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    Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 

W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko co do poselskiego projektu 

ustawy o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

    W omawianym projekcie proponuje się rezygnację z konieczności opłacania podatku 

dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby pobierające emerytury 

lub renty. Według zapisów noweli obecnie wypłacane świadczenia brutto miałyby być dla ich 

beneficjentów świadczeniami netto. 

    Cieszy mnie, że coraz więcej partii politycznych, tworząc swoje programy, zaczyna 

dostrzegać naszych seniorów oraz ich potrzeby. Niebywałe jest jednak dla mnie, że takie 

działania nie mają raczej związku z troską o dobro osób starszych, a jedynie stanowią, 

mówiąc kolokwialnie, kiełbasę na nadchodzące wybory. Dodam, że po raz kolejny. 

    Nie wiem, jak inaczej mogłabym nazwać bezczynność dzisiejszej opozycji przez 8 lat ich 

rządzenia, w tym również pomysłodawców tego projektu. Wzmożona aktywność przed 

wyborami, niedopracowane pomysły, jak np. dzisiejszy projekt, to zdaje się być domena tego 

środowiska. Byleby móc powiedzieć, że obecny rząd jest zły i nic nie robi, również                          

dla seniorów. 

    To obłuda mówić, że seniorzy przez ostatnie 2 lata zostali pozostawieni sami sobie. Przez 

ostatnie 2 lata dla seniorów zostało zrobione więcej niż przez poprzednie 8 lat. Nie zmienia 

to oczywiście faktu, że wciąż jest to kropla w morzu potrzeb. Wciąż bardzo wiele brakuje, aby 

móc ze spokojem mówić, że przysłowiowa złota jesień życia jest w Polsce rzeczywiście złota. 

    Nie oszukujmy jednak ludzi, że takie przygotowane po macoszemu projekty to zmienią, że 

taka droga jest dobra. Bo pomysł sam w sobie wart jest dalszej dyskusji i omówienia - jak 

każdy, którego celem jest poprawa codzienności naszych seniorów. Ale do takich zmian 

potrzebne są szerokie konsultacje, również międzyresortowe. Potrzebne są odpowiednie 

wyliczenia, rzetelna analiza możliwości finansowych państwa. To, co proponuje ten projekt, 

to niestety za mało. Zwykły populizm. 


