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Uchwała nr 91  
    strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego 

z dnia 30 września 2020 roku 
w sprawie projektu z dnia 15 września 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne oraz niektórych innych ustaw 
 

Na podstawie art. 29 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2232) uchwala 

się, co następuję: 

 

Strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego wyraża sprzeciw wobec 

pomijania Rady Dialogu Społecznego w pracach legislacyjnych dotyczących projektu z dnia 

15 września 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych 

innych ustaw (nr w wykazie praz Rady Ministrów UD126). 

 

Powyższe wynika z faktu uniemożliwienia stronie pracowników i stronie pracodawców Radzie 

Dialogu Społecznego wyrażenia opinii do wskazanego projektu w ustawowym terminie. Pismo 

kierujące projekt do konsultacji z Radą Dialogu Społecznego zostało przekazane w dniu 

16 września br. o godz. 8:23, z prośbą o przedstawienie stanowiska Rady do 21 września br., 

do godz. 9:00. Zgodnie z treścią pisma projekt był zamieszczony na stronie internetowej 

Rządowego Centrum Legislacji. Faktycznie został zamieszczony 16 września br. po godz. 17:00. 

Co oznaczało, że strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego 

otrzymała jedynie dwa dni robocze na wyrażenie stanowiska do bardzo istotnego projektu 

mającego daleko idące skutki biznesowe i finansowe dla pracodawców i pracowników. Projekt 

zakłada między innymi opodatkowanie podatkiem CIT kilkudziesięciu tysięcy spółek 

komandytowych, niektórych spółek jawnych, likwidację ulgi abolicyjnej, czy podawanie do 

publicznej wiadomości strategii podatkowej największych firm.  
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Pragniemy podkreślić, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 z późn. 

zm.) przygotowane przez Radę Ministrów oraz jej członków projekty aktów prawnych, są 

kierowane do opinii strony pracowników i strony pracodawców Rady. Strony te wyrażają 

opinie w drodze uchwały. Termin na wyrażenie opinii nie może być krótszy niż 30 dni od dnia 

przekazania projektu na adres poczty elektronicznej biura Rady Dialogu Społecznego. Jedynie 

ze względu na ważny interes publiczny termin ten może zostać skrócony do 21 dni.  

 

Wyznaczenie stronie pracowników i stronie pracodawców Rady Dialogu Społecznego dwóch 

dni roboczych na przekazanie opinii do bardzo obszernego projektu zmian dotyczącego bardzo 

istotnej i trudnej materii prawa podatkowego, należy uznać jedynie za pozorowanie 

konsultacji i brak zainteresowania strony rządowej poznaniem stanowiska partnerów 

społecznych. Należy pamiętać, że w skład Rady wchodzi 8 organizacji, które w celu 

wypracowania wspólnego stanowiska muszą przeprowadzić wewnętrzne rozmowy 

i rekomendować Prezydium Rady podjęcie Uchwały o uzgodnionej treści. Przeprowadzenie 

takich rozmów, przygotowanie stanowiska i podjęcie Uchwały w terminie dwóch dni 

roboczych jest niemożliwe. 

 

Zaznaczyć także należy fakt, że pomimo, że ustawowy termin na przekazanie opinii przez 

stronę pracowników i stronę pracodawców Rady Dialogu Społecznego jeszcze nie minął 

(upływa w dniu 15 października br.), to Rada Ministrów w dniu 28 września br. przyjęła projekt 

ustawy i skierowała do prac Parlamentarnych. Co bulwersujące, projekt który został 

skierowany do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów nie został udostępniony do 

publicznej wiadomości. Powyższe pozwala zadać pytanie o transparentność procesu 

legislacyjnego wskazanego na wstępie projektu.  

 

Mając powyższe na względzie wskazujemy, iż z uwagi na taki sposób procedowania 

niemożliwym stał się realny wpływ strony pracowników i strony pracodawców Rady na kształt 

ww. projektu ustawy, co gwarantuje art. 6 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych 

instytucjach dialogu społecznego, zgodnie z którym, w przypadku gdy Rada Ministrów nie 
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uwzględni opinii, o której mowa w art. 5 ust. 2, lub dokona istotnych zmian w projekcie 

w stosunku do opiniowanego projektu, przedstawia swoje stanowisko w treści uzasadnienia 

projektu przedłożonego Sejmowi. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów 

przekazuje Radzie. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Za stronę pracowników: 

 

 

 

 

Za stronę pracodawców: 

 

 


