
 

 

 

STANOWISKO NR 3/2022 
 STRONY RZĄDOWO – SAMORZĄDOWEJ ORAZ PRZEDSTAWICIELI STRONY 

PRACOWNIKÓW Z RAMIENIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” I OPZZ 
WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO 

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

 z dnia 28 lutego 2022 r. 

w sprawie w wybranych aspektów programu rządowego Polski Ład 

Wprowadzenie Polskiego Ładu z dniem 01.01.2022 r. wprowadziło chaos interpretacyjny, który 
spowodował błędy w naliczaniu podatków dla grup społecznych pobierających wynagrodzenie 
na początku miesiąca (tj. z góry) w tym nauczycieli i zatrudnionych w sferze budżetowej 
(administracja, służby i instytucje państwowe). Pośpieszne podjęte działania naprawcze 
doprowadziły do dezinformacji i niepewności, do dodatkowych nakładów pracy i dodatkowych 
kosztów w instytucjach, firmach zobowiązanych do „podwójnego” rozliczania podatku od 
dochodów osobistych (PIT). 

Chaos interpretacyjny nowych rozwiązań podatkowych, ujawniane błędy, braki lub luki 
w zapisach ustawy doprowadziły do coraz częstszych negatywnych ocen, zwłaszcza 
w środowiskach przedsiębiorców wprowadzonej reformy systemu podatkowego. Oceny 
te zaczęły przeważać nad niewątpliwie korzystnymi rozwiązaniami dla dużych grup 
społecznych, zwłaszcza mających przychody mieszczące się w podstawowej stawce 
podatkowej. 

W związku z powyższym WRDS WL postuluje i wnosi o: 
1. Kontynuację i intensyfikację akcji informacyjnej prowadzonej przez KAS, ZUS  

i inne organy w celu zapoznania z regulacjami „Polskiego Ładu” jak największych grup 

społecznych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk przedsiębiorców. 

2. Niewprowadzanie zmian do ustawy na zasadzie „gaszenia pożarów” rozporządzeniami, 

które w naszym porządku prawnym nie mogą zawierać zapisów sprzecznych z ustawą. 

3. Wydawanie rozporządzeń tylko w przypadkach, kiedy ustawa wyraźnie wskazuje 

(deleguje) wprowadzanie szczegółowych rozwiązań w formie aktów wykonawczych. 

4. Opracowanie w duchu dialogu społecznego jednego aktu prawnego w formie ustawy 

korygującej niejasne, nieprecyzyjne lub błędne zapisy wprowadzonej ustawy oraz 

uzupełniającej zapisy pominięte w obowiązującej ustawie. „Duża” korekta i zmiana ustawy 

powinna uwzględniać racjonalne postulaty grup społecznych zwłaszcza organizacji 

przedsiębiorców w tym zwłaszcza Konfederacji Lewiatan i BCC. 

5. W związku z wieloma korzystnymi dla podatników rozwiązaniami jak np. wprowadzenie 

zgodnej z postulatami wszystkich środowisk, radykalnie zwiększonej kwoty wolnej 

od podatku, znaczące podwyższenie kwoty wprowadzającej drugi próg podatkowy, 

reforma systemu podatkowego powinna być kontynuowana, nie należy jej zawieszać ani 

tym bardziej rezygnować z wprowadzenia. 

6. Wprowadzona nowelizacja ustawy powinna wyeliminować obowiązek podwójnego 

naliczania/rozliczania podatku dla zatrudnionych gdyż jest to rozwiązanie pracochłonne 

i wymagające dodatkowych zbędnych nakładów. 

7. Wstrzymanie wprowadzenia ustawy doprowadzi do olbrzymich kosztów, zwłaszcza 

w średnich lub dużych przedsiębiorstwach w formie dodatkowych nakładów pracy oraz 

dodatkowych kosztów zmian naliczeń podatków (kolejne zmiany programów 

komputerowych).  



 

 

 

8. Konieczna jest jedna „duża” nowelizacja ustawy. 

Stanowisko zostało przyjęte przez stronę rządową, samorządową oraz przedstawicieli strony 

pracowników z ramienia NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 

Zawodowych WRDS WL. 

PRZEWODNICZĄCY 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego 
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