
Stanowisko Koła Wolni i Solidarni w sprawie pierwszego czytania poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (tekst niewygłoszony) 

 

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 

W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. 

    Potrzeba istnienia zmian w zakresie ustawy o podatku od spadków i darowizn jest dla mnie 

czymś oczywistym. 

    Obecnie polskie prawo dyskryminuje dzieci objęte różnymi formami pieczy zastępczej, 

traktując je jako osoby obce dla osób je wychowujących. To wysoce niesprawiedliwe, że 

dzieci, które ze względu na trudną sytuację życiową wychowują się poza domem rodzinnym, 

jeszcze bardziej piętnuje się, różnicując ich relacje z rodzinami zastępczymi w stosunku do 

rodzin tradycyjnych. 

    Zgodnie z projektem ustawy osoby, które przebywają lub które przebywały w rodzinie 

zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, byłyby - podobnie jak dzieci biologiczne - 

zwolnione od podatku w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny własności 

rzeczy lub praw majątkowych, które otrzymałyby od swoich opiekunów prawnych. 

    Trzeba podkreślić, że dzieci najczęściej uważają swoich opiekunów za prawdziwych 

rodziców, a ˝przybrani˝ rodzice - dzieci, które wychowują, za swoje własne. Zazwyczaj 

spędzają ze sobą wiele lat, a i potem po uzyskaniu pełnoletności przez wychowanków nadal 

utrzymują bliskie, rodzinne relacje. 

    W moim przekonaniu prawo, które ze względu na więzy krwi inaczej traktuje dzieci pod 

względem dziedziczenia i płacenia podatków od spadku, jest wysoce nieetyczne i 

niewątpliwie powinno ulec zmianie. 

    Zgadzam się z opinią co do tego projektu nadesłaną przez Krajową Radę Doradców 

Podatkowych. Tak skonstruowane zapisy, przez to, że nie obejmują swoim zakresem 

wszystkich adresatów pieczy zastępczej, budzą wątpliwości konstytucyjne. Różnicujące 

traktowanie podopiecznych objętych różnymi formami pieczy zastępczej, które ten projekt 

zakłada, jest w mojej opinii niewłaściwe. 



    Zgadzam się więc z samą ideą nowelizacji, jednak jej zapisy budzą moje wątpliwości. 

Wierzę, że projekt po odpowiednich poprawkach i doprecyzowaniach może na lepsze 

zmienić polski system dziedziczenia. 

    Koło Wolni i Solidarni opowiada się za dalszymi pracami nad tym projektem w komisji. 

 

 

 

 


