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Protokół wspólnego posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego 

Rozwoju oraz Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw  

 

 

 

Dnia 27 maja 2022 r. odbyło się wspólne posiedzenie Senackiego Zespołu  

ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw, którego tematem były „Zmiany w ustawie o Polskim Ładzie – czy 

naprawiono już wszystko, co zepsuto?” Przewodniczący Senackiego Zespołu  

ds. Zrównoważonego Rozwoju, Senator Krzysztof Kwiatkowski otwierając posiedzenie, 

poinformował jego uczestników, że przepisy Polskiego Ładu obowiązują już od pięciu 

miesięcy. Zdaniem senatora „to było pięć miesięcy chaosu, niepewności, strachu, 

niepotrzebnych emocji osób, których te przepisy dotykają”. Senat zajmie się poprawkami  

do Polskiego Ładu na czerwcowym posiedzeniu dlatego, jak zauważył Przewodniczący 

Zespołu, głos strony społecznej jest przez senatorów uważnie słuchany. Senator podziękował 

ekspertom z zakresu spraw podatkowych, przedsiębiorcom, przedstawicielom samotnych 

rodziców i wszystkim przedstawicielom strony społecznej, którzy włączyli się w prace nad 

poprawą przepisów Polskiego Ładu.  

Przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 

Senator Adam Szejnfeld podkreślił, że trzeba skończyć z używaniem pojęcia Polski Ład, 

jest to bowiem „Polski Chaos”. Senator zauważył, że praktycznie nie ma takiej grupy 

podatników, których by „Polski Chaos” nie dotknął. Rządzący najwidoczniej zapomnieli,  

że w prawie istnieje tak podstawowe pojęcie, jak pewność prawa. Polega to głównie na 

wypracowaniu takich cech i mechanizmów systemu, dzięki którym prawo będzie jak 

najbardziej stabilne i przewidywalne. Prawo ma zapewniać poczucie bezpieczeństwa, a nie da 

się tego osiągnąć ustawami, których treść zmienia się co kilka miesięcy. Senator 

zaakcentował, że celem spotkania jest nie tylko krytyka istniejących rozwiązań, lecz 

wskazanie konstruktywnych rozwiązań. Przewodniczący zauważył, że propozycje zmian jakie 



Senat zaproponował do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zostały przez 

Sejm odrzucone, po czym jako propozycje rządowe zostały wprowadzone do tej ustawy. 

Pani Danuta Zduńczyk Prezes Stowarzyszenia „Samotni Rodzice” oznajmiła,  

że w Polsce jest obecnie ponad dwa i pół miliona osób samotnie wychowujących dzieci. 

Osoby te są obciążone przez państwo wyższymi podatkami niż pełne rodziny. Pani prezes 

uważa, że polskie przepisy podatkowe są najbardziej restrykcyjne w Europie. W pierwotnej 

wersji Polskiego Ładu zlikwidowano możliwość wspólnego rozliczenia się samodzielnego 

rodzica z dzieckiem. Zamiast tego rząd wprowadził odliczenie kwotowe od podatku – w 

wysokości 1500 zł. Nie wszystkim ta ulga się opłaca, dlatego samotni rodzice apelują  

o zmianę tych przepisów. Prezes Zduńczyk podkreśliła, że art. 71 Konstytucji ustanawia 

zasadę szczególnej ochrony rodzin wielodzietnych oraz rodzin niepełnych. Również na mocy 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 kwietnia 1994 r., rodzicom samotnie 

wychowującym dzieci przysługuje preferencja rozliczania się z dzieckiem,  na wzór 

wspólnego rozliczania się małżonków.  

Senator Magdalena Kochan, wnioskodawczyni senackiego projektu ustawy o zmianie 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poinformowała uczestników 

posiedzenia, że Senat przyjął projekt, który uwzględniając potrzeby samodzielnych rodziców 

i rodzin niepełnych, przywraca przepisy obowiązujące od 1993 r. Przepisy te dawały 

możliwość wspólnego rozliczania się z dzieckiem. Senacki projekt da rodzicom możliwość 

wyboru, czy wolą wspólne rozliczanie się, czy też wolą odliczać kwotę 1500 zł zgodnie  

z przepisami Polskiego Ładu. Niestety projekt znajduje się w tej chwili w tzw. zamrażarce 

sejmowej. Inną grupą poszkodowaną z powodu wprowadzenia Polskiego Ładu są organizacje 

pozarządowe. Wprowadzone zmiany podatkowe wpływają w sposób negatywny na wysokość 

kwot z 1% odpisów podatkowych z przeznaczeniem na organizacje pożytku publicznego. 

Rekompensata jaką proponuje rząd będzie uznaniowa i nietrudno jest przewidzieć, które 

organizacje będą preferowane, a które stracą na tych rozwiązaniach. Dlatego też pojawił się 

postulat zmiany wysokości odpisu z 1% na 1,5% z przeznaczeniem na działalność organizacji 

pożytku publicznego. 

Radomir Szarański, doradca podatkowy zauważył, że w Polskim Ładzie został 

wprowadzony przepis, który uniemożliwił samotnym rodzicom korzystanie ze wspólnego 

rozliczenia z dzieckiem. Przepis stanowi, że z ulgi może skorzystać rodzic, który wychowuje 

co najmniej jedno dziecko wspólnie z drugim rodzicem. Co się stanie jeśli drugi rodzic po 

długim okresie nieobecności pojawi się i zabierze dziecko na wakacje, czy będzie to uznane 



za wspólne wychowywanie – pytał. Jako doradca podatkowy chciałbym, kontynuował pan 

Szarański, aby przepisy były jasne. Nie wiem też, jak organy podatkowe miałyby 

kontrolować podatników czy wychowują, czy nie wychowują dziecko z drugim rodzicem ?  

Przewodniczący Komisji Podatkowej Business Center Club prof. Adam Mariański, 

zwrócił uwagę, że dyskutujemy o ustawie, do której w ciągu 5 miesięcy obowiązywania 

wprowadzono ponad tysiąc poprawek. Dowodzi to, że proces legislacyjny w Polsce odbywa 

się bez konsultacji społecznych. Ostatnia nowelizacja przepisów Polskiego Ładu dotyczy 

tylko zasad opodatkowania osób fizycznych i składki zdrowotnej. Nowelizacja nie obejmuje 

np. podatku od osób prawnych, minimalnego podatku przychodowego, stanowiącego 

ogromny problem m.in. dla spółek komunalnych czy też naruszenia systemu finansów 

jednostek samorządu terytorialnego. Profesor Mariański uważa, że „jest to element 

centralizacji państwa poprzez rozwiązania podatkowe wpływające na finanse publiczne 

jednostek samorządu terytorialnego”. Prof. Mariański uważa, że uchwalona przez Sejm 

nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie obniżyła wysokości 

płaconych podatków. Stawka podatkowa została wprawdzie obniżona z 17% na 12%, ale 

jednocześnie zlikwidowana został tzw. ulga dla klasy średniej. Choć na papierze zmiana ta 

wygląda bardzo dobrze, w rzeczywistości dla podatników okaże się niemal niezauważalna. 

Dla przykładu, dla pracownika zarabiającego miesięcznie 3,5 tys. zł brutto zysk wyniesie  

14 zł. Natomiast dla osoby zarabiającej 8 tys. 400 zł brutto będzie to 44 zł objaśnił  

prof. Mariański. Dostrzegalnych zmian zatem nie ma. Uważa on jak i inni eksperci 

podatkowi, że obecnego systemu podatkowego nie da się naprawić, należy zatem 

przygotować całkowicie nowe rozwiązania podatkowe.  

Pan Jacek Sikora z Miejskiego Zakładu Transportowego w Kutnie zwrócił uwagę 

na duży spadek przychodów spowodowanych pandemią Covid-19. Aby zniwelować koszty i 

zachować płynność finansową zakłady transportowe zaczęły ograniczać tzw. wozokilometry. 

Znaczący wzrost cen paliwa powoduje, że przewoźnicy zaczynają tracić płynność finansową. 

Pan Sikora podkreślił, że rząd nie zapewnił tarczy ochronnej dla tej działalności gospodarczej. 

Zaskakujące jest też, że PKN ORLEN, w sytuacji rosnących cen paliw, nie zamierza 

współpracować z zakładami komunikacji miejskiej.  

Oskar Sobolewski, ekspert Instytutu Emerytalnego rozpoczynając wystąpienie, 

zauważył, że w roku 2022 wysokość każdej wypłacanej emerytury jest inna, co do tej pory 

nie miało miejsca. W styczniu i lutym niektórym emerytom wyrównano wysokość świadczeń, 



w marcu przeprowadzono waloryzację świadczeń emerytalnych, w kwietniu wypłacono 

trzynastą emeryturę. W miesiącu maju i czerwcu znów wysokość emerytury będzie inna, a na 

dodatek rząd zapowiedział wypłatę czternastej emerytury. Chaos wprowadzony 

rozwiązaniami Polskiego Ładu powoduje, zdaniem eksperta, że oszczędzanie w ramach III 

filaru emerytalnego oraz w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 

przestaje być korzystne.  

Pani Edyta Zaniewicz, wiceprezes Krajowej Izby Biur Podatkowych uważa,  

że ustawodawca tworzy prawo bez namysłu, jakie problemy stwarza jego stosowanie. 

Przykładowo, jej zdaniem, doprecyzować trzeba warunki, kiedy seniorzy mogą skorzystać  

z przysługującej im ulgi dla seniora. Także sposób przeliczenia dochodów jakie uzyskują 

polscy podatnicy z pracy za granicą wymaga doprecyzowania, a tego w ustawach 

podatkowych nie ma. Pani Prezes zaapelowała do senatorów, aby tworzyć prawo, które 

będzie wskazówką dla podatnika a nie takie, którego stosować nie potrafimy.  

Senator Adam Szejnfeld przychylił się do propozycji umożliwienia przedsiębiorcom 

ponownego wyboru dowolnej formy opodatkowania po zakończeniu roku podatkowego. 

Popiera też propozycję, aby kwota wolna od podatku nie była obciążona składką zdrowotną. 

Podatnicy będący rodzicami samotnie wychowującymi dzieci powinni też mieć możliwość 

wspólnego rozliczania się z dziećmi. Kończąc posiedzenie, przewodniczący zespołu 

podziękował ekspertom i praktykom, którzy dziś się wypowiadali za wskazanie problemów, 

które będą wymagały rozwiązań ustawowych.  

(P.B.) 

 


