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Stanowisko Nr 1/2021 
strony pracodawców  

Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
z dnia 19 listopada 2021 r. 

 
w sprawie propozycji Nowego Ładu 
 
Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z 2020  
r. poz. 568, 2157) strona pracodawców oraz strona pracowników przyjmują Stanowisko  
w sprawie ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym  
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych 
innych ustaw następującej treści: 
 
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są filarem polskiej gospodarki i stanowią 99,8 proc. 
wszystkich przedsiębiorstw w Polsce wytwarzając prawie co drugą złotówkę w naszym PKB – 
49,1%. Sektor MŚP stanowią głównie polskie firmy rodzinne, reprezentujące nasz rodzimy 
kapitał. Nowy Ład – którego przepisy wprowadza ustawa z dnia 1 października 2021 r.  
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw dotyczy prawie wyłącznie 
sektora MŚP. Sektor ten dopiero co wychodzi z kryzysu gospodarczego wywołanego przez 
pandemię COVID 19. Wciąż nie ma pewności, czy nie zostaną wprowadzone kolejne, bardzo 
dotkliwe i niszczące gospodarkę i przedsiębiorców lockdowny.  
 
Dlatego uważamy, że nasze polskie firmy nie są przygotowane na tak dalece idące i szybko 
następujące zmiany w wymiarze obciążeń fiskalnych i organizacyjnych (ustawa 
prawdopodobnie zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw w listopadzie br. i w zdecydowanej 
większości wejdzie w życiu 1 stycznia 2022). Może to spowodować masowe upadłości i 
likwidacje małych firm, które już dzisiaj nie są w dobrej kondycji, a tym samym likwidację 
tysięcy miejsc pracy i problemy społeczne.   
 
W związku z powyższym, Strony pracodawców i pracowników reprezentowane w Kujawsko-
Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego apelują do Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej o wystąpienie do Sejmu o ponowne rozpatrzenie Ustawy w zakresie 
sektora MŚP. 
 
W naszej ocenie Sejm powinien  wprowadzić przepisy przejściowe dla zmian wprowadzonych 
ustawą z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, 
które dotyczą sektora MŚP. Taka forma odroczenia pewnych regulacji dla tego sektora 
umożliwi przedsiębiorcom przygotowanie się do nowych obciążeń fiskalnych, 
sprawozdawczych i administracyjnych. 
 
 
 



Ponadto Strony pracodawców i pracowników postulują: 
 

• Umożliwienie rozliczenia w formie podatkowej grupy kapitałowej także spółkom 
komandytowym i komandytowo – akcyjnym. 

• Pozostawienie możliwości wykupu przedmiotu leasingu do majątku prywatnego i jego 
sprzedaży bez konieczności rozpoznania przychodów ze zbycia składników majątku  
po upływie 6 miesięcy od dnia wykupu. 

• Utrzymanie obecnych limitów płatności gotówkowych wynoszących 15 tys. zł. 

• Odstąpienie od wprowadzenia tzw. podatku minimalnego od korporacji, który będzie 
dotyczył przede wszystkim małych, polskich spółek w trudnej sytuacji finansowej. 

• Usunięcie przepisów powodujących brak neutralności podatkowej transakcji wymiany 
udziałów, połączenia i podziału spółki.  

• Pozostawienie możliwości amortyzowania lokali i budynków mieszkalnych. 
 
Postulujemy także przeanalizowanie i przyjęcie  propozycji Rzecznika Małych i Średnich 
Przedsiębiorców dotyczących składki zdrowotnej jako najbardziej umiarkowanej i możliwej do 
realizacji w krytycznym okresie popandemicznym. Składka zdrowotna w podatku liniowym  
i w podatku od przychodów ewidencjonowanych powinna być równa dla wszystkich 
przedsiębiorców rozliczających się w dany sposób i stanowić kwotę równowartości 9% 
średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i musi obniżać podstawę kwoty 
opodatkowania. Dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych składka powinna 
wynosić 9% naliczane od dochodu, ale z limitem 160 tys. zł, od którego składki już nie są 
pobierane. 
 

Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

 
 
 
 

dr Krzysztof Matela 
 

Stanowisko zostało zaakceptowana przez stronę pracodawców Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego. Podpis w imieniu strony złożył Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Pan dr Krzysztof Matela Kanclerz Loży Bydgoskiej 
Wiceprezes Zarządu BCC.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymuje: 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Do wiadomości: 
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
Senat Rzeczpospolitej Polskiej 
Rada Dialogu Społecznego 
Kancelaria Premiera RP 
Kluby Poselskie 
Rada Przedsiębiorczości 
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców 


