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Szanowny Panie Senatorze 

 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Krajowej Administracji Skarbowej dziękuję za 

zaproszenie na konferencje poświęconą reformie podatkowej jaka wprowadził „Polski Ład”. Zarząd 

Krajowy zgadza się z ogólnym założeniem „polskiego Ładu” jakim jest ograniczanie „klina 

podatkowego” oraz pójście w kierunku wypracowania progresywnego systemu podatkowego. 

Obecnie mamy w Polsce systemem degresywnym, w którym przeciętny Polak procentowo płaci 

znacznie większe podatki niż osoba zarabiająca wielokrotność przeciętnej płacy. Jest to sytuacja 

szkodliwa społecznie i gospodarczo mająca zasadniczy wpływ na rynek pracy i rozwój sektora 

prywatnego w tym przedsiębiorczości Polaków. Reasumując takie rozwiązanie uderza w szeroko 

rozumianą zasadę sprawiedliwości społecznej. 

Faktyczne rozwiązania jakie niesie ze sobą Polski Ład oraz sposób jego wprowadzenia w naszej ocenie 

jest daleki od jego pierwotnych założeń. W ocenie ZK OZZ KAS reforma ta: 

- zamiast upraszczać dodatkowo skomplikowała system podatkowy. Medialne zapowiedzi były dosyć 

proste. Zwiększamy kwotę wolną do 30.000 zł, podnosimy progi podatkowe, zabieramy możliwość 

odliczania składki zdrowotnej w wysokości 9% od podatku, wprowadzamy ulgę dla klasy średniej tak 

by nikt kto zarabia 12.800 brutto nie stracił. W praktyce obecnie wielu podatników nie wie, ile 

zarabia i jak będzie wyglądało jego rozliczenie roczne. Już w styczniu okazało się, że traci każdy kto 

zarabia powyżej 5800 brutto (4170 netto) oraz emeryci i renciści oraz służby mundurowe, których 

zarobki przekraczają kwotę 4900 brutto (4050 netto). Lekiem na taka sytuację miało być 

rozporządzenie z dnia 7 stycznia w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez 

niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie którego 

można odroczyć płacenie składki. Kluczowe jest tu sformułowanie „odracza” ponieważ kiedyś trzeba 

będzie tą składkę zapłacić co dodatkowo spotęguje chaos wśród podatników. Obecnie biura 

podatkowe zalecają swoim klientom tworzenie subkont i odkładanie pieniędzy na poczet rozliczenia 

rocznego. 

- mamy także sytuacje różnego traktowania podatników w zależności od formy zatrudnienia i 

opodatkowania, w przypadku umów zlecenia zapłacą pełny podatek i pełna składkę zdrowotną, czyli 

26%. Innym drastycznym przykładem jest forma ryczałtu, gdzie składka zdrowotna wynosi obecnie 

około 1007 zł. miesięcznie. Oznacza to, że podatnik, na ryczałcie którego dochód wyniesie np. 

3.000.000 zł zapłaci około 12.000 zł czyli tyle samo co osoba prowadząca działalność gospodarczą na 

zasadach ogólnych przy dochodzie około 160.000 zł. Jest to ogromna dysproporcja i należy tu 

pamiętać, że nie każdy może przejść na stawkę liniową, 
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- Polski Ład dyskryminuje wszystkie służby mundurowe objęte systemem zaopatrzeniowym oraz 

emerytów i rencistów, dla których nie przewidziano ulgi dla klasy średniej. Grupa ta traci już przy 

dochodach od 4.900 brutto. Są wprawdzie zapowiedzi co do emerytów i rencistów. Natomiast są to 

tylko zapowiedzi nie poparte nawet projektem takich przepisów. 

- została wprowadzona bez odpowiednich konsultacji z praktykami (biura podatkowe, eksperci od 

sektora finansowego) praktycznie bez odpowiedniego vacatio legis. Przykładem może być Stosowanie 

nowych zasad, które w zakresie naliczania wynagrodzeń pracowników obowiązywały jedynie 7 dni, 

ponieważ ze względu na nieprzewidziane przez ustawodawcę skutki związane z brakiem złożenia 

przez pracowników wniosków o pomniejszanie zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej 

podatek, minister finansów z dnia na dzień wydał rozporządzenie, w którym nakazał pracodawcom 

przy naliczaniu wynagrodzeń stosować zasady nowe wspólnie z tymi obowiązującymi do końca 2021 

r. Rozporządzenie, do wydania którego nie miał prawa, ze względu na brak właściwego upoważnienia 

zawartego w ustawie.  

- brakuje także rzetelnej informacji dla podatników, dlaczego ich wynagrodzenia są mniejsze. 

Powodem tej sytuacji jest przede wszystkim to, że nie można odliczać już składki zdrowotnej co 

powoduje, że faktyczne obciążenia wzrosły o 9%. Czyli z 17 do 26% oraz z 32 do 41%. Kolejny powód 

to brak mechanizmów do stosowania ulgi dla klasy średniej w przypadku emerytów, rencistów i służb 

mundurowych. Okazuje się, że kwota wolna 30.000 zł jest dużo za niska by to zrekompensować.  

Rozwiązaniem w tej sytuacji w naszej ocenie może być: 

1. Utrzymanie ulgi na poziomie 30.000 zł oraz nowych progów podatkowych z równoczesnym 

zamrożeniem pozostałych przepisów na np. 6 miesięcy, czyli czas, aby panelowo w gronie ekspertów 

wypracować profesjonalny i całościowy system podatkowy bez wykluczających się przepisów 

2. W sytuacji, gdyby punkt 1 był niemożliwy do realizacji proponujemy: 

- uproszczenie mechanizmu stosowania ulg dla klasy średniej. Upraszczając, obecne rozwiązania 

Polskiego Ładu zakładają pobór składki zdrowotnej od każdego, a następnie części podatników 

wyrównywanie tej „straty” poprzez skomplikowany system ulg dla tzw. Klasy średniej, które 

dodatkowo „zapomniał” objąć swym zakresem emerytów, rencistów i służby mundurowe. Dlatego 

proponujemy przywrócić możliwość odpisywania od podatków części składki zdrowotnej. Wysokość 

odpisu należy wyliczyć w panelu eksperckim. Chodzi o to by nie zabierać i oddawać, ale od razu 

pobierać mniej od osób, których zarobki nie przekraczają 12.800 zł brutto niezależnie od tego z 

jakiego źródła te dochody pochodzą i kto je uzyskał, emeryt, rencista, pracownik czy policjant. Można 

wówczas zrezygnować z systemu ulg. 

- w sytuacji, gdyby przywrócenie częściowego odpisu nie było możliwe proponujemy wprowadzić 

możliwość wyboru dla podatnika zastosowania wobec niego odroczenia płacenia składki jakie dają 

przepisy rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2022rw sprawie przedłużenia terminów poboru i 

przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Chodzi o 

takie rozwiązanie, w którym sam podatnik zdecyduje o tym czy chce mieć tą składkę odraczaną z 

koniecznością jej zapłaty w rozliczeniu rocznym, czy chce od razu wiedzieć, ile Polski Ład zabiera mu 

pieniędzy z wynagrodzenia.  

- powinna być także prowadzona szeroka kampania informacyjne na czym polegają rozwiązania 

przyjęte przez omawiane przepisy, ponieważ wielokrotnie spotykam się z opinią, że jest to zwrot 

niesłusznie zabranych pieniędzy. Tym czasem jest to odroczenie, a nie zwrot. Ludziom należy się ta 

informacja. 

- w sytuacji, gdyby ulgi na klasę średnią miały pozostać to wnosimy o wprowadzenie przepisów, które 

często zapowiadał Pan Premier Mateusz Morawiecki, obejmujących ulgą także emerytów i rencistów. 

Analogiczne rozwiązania należy stworzyć dla służb mundurowych, które w obecnych trudnych i 

niestabilnych czasach powinny mieć pewność i stałość swoich uposażeń. 

- należy także wprowadzić zasadę co najmniej 6 miesięcznego vacatio legis w stosunku do każdego 

przepisu, który niesie jakieś dodatkowe obowiązki lub obciążenia dla obywatela. Jest to także czas, w 

którym poprzez panele eksperckie można uniknąć błędów i konieczności ich poprawiania często w 

ogromnym pośpiechu. Nowy Ład od 1 stycznia do 10 lutego był poprawiany ponad 840 razy! 
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- wnosimy także o dyskusję na temat definicji klasy średniej. Czy osoba, która obecnie w Polsce przy 

inflacji na poziomie 9% zarabiająca około 4200 na rękę jest naprawdę klasą średnią? Pytanie 

pozostawiamy otwarte. 

Podsumowując Zarząd Krajowy OZZ KAS uważa, że reforma systemu podatkowego jest konieczna w 

Polsce, powinna ona zmierzać do upraszczania systemu podatkowego oraz do realizowania zasady 

sprawiedliwości społecznej oraz zmniejszania kosztów pracy. 

 

 

 

 

          Z wyrazami szacunku 

                                                                                                      Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZ KAS 

            Robert Sadowski 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


