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Rodzice samotnie wychowujqcy jedno lub kilkoro dzieci stanowiq dzi6 duzq czg56
spoleczefstwa. Dla przykladu, w Gdyni tworzq ponad 23% ogolnej liczby rodzin.
Statystyki wskazujq, ze ich sytuacja finansowa jest zazwyczq gorsza nie tylko od os6b
samotnych, bezdzietnych mal2eristw, ale takhe pelnych rodzin, w kt6rych wychowujq siq
dzieci. Ta sytuacja wkr6tce mo2e pogorszy6 siq jeszcze bardziej, wskutek zmian
wprowadzanych Polskim t-adem. Apelujemy, by do tego nie dopu6ci6.

W obecnym porzqdku prawnym rodzice samotnie wychowujqcy dzieci, mogq siq
wsp6lnie z nimi rozliczal, z podatku dochodowego. W pieruvotnych zalozeniach
Polskiego t-adu ta zasada miala zosta6 utzymana. Jednakze w ramach jednej
z poprawek, Sejm postanowil zlikwidowa6 takie rozwiqzanie, a zastqpi6 je ulgq dla
samotnych rodzic6w w wysoko6ci 1500 zl.

Samotni rodzice to zr62nicowana grupa spoleczna. Niektorzy z nich mogE liczy6,
na pomoc zyjqcego drugiego rodzica, faktycznq lub finansowq. lnni nie mogq doprosi6
sig najnizszych aliment6w, nie znajq miejsca pobytu takich os6b, albo sq wdowami lub
wdowcami. Nie bqdzie falszywq tezq, 2e zazwyczal samotny rodzic napotyka przy
wychowaniu i utrzymaniu dzieci wiqcej trudnoSci, ni2 ten, kt6ry 2yje w pelnej rodzinie.
W wigkszo5ci wypadk6w trudno5ci te spadajq na samotnego rodzica wbrew jego woli,
czqsto calkowicie poza mo2liwo6ciq wplywu na sytuacjq. Sprawiedliwo6c spoleczna
wymaga zaS, by slabszych silniej wspiera6. Takim wsparciem mogly by6 dotychczas
obowiqzujqce zasady, kt6re nie poprawiajqc dochod6w, przynajmniej sytuacjq
podatkowq tych os6b upodabniaty do sytuacji malzonk6w.

Z wyliczefi wykonanych na podstawie projektu pzekazanego do Senatu wynika,
2eka2da samotna rodzina, kt6rej doch6d przekracza 9130 brutto miesigcznie, straci na
tym rozwiqzaniu ponad 1000 zl miesiqcznie. Nie wynagrodzi jej tego nowa ulga
w wysoko6ci 1500 zl rocznie. Ka2dy samotny rodzic, kt6ry osiqga dochod powy2ej
4050 zl brutto miesigcznie, straci na nowym stanie prawnym wiqcej (ewentualnie zyska
mniej), ni2 bezdzietni malzonkowie, klorzy nadal bqdq mogli siq rozlicza6 wsp6lnie.
Nie m6wimy tu o wielkich kwotach. WyjaSnijmy,2e 9130 zl brutto miesiqcznie na umowQ
o pracQ to ok. 6257 zl realnej wyplaty. wyobraZmy sobie samotnq matkq, kt6ra
wychowuje dwoje lub troje dzieci. Czy taki dochod na trzy lub cztery osoby istotnie
plasuje rodzinq wsr6d ,,najbogatszych"? Niezaleznie od osobistych przekona6,
odpowied2 mogq da6 liczby. Przecigtny doch6d na osobq w gospodarstwach
domowych, w kt6rych pojedynczy rodzic wychowuje dzieci, ksztattowal sig w Gdyni wg
GUS w 2020 roku na poziomie niecalych 2000 zl netto na osobq. Przeciqtne
wynagrodzenie w Polsce wynosi 4094 zl netto. Wskutek wzrostu ptacy minimalnej
wynagrodzenia rosnq. Co prawda wolniej od inflacji, co sprawia ze i tak ubo2ejemy,
ale matematycznie, juz wkr6tce osiqgnigcie przeciqtnego dochodu uplasuje samotnq
matkq lub ojca w grupie, kt6ra zdaniem ustawodawcy jest tak zamo2na, 2e mo2e



ponosi6 drastyczne koszty nowych regulacji podatkowych. Wyzsze nie tylko od tych,
kl6rzy o potomstwo troszczq sig na cztery rgce, w pelnych rodzinach, ale i od tych,
kt6rzy zarabiajqwiqcej, a dzieci nie majq.

Pr6cz oczywistych pytah o to, czy to sprawiedliwe i dopuszczalne, pojawia siq
pytanie, czy jest dobrq receptq na dramatycznq zapa56 demograficznq i lgki mlodych
ludzi przed posiadaniem dzieci.

W toku prac legislacyjnych blgdy siq zdarzajq. Rok temu obie apelowaly5my do
parlamentarzyst6w o naprawq takiej technicznej pomylki, kt6ra mlode ,,covidowe" matki
pozbawila zasilk6w macierzyhskich. Udalo sie, cho6 zlqlo to wiele miesiqcy.
Teraz wyraZamy nadziejg, ze do btqdu uda sig po prostu nie dopu6ci6. Wiemy,
2e w statystycznej grupie samotnych rodzic6w sq i tacy, kt6rzy samotnoS6 wykazujq
tylko na papieze. Jednak z bliska wida6 dobrze. Znamy naszych mieszkaric6w, znamy
ich problemy i bolqczki. Wiemy, 2e ten marginalny odsetek nie powinien doprowadzi6
do skrzywdzenia duzej grupy os6b, czqsto heroicznie zmagajqcych siq z losem
i troszczqcych o przyszlo56 swoich dzieci. Wierzymy, 2e dziqki dzialaniu Pana
Prezydenta uda sig do tego nie dopu6cic.
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