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Danina solidarnościowa
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Utworzenie solidarnościowego 
funduszu wsparcia osób niepeł-
nosprawnych ma przede wszyst-
kim na celu wsparcie społeczne, 
zawodowe lub zdrowotne osób 

niepełnosprawnych. Źródłem finansowania nowo 
utworzonego funduszu celowego ma być w szcze-
gólności część składki na Fundusz Pracy oraz 
tzw. danina solidarnościowa stanowiąca do-
datkowe obciążenie podatkowe nałożone na oso-
by fizyczne osiągające relatywnie najwyższe do-
chody w społeczeństwie (przekraczające 1 mln 
zł rocznie). Nowe regulacje, które weszły w życie 
od 1 stycznia 2019 r., powinny skutkować rozsze-
rzeniem progresji podatkowej dla grupy ok. 21 tys. 
podatników w celu pomocy ok. 3 mln osób nie-
pełnosprawnych. Stawka daniny wynosi 4% i bę-
dzie stosowana do nadwyżki rocznych dochodów 
powyżej ustawowego progu 1 mln zł. Rząd szacu-
je, że Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych będzie rokrocznie zasilany 
kwotą ponad 2 mld zł (z czego 1,15 mld zapewnią 
wpływy z daniny solidarnościowej).

25 października 2018 r. w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie odbyła się IX Debata 
Podatkowa zorganizowana przez Instytut Finan-
sów przy współudziale SKN Doradztwa Podatko-
wego. Przedmiotem dyskusji była w szczególności 
ocena efektywności i sprawiedliwości procesu re-
dystrybucji dochodów uzyskanych w postaci da-
niny solidarnościowej.

Dyrektor Instytutu Finansów SGH prof. 
dr hab. Janusz Ostaszewski, pełniący funk-
cję moderatora dyskusji, poddał pod dyskusję 
w szczególności:

— wprowadzenie kolejnych progów progre-
sji podatkowej w Ustawie o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (PIT);

— problem związany z podwójnym opodat-
kowaniem dochodów nierezydentów – względem 
tej części dochodów, która osiągana jest w Polsce;

— alternatywny wariant tzw. podatku 
wyrównawczego.

W wystąpieniu inauguracyjnym przedsta-
wicielka Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych Anna Iwańczyk wskazała, 
że rozwiązanie w postaci daniny solidarnościo-
wej jest jednym z wielu wdrożonych w ostatnim 
czasie instrumentów wsparcia osób niepełno-
sprawnych (PFRON, program kompleksowego 
wsparcia dla rodzin „Za życiem”, Rodzina 500+, 
podniesienie wysokości renty socjalnej, zasił-
ku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opie-
kuńczego i zasiłku dla opiekuna i inne). Z kolei 
Elżbieta Gimlewicz w swojej wypowiedzi pod-
kreśliła, że nowy fundusz celowy nie będzie po-
siadał osobowości prawnej, lecz analogicznie 
jak Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych przyjmie formę ra-
chunku bankowego.

Profesor SGH dr hab. Feliks Grądalski 
w swoim przemówieniu (ad vocem) zauważył, że 
danina solidarnościowa może mieć dwojaki cha-
rakter – systemowy (gdy jest wpisana bezpośred-
nio w system podatkowy) bądź doraźny (w formie 
dobrowolnych akcji altruistycznych). W ocenie 
prof. Grądalskiego konstrukcja nowej daniny nie 
odzwierciedla jej solidarnościowego charakteru. 
Profesor podkreślił, że istotą daniny solidarno-
ściowej jest to, iż cechuje ją akceptacja uszczuple-
nia dochodów podatnika (donatora) i jednocze-
sna dobrowolność świadczenia na rzecz pomiotu 
trzeciego (beneficjenta). W teorii opodatkowania 
jedną z podstawowych zasad legitymizacji opo-
datkowania jest reguła ekwiwalentności świad-
czeń. Akceptacja obciążenia podatkowego wyni-
ka z tego, iż w zamian za część swojego dochodu 
podatnik (donator) oczekuje od państwa ekwi-
walentności świadczeń, tj. właściwej struktury 
i jakości oferty dóbr i usług publicznych. Wymóg 
ten nie jest jednak spełniony przy wprowadzanej 
daninie solidarnościowej, jej akceptacja wynika 
z zupełnie innych niż altruistyczne przesłanek. 
Profesor Grądalski podkreślił, że zaproponowa-
ne rozwiązanie stanowi rozszerzenie progresyw-
nej taryfy podatkowej, a źle zastosowana technika 
opodatkowania może skutkować nieefektywno-
ścią, dlatego może uniemożliwić osiągnięcie wy-
znaczonych celów budżetowych.

Zdaniem prof. SGH dr hab. Katarzyny 
Kreczmańskiej-Gigol danina solidarnościo-
wa stawia liczne wyzwania przed administracją 
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państwa, nie tylko zagwarantowanie transfe-
ru pozyskanych środków na cele funduszu soli-
darnościowego, ale przede wszystkim zapewnie-
nie systemowej efektowności, tj. minimalizacji 
kosztów poboru i redystrybucji świadczeń. Wpro-
wadzenie daniny solidarnościowej stanowi do-
datkowe obciążenie zarówno dla niektórych po-
datników, jak i dla organów podatkowych, do 
których wpłynie szacunkowo 21 tys. dodatko-
wych deklaracji podatkowych.

Dr Konrad Walczyk (Instytut Rozwoju 
Gospodarczego SGH) wskazał, że przy pewnych 
założeniach m.in. dotyczących rzeczywistego 
rozkładu dochodów osobistych optymalna stopa 
ich opodatkowania jest odwrotnie proporcjonal-
na do prostej płacowej elastyczności podaży pra-
cy. Jeżeli mamy do czynienia z warunkami wyso-
kiej nieelastyczności podaży pracy, to optymalna 
fiskalnie stawka daniny solidarnościowej mogła-
by być znacząco wyższa niż przyjęte 4%.

Cezary Krysiak, członek zarządu Ma-
zowieckiego Oddziału KIDP zauważył, że po-
mimo że danina solidarnościowa jako instru-
ment wsparcia osób niepełnosprawnych jest 
słusznym i godnym aprobaty rozwiązaniem, jej 

założenia konstrukcyjne należy oceniać negatyw-
nie, w szczególności dotyczy to niekonsekwencji 
ustawodawcy w traktowaniu dochodów ze źródeł 
zagranicznych, co rodzi różnorodne problemy na 
gruncie międzynarodowego prawa podatkowego. 
Cezary Krysiak postulował całkowite wyłączenie 
dochodów zagranicznych z zakresu przedmioto-
wego tej daniny. 

Dr Piotr Russel (Instytut Finansów SGH) 
stwierdził, że nie ma pełnej gwarancji, iż środ-
ki zasilające Fundusz Wsparcia Osób Niepełno-
sprawnych zostaną faktycznie w pełnej wysoko-
ści wydatkowane na cele przewidziane w ustawie. 
Zakładane przez Ministerstwo Finansów RP 
wpływy do funduszu celowego (1,8 mld zł rocz-
nie) wyznaczają poziom przeciętnego wsparcia 
osób niepełnosprawnych na relatywnie niskim 
poziomie ok. 600 zł rocznie w przeliczeniu na jed-
nego niepełnosprawnego. Dlatego zaleca ostroż-
ność w ocenianiu znaczenia daniny solidarno-
ściowej jako instrumentu znaczącego wsparcia na 
rzecz osób objętych problemem niepełnospraw-
ności. 

dr hab. MARCIN JAMROŻY, prof. SGH, Instytut Finansów SGH

Debaty podatkowe 
to projekt cykliczny 
przeprowadzany w formule 
open. Program obejmuje 
wystąpienie problemowe, 
głos ad vocem, dyskusję 
panelową oraz komentarze 
z sali. Streszczenia 
dotychczasowych debat 
są dostępne pod adresem 
internetowym:  
http://kolegia.sgh.waw.pl/
pl/KZiF/struktura/IF/cykl_
debat_podatkowych/.

Gospodarzem tegorocznej 
Ogólnopolskiej Konferencji 
im. Profesora Władysława 
Bukietyńskiego był Zakład 
Wspomagania i Analizy 
Decyzji w Instytucie 
Ekonometrii, Kolegium Analiz 
Ekonomicznych SGH.

Metody i zastosowania 
badań operacyjnych
Czasem wystarczy odjechać tylko kawałek 
od domu, aby się poczuć jak w innym świecie. 
W dobrym sensie tego określenia w dniach 21–
23 października 2018 r. udało się to pracowni-
kom Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji 
(KAE) za sprawą XXXVII Ogólnopolskiej Kon-
ferencji im. Profesora Władysława Bukietyńskie-
go „Metody i zastosowania badań operacyjnych” 
(MZBO) organizowanej przez ZWiAD w pod-
warszawskich Otrębusach.

Konferencja zgromadziła nie tylko ponad 
70 uczestników z 17 ośrodków naukowych, ale 
także przedstawicieli świata biznesu. Nowością 
w tegorocznej edycji MZBO było zróżnicowanie 
form dzielenia się wynikami badań, planami i do-
świadczeniami. Jak zawsze uczestnicy spotka-
nia mieli okazję wysłuchać prezentacji (46 refera-
tów) i wykładu plenarnego — dr Krzysztof Postek 
z Erasmus University w Rotterdamie (i absolwent 
SGH) opowiedział, jak szukać rozwiązań proble-
mów optymalizacyjnych odpornych na zmiany 
parametrów zadania. Dodatkowo na konferencji 
zorganizowano warsztaty doktorskie (aby dok-
toranci mogli skonsultować swoje zamierzenia 

z doświadczonymi profesorami), se-
sję plakatową (aby umożliwić przed-
stawienie swoich wyników większej 
liczbie młodych naukowców) i dys-
kusje panelowe. W czasie tych ostat-
nich omawiano m.in. zagadnienia 
współpracy świata biznesu i nauki czy 
wpływ reformy szkolnictwa wyższego na funk-
cjonowanie uczelni w kontekście badań i edukacji. 

Najlepsze referaty młodych naukowców (re-
feraty Beaty Koń, Piotra Miszczyńskiego i Daniela 
Kaszyńskiego) oraz plakat (Aleksandra Nosarzew-
skiego) wyróżniono nagrodami ufundowanymi 
przez firmę Accenture i profesora Tomasza Szapiro. 

Uroczysta kolacja była okazją do przedsta-
wienia dowcipnych (lecz i pouczających) anegdot 
z życia patrona konferencji oraz do integracji pol-
skiego środowiska badań operacyjnych w mniej 
formalnej atmosferze. Mamy nadzieję, że goście 
konferencji, często przyjeżdżający z daleka, mogli 
poczuć się miło jak w domu. 

dr hab. MICHAŁ JAKUBCZYK, Zakład Wspomagania i Analizy 
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