
Warszawa, 3 marca 2022 r. 

 

Protokół 10. posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju 

 

         W dniu 3 marca 2022 r. w gmachu Senatu RP odbyło się posiedzenie Senackiego 

Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju. Tematy debaty dotyczyły: propozycji zmian 

podatkowych, związanych z pomocą humanitarną dla osób przybywających z Ukrainy  

do Polski oraz propozycji zmian ustawowych, wspierających pomoc gospodarczą, a także 

niezbędnych zmian podatkowych w Polskim ładzie. 

Pierwszą część posiedzenia poświęcono propozycjom zmian ustawowych, 

wspierających pomoc gospodarczą, związaną z wojną w Ukrainie, m. in.: poprzez 

wprowadzenie specjalnej ulgi podatkowej przy wydatkach humanitarnych oraz wprowadzenie 

specjalnego systemu odliczania strat dla polskich przedsiębiorców, którzy je ponoszą  

w wyniku działań wojennych i nałożonych sankcji. Zaprezentowany również został specjalny 

mechanizm legislacyjnych ułatwień w zatrudnianiu pracowników z Ukrainy i z Białorusi.   

 

Prof. dr hab. Adam Mariański, doradca podatkowy, adwokat, przedstawił 

rozwiązania ustawowe w pierwszym temacie, obejmujące cztery obszary. Pierwsze stanowić 

ma ulga na pomoc charytatywną, polegająca na możliwości odliczenia od podstawy 

opodatkowania 200% wartości przekazanych środków pieniężnych bądź darowizn 

rzeczowych, przy czym w ramach prac ustawowych należy sprecyzować, które organizacje  

i podmioty będą z wymienionej pomocy korzystać. Drugą kwestię stanowi uregulowanie 

zasad odliczenia podatku VAT. W przypadku nieodpłatnego przekazania darowizny nie ma 

prawa do odliczenia podatku naliczonego, natomiast w obecnej sytuacji trzeba wprowadzić 

prawo odliczenia podatku naliczonego od wartości towarów wytworzonych bądź zakupionych 

przez przedsiębiorcę, który przekaże je na pomoc charytatywną. Trzecim obszarem 

proponowanych rozwiązań są ułatwienia dla przedsiębiorców ukraińskich i białoruskich, 

polegające na zmianach upraszczających przygotowanie przeniesienia rezydencji podatkowej 

zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, poprzez modyfikację ryczałtu dla 

nierezydentów, która obowiązuje w Polsce, zmniejszając kwotę podatku rocznego z 200 

tysięcy do 50 tysięcy złotych przez pierwsze trzy lata po zmianie rezydencji. Rozwiązania te 

mają zachęcić obywateli polskich, jak i cudzoziemców, którzy mają rezydencję za granicą,  

do przenoszenia jej do Polski. Ostatnia kwestia dotyczy rozszerzenia możliwości 

wykorzystania tzw. estońskiego citu. Należy wprowadzić rozszerzenie podmiotowe, tzn. 



spółki, których wspólnikami są osoby fizyczne nie tylko z europejskiego obszaru 

gospodarczego, ale też które były bądź są rezydentami Ukrainy i Białorusi, będąc 

wspólnikami takich spółek, mogłyby one wybrać brak opodatkowania bieżącego dochodu  

do momentu realizacji zysków, czyli wypłaty dywidendy. 

Pan prof. Mariański zwrócił też uwagę na tzw. ulgę na powrót. Należałoby ją rozszerzyć dla 

rezydentów Ukrainy i Białorusi, którzy podejmą w Polsce pracę, pod warunkiem, że zakres 

tego rozszerzenia dotyczyłby wyłącznie dochodu z umowy o pracę. 

 

    Profesor Mariański podkreślił, iż sytuacja polskich przedsiębiorców wymaga uwagi, 

zwłaszcza tych, którzy pozawierali kontrakty przed 24 lutego br. z podmiotami  

i przedsiębiorcami w państwach, gdzie toczy się wojna bądź z nałożonymi sankcjami; 

Ukraina, Rosja i Białoruś; w sytuacji, gdy nie otrzymają oni zapłaty za wykonaną usługę bądź 

dostarczony towar. Wartość niezapłaconych należności, profesor wraz z senatorem 

Krzysztofem Kwiatkowskim proponują zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów  

w wysokości 200% wartości niezapłaconych kontraktów. W przypadku gdy zapłata nastąpi, 

podatnik będzie zobowiązany to skorygować, ale dopiero po zakończeniu roku podatkowego, 

co oznacza, że będzie miał odroczenie. Pomoże to przynajmniej częściowo pokryć poniesione 

straty.   

 

   Druga część posiedzenia poświęcona została przepisom Polskiego ładu. 

Przedstawiciele zaproszonych przez członków Zespołu organizacji wskazali, które z nich 

warto poprawić, a które należy bezwzględnie uchylić. Przewodniczący Zespołu 

poinformował, że senatorom RP konsultacje te mają posłużyć w przygotowaniu konkretnego 

projektu ustawy nowelizującej. 

 

Ewa Salska, prezes zarządu Fundacji Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych, 

rekomenduje: pozostawienie prawa do odliczenia od podatku dochodowego z tytułu 

dochodów osiąganych z działalności gospodarczej składki zdrowotnej w wysokości min. 

25%; pozostawienie prawa do amortyzacji lokali mieszkalnych, zarówno przez osoby 

fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorców, niezależnie  

od formy prowadzenia działalności gospodarczej. Fundacja WiRBR proponuje również 

ustalenie limitu podstawy składki zdrowotnej lub zapewnienie dla wszystkich rozliczenia 

podstawy składki zdrowotnej na zasadach analogicznych, obowiązujących przy ryczałtowej 

formie opodatkowania oraz wprowadzenie do regulacji podatkowej zwolnienia z podatku  



dla podatników strefowych. Ponadto WiRBR proponuje ulgę na prototyp, trzeba 

doprecyzować zapisy ustawy, tak, by podatnicy byli w stanie jednoznacznie ustalić,  

na podstawie jakiej regulacji mogą dokonywać odliczenia kosztów kwalifikowanych. 

 

Beata Boruszkowska, prezes zarządu Krajowej Izby Biur Rachunkowych, zgłosiła 

propozycje zmian w ustawach podatkowych w dwóch obszarach: ograniczenia możliwości 

zaliczania do kosztów uzyskania przychodów amortyzacji od budynków, lokali mieszkalnych, 

a także podatek minimalny, stanowiący próbę wyeliminowania luki budżetowej. 

 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, przewodnicząca Konferencji Rektorów 

Uniwersytetów Polskich i prof. Mirosław Gornowicz z KRUP, zaproponowali zmiany  

w zakresie tzw. ulgi dla klasy średniej. Rekomendowane jest rozszerzenie katalogu osób 

uprawnionych do stosowania ulgi tak, by krąg adresatów ulgi rozszerzono o zleceniobiorców. 

KRUP rekomenduje też proporcjonalne odliczenie ulgi dla klasy średniej oraz stosowanie 

limitów dla ulgi w ujęciu rocznym i ujednolicenie zasad stosowania ulgi dla klasy średniej. 

 

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, przedstawił 

rozwiązania, dotyczące możliwości wprowadzenia zmiany systemu opłacania składek  

na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z jego rekomendacjami, przekazanymi do Prezesa Rady 

Ministrów Mateusza Morawieckiego. 

 

W dyskusji, przedstawiciele biznesu, nauki i licznych organizacji opowiedzieli się  

za pozostawieniem dobrych rozwiązań, jakimi są: podniesienie rzeczywistej kwoty wolnej  

od podatku i podniesienie progu podatkowego. Należy dopracować sposób rozliczania osób 

samotnie wychowujących dzieci; nauczycieli czy ulgi na rozwój i badania. Stanowczo trzeba 

natomiast uchylić przepisy, które dotyczą ukrytej dywidendy, minimalnego podatku czy 

zakazu amortyzacji lokali mieszkalnych.  

 

          Przewodniczący Zespołu, senator Krzysztof Kwiatkowski, podsumował wnioski  

ze spotkania stwierdzeniem, że sprawnie działające państwo z systemem podatkowym, 

stanowiącym jego jeden z najważniejszych elementów, stanowi wartość, o którą należy dbać, 

zabiegać i ją chronić oraz udoskonalać, bo kiedy przychodzi czas próby, to sprawne państwa 

są w stanie pomóc sobie i innym. 

A.D. 
Biuro Spraw Senatorskich                                                                                                                                                                  


