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Komunikat FOR 8/2018: 
„Danina solidarnościowa” – PiS sięga głębiej do kieszeni podatników 

 

 Koszty sztandarowych programów PiS – obniżenia wieku emerytalnego oraz programu 

Rodzina 500+ ograniczają możliwość sfinansowania przez państwo innych wydatków  

(jak np. pomoc dla rodziców niepełnosprawnych dzieci) oraz wymuszają na rządzie sięganie 

do kieszeni podatników. 

 

 Proponowana przez premiera Mateusza Morawieckiego „danina solidarnościowa”  

to kontynuacja rządowej polityki zwiększania opodatkowania lepiej zarabiających osób, 

pracujących na etatach w większych, bardziej wydajnych przedsiębiorstwach.  

Takie działania stoją w sprzeczności z rządowymi hasłami o wspieraniu innowacyjności, 

gdyż przede wszystkim to właśnie te najlepiej wykwalifikowane osoby w większych 

i wydajniejszych firmach wprowadzają innowacyjne rozwiązania. 

 

 

Protesty rodziców niepełnosprawnych dzieci wymusiły na rządzie przyznanie, że sfinansowanie 
większego wsparcia dla tej grupy wymaga wzrostu podatków. Może to wydawać się zaskakujące, 
ponieważ przy kilkanaście razy kosztowniejszych projektach, jak program „Rodzina 500+” czy 
obniżenie wieku emerytalnego rząd twierdził, że nie wymagają one sięgania do kieszeni podatnika.  

Nie jest to prawdą, bo w ciągu ostatnich 2 lat wzrósł szereg podatków – opodatkowani zostali klienci 
banków, którzy muszą więcej płacić za kredyty i liczyć się z niższym oprocentowaniem lokat, 
kontynuacja zamrożenia stawek PIT efektywnie zwiększyła wysokość podatków, podobnie jak zmiany 
w przepisach CIT, a zniesienie limitu 30-krotności składek ZUS będzie oznaczało radykalny wzrost 
opodatkowania lepiej zarabiających.  

Wysokie koszty już wprowadzonych programów sprawiają, że rządowi coraz trudniej jest finansować 
nowe programy bez wprowadzania dodatkowych, coraz bardziej widocznych podatków.  
I choć w przeszłości rząd wycofywał się z wprowadzania niepopularnych zmian (np. podniesienia  
opłaty paliwowej czy zmian w abonamencie RTV), to pole manewru ministra finansów  
systematycznie się kurczy.  
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Wykres 1. Szacunkowy koszt wybranych programów PiS w mld zł w 2018 roku 

 

 

Źródło: Opracowanie własne FOR; szacunkowy koszt wsparcia dla rodziców niepełnosprawnych dzieci  

na podstawie doniesień medialnych 

 

Obecny rząd systematycznie zwiększa opodatkowanie lepiej zarabiających osób pracujących na 
etatach. Po pierwsze, te osoby straciły prawo do kwoty wolnej, co oznacza, że realnie ich podatki 
wzrosły. Po drugie, zamrożenie stawek PIT w połączeniu z inflacją i realnym wzrostem płac sprawia, 
że coraz większa część ich dochodów jest objęta 32% stawką podatkową. Jednak największy wzrost 
obciążeń wiąże się ze zniesieniem limitu 30-krotności składek ZUS uchwalonym na koniec zeszłego 
roku (obecnie ustawa jest w Trybunale Konstytucyjnym). Jeśli zmiana ta wejdzie w życie, będzie to 
oznaczało, że ich praca zostanie obciążona dodatkowymi 5,5 mld zł składek. Na razie rządowe 
działania zwiększające opodatkowanie omijają osoby rozliczające się linowym 19% PIT. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że realizowana przez rząd polityka rosnącego opodatkowania 
pracowników zarabiających wyższe płace stoi w jawnej sprzeczności z rządowymi deklaracjami  
o wspieraniu innowacyjności. Tworzenie innowacyjnych rozwiązań wymaga zdolności i wiedzy,  
a to właśnie eksperci je posiadający otrzymują wyższe wynagrodzenia. Rząd deklaruje wspieranie 
tych osób, ale w praktyce wymyśla nowe sposoby, jak zwiększyć ich opodatkowanie. 

Politykę podnoszenia podatków trzeba kontrastować z nieprzemyślanym charakterem większości 
nowych wydatków. Świadczenia z programu „Rodzina 500+” trafiają zarówno do ubogich,  
jak i najbogatszych. Tak samo ma być z nowym programem wyprawek szkolnych, w ramach którego 
rząd zamierza wszystkim rodzicom przekazać po 300 zł jeszcze przed wyborami samorządowymi. 
Kolejne paradoksy można znaleźć w ulgach i preferencjach podatkowych – i tak, choć obniżone 
stawki VAT są najczęściej przedstawiane jako wsparcie dla najuboższych, to 10% najbogatszych 
gospodarstw domowych dzięki owym składkom oszczędza ponad 10 mld zł, podczas gdy  
10% najbiedniejszych – tylko ok.  4 mld zł. 

Zamiast wymyślać nowe podatki i nowe wydatki, rząd powinien zacząć od przeanalizowania, które 
z tych wydatków mają sens. Z pewnością sensu pozbawiona jest sytuacja, w której rząd 
wprowadza nowe podatki dla najbogatszych, jednocześnie przyznając im kolejne świadczenia 
socjalne, które nie powinny do nich trafiać. 
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Forum Obywatelskiego Rozwoju  

FOR zostało założone w 2007 roku przez prof. Leszka Balcerowicza, aby skutecznie chronić wolność oraz 
promować prawdę i zdrowy rozsądek w dyskursie publicznym. Naszym celem jest zmiana świadomości 
Polaków oraz obowiązującego i planowanego prawa w kierunku wolnościowym.  
 
FOR realizuje swoje cele poprzez organizację debat oraz publikację raportów i analiz podejmujących ważne 
tematy społeczno-gospodarcze, a w szczególności: stan finansów publicznych, sytuację na rynku pracy, wolność 
gospodarczą, wymiar sprawiedliwości i tworzenie prawa. Z inicjatywy FOR w centrum Warszawy i w Internecie 
został uruchomiony licznik długu publicznego, który zwraca uwagę na problem rosnącego zadłużenia państwa. 
Działania FOR to także projekty z zakresu edukacji ekonomicznej oraz udział w kampaniach na rzecz zwiększania 
frekwencji wyborczej.  
 

Wspieraj nas!  

Zdrowy rozsądek oraz wolnościowy punkt widzenia nie obronią się same. Potrzebują zaplanowanego, 
wytężonego, skutecznego wysiłku oraz Twojego wsparcia. 
 
Jeśli jest Ci bliski porządek społeczny szanujący wolność i obawiasz się nierozsądnych decyzji polityków 
udających na Twój koszt Świętych Mikołajów, wesprzyj finansowo nasze działania. 
 
Wyślij przelew na konto FOR (w PLN): 68 1090 1883 0000 0001 0689 0629 
 
W sprawie darowizn, możesz się skontaktować:  
Patrycja Satora, dyrektor ds. rozwoju FOR 
Tel. 500 494 173  
patrycja.satora@for.org.pl  
 

Już dziś pomóż nam chronić wolność - obdarz nas swoim wsparciem i zaufaniem.  
 

Wyślij przelew na konto FOR (w PLN): 68 1090 1883 0000 0001 0689 0629 

 

KONTAKT DO AUTORA 

 

Aleksander Łaszek 
Główny ekonomista, wiceprezes zarządu FOR 

e-mail: aleksander.laszek@for.org.pl  
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