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Informacja o projekcie: 

Tytuł 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

Autor   Ministerstwo Finansów  

Projekt z dnia 10 czerwca 2019 r.  

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd ------------------- 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich  

Osoba do kontaktu Bernadeta Skóbel 

e-mail biuro@zpp.pl 

tel. 18 477 86 00 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Uwaga ogólna  Z uwagi na obowiązujący w Polsce 
system udziału jednostek 
samorządu terytorialnego w 
dochodach podatkowych, 
rzeczywisty ciężar wprowadzenia 
zwolnienia z podatku dochodowego 
do osób fizycznych poniosą przede 
wszystkim samorządy. W OSR 
zupełnie pominięto potencjalne 
zwiększenie wpływów budżetu 
państwa z podatku VAT, w związki 
ze zwiększeniem wysokości 
środków jakimi będą dysponować 
podatnicy.  

   

2.  

Art. 1 pkt 1  Limit 85524 zł wydaje się wysoki, 
jeżeli wziąć pod uwagę wysokość 
przeciętnego wynagrodzenia w 
gospodarce.  

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce w 
sektorze przedsiębiorstw w maju 2019 r. 
wyniosło 5057,82 zł. Zwolnienie będzie 
obejmować osoby zarabiające przeciętnie 
7127 zł. W praktyce oznacza to, że osoby 
starsze np. w wieku 50+, których sytuacja na 
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rynku pracy niejednokrotnie jest trudniejsza 
niż osób młodych, będą z odprowadzanych 
podatków dochodowych finansować 
realizację usług publicznych na rzecz osób, 
które do tego systemu nie będą dokładać ani 
złotówki. Mówimy tu o podatnikach, którzy 
gdy wchodzili na rynek pracy (przełom lat 80 i 
90-tych) miały nieporównywalnie gorszą 
sytuację i możliwości niż obecni 20-
kilkulatkowie.  
 
Takie kształtowanie systemu podatkowego 
raczej nie uwzględnia konstytucyjnej zasady 
„sprawiedliwości społecznej”.  
Trudno bowiem przyjąć założenie aby osoba, 
która na początku swojej drogi zawodowej 
osiąga wynagrodzenie wyższe o 40% od 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
potrzebowała dodatkowego wsparcia ze 
strony Państwa.  
 

3.  

Art. 4  Wprowadzić zwolnienie od 1 
stycznia 2020 r.  

Wprowadzenie zwolnienia od 1 sierpnia 2019 
r. to zaskakiwanie samorządów zmianami 
legislacyjnymi wpływającymi na wysokość 
dochodów w trakcie roku budżetowego.  
Pozostaje bardzo niewiele czasu na 
dostosowanie się pracodawców (w tym 
pracodawców samorządowych) do 
wprowadzania zmian legislacyjnych. Praktyka 
dowodzi, że nie zawsze dostawcy 
oprogramowania finansowo-księgowego są w 
stanie bezproblemowo dostosować produkt 
do zmian legislacyjnych, zwłaszcza, że zmiany 
przypadną do wdrożenia w okresie 
urlopowym.  

  

 
 
 
 


