
Dziś dla większości Polaków kwota wolna od podatku wynosi 3091 zł.
W praktyce oznacza to, że od takiej kwoty zarobków i emerytur nie
jest odprowadzany podatek. Tzw. kwota zmniejszająca podatek, czyli 
 realna oszczędność to nieco ponad 525zł. Podniesienie kwoty wolnej
do 30 tys. zł podniesie kwotę zmniejszającą podatek do 5100 zł.

Taka zmiana oznacza podwyżkę teoretycznie oszczędności na
zobowiązań podatkowych o 4500 zł. - równocześnie zniknie
możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku. Jak wynika z
wyliczeń przedstawionych przez samych autorów zmian, realny zysk
dla pracujących będzie zdecydowanie niższy.

Uwzględniając dynamikę pensji (IV kwartał 2017 i IV kwartał 2020)
szacować można, że po podniesieniu kwoty wolnej żadnego podatku
nie zapłaci około 9,7 mln płatników - dotyczy to emerytów oraz
pracowników. 
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podniesienie kwoty

wolnej od podatku

blisko z 3 tys. zł. do 

30 tys. zł. 

podniesienie drugiego progu podatkowego z 85 do 120

tys. zł

Wzrośnie z 85 tys. na 120 tys., co oznacza, że w drugi próg
podatkowy (32 proc. podatku) wejdą osoby o dochodach wyższych
niż 10 tys. miesięcznie (obecnie to ok. 8,5 tys. zł).

'

https://businessinsider.com.pl/kwota-wolna
https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/kwota-wolna-od-podatku-2021-kiedy-nie-trzeba-placic-podatku/2xjyp4q
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/polski-lad-uderzenie-w-srednie-firmy-i-place-powyzej-sredniej-krajowej/nxv4cbe


likwidacja umów śmieciowych, jeden kontrakt pracy

fundusz polskich inwestycji wielkości 650 miliardów

zł

2,5 tys. nowych km dróg i autostrad do 2030 r.

Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych trwałą

subwencją dla samorządów

nowy instrument dla osób, które będą chciały

kontynuować pracę po osiągnięciu wieku

emerytalnego – PIT-0 dla seniora

Będzie liczona proporcjonalnie do dochodu (9 proc.) bez możliwości
odliczania, podobnie jak przy umowie o pracę. Aby zneutralizować
skutki tej umowy dla pracowników osiągających roczny dochód w
przedziale 70-130 tys. zł (od 6 do 10 tys. zł miesięcznie),
wprowadzona zostanie “ulga dla klasy średniej”.

jednolita składka zdrowotna, liczona proporcjonalnie do

dochodu - 9 proc., bez możliwości jej odliczania

polityka 
społeczna

rodzinny kapitał

opiekuńczy, czyli 12 tys.

zł na każde drugie i

kolejne dziecko, do

dyspozycji pomiędzy 12

a 36 miesiącem życia
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https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/polski-lad-pis-stworzy-fundusz-polskich-inwestycji/tsfv1qb
https://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta


program żłobek w każdej gminie, czyli dotacja

rządowa dla samorządu na budowę żłobka

budowa 4 tys. świetlic, 100 basenów i 300 boisk w

gminach, gdzie jeszcze ich nie ma

darmowe badania prenatalne

wprowadzenie alimentów natychmiastowych

określona z góry kwota alimentów przyznawanych

szybciej, w uproszczonej procedurze

polityka 
zdrowotna

zwiększenie wydatków

na służbę zdrowia do 

7 proc. PKB do 2027

roku

fundusz dla ofiar lekarskich błędów

zwiększenie liczby lekarzy, zatrudnianie lekarzy i

pielęgniarek także z zagranicy

wprowadzenie w każdym powiecie 24-godzinnych

dyżurów, udzielających pierwszej pomocy

program badań profilaktycznych dla osób 40 plus,

finansowany ze środków publicznych
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możliwość budowy domu bez pozwolenia na

budowę, o powierzchni do 70 m2 u podstawy plus

taras, z użytkowym poddaszem

możliwość wcześniejszej spłaty kredytu

mieszkaniowego przez państwo powiązana z liczbą

dzieci - od drugiego dziecka 20 tys. kredytu, od

trzeciego 60 tys., kolejne do szóstego po 20 tys.

(razem do 160 tys. zł)

zniesienie decyzji o warunkach zabudowy

zachęty dla gmin do przyspieszania uchwalania

miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego

bon mieszkaniowy przyznawany bez kryterium

wieku, dochodu czy powierzchni. Wysokość będzie

uzależniona od liczby dzieci

polityka 
mieszkaniowa

gdzie rozwiazania maja wartośc
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państwo gwarantujące

nawet 100 tys. zł

wkładu własnego



całkowite odejście od finansowania kotłów

węglowych i wsparcie dla powszechnego

zastosowania pomp ciepła w indywidualnych

gospodarstwach domowych, budynkach

wielorodzinnych oraz ciepłownictwie

zwiększyć budżet obywatelski do 1 proc., od 2021 r.

– dodatkowe 0,5 proc. w budżecie ma zostać

przeznaczone wyłącznie na miejskie rozwiązania

ekologiczne

ułatwienie w zakładaniu parków narodowych

ekologia

gdzie rozwiazania maja wartośc
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zachęty systemowe i

ułatwienia w zakresie

tworzenia stawów i

cieków wodnych na

terenach wiejskich

polityka 
wiejska

przyjęcie ustawy 

o rodzinnym

gospodarstwie rolnym

https://podroze.onet.pl/aktualnosci/polski-lad-a-ekologia-mniej-asfaltu-w-miastach-i-wiecej-parkow-narodowych/tggm638


zwrot za akcyzę od hektara podwyższony o 10 proc.

uproszczenie procedur przez cyfryzację: począwszy

od rejestracji maszyn, a skończywszy na dopłatach,

wnioskach o dopłaty i podatkach

emerytury

gdzie rozwiazania maja wartośc
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edukacja

zapewnienie pomocy

psychologicznej

uczniom w każdej

szkole

do 2,5 tys. zł bez

podatku

kultura

przyjęcie ustawy o

zawodzie artysty



prawo

gdzie rozwiazania maja wartośc
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zmiany prawne

dotyczące walki z

cyberprzestępczością

Michał  Modro

projekty zaostrzające kary wobec najgroźniejszych

pedofili

przedstawienie projektu ustawy chroniącej polskich

przedsiębiorców, podwykonawców dróg i autostrad

propozycje zmian prawnych "uderzających w"

handlarzy narkotykami oraz dopalaczami

Anna Banaszewska


