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Dnia 22 kwietnia 2022 r. odbyło się wspólne posiedzenie Senackiego Zespołu  

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

Rozwoju, którego tematem było „ROK 2022 - Chaos podatkowy, a sytuacja podatników  

i przedsiębiorców”. Otwierając posiedzenie Przewodniczący Senackiego Zespołu  

ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Senator Adam Szejnfeld podkreślił, że jest to już 

trzecie posiedzenie zespołów poświęcone rozwiązaniom podatkowym zawartym w Polskim 

Ładzie. Senator zaakcentował, że w lutym 2022 r., w wyniku oceny wprowadzonych zmian 

podatkowych, zespoły apelowały do rządu o ich wycofanie lub przynajmniej zawieszenie do 

czasu ich poprawienia. „Niestety”, skonstatował pan senator, „apel nie został wysłuchany”. 

Przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju, Senator Krzysztof 

Kwiatkowski zwrócił uwagę na niekorzystne rozwiązania Polskiego Ładu dotyczące osób z 

wyższymi emeryturami, które spowodowały, że poczuli się oni oszukani przez państwo. 

Senator nadmienił, że Senat RP chciał naprawić tę sytuację i wprowadził poprawki do 

ustawy, ale zostały one odrzucone przez sejmową większość. Zwrócił też uwagę na potrzebę 

przyjęcia karty dobrych praktyk podatkowych.  

Przewodniczący Komisji Podatkowej Business Centre Club, prof. Adam 

Mariański wypowiedział się na temat stabilności systemu podatkowego. Profesor Mariański 

uważa, że dla przedsiębiorców i pracodawców pewność rozwiązań prawnych dotyczących 

podatków jest ważniejsza, niż ich wysokość. Podkreślił, że zmian podatkowych nie powinno 

wprowadzać się w trakcie roku i nie mogą być one niekorzystne dla podatnika, bo jest to 

niezgodne z konstytucją. Zmiany prawa podatkowego są częste i niekorzystne dla obywateli.  

Pan profesor uważa, że Polski Ład nie jest reformą prawa podatkowego, ale rewolucją, która 

doprowadzi do chaosu i niesprawiedliwości społecznej. Projekt ustawy o zmianie ustawy  

o podatku dochodowym od osób fizycznych z 24 marca 2022 r. nie przewiduje znaczącej 

obniżki podatków, a z nowych rozwiązań skorzystają w niewielkim stopniu tylko niektórzy 



podatnicy. Profesor Mariański podkreślił, że obniżenie z 17% do 12% stawki podatku 

obowiązującej w pierwszym przedziale skali podatkowej ma rozwiązać problem 

komplikującej system podatkowy ulgi dla klasy średniej, ulgi która ma być zlikwidowana. 

Profesor zwrócił uwagę, że projekt z 24 marca 2022 r. przewiduje zmiany tylko w podatku 

dochodowym od osób fizycznych, natomiast nie zmieniono sankcyjnych przepisów 

dotyczących nielegalnego zatrudnienia, nie przywrócono karty podatkowej i amortyzacji 

lokali mieszkalnych, nie zmodyfikowano opodatkowania najmu prywatnego. Zmiany 

adresowane do przedsiębiorców, pan profesor, uznał za kosmetyczne albowiem projekt 

nowelizacji przewiduje możliwość zmiany formy opodatkowania z ryczałtu lub podatku 

liniowego na skalę podatkową, ale nie odwrotnie. Profesor Mariański po raz kolejny apelował 

o możliwość ponownego wyboru przez przedsiębiorcę, po zakończeniu roku, formy 

rozliczenia podatkowego. Podkreślił, że w związku z obecną sytuacją gospodarczą i wojną w 

Ukrainie określenie w lutym formy opodatkowania, z której będzie się korzystać, może być 

nieadekwatne w stosunku do rzeczywistych wyników działalności gospodarczej. Profesor 

Mariański postulował też równe rozłożenie ciężarów podatkowych. Nadal wymiar podatku  

w Polsce jest, jego zdaniem, przypadkowy a najlepiej mają współpracownicy służb 

specjalnych, bo w ogóle nie płacą podatku dochodowego. Następni są ci, którzy uprawiają 

hazard, bo płacą 10%. Dobrze jest też odziedziczyć akcje i udziały, gdyż płaci się 19% od 

dywidendy. Profesor Mariański podkreślił, że najgorzej mają ci, którzy wykonują pracę 

własną.  

Pani Beata Boruszkowska, Prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych twierdzi, że 

informacja o obniżeniu podatków dzięki rozwiązaniom przyjętym w Polskim Ładzie jest 

nieprawdziwa albowiem z powodu niemożności odliczania składki zdrowotnej od podstawy 

opodatkowania przez przedsiębiorców, wysokość podatku wzrosła w porównaniu do roku 

ubiegłego. Nastąpił realny wzrost danin publicznych, a nie ich obniżenie.  

Pan Krzysztof Przybył, Prezes Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska” 

poinformował uczestników posiedzenia, że w Polsce nie mamy wysokich podatków  

w porównaniu do innych państw europejskich, natomiast zły jest system ich poboru. 

Podatnicy są zaskakiwani w ciągu roku podatkowego zmianami przepisów i ich różnymi 

interpretacjami. Pan Przybył uważa, że państwo powinno wspierać przedsiębiorców 

albowiem wtedy będzie miało oczekiwane dochody.  

Pan Marek Kłoczko, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej zwrócił uwagę 

uczestnikom posiedzenia, że chaos wprowadzony zmianami podatkowymi przyczynia się do 



wzrostu inflacji. Nieład wprowadzony rozwiązaniami skutkuje też zmniejszeniem inwestycji, 

grozi to zakłóceniem stabilizacji gospodarki.  

Pan Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego podkreślił, że emeryci otrzymujący 

świadczenia powyżej 4900 zł brutto nie będą tracili na rozwiązaniach wprowadzonych przez 

Polski Ład, ale w kontekście zerowego PIT-u dla emerytów należy się zastanowić nad takimi 

rozwiązaniami, które zachęcą ich do podejmowania pracy. Pan Sobolewski podkreślił, że 

zerowy PIT dla emerytów oznacza ubytek wpływów z tego podatku dla samorządów  

i jednocześnie ubytek 1% dla organizacji pozarządowych.  

Doradca podatkowy, Pani Izabela Leśniewska omówiła problem z obliczeniem 

składki zdrowotnej osoby współpracującej. Polski Ład w art. 81 ust. 2 reguluje zasady 

opłacania składek zdrowotnych dla osób współpracujących od kwoty średniej krajowej za IV 

kwartał danego roku. Zdaniem pani Leśniewskiej proponowana zmiana tzn. obniżenie 

podstawy opłacania składki za osobę współpracującą ze 100% średniej krajowej na 75% 

średniej krajowej, nie rozwiązuje kwestii opłacania składki zdrowotnej tylko od 

rzeczywistego dochodu przedsiębiorcy. 

Pani Senator Jolanta Hibner apelowała o zaprzestanie prac nad kolejnymi 

nowelizacjami ustaw podatkowych. Jako przykład podała szwajcarską ustawę o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, w której na przestrzeni 35 lat zmieniono tylko dwa 

artykuły.  

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Małych  

i Średnich Przedsiębiorstw Senator Adam Szejnfeld podkreślił, że w rozwiązaniach 

wprowadzonych Polskim Ładem trudno jest znaleźć coś, co jest bez wad. Senator Krzysztof 

Kwiatkowski zapewnił uczestników posiedzenia, że zgłoszone uwagi zostaną wykorzystane 

przez senatorów podczas prac nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

 


