
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Jana Marię Jackowskiego, Stanisława Karczewskiego,  

Marka Martynowskiego, Bolesława Piechę, Andrzeja Matusiewicza, 

Krzysztofa Słonia, Grzegorza Wojciechowskiego, Henryka Górskiego, 

Andrzeja Pająka, Bogdana Pęka, Roberta Mamątowa,  

Waldemara Kraskę i Macieja Klimę 

na 32. posiedzeniu Senatu 

w dniu 25 kwietnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska  

12 października 2012 r. w swoim wystąpieniu w Sejmie ogłosił Pan przełom w polityce rodzinnej i zapo-

wiedział, że rok 2013 będzie Rokiem Rodziny, tymczasem nie tylko nie ma zapowiadanych ustaw, ale do-

strzegamy nawet pogorszenie polityki rodzinnej. W 2013 r. becikowe nie trafi do wszystkich rodziców, 

a  rodziny z jednym dzieckiem, których roczny dochód przekroczy 112 tysięcy zł, tracą prawo do ulgi proro-

dzinnej. 

W Pana wystąpieniu była mowa o tanich i dostępnych przedszkolach. W grudniu ubiegłego roku zakoń-

czył się program „Rodzina na swoim” i już od lipca tego roku miał zostać wprowadzony program „Mieszka-

nie dla młodych”. Kiedy to nastąpi? Roczne urlopy macierzyńskie zapowiadano od 1 września 2013 r., tym-

czasem rząd nawet nie przyjął jeszcze stosownej ustawy. Niepewna jest też obiecana w związku z wydłuże-

niem wieku emerytalnego, na podstawie kompromisu w koalicji rządzącej, refundacja składek z budżetu na 

emeryturę dla zajmujących się dziećmi. 

Trudno nie zauważyć, że na razie nie ma przełomu, za to rząd chce oszczędzać kosztem rodzin. Zamrożo-

ne zostały ulgi podatkowe i tak zwana kwota wolna, co oznacza wyższe obciążenie PIT. Zniknęła popularna 

ulga internetowa, zwiększono VAT na niektóre towary, wzrosły opłaty za komunikację miejską, czynsze, 

opłaty za wieczyste użytkowanie, podatek gruntowy, wywóz śmieci oraz inne opłaty i parapodatki.  

Zwracamy się zatem z prośbą o szczegółową informację o tym, kiedy nastąpi przełom i na jakim etapie 

jest każda z zapowiadanych przez Pana propozycji rządowych, które mają wesprzeć polskie rodziny. 
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