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„Szóstka Schetyny” - Jak sfinansujemy nasz program? 

 

Propozycja została bardzo dokładanie przemyślana i obliczona. Mamy precyzyjnie 

zidentyfikowane źródła finansowania naszych propozycji. Są to między innymi: 

 

(1) Oszczędności budżetowe: zmniejszenie kosztów funkcjonowania aparatu 

władzy. Proponowaliśmy już zmiany do budżetu na 2019 r., które ograniczałyby 

wydatki na administrację o 4 mld. (dziś obserwujemy ogromny wzrost wydatków na 

ministerstwa, kancelarię Senatu, dwukrotny wzrost wydatków na kancelarię premiera, 

czy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji). W sumie w budżecie państwa z roku 2019 

znaleźliśmy ok. 7 mld zł oszczędności. Gdy do tego dodamy hojne dotacje na telewizję 

publiczną w wysokości 1,5 mld. zł, to okaże się, że PiS marnuje ok. 10 mld. zł 

pieniędzy podatników z powodu rozrzutności rządu oraz na partyjną 

propagandę.  

 

(2) Wzrost dochodów budżetu, które PiS zaniedbuje i rozdaje tysiącom 

PiSiewiczów ulokowanych w Spółkach Skarbu Państwa: na przykład dochody z 

dywidend w br. mają wynieść mniej niż 3 mld zł. Policzyliśmy, że gdyby spółki Skarbu 

Państwa działały efektywnie, tak jak w czasie, gdy były zarządzane przez 

profesjonalne zarządy w latach 2008-2015, to dochody do budżetu wyniosłyby 

prawie 9 mld zł, czyli o blisko 6 mld zł więcej niż dzisiaj.  

 

(3) Programy prorozwojowe – wspierające zdrowy wzrost gospodarczy: nasze 

propozycje wspierają przedsiębiorczość, inwestycje oraz pracę. Nasza polityka 

prorozwojowa przyniesie dodatkowe 30 mld. zł w ciągu 4 lat do budżetu. (Jest to 

mniej więcej tyle, ile wynosi koszt programu Wyższe płace/Niższe podatki). 

 Pieniądze te będą pochodziły z podatków osób, które dzisiaj pozostają w szarej 

strefie lub korzystają z pomocy społecznej, bo najniższe wynagrodzenie nie 

motywuje ich do pracy. 
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 Wyższe dochody podatkowe budżetu państwa to także efekt aktywizacji osób 

w wieku emerytalnym, które dobrowolnie pozostaną na rynku pracy, dzięki 

zachętom polegającym na zwolnieniu ich ze składki emerytalnej. Aktywizacja 

tych osób to zalecenie Komisji Europejskiej, która zwraca uwagę, że Polska jest 

państwem, w którym najwięcej osób 55+ pozostaje poza rynkiem pracy.  

 Różnica w podejściu do przedsiębiorczości pomiędzy PiS a PO polega także 

na tym, że PiS wprowadza niższy CIT dla firm, które nie rozwijają się, tzn. ich 

przychody nie przekraczają 1 200 000 euro rocznie. PO chce obniżać CIT 

firmom, które „rosną” szybciej niż gospodarka, niż dynamika PKB, przy czym 

ich wzrost obliczamy nie tylko jako zysk firmy, ale też wzrost funduszu płac. 

Rozwijające się firmy to w konsekwencji wyższe wpływy z podatków 

dochodowych, nawet przy obniżeniu stawki. 

 Sprawiedliwe, a nie podległe partyjnemu nadzorowi sądy dadzą poczucie 

bezpieczeństwa przedsiębiorcom i ich działalności gospodarczej. Dziś 

upartyjniona prokuratura nie daje pewności egzekwowania należnych pieniędzy 

przedsiębiorcy, który natrafi na nieuczciwego a ustosunkowanego politycznie 

odbiorcy usługi lub towaru. (casus Kaczyński-Birgfelner) 

 Stabilne otoczenie prawne, bez ustaw pisanych na kolanie i przyjmowanych 

nocą, to warunek rozwoju przedsiębiorczości i wyższych dochodów 

budżetowych. 

 (5) Ponadto ogromne oszczędności wygenerujemy z uproszczenia systemu 

podatkowego i składkowego. UE wielokrotnie zwraca uwagę na to, że pobór 

podatków w Polsce jest kosztowny i generuje wysokie koszty także dla 

przedsiębiorców. 

  

Poza tym, proponujemy przekazanie podatków dochodowych do samorządów, które 

lepiej znają potrzeby lokalnych społeczności. Dzięki temu usługi publiczne będą 

tańsze, gdyż wykonywane z pominięciem rozbudowanej administracji centralnej. 

Administracja wojewódzka nie będzie dublować zadań samorządu wojewódzkiego, to 

także obniży koszty. 
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100 mld dodatkowych środków z UE przeznaczymy m.in. na walkę o czyste 

środowisko, czystą energię i na walkę ze smogiem.  

 

Ochrona zdrowia wymaga zupełnie innego zarządzania: NFZ będzie rozliczany nie z 

wykonania budżetu, ale z osiągania wskaźników zdrowotnych. Gwarantujemy także 

zdobycie wyższych środków europejskich na system ochrony zdrowia, w tym program 

onkologiczny. Odbiurokratyzujemy pracę lekarza, który zamiast zajmować się 

formalnościami (te obowiązki przejmie asystent medyczny) będzie przyjmował 

pacjentów. W ten sposób skrócimy kolejki. 

 

 

Nasza wiarygodność. 

Jeśli inwestycje rosną, to rośnie szansa na długoterminowy rozwój państwa, a to 

przekłada się na PKB, czyli wpływy do budżetu państwa i zamożność obywateli. Jeśli 

inwestycje w roku 2015 stanowiły 20% PKB, a po przejęciu władzy przez PiS spadły 

do 17% PKB, mimo świetnej koniunktury gospodarczej, to znaczy, że my radzimy sobie 

stokroć lepiej z gospodarką niż PiS. Tworzymy lepsze warunki dla rozwoju 

przedsiębiorczości i inwestycji niż PiS i to jest dowód na naszą wiarygodność! 

 

http://m.in/

