 r. w gmachu Senatu odbyła się debata „O sprawiedliwy 

podatek dochodowy dla Polaków”, zorganizowana w ramach posiedzenia Senackiego Zespołu 

ds. Monitorowania Modernizacji Systemu Ochrony Zdrowia, Polityki Senioralnej i 

Wdrażania w Samorządach Holistycznej Gospodarki Komunalnej. Wzięli w niej udział 

eksperci, przedstawiciele organizacji gospodarczych i przedsiębiorców oraz parlamentarzyści.  

Marszałek Senatu, prof. Tomasz Grodzki otwierając spotkanie zwrócił uwagę, że 

Senat, będący miejscem nieskrępowanej debaty i wolnej wymiany myśli, to forum rzetelnych 

rozważań na temat sprawiedliwego, mniej skomplikowanego i lepiej zrozumiałego dla 

społeczeństwa systemu podatkowego. Marszałek dziękując wszystkim, którzy zdecydowali 

się podzielić się swoją wiedzą w trakcie odbywającej się debaty, podkreślił jej znaczenie w 

procesie zbliżających się zmian w prawie podatkowym, jeszcze przed rozpoczęciem prac 

parlamentarnych nad ustawami reformującymi ten system. Podkreślił, że taka debata pozwoli 

parlamentarzystom na lepsze przygotowanie się do tych prac i pozwoli zastanowić się nad 

rozwiązaniami, dzięki którym system podatkowy w Polsce  będzie mógł być sprawiedliwy i 

mniej skomplikowany.  

Poseł Izabela Leszczyna wyraziła uznanie dla organizatorów debaty, gdyż – jak 

podkreśliła – niezwykle ważne jest wysłuchanie ekspertów o różnych poglądach 

ekonomicznych. To może bowiem oznaczać, że sprawiedliwy system podatkowy, który 

powinien być prosty, tani i wydajny - gdyż to właśnie z podatków utrzymuje się państwo - nie 

będzie zależał jedynie od opinii ekspertów podzielających wizję państwa, kreowaną przez 

ugrupowanie rządzące.  Wyraziła nadzieję, że w swoich wystąpieniach prelegenci uwzględnią 

obecną sytuację ekonomiczną, spowodowaną m.in. pandemią i recesją gospodarczą i wykażą 

jej korelację z wprowadzanymi zmianami w podatku dochodowym.   Podkreśliła, że 

rewolucje w systemie podatkowym są niekorzystne, a częste zmiany w podatkach są wbrew 

zasadzie stałości systemu podatkowego. Ponadto system podatkowy powinien być 

sprawiedliwy i społecznie akceptowany, powinien opierać się na powszechności 



opodatkowania, identycznych zasadach, wysokiej kwocie wolnej od podatku, eliminacji 

wyższego opodatkowania dochodów z pracy od dochodów z kapitału. Dlatego tak bardzo 

ważne są rady i opinie ekspertów i to oni powinni stworzyć podstawy nowego systemu 

podatkowego.  

Senator Krzysztof Kwiatkowski, przewodniczący Zespołu przypomniał, że w 

przestrzeni publicznej od lat trwa dyskusja na temat sprawiedliwego opodatkowania dochodu 

i jego zgodności z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości podatkowej, zgodnej z linią 

orzeczniczą polskiego Trybunału Konstytucyjnego i trybunałów europejskich. Wskazał 

potrzebę odpowiedzi na kluczowe pytania  - czy polski podatek dochodowy od osób 

fizycznych zapewnia w praktyce powszechne, równe i sprawiedliwe opodatkowanie, czy 

opodatkowanie z pracy ma dyskryminacyjny charakter, dlaczego ustawodawca limituje 

koszty uzyskania przychodu z pracy, jaka powinna być kwota wolna od podatku,  wreszcie  

czy potrzebna jest progresja podatkowa i jakie powinny być jej progi, które od lat nie były 

waloryzowane, a także dlaczego różnego rodzaju dochody są odmiennie opodatkowane. 

Podkreślił, że poważne traktowanie obywateli wymaga przed wprowadzeniem zmian rozmów 

z uznanymi ekspertami i przedstawicielami środowisk gospodarczych.  

Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, prof. Adam Mariański 

wyraził zadowolenie, że odbywająca się debata nie jest prowadzona w trakcie wprowadzania 

konkretnych zmian podatkowych, a jeszcze przed nimi. Podkreślił, że po raz pierwszy 

odbywa się dyskusja, czy podatek dochodowy od osób fizycznych spełnia kryteria 

sprawiedliwego opodatkowania i czy będą je również spełniać postulowane zmiany. 

Podkreślił też, jak ważne jest, że w debacie uczestniczą nie tylko prawnicy ale i ekonomiści -  

ci pierwsi odwołują się do zapisów konstytucyjnych, ci drudzy do potrzeb budżetowych. 

Zwrócił uwagę, że obecny system opodatkowania dochodu osób fizycznych nie spełnia 

konstytucyjnych zasad powszechności, równości i sprawiedliwości podatkowej. Arbitralne 

wprowadzenie niektórych rozwiązań skutkuje dziś niesprawiedliwym opodatkowaniem osób 

znajdujących się w takiej samej sytuacji, ale osiągających dochody z innych źródeł. Podatek 

dochodowy od osób fizycznych jest konstytucyjnie sprawiedliwy, kiedy spełnia określone 

kryteria, takie jak powszechność opodatkowania, zasadę równości i zasadę zdolności 

płatniczej. 

Prof. Mariański zwrócił uwagę na mity związane z funkcjonowaniem podatków. 

Pierwszym z nich jest przekonanie, że ustawodawca ma swobodę w kształtowaniu 

obowiązków podatkowych. Tymczasem swoboda ustawodawcy w zakresie prawa 

daninowego ma granice określone przez zasady powszechności, równości i sprawiedliwości 



społecznej. Ponadto sprawiedliwy podatek to taki, który jest zgodny z zasadami 

konstytucyjnymi. Kolejnym mitem jest obowiązek płacenia podatku dochodowego przez 

wszystkich. W rzeczywistości przychody z działalności rolniczej ( z wyjątkiem przychodów z 

działów specjalnych produkcji rolnej) oraz przychody z gospodarki leśnej (w rozumieniu 

ustawy o lasach) nie są opodatkowane. Zwolnienia podatkowe dochodów dotyczą również 

osób poniżej 26 roku życia, a także diet parlamentarzystów.  Mitem jest również przekonanie, 

że dochód podatkowy jest wyznacznikiem zdolności płatniczej, gdyż ustawodawca, mając 

swobodę w kształtowaniu przychodów i kosztów uzyskania przychodu, arbitralnie określa 

rodzaje źródeł przychodów i dla nich tworzy odmienne zasady opodatkowania, w tym 

rozliczania kosztów podatkowych. Skutkuje to tym, że równy dochód jest nierówno 

opodatkowany.  Nieprawdą jest, że podział na źródła przychodów zapewnia sprawiedliwe 

opodatkowanie. Faktycznie różne źródła przychodu są różnie opodatkowane. Odmiennie 

traktowane są przychody z pracy na etacie, z  praw autorskich, działalności gospodarczej czy  

z najmu. To powoduje, że w wielu przypadkach różnice w opodatkowaniu osób o tych 

samych przychodach, ale z różnych źródeł są znaczne. Prof. Mariański przytoczył opinię 

Trybunału Konstytucyjnego, który określił kwotę wolną od opodatkowania jako wolną od 

jakichkolwiek parametrów gospodarczych i służącą zapewnieniu braku opodatkowania 

najniższych dochodów. Tyle, że w zależności od źródła przychodu różnice w opodatkowaniu 

tej samej kwoty, po odliczeniu kwoty wolnej od podatku  mogą być znaczne. Dlatego, 

zdaniem profesora, odmienne opodatkowanie różnych przychodów nie znajduje uzasadnienia. 

Profesor zwrócił również uwagę na konieczność zmiany wysokości zamrożonych progów 

podatkowych, gdyż na przestrzeni lat zdecydowanie wzrosło przeciętne roczne 

wynagrodzenie. Zwrócił też uwagę na to, że wysokość płaconych podatków nie zależy od 

dochodów, a od rodzaju ich opodatkowania. Dlatego przy pracach nad systemem 

podatkowym należy zastanowić się, czy podatek dochodowy powinien być progresywny, 

proporcjonalny czy regresywny. I przede wszystkim należy wyeliminować wyższe 

opodatkowanie  pracy w stosunku do opodatkowania dochodu z kapitału oraz bardzo 

dokładnie badać swobodę ustawodawcy w kształtowaniu stawek i ryczałtów podatkowych. 

Podsumowując swoje wystąpienie, profesor Mariański stwierdził, że sprawiedliwy podatek 

dochodowy powinien zapewniać przede wszystkim powszechność opodatkowania, identyczne 

zasady rozliczania kosztów podatkowych, dochód rzeczywisty powinien być podstawą 

opodatkowania, kwota wolna od podatku powinna być wysoka, podatek powinien być 

proporcjonalny, zaś zwiększenie progresji podatkowej zwiększy niesprawiedliwe 

opodatkowanie dochodów z niektórych źródeł. Powinny zostać ograniczone zwolnienia 



podatkowe – stymulacyjne, gospodarcze i prorodzinne. Prawo podatkowe powinno być 

tworzone przez ekspertów, a politycy i Ministerstwo Finansów nie są właściwymi 

podmiotami do określania sprawiedliwych podatków.  

Prof. dr hab. Konrad Raczkowski, Dyrektor Instytutu Ekonomicznego w 

Społecznej Akademii Nauk wskazał, że skupianie się na poszczególnych podatkach to 

błędne rozumienie systemu podatkowego i dyskusja o konkretnej daninie ma dla 

systemowego rozumienia zagadnienia znaczenie trzeciorzędne. W rankingu  

konkurencyjności państw OECD, Polska znajduje się prawie na końcu, a przecież 

konkurencyjność jurysdykcji podatkowej zachęca lub zniechęca zarówno podmioty krajowe 

jak i bezpośrednich inwestorów zagranicznych do inwestowania w danych krajach, kreowania 

nowych miejsc pracy i podnoszenia produktywności. Mądra polityka gospodarcza ma 

stymulować wzrost i rozwój gospodarczy oraz zabezpieczać ryzyko funkcjonalne obecnego i 

przyszłych pokoleń. Jakiekolwiek zmiany wprowadzone w systemie podatkowym, które będą 

bazowały jedynie na wzroście i rozwoju gospodarczym, ale pominą ryzyko, przesuwając je w 

czasie, spowodują niedostosowanie przyszłych świadczeń dla osób dziś pracujących do ich 

potrzeb  życiowych w okresie emerytalnym. Powszechną zasadą jest rozumienie podatku w 

sensie fiskalnym. Zapomina się jednak, że podatki pełnią również inne funkcje, a system 

podatkowy funkcjonujący na świecie jest przestarzały i nie nadaje się do obrotu 

gospodarczego, zwłaszcza w ostatniej dekadzie. Oczywiście funkcja fiskalna jest istotna, ale 

dużo ważniejsza jest funkcja systemowa, wyznaczająca politykę gospodarczą, zastępująca i 

wspierająca politykę monetarną oraz łagodząca wahania makroekonomiczne. Kolejną funkcją 

podatku jest funkcja redystrybucyjna, która kształtuje wielkość majątku w dyspozycji 

podatników. Funkcja informacyjna z kolei powinna informować o bieżącym stanie 

gospodarki. Ogłoszenie przez władze zmian podatkowych może być traktowana jako 

informacja wyprzedzająca o stanie gospodarki. Z kolei, jeśli normy społeczne, moralne i 

zaufanie do władzy będą nadwyrężane zbyt mocno, to w zależności od tych wypaczeń, rosnąć 

będzie unikanie i uchylanie się od opodatkowania, czego konsekwencją będą mniejsze 

wpływy do budżetu, deficyty budżetowe i zwiększenie długu publicznego. 

Rozpatrując podatki w sensie historycznym, można zauważyć, że na początku XX 

wieku w rozwiniętych państwach pobierano w formie podatku mniej niż 10% dochodu 

narodowego. Wzrost progresywny podatku zauważyć można było po drugiej wojnie 

światowej. Dziś jest on jeszcze większy.  

W odniesieniu do długu publicznego, profesor Konrad Raczkowski przekazał, że tak 

niespotykane zadłużenie jakie można było zaobserwować na świecie w 2020 roku, nie 



przystaje do możliwości obsługi ciągle narastającego długu. Część ekonomistów twierdzi, że 

dług publiczny nie jest problemem, gdyż można zwiększyć produktywność, ale jest to łatwe. 

Profesor wyjaśnił, że osłabienie systemów podatkowych i budżetów państw zaczęło się 

wcześniej niż pandemia COVID-19 i podał przykłady państw, które jeszcze przed pandemią 

były zadłużone. Pandemia nie  spowodowała kryzysu, ale go pogłębiła. Jeżeli polityka 

podatkowa nie będzie usankcjonowana rachunkiem ekonomicznym, można oczekiwać 

wzrostu długu publicznego i wprowadzenia ryzyka funkcjonalnego przyszłych pokoleń. W 

opinii profesora Raczkowskiego system podatkowy przede wszystkim musi być systemem, 

który nie  „karze” za pracę i jest efektywny. Ekonomia pragmatyzmu, promująca pracę a nie 

zasiłki socjalne winna być nagradzana.  

Profesor Rober Gwiazdowski – Szef Komisji Podatkowej Centrum im. Adama 

Smitha w swojej prezentacji przedstawił argumenty przeciwko podatkom progresywnym. Wg 

niego podatki, aby mogły być sprawiedliwe, powinny być proporcjonalne, Proporcjonalność 

jest bowiem zasadą, a progresja dowolnością. Zwolennicy progresji używają najczęściej 

takich argumentów jak to, że obowiązuje ona w większości krajów, że służy nie tylko 

gromadzeniu środków budżetowych, ale też redystrybucji dochodu. Dodatkowo jest 

sprawiedliwsza od opodatkowania proporcjonalnego, na którym najbardziej korzystają 

najbogatsi. Tymczasem te argumenty, poza pierwszym  są albo nieprawdziwe, albo trudne do 

zweryfikowania. Progresja szkodzi. Są co prawda autorytety opowiadające się za nią, ale pod 

pewnymi warunkami. Progresja podatkowa nie może zniechęcać do pracy, ograniczać 

oszczędności, szkodzić gospodarce i nie może dotyczyć dochodów z pracy. Tymczasem w 

Polsce progresywnie są opodatkowane wyłącznie dochody z pracy, co stawia osoby żyjące z 

pracy w gorszej sytuacji od osób żyjących z kapitału. Można próbować to zmienić, gdyby 

udało się podjąć decyzję o opodatkowaniu proporcjonalnym dochodów z pracy i 

progresywnym pozostałych dochodów. Progresja wbrew opinii publicznej nie obejmuje 

najbogatszych. W dobie gospodarki kapitałowej najbogatsi często nie są rezydentami 

podatkowymi w Polsce, taką rezydencję uzyskują w krajach, w których podatki są 

korzystniejsze dla podatnika. Według profesora Gwiazdowskiego progresja szkodzi 

demokracji, która opiera się na klasie średniej, gdyż najbardziej utrudnia bogacenie się tej 

grupie społecznej. Progresja szkodzi też biednym, zmniejszając możliwość ich zarobkowania, 

bowiem ogranicza konsumpcję i kapitalizację. Ponadto progresji zawsze towarzyszy system 

ulg, zwolnień i odliczeń. Progresja komplikuje system podatkowy – skomplikowane podatki 

zachęcają do szukania rozwiązań oszczędnościowych dla siebie kosztem pozostałych 

podatników, a także zachęcają do unikania ich płacenia. Progresja jest ponadto kosztowna – 



koszty płacenia podatku są wyższe. Na systemie progresywnym traci też państwo – co prawda 

do budżetu wpływa większy przychód niż z podatków proporcjonalnych, ale dochód państwa 

jest mniejszy, gdyż znacznie większe są koszty ściągania tego rodzaju podatku. Konkludując 

swoje wystąpienie, profesor podkreślił raz jeszcze, że progresja podatkowa jest nie tylko 

nieefektywna, ale też niesprawiedliwa.  

Dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju, wyraził 

opinię,  że podatki powinny być tak skonstruowane, aby nie zakłócały wzrostu gospodarczego 

i aby nie służyły wyrównywaniu dochodu. Podatki nie dają dobrobytu, nie służą w pełni 

sfinansowaniu usług i dóbr publicznych i nie rozwiązują problemów i wyzwań współczesnej 

gospodarki. Wiele analiz pokazuje, że zbyt duża progresywność ogranicza rozwój 

gospodarczy. Przed Polską stoją ogromne wyzwania rozwojowe, wzrost gospodarczy na 

skutek kryzysu demograficznego i starzenia się społeczeństwa wg prognoz Komisji 

Europejskiej znacznie spowolni. Dlatego oprócz dyskusji o sprawiedliwym podatku potrzebne 

są przede wszystkim reformy, które zwiększą aktywność zawodową, potrzebna jest dyskusja 

o wieku emerytalnym, o wzroście inwestycji prywatnych. Aby skonstruować system 

podatkowy na nowo, trzeba kompleksowo spojrzeć na podatki i wydatki socjalne. Dr 

Sławomir Dudek zwrócił uwagę na stopień skomplikowania systemu, a nawet wręcz bałagan 

podatkowy, który sprawia, że celowym staje się  pytanie, czy nieprzejrzyste podatki mogą być 

sprawiedliwe. Przytoczył przykład rankingu Tax Foundation, wg którego polski system 

podatkowy został oceniony jako trzeci najgorszy wśród uwzględnionych 36 państw OECD. 

Największymi problemami polskiego systemu podatkowego w świetle tego rankingu są nie 

tyle same stawki, ale jego skomplikowanie związane z licznymi preferencjami i wyjątkami. 

W dyskusji często pojawia się temat kwoty wolnej od podatku, nawiązuje się do niego często 

w politycznym aspekcie. Pamiętać jednak należy, że powinno się mówić o systemie 

podatkowym całościowo, z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Należy 

skończyć z politycznym marketingiem, w otwartej debacie uwzględnić przede wszystkim 

ekspertów, a nie polityków, przeprowadzić ją bez pośpiechu i kompleksowo, tak by system 

podatkowy mógł być prosty, przejrzysty, prorozwojowy i prozatrudnieniowy.  

Dr Jakub Sawulski, reprezentant Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Szkoły 

Głównej Handlowej swoją wypowiedź rozpoczął od przypomnienia, że podatki mają 

konsekwencje dla rynku pracy, dlatego nie powinno się za bardzo skupiać w debacie na 

funkcji fiskalnej podatków, a właśnie na analizie ich wpływu na rynek pracy. To, jaki mamy 

rynek pracy jest konsekwencją tego, jaki mamy system podatkowy. Podatek ma 

konsekwencje – podnosi cenę dóbr, z których korzystamy i cenę naszych aktywności, które 



chcemy podjąć. Opodatkowanie i oskładkowanie pracy jest dziś zdecydowanie wyższe niż 

opodatkowanie konsumpcji i opodatkowanie kapitału. Dzieje się tak, gdyż składki na 

ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne przypisane są indywidualnie do podatników, a nie 

do konsumpcji czy pracy. Obserwujemy duże różnice w opodatkowaniu różnych form 

zatrudnienia i relatywnie wysokie opodatkowanie niskich wynagrodzeń. Konsekwencją tego 

jest upowszechnienie umów cywilnoprawnych na rynku pracy, fikcyjne samozatrudnienie i 

zatrudnianie pracowników w szarej strefie, a co za tym idzie wypłacanie części 

wynagrodzenia „pod stołem”. Skutkiem tego jest zaburzona konkurencja na rynku, 

zmniejszenie bezpieczeństwa socjalnego pracowników i niższe świadczenia emerytalne w 

przyszłości. Podsumowując – jakakolwiek reforma systemu podatkowego powinna 

uwzględnić takie elementy, jak zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie różnic w 

opodatkowaniu lub oskładkowaniu różnych form zatrudnienia i  obniżenie opodatkowania 

niskich wynagrodzeń.    

Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club, wyraził pogląd, że system 

podatkowy w Polsce jest niekonstytucyjny, nieefektywny i niesprawiedliwy, nie promuje 

pracy, produktywności, inwestycji i konkurencyjności.  Co w takiej sytuacji należy zrobić – to 

przede wszystkim pytanie do polityków. Trzeba odpowiedzieć sobie na  pytanie, czy mamy 

jeszcze do czynienia z gospodarką rynkową, czy już z gospodarką sterowaną centralnie. Dziś 

polskiemu przedsiębiorcy bardzo potrzebny jest kapitał, by utrzymać płynność prowadzonej 

przez siebie firmy, ale też by mieć szansę na rozwój i kolejne inwestycje, bo to one są 

determinantem wzrostu gospodarczego, który będzie rozwijał gospodarkę. Trzeba więc 

pomyśleć, jak pobudzić inwestycje, jak zbudować zaufanie między przedsiębiorcami, 

pracownikami i rządzącymi, jak przekierować gospodarkę z centralizmu gospodarczego na 

system rynkowy.   

Wojciech Kostrzewa, Prezes Polskiej Rady Biznesu, podkreślił ważność miejsca, w 

którym odbywa się debata. Podkreślił, że niezwykle istotne jest, aby w tej dyskusji o reformie 

systemu podatkowego  pamiętać o celu, jakim jest zwiększenie konkurencyjności polskiej 

gospodarki w perspektywie dekady. Wyraził poparcie dla idei pozostawienia tej dyskusji 

ekspertom i praktykom. 

Profesor Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Pracodawców RP, zwrócił 

uwagę, że podatki powinny być przejrzyste, równomiernie rozłożone, sprawiedliwe i dobre 

dla gospodarki. Powinny sprzyjać rynkowi pracy, inwestycjom i budowie kapitału. 

Tymczasem mamy do czynienia z systemową nieprzewidywalnością i niespójnością, które 



zaciemniają debatę publiczną i pozwalają na demagogię. A największym problemem jest dziś 

bardzo skomplikowany system podatkowy.  

Senator Adam Szejnfeld  wyraził przekonanie, że ważna jest stałość, pewność i 

przewidywalność opodatkowania, jednak nie osiągniemy tego, dopóki nie rozstrzygniemy, 

kto o tym decyduje. Planując zmiany systemu podatkowego trzeba sobie uświadomić czy ma 

on być tylko systemem organizowania dochodów budżetu państwa, czy też systemem m.in. 

polityki socjalnej i społecznej prowadzonej przez państwo. Trzeba rozstrzygnąć, co ma być 

ważniejsze, co ma być neutralne, co musi być powiązane z innymi politykami państwa, po to, 

żeby osiągnąć kompleksowy i systemowy efekt. Senator opowiedział się za tym, aby system 

podatkowy był niezależny od polityki państwa, zwłaszcza od polityki partii rządzącej.  

Zwrócił też uwagę, że mówiąc o systemie podatkowym trzeba brać pod uwagę kwestię 

systemowości ściągania danin publicznych i wszystkich źródłach dochodu. Na koniec – 

trzeba pamiętać, że system podatkowy decyduje także o konkurencyjności wewnętrznej 

podatników i konkurencyjności zewnętrznej całego państwa i jego gospodarki.  

Agnieszka Wnuk, ekspertka BCC ds. podatku dochodowego od osób prawnych i 

międzynarodowego prawa podatkowego, wspomniała, że w ostatnich latach mamy do 

czynienia z ogromną liczbą zmian podatkowych, z których znaczna część jest wręcz 

rewolucyjna. Ich wprowadzanie tłumaczone jest uszczelnianiem różnego rodzaju luk, niestety 

charakteryzuje je wysoki poziom skomplikowania. Zła jakość tych przepisów powoduje, że  

przedsiębiorcy mają wiele problemów z ich stosowaniem. Dlatego wiele jest jeszcze do 

zrobienia, zwłaszcza w sferze uproszczenia przepisów podatkowych. 

Przemysław Pruszyński, Sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan 

zwrócił uwagę, że konsekwencją dyskutowanych przez rząd zmian, a zwłaszcza 

przesunięciem obciążeń z osób najmniej zarabiających na te zarabiające lepiej skończy się 

tym, że będą musieli za to zapłacić przedsiębiorcy. Wyraził obawę, żeby dyskusja o klinie 

podatkowym nie skończyła się tym, że najmniej zarabiający nie odniosą z wprowadzanych 

zmian żadnej korzyści, a przedsiębiorcy, którym w dobie kryzysu obciążenia powinny być 

zmniejszane, poniosą największe konsekwencje.  

Podsumowując debatę, poseł Izabela Leszczyna podkreśliła, że wynika z niej, iż 

system podatkowy powinni tworzyć raczej eksperci, a nie politycy oraz że jego reforma 

powinna być ewolucyjna, a nie rewolucyjna. System podatkowy musi być stały, a będzie taki, 

kiedy będzie powszechnie akceptowalny społecznie. Musi też współgrać z aktualnym stanem 

gospodarki, a więc musi uwzględniać istniejącą lukę inwestycyjną i zatrudnieniową. 



Potrzebne jest zbudowanie takiego systemu,  który by był sprawiedliwy. Reforma 

podatkowa nie może być podporządkowana interesom partyjnych, ustawy nie powinny 

powstawać w zaciszu gabinetów, a ludzie nie powinni się o nich dowiadywać z przecieków 

prasowych. Powinien to być system, który wspiera aktywność zawodową i chęć 

przedsiębiorców do inwestowania, co ważne będzie zwłaszcza po recesji i zakończeniu 

pandemii. 
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