Stanowisko Koła Wolni i Solidarni w sprawie sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o
rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (tekst niewygłoszony)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec rządowego
projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o
świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych po pracach nad tym projektem w komisji.
Omawiany projekt wprowadza zwolnienie z podatku dochodowego młodych ludzi, którzy
nie ukończyli 26. roku życia. Jest to duże ułatwienie dla osób z tej grupy społecznej, które są
dopiero na początku swojej drogi zawodowej, a często jednocześnie wciąż się uczą, muszą
wynająć mieszkanie czy założyły już własne rodziny. Odciążenie ich właściwie na starcie ich
dorosłego życia uważam za ideę godną poparcia. Cieszy mnie, że obecny rząd dostrzegł tych
młodych ludzi i w postaci zapisów tego projektu postanowił ich wesprzeć.
Nie rozumiem argumentacji totalnej opozycji, dla której problem stanowi ograniczenie
wiekowe zawarte w ustawie. Oczywiste jest dla mnie, że projektując tego typu wspierające
konkretne grupy społeczne rozwiązania, muszą być wyznaczane rozsądne granice, tak by
przeznaczane na te cele środki finansowe były skierowane ku osobom najbardziej
potrzebującym, by wypełniać założenia tych rozwiązań.
Przez 8 lat rządów dzisiejszej opozycji nikt z ówczesnych rządzących nie pomyślał nawet, że
państwo nie jest jedynie od tego, by od swoich obywateli brać, by podwyższać podatki czy
wiek emerytalny, że wsłuchując się w oczekiwania społeczne, nie wystarczy tylko obiecywać,
ale należy te obietnice również spełniać.
Procedowany dziś projekt jest kolejnym przykładem tego, że rząd Zjednoczonej Prawicy
dotrzymuje słowa i realizuje swoje zapowiedzi, prowadzi odpowiedzialną politykę, której
celem jest rozwój całego naszego społeczeństwa.
Co jest również dla mnie istotne, dla efektywności tego czy też innych rozwiązań służących
polskim obywatelom, zarówno tych już wprowadzonych w życie, jak również tych dopiero
zapowiedzianych, nie ma znaczenia, że na jesieni odbywać się będą w naszym kraju wybory.

Nie ma znaczenia, że ponad miesiąc temu odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego.
Oczywiście dobre zmiany mogą mieć wpływ na wynik tych wyborów i mam nadzieję, że tak
właśnie będzie. Ale 4 lata realizowania konkretnych działań, sukcesywnego wypełniania
programu wyborczego w mojej opinii wypada nazywać odpowiedzialnym rządzeniem, a nie
kampanią wyborczą.
Koło Wolni i Solidarni popiera w całości przedstawiony projekt.

