
Pan Paweł Helis Prezes Zarządu Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom 

Szanowny Panie, 

potwierdzamy wpływ Petycji Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom z 19 listopada 

2015 roku dotyczącej „wykonania deklaracji wyborczej w zakresie podniesienia kwoty 

przychodu wolnej od podatku” nadesłanej pocztą tradycyjną i na prezydencką skrzynkę poczty 

elektronicznej. Odnosząc się do jej treści pragniemy poinformować, że – jak już zapewne 

Państwu wiadomo - w dniu 30 listopada 2015 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda skierował do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, który jest realizacją zobowiązań Prezydenta RP podjętych podczas 

kampanii wyborczej. 

  

Podstawowym celem ww. projektu jest zwiększenie kwoty wolnej od opodatkowania z 3091zł 

do 8002zł . Realizacja tego celu nastąpi poprzez zwiększenie kwoty zmniejszającej podatek z 

556 zł 02 gr do 1 440 zł. 

  

W obowiązującym stanie prawnym kwota wolna od podatku jest niedostosowana do realiów 

społeczno-gospodarczych, na co zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 

28 października 2015 r. (sygn. akt K 21/14). Podwyższenie kwoty wolnej do 8002 zł  w sposób 

istotny poprawi sytuację ekonomiczną osób uzyskujących dochody na poziomie uznawanym 

za minimum socjalne. Podatkiem nie będą bowiem obciążone dochody niezbędne do 

biologicznego i psychofizycznego rozwoju człowieka, a także część dochodów koniecznych 

dla wychowania potomstwa oraz utrzymania więzi społecznych.  

Z poważaniem 

DOROTA WOJCIECHOWSKA 

Główny specjalista 
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich 

KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa 
e-mail: listy@prezydent.pl 

  

  

  
  
 

 
Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości, jeśli nie musisz. 

 
Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o 
niezwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w 
szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub 
dokumentów jest zabronione. 
This email and any files transmitted with it are intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. Please 
notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. 

   
 

 
Dziękujemy za wyczerpującą odpowiedź. 
Z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2016 życzymy Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, Pani i całej służbie 
prezydenckiej spokojnej realizacji trudnych celów dla dobra Narodów będących obywatelami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zdrowia i wszelkiej pomyślności. 
Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
/-/ Rudolf Kołodziejczyk 
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