
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jana Marię Jackowskiego 

na 27. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 października 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło 

Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się rodziny wielodzietne zaniepokojone kierunkiem prac nad 

tzw. jednolitym podatkiem. Według moich rozmówców małżonkowie rozliczający się wspólnie i posiadający 

kilkoro dzieci na utrzymaniu, pozostający obecnie w pierwszej skali podatkowej, po wprowadzeniu nowej 

daniny publicznej płaciliby – jak wynika z wypowiedzi ministra Kowalczyka – większy podatek niż obecnie, 

co oznaczałoby pogorszenie ich sytuacji ekonomicznej i byłoby sprzeczne z programem wyborczym PiS 

oraz deklaracjami rządu.  

Specyfika sytuacji rodzin wychowujących dzieci polega na konieczności ponoszenia wydatków na rzecz 

osób nieosiągających dochodu. Wydatki te mają charakter prywatny, podczas gdy korzyści z nich 

wynikające będą miały w dużej mierze charakter publiczny. W obecnej sytuacji prawnej rodzice nie mają 

zagwarantowanego udziału w przyszłych dochodach swoich dzieci, za to przyszłe dochody dzieci obciążone 

będą daninami na rzecz państwa. Beneficjentami tak rozumianej międzyokresowej redystrybucji dochodu 

stają się więc osoby niewychowujące dzieci. Ewentualne nieuwzględnienie sytuacji rodzinnej podatnika 

spowoduje tym samym nieproporcjonalnie wysokie obciążenie rodzin z dziećmi na utrzymaniu. 

Uwzględniając więc fundamentalne znaczenie rodzin wychowujących dzieci dla dalszego rozwoju Polski, 

w tym rozwoju gospodarczego, mam do Pani Premier następujące pytania. 

1. Czy przeprowadzone zostały symulacje przepływów międzyokresowych pomiędzy grupami rodzin 

różniących się liczbą wychowywanych dzieci, uwzględniające zarówno transfery bieżące, jak i przyszłe  

(w okresie emerytalnym)? Czy analizy te zostały uwzględnione w procesie formułowania założeń  

tzw. jednolitego podatku? 

2. Czy jest planowane wprowadzenie tzw. ilorazu rodzinnego, który pozwoli na uwzględnienie sytuacji 

rodzinnej podatnika w określaniu wysokości podatku należnego? Jeśli nie, to jakie instrumenty, pozwalające 

uwzględnić specyfikę sytuacji rodzin z dziećmi przewidziane są w projekcie? 

3. Jakie będą oczekiwane skutki wprowadzenia nowych regulacji dla sytuacji dochodowej rodzin  

z dziećmi – w zależności od liczby tych dzieci oraz poziomu dochodu – w porównaniu z sytuacją osób  

lub rodzin bezdzietnych o tym samym poziomie dochodu? 
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