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Załącznik do V Raportu Przedwyborczego CenEA 

Z1 Analiza rozwiązań proponowanych przez Komitety Wyborcze w zakresie refundacji leków osób starszych  

Ramka Z1 Propozycje poszczególnych Komitetów Wyborczych odnoszące się do 
kwestii refundacji leków 

Komitet Wyborczy Propozycja 

PiS „Przygotowaliśmy projekt ustawy gwarantującej seniorom po 
75 roku życia darmowe leki.” (1) 

PO „Mając na względzie wzmocnienie świadczonej opieki 
zdrowotnej dla pacjentów powyżej 65. roku życia, wprowadzimy 
korzystne dla osób starszych zmiany w poziomie refundacji 
leków.” (2) 

PSL „proponujemy:(…) - bezpłatne leki dla seniorów (…)”(3) 

Zjednoczona Lewica „Należy zwiększyć środki na refundację leków. Najubożsi 
seniorzy powinni otrzymywać leki za darmo” (4) 

Źródło: (1) Wypowiedź Beaty Szydło podczas konwencji PiS w dn. 12.09.2015 r.  (2) Platforma Obywatelska (2015) (3) Polskie Stronnictwo Ludowe 
(2015) (4) Zjednoczona Lewica (2015)  

Deklaracje zmian w zakresie refundacji leków, które miałyby objąć osoby starsze, znaleźć można w programach 
lub materiałach informacyjnych przedstawionych przez szereg Komitetów Wyborczych (patrz Ramka Z1). 
Dostępne dane z BBGD umożliwiają szacunkową ocenę rocznego kosztu artykułów farmaceutycznych 
deklarowanego przez gospodarstwa domowe zamieszkałe przez osoby starsze. W danych BBGD wydatki na 
artykuły farmaceutyczne raportowane są całościowo, bez rozróżnienia na kategorie leków jak leki refundowane, 
leki bez refundacji oraz leki bez recepty. Ponadto, wydatki w BBGD podawane są na poziomie całych gospodarstw 
domowych, bez możliwości przypisania poszczególnych wydatków do konkretnych członków tych gospodarstw.  
 
W danych BBGD za 2013 rok łączne roczne wydatki gospodarstw domowych na wyroby farmaceutyczne wyniosły 
15,3 mld zł. Na Wykresie Z1 przedstawiono podział tych wydatków pomiędzy gospodarstwa według wieku 
najstarszego z członków gospodarstwa. Wydatki na artykuły farmaceutyczne w gospodarstwach zamieszkałych 
przez starsze osoby są zdecydowanie wyższe niż w pozostałych gospodarstwach. Przykładowo, o ile w 
jednoosobowym gospodarstwie prowadzonym przez osobę do 35. roku życia wydatki na leki wyniosły 60 zł 
rocznie, to osoba 75+ prowadząca samotnie gospodarstwo wydała na leki 610 zł rocznie. Podobnie, gospodarstwa 
z większą liczbą członków pośród których były osoby starsze deklarowały wyższy koszt zakupionych lekarstw. 
Łącznie gospodarstwa z przynajmniej jedną osobą 75+ w 2013 r. wydały na artykuły farmaceutyczne 4,5 mld zł, 
zaś gospodarstwa z przynajmniej jedną osobą 65+ – 7,7 mld zł. 

Wykres Z1 Całkowite roczne wydatki na artykuły farmaceutyczne w gospodarstwach domowych według grup 
wiekowych w danych BBGD 

 
Uwagi: Podział na grupy wiekowe wszystkich gospodarstw według wieku najstarszej osoby w gospodarstwie. Wydatki w przeliczeniu na 
osobę. 
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Z2 Listy przesłane do Komitetów Wyborczych oraz otrzymane odpowiedzi  

Z2.1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 

Szczecin, dn. 02.10.2015 r. 

Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA 

ul. Królowej Korony Polskiej 25/303 

70-486 Szczecin 

tel./fax 91-831-40-29 

www.cenea.org.pl 

admin@cenea.org.pl 

 

 Komitet Wyborczy  

Prawo i Sprawiedliwość  

ul. Nowogrodzka 84/86 

02-018 Warszawa 

 

Szanowni Państwo, 

 

od początku 2015 roku Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA publikuje analizy przedwyborcze 

w ramach programu „Obywatele dla demokracji” wdrożonego przez Fundację Batorego 

i finansowanego z Funduszy EOG. W maju analitycy CenEA opublikowali Raport „Przedwyborcze 

miliardy: jak je wydać i skąd je wziąć” prezentujący szeroką gamę możliwości zmian w systemie 

podatkowo-świadczeniowym oraz ich całkowite konsekwencje dla sektora finansów publicznych 

i gospodarstw domowych. We wrześniu CenEA przedstawiło Raport „Dwie kadencje w polityce 

podatkowo-świadczeniowej: programy wyborcze i ich realizacja w latach 2007-2015” opisujący 

konsekwencje polityki podatkowo-świadczeniowej prowadzonej w czasie ostatnich dwóch kadencji 

Sejmu. Obecnie CenEA przygotowuje kolejny Raport „Wybory Parlamentarne 2015: kto zyska, kto 

straci i ile to będzie kosztowało?”, którego celem jest przedstawienie konsekwencji zmian w systemie 

podatkowo-świadczeniowym proponowanych przez poszczególne partie polityczne w bieżącej 

kampanii wyborczej. Analizy obejmują efekty deklaracji z punktu widzenia bilansu sektora finansów 

publicznych oraz dochodów gospodarstw domowych. Publikacja planowana jest na 13.10.2015 r., aby 

wnioski z Raportu mogły zostać uwzględnione w przedwyborczej debacie.  

 

Dla rzetelnego odzwierciedlenia konsekwencji rozwiązań proponowanych przez komitety wyborcze 

konieczne jest przypisanie reformowanym elementom systemu konkretnych wartości. W związku z tym 

zwracamy się do Państwa z prośbą o doprecyzowanie części deklaracji zawartych w Państwa programie 

wyborczym, przedstawionych na stronie internetowej lub w innych, publicznie dostępnych materiałach 

informacyjnych, do których udało nam się dotrzeć, i weryfikację przyjętych przez nas na ich podstawie 

założeń. Do niniejszego listu załączamy zestawienie cytatów pochodzących z wyżej wymienionych 

materiałów dotyczących proponowanych zmian w ramach polityki podatkowo-świadczeniowej, które 

mamy możliwość wysymulować, oraz przyjętych w oparciu o nie założeń. Jeśli nasza interpretacja 

reform czy wartości przyjęte przez nas do symulacji niedokładnie odzwierciedlają Państwa propozycje 

lub nasza lista jest niepełna, prosimy o pilny kontakt do dnia 07.10.2015 r. mailowo na adres 

admin@cenea.org.pl lub telefonicznie pod numerem 91-831-40-29. 

W razie braku kontaktu publikowane analizy oparte będą o przyjęte poniżej założenia.  

 

Z poważaniem, 

 

Dr hab. Michał Myck 

Dyrektor CenEA 

Kopia listu wysłana drogą elektroniczną na adres: biuro@pis.org.pl 

 

http://www.cenea.org.pl/
mailto:admin@cenea.org.pl
mailto:biuro@pis.org.pl
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Modelowane zmiany na podstawie propozycji Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość  

Zaproponowana zmiana Interpretacja CenEA 

„Podniesiemy kwotę wolną od podatku do 

8 tysięcy złotych.” (1) 

Modelujemy wzrost kwoty wolnej od podatku 

z 3091 zł do 8000 zł rocznie. 

„[…] wprowadzimy comiesięczny dodatek 

rodzinny w wysokości 500 zł na każde drugie 

i kolejne dziecko w rodzinie, a w przypadku 

rodzin o niskich dochodach już na pierwsze 

dziecko [jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę nie przekracza kwoty 800 zł lub 1200 zł, 

jeżeli dziecko jest niepełnosprawne – przyp. 

CenEA (2)]. Dodatek rodzinny będzie miał 

charakter powszechny a nie jak dotychczas przy 

świadczeniach rodzinnych ograniczony 

kryterium dochodowym.” (1) 

Modelujemy wprowadzenie dodatku rodzinnego 

w kwocie 500 zł na drugie i każde kolejne 

dziecko w rodzinie bez względu na dochody 

gospodarstwa domowego. Wprowadzenie 

dodatku w rodzinach z jednym dzieckiem, jeśli 

spełniają kryterium dochodowe 800 zł na osobę 

w rodzinie lub 1200 zł, jeśli dziecko jest 

niepełnosprawne. Dodatek jest wliczany do 

kryterium dochodowego do dodatku 

mieszkaniowego i pomocy społecznej. 

„Zerowa stawka VAT na ubranka dziecięce” (1) Dla ubranek dziecięcych objętych kategoriami 

COICOP 31231, 31232, 31233 modelujemy 

obniżenie podatku VAT z 23% na 0%. 

Źródło: (1)Prawo i Sprawiedliwość (2015). Materiały konferencyjne z Konwencji Programowej Prawa 

i Sprawiedliwości oraz zjednoczonej prawicy, 3-5 Lipca 2015 r., s. 120-121. (2)Projekt ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci – Program Rodzina 500 plus.  
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Z2.2 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 

Szczecin, dn. 30.09.2015 r. 

dr hab. Michał Myck 

Dyrektor CenEA 

mmyck@cenea.org.pl 

tel. 604-446-442 

 Dr Artur Radziwiłł 

Podsekretarz Stanu 

Ministerstwo Finansów 

ul. Świętokrzyska 12 

00-916 Warszawa 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o udostępnienie Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA 

parametrów formuły podatkowej, na podstawie których wykonane zostały przez Ministerstwo Finansów 

wyliczenia konsekwencji wprowadzenia rozwiązania zaproponowanego przez Platformę Obywatelską 

w programie wyborczym „Polska przyszłości” z dn. 12.09.2015 r. Chcielibyśmy wykorzystać tę formułę 

w przygotowywanym przez CenEA raporcie analizującym przedwyborcze deklaracje partii 

politycznych. Raport powstaje w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” wdrożonego przez 

Fundację Batorego i finansowanego z Funduszy EOG, a jego celem jest weryfikacja składanych 

deklaracji w okresie przedwyborczym.     

 

Zdaję sobie sprawę, że formuła podatkowa, o której mowa w programie wyborczym Platformy 

Obywatelskiej, może w przyszłości być zmieniana i kalibrowana. Jednak wyliczenia przedstawione 

przez Komisarza Janusza Lewandowskiego i Profesora Dariusza Rosatiego podczas konferencji 

prasowej w dn. 19.09.2015 r. opierały się na precyzyjnie określonych parametrach. Zwracam się zatem 

z prośbą o udostępnienie nam tych konkretnych parametrów, abyśmy mogli włączyć analizy 

rozwiązania przedstawionego przez Platformę Obywatelską w ramach naszego raportu. Brak 

szczegółowych informacji na ich temat uniemożliwi nam weryfikację przedstawionych wyliczeń 

i deklaracji, czego efektem będzie pominięcie analiz przedwyborczych deklaracji Platformy 

Obywatelskiej w naszym raporcie.  

 

Ze względu na zbliżający się termin wyborów parlamentarnych i publikację Raportu Przedwyborczego 

CenEA planowaną w dn. 13.10.2015 r. będę ogromnie wdzięczny za udostępnienie nam szczegółów 

formuły podatkowej do środy 07.10.2015 r. 

 

Z wyrazami szacunku,  

 

 

 

dr hab. Michał Myck 

Dyrektor CenEA 

 

Do wiadomości: 

Grzegorz Ogonek, Ministerstwo Finansów 

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa) 
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Z2.3 Komitet Wyborczy Partia Razem 

Szczecin, dn. 02.10.2015 r. 

Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA 

ul. Królowej Korony Polskiej 25/303 

70-486 Szczecin 

tel./fax 91-831-40-29 

www.cenea.org.pl 

admin@cenea.org.pl 

 

 Komitet Wyborczy  

Partia Razem 

Strzelecka 21/25 lok. 59 

03-433 Warszawa 

 

Szanowni Państwo, 

 

od początku 2015 roku Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA publikuje analizy przedwyborcze 

w ramach programu „Obywatele dla demokracji” wdrożonego przez Fundację Batorego 

i finansowanego z Funduszy EOG. W maju analitycy CenEA opublikowali Raport „Przedwyborcze 

miliardy: jak je wydać i skąd je wziąć” prezentujący szeroką gamę możliwości zmian w systemie 

podatkowo-świadczeniowym oraz ich całkowite konsekwencje dla sektora finansów publicznych 

i gospodarstw domowych. We wrześniu CenEA przedstawiło Raport „Dwie kadencje w polityce 

podatkowo-świadczeniowej: programy wyborcze i ich realizacja w latach 2007-2015” opisujący 

konsekwencje polityki podatkowo-świadczeniowej prowadzonej w czasie ostatnich dwóch kadencji 

Sejmu. Obecnie CenEA przygotowuje kolejny Raport „Wybory Parlamentarne 2015: kto zyska, kto 

straci i ile to będzie kosztowało?”, którego celem jest przedstawienie konsekwencji zmian w systemie 

podatkowo-świadczeniowym proponowanych przez poszczególne partie polityczne w bieżącej 

kampanii wyborczej. Analizy obejmują efekty deklaracji z punktu widzenia bilansu sektora finansów 

publicznych oraz dochodów gospodarstw domowych. Publikacja planowana jest na 13.10.2015 r., aby 

wnioski z Raportu mogły zostać uwzględnione w przedwyborczej debacie.  

 

Dla rzetelnego odzwierciedlenia konsekwencji rozwiązań proponowanych przez komitety wyborcze 

konieczne jest przypisanie reformowanym elementom systemu konkretnych wartości. W związku z tym 

zwracamy się do Państwa z prośbą o doprecyzowanie części deklaracji zawartych w Państwa programie 

wyborczym, przedstawionych na stronie internetowej lub w innych, publicznie dostępnych materiałach 

informacyjnych, do których udało nam się dotrzeć, i weryfikację przyjętych przez nas na ich podstawie 

założeń. Do niniejszego listu załączamy zestawienie cytatów pochodzących z wyżej wymienionych 

materiałów dotyczących proponowanych zmian w ramach polityki podatkowo-świadczeniowej, które 

mamy możliwość wysymulować, oraz przyjętych w oparciu o nie założeń. Jeśli nasza interpretacja 

reform czy wartości przyjęte przez nas do symulacji niedokładnie odzwierciedlają Państwa propozycje 

lub nasza lista jest niepełna, prosimy o pilny kontakt do dnia 07.10.2015 r. mailowo na adres 

admin@cenea.org.pl lub telefonicznie pod numerem 91-831-40-29. 

W razie braku kontaktu publikowane analizy oparte będą o przyjęte poniżej założenia.  

 

Z poważaniem, 

 

Dr hab. Michał Myck 

Dyrektor CenEA 

 

Kopia listu wysłana drogą elektroniczną na adres: kontakt@partiarazem.pl 

 

http://www.cenea.org.pl/
mailto:admin@cenea.org.pl
mailto:kontakt@partiarazem.pl
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Modelowane zmiany na podstawie propozycji Komitetu Wyborczego Partia Razem  

Zaproponowana zmiana Interpretacja CenEA 

„Podniesiemy kwotę wolną od podatku do 

dwunastokrotności minimum socjalnego” 

(1) 

Modelujemy podniesienie kwoty wolnej od podatku 

z 3091 zł do 12851,88 zł rocznie (co odpowiada 

dwunastokrotności minimum socjalnego dla 

jednoosobowego gospodarstwa domowego w 09.2015 

r. wynoszącego 1070,99 zł) 

„Wprowadzimy nową progresywną skalę 

podatkową, według której mniej 

zarabiający będą płacić niższe, a więcej 

zarabiający - wyższe podatki niż dziś. 

Wprowadzimy stawkę podatkową „dla 

prezesów” - 75% od dochodów powyżej 

500 000 złotych rocznie.” (1) 

Modelujemy wprowadzenie I progu podatkowego dla 

stawki 32% w wysokości 44 490 zł rocznie, 

wprowadzenie trzeciej stawki podatkowej 40% 

z progiem 85 528 zł rocznie. Brak możliwości 

wiarygodnej symulacji 75% stawki PIT dla dochodów 

przekraczających 500 tys. zł rocznie – ta reforma 

zostanie tylko omówiona w raporcie. 

„Zlikwidujemy przywilej płacenia podatku 

liniowego, z którego korzystają dziś 

wyłącznie najlepiej zarabiający 

przedsiębiorcy. Wszyscy podatnicy 

powinni płacić podatki według jednej, 

sprawiedliwej skali.” (1) 

Modelujemy likwidację możliwości rozliczenia osób 

samozatrudnionych według liniowego 19% podatku, 

obejmując ich tym samym skalą podatkową.  

„Zniesiemy górną granicę dochodu, od 

którego odprowadzane są składki 

emerytalne. Uzależnimy wysokość składek 

przedsiębiorców od ich dochodów, z 

zachowaniem minimalnej stawki 

gwarantującej godziwą emeryturę.” (1) 

Modelujemy likwidację rocznego ograniczenia 

podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe. Przedsiębiorców uzyskujących 

dochody przekraczające podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenia społeczne (wynoszącą 28 504,80 zł 

rocznie w 2015 r.) obejmujemy systemem, gdzie 

podstawę wymiaru składek stanowi ich dochód.  

„Zwiększymy dostępność dodatków 

mieszkaniowych” (1) 

Modelujemy zwiększenie o 30% liczby gospodarstw 

domowych uprawnionych do dodatku 

mieszkaniowego.  

„Zlikwidujemy składkę zdrowotną — 

służba zdrowia będzie finansowana 

bezpośrednio z budżetu państwa.” (1) 

Modelujemy całkowitą likwidację składki zdrowotnej 

NFZ dla pracowników, przedsiębiorców i rolników.  

„Podniesiemy znacząco kryterium 

dochodowe uprawniające do skorzystania 

z zasiłków rodzinnych.” (1) 

Modelujemy podniesienie kryterium dochodowego do 

zasiłku rodzinnego o 50% do 1111 zł (z 674 zł według 

stanu na 11.2015 r.) oraz 1146 zł w przypadku rodzin 

z dzieckiem niepełnosprawnym (z 764 zł w 11.2015 r.). 

„Zlikwidujemy ulgę podatkową na dzieci i 

wprowadzimy na jej miejsce powszechny 

zasiłek wychowawczy. Równa pomoc 

powinna trafiać do wszystkich dzieci.” (1) 

Modelujemy całkowitą likwidację ulgi podatkowej na 

dzieci. Wprowadzamy powszechny zasiłek 

wychowawczy w równej wysokości na wszystkie dzieci 

odpowiadającej podstawowej wysokości ulgi według 

stanu na 09.2015 r. – 1112,04 zł rocznie na dziecko. 

Źródło: (1) Razem (2015). Deklaracja programowa. Program z 17 maja 2015 r.  
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Odpowiedź od KW Partia Razem 

 

Szanowna Pani,  

 

przesyłam komentarze jednego z naszych ekonomistów, (…), do Państwa interpretacji deklaracji 

programowej Razem. 

 

_____ 

1. Ze względu na zróżnicowanie stawek minimum socjalnego przyjęliśmy do naszych symulacji 

podatkowych uśrednioną kwotę kwoty wolnej 1000 zł miesięcznie - czyli 12000 zł rocznie. 

2. W naszym programie wyborczym, który wkrótce będzie ogłoszony, przyjęliśmy następującą skalę 

0% dla podstawy opodatkowania poniżej 12 000 zł, 

22% dla podstawy opodatkowania ponad 12 000 zł, 

33% dla podstawy opodatkowania ponad 60 tys. zł rocznie, 

44% dla podstawy opodatkowania ponad 120 tys. zł rocznie, 

55% dla podstawy opodatkowania ponad 250 tys. zł rocznie, 

75% dla podstawy opodatkowania ponad 500 tys. zł rocznie. 

Celem stawki 75% jest przede wszystkim ograniczenie nierówności (poprzez silny bodziec 

demotywujący do wypłacania bardzo wysokich wynagrodzeń), a nie przynoszenie dochodów 

budżetowych, więc można ją w symulacji pominąć. 

3. Ok. 

4. Ok. 

5. Ok. 

6. Przeprowadzenie tej zmiany planujemy w drugim etapie, po wprowadzeniu progresji podatkowej. 

Zakładamy przeprowadzenie jej w taki sposób, aby była dla finansów publicznych neutralna. 

7. Proszę przyjąć wzrost 50% od stanu obowiązującego w momencie opracowywania deklaracji, czyli 

574 / 664 zł. 

8. Ok. 

______ 

 

Z pozdrowieniami, 

(…) 

Rzeczniczka prasowa RAZEM 
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Z2.4 Komitet Wyborczy KORWiN 

Szczecin, dn. 02.10.2015 r. 

Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA 

ul. Królowej Korony Polskiej 25/303 

70-486 Szczecin 

tel./fax 91-831-40-29 

www.cenea.org.pl 

admin@cenea.org.pl 

 

 Komitet Wyborczy 

KORWiN 

ul. Piękna 3 lok. 8 

00-539 Warszawa 

 

Szanowni Państwo, 

 

od początku 2015 roku Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA publikuje analizy przedwyborcze 

w ramach programu „Obywatele dla demokracji” wdrożonego przez Fundację Batorego 

i finansowanego z Funduszy EOG. W maju analitycy CenEA opublikowali Raport „Przedwyborcze 

miliardy: jak je wydać i skąd je wziąć” prezentujący szeroką gamę możliwości zmian w systemie 

podatkowo-świadczeniowym oraz ich całkowite konsekwencje dla sektora finansów publicznych 

i gospodarstw domowych. We wrześniu CenEA przedstawiło Raport „Dwie kadencje w polityce 

podatkowo-świadczeniowej: programy wyborcze i ich realizacja w latach 2007-2015” opisujący 

konsekwencje polityki podatkowo-świadczeniowej prowadzonej w czasie ostatnich dwóch kadencji 

Sejmu. Obecnie CenEA przygotowuje kolejny Raport „Wybory Parlamentarne 2015: kto zyska, kto 

straci i ile to będzie kosztowało?”, którego celem jest przedstawienie konsekwencji zmian w systemie 

podatkowo-świadczeniowym proponowanych przez poszczególne partie polityczne w bieżącej 

kampanii wyborczej. Analizy obejmują efekty deklaracji z punktu widzenia bilansu sektora finansów 

publicznych oraz dochodów gospodarstw domowych. Publikacja planowana jest na 13.10.2015 r., aby 

wnioski z Raportu mogły zostać uwzględnione w przedwyborczej debacie.  

 

Dla rzetelnego odzwierciedlenia konsekwencji rozwiązań proponowanych przez komitety wyborcze 

konieczne jest przypisanie reformowanym elementom systemu konkretnych wartości. W związku z tym 

zwracamy się do Państwa z prośbą o doprecyzowanie części deklaracji zawartych w Państwa programie 

wyborczym, przedstawionych na stronie internetowej lub w innych, publicznie dostępnych materiałach 

informacyjnych, do których udało nam się dotrzeć, i weryfikację przyjętych przez nas na ich podstawie 

założeń. Do niniejszego listu załączamy zestawienie cytatów pochodzących z wyżej wymienionych 

materiałów dotyczących proponowanych zmian w ramach polityki podatkowo-świadczeniowej, które 

mamy możliwość wysymulować, oraz przyjętych w oparciu o nie założeń. Jeśli nasza interpretacja 

reform czy wartości przyjęte przez nas do symulacji niedokładnie odzwierciedlają Państwa propozycje 

lub nasza lista jest niepełna, prosimy o pilny kontakt do dnia 07.10.2015 r. mailowo na adres 

admin@cenea.org.pl lub telefonicznie pod numerem 91-831-40-29. 

W razie braku kontaktu publikowane analizy oparte będą o przyjęte poniżej założenia.  

 

Z poważaniem, 

 

Dr hab. Michał Myck 

Dyrektor CenEA 

 

Kopia listu wysłana drogą elektroniczną na adres: kontakt@partiakorwin.pl 

 

http://www.cenea.org.pl/
mailto:admin@cenea.org.pl
mailto:kontakt@partiakorwin.pl
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Modelowane zmiany na podstawie propozycji Komitetu Wyborczego KORWiN  

Zaproponowana zmiana Interpretacja CenEA 

„Likwidacja Podatków 

Dochodowych.” (1) 

Modelujemy całkowitą likwidację podatku PIT dla osób obecnie 

rozliczających się według skali podatkowej lub liniowo.  

Modelujemy całkowitą likwidację składki na NFZ osób obecnie 

rozliczających się według skali podatkowej lub liniowo, rolników 

i osób samozatrudnionych. Modelujemy całkowitą likwidację 

składki ZUS lub alternatywnie obniżenie stawki ZUS o 50% po 

stronie pracodawcy i pracownika. 

„Obniżka VAT i akcyzy do 

granic dopuszczonych przez 

UE.” (1) 

Modelujemy obniżenie podstawowej 23% stawki VAT do 

minimum w wysokości 15% określonego Dyrektywą Rady UE 

2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 

systemu podatku od wartości dodanej. Modelujemy obniżenie 8% 

stawki VAT do minimum określonego w powyższej Dyrektywie 

na poziomie 5% na towary i usługi obecnie objęte tą stawką. 

Źródło: (1) Janusz Korwin-Mikke (2015), Wpis na blogu z dnia 19.08.2015 r. "Program wyborczy" http://korwin-

mikke.pl/blog/wpis/program_wyborczy_/2696 
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Z2.5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 

Szczecin, dn. 02.10.2015 r. 

Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA 

ul. Królowej Korony Polskiej 25/303 

70-486 Szczecin 

tel./fax 91-831-40-29 

www.cenea.org.pl 

admin@cenea.org.pl 

 

 Komitet Wyborczy  

Polskie Stronnictwo Ludowe 

ul. Piękna 3a lok. 7 

00-539 Warszawa 

 

Szanowni Państwo, 

 

od początku 2015 roku Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA publikuje analizy przedwyborcze 

w ramach programu „Obywatele dla demokracji” wdrożonego przez Fundację Batorego 

i finansowanego z Funduszy EOG. W maju analitycy CenEA opublikowali Raport „Przedwyborcze 

miliardy: jak je wydać i skąd je wziąć” prezentujący szeroką gamę możliwości zmian w systemie 

podatkowo-świadczeniowym oraz ich całkowite konsekwencje dla sektora finansów publicznych 

i gospodarstw domowych. We wrześniu CenEA przedstawiło Raport „Dwie kadencje w polityce 

podatkowo-świadczeniowej: programy wyborcze i ich realizacja w latach 2007-2015” opisujący 

konsekwencje polityki podatkowo-świadczeniowej prowadzonej w czasie ostatnich dwóch kadencji 

Sejmu. Obecnie CenEA przygotowuje kolejny Raport „Wybory Parlamentarne 2015: kto zyska, kto 

straci i ile to będzie kosztowało?”, którego celem jest przedstawienie konsekwencji zmian w systemie 

podatkowo-świadczeniowym proponowanych przez poszczególne partie polityczne w bieżącej 

kampanii wyborczej. Analizy obejmują efekty deklaracji z punktu widzenia bilansu sektora finansów 

publicznych oraz dochodów gospodarstw domowych. Publikacja planowana jest na 13.10.2015 r., aby 

wnioski z Raportu mogły zostać uwzględnione w przedwyborczej debacie.  

 

Dla rzetelnego odzwierciedlenia konsekwencji rozwiązań proponowanych przez komitety wyborcze 

konieczne jest przypisanie reformowanym elementom systemu konkretnych wartości. W związku z tym 

zwracamy się do Państwa z prośbą o doprecyzowanie części deklaracji zawartych w Państwa programie 

wyborczym, przedstawionych na stronie internetowej lub w innych, publicznie dostępnych materiałach 

informacyjnych, do których udało nam się dotrzeć, i weryfikację przyjętych przez nas na ich podstawie 

założeń. Do niniejszego listu załączamy zestawienie cytatów pochodzących z wyżej wymienionych 

materiałów dotyczących proponowanych zmian w ramach polityki podatkowo-świadczeniowej, które 

mamy możliwość wysymulować, oraz przyjętych w oparciu o nie założeń. Jeśli nasza interpretacja 

reform czy wartości przyjęte przez nas do symulacji niedokładnie odzwierciedlają Państwa propozycje 

lub nasza lista jest niepełna, prosimy o pilny kontakt do dnia 07.10.2015 r. mailowo na adres 

admin@cenea.org.pl lub telefonicznie pod numerem 91-831-40-29. 

W razie braku kontaktu publikowane analizy oparte będą o przyjęte poniżej założenia.  

 

Z poważaniem, 

 

Dr hab. Michał Myck 

Dyrektor CenEA 

 

Kopia listu wysłana drogą elektroniczną na adres: info@kwpsl2015.pl, kontakt@sztabwyborczypsl.pl 

 

http://www.cenea.org.pl/
mailto:admin@cenea.org.pl
mailto:info@kwpsl2015.pl
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Modelowane zmiany na podstawie propozycji Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo 

Ludowe 

Zaproponowana zmiana Interpretacja CenEA 

„[…] proponujemy: 0% VAT na 

artykuły dziecięce” (1) 

Dla artykułów dziecięcych objętych kategoriami COICOP 

011931, 031231, 031232, 031233, 032131, 123221, 124011  

modelujemy obniżenie podatku VAT z 23% na 0%. 

„[…] proponujemy: […] 

emeryturę minimalną 1200 zł” (1) 

Modelujemy podniesienie obecnych świadczeń 

emerytalnych w przedziale od 880,45 zł (emerytura 

minimalna według stanu na 09.2015 r.) do 1199,99 zł 

miesięcznie do wysokości 1200 zł miesięcznie.  

Źródło: (1) Polskie Stronnictwo Ludowe (2015). Wybierz PSL. Ulotka informacyjna.  
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Z2.6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica 

Szczecin, dn. 02.10.2015 r. 

Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA 

ul. Królowej Korony Polskiej 25/303 

70-486 Szczecin 

tel./fax 91-831-40-29 

www.cenea.org.pl 

admin@cenea.org.pl 

 

 Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona 

Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni  

ul. Złota 9 lok.4 

00-019 Warszawa 

 

Szanowni Państwo, 

 

od początku 2015 roku Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA publikuje analizy przedwyborcze 

w ramach programu „Obywatele dla demokracji” wdrożonego przez Fundację Batorego 

i finansowanego z Funduszy EOG. W maju analitycy CenEA opublikowali Raport „Przedwyborcze 

miliardy: jak je wydać i skąd je wziąć” prezentujący szeroką gamę możliwości zmian w systemie 

podatkowo-świadczeniowym oraz ich całkowite konsekwencje dla sektora finansów publicznych 

i gospodarstw domowych. We wrześniu CenEA przedstawiło Raport „Dwie kadencje w polityce 

podatkowo-świadczeniowej: programy wyborcze i ich realizacja w latach 2007-2015” opisujący 

konsekwencje polityki podatkowo-świadczeniowej prowadzonej w czasie ostatnich dwóch kadencji 

Sejmu. Obecnie CenEA przygotowuje kolejny Raport „Wybory Parlamentarne 2015: kto zyska, kto 

straci i ile to będzie kosztowało?”, którego celem jest przedstawienie konsekwencji zmian w systemie 

podatkowo-świadczeniowym proponowanych przez poszczególne partie polityczne w bieżącej 

kampanii wyborczej. Analizy obejmują efekty deklaracji z punktu widzenia bilansu sektora finansów 

publicznych oraz dochodów gospodarstw domowych. Publikacja planowana jest na 13.10.2015 r., aby 

wnioski z Raportu mogły zostać uwzględnione w przedwyborczej debacie.  

 

Dla rzetelnego odzwierciedlenia konsekwencji rozwiązań proponowanych przez komitety wyborcze 

konieczne jest przypisanie reformowanym elementom systemu konkretnych wartości. W związku z tym 

zwracamy się do Państwa z prośbą o doprecyzowanie części deklaracji zawartych w Państwa programie 

wyborczym, przedstawionych na stronie internetowej lub w innych, publicznie dostępnych materiałach 

informacyjnych, do których udało nam się dotrzeć, i weryfikację przyjętych przez nas na ich podstawie 

założeń. Do niniejszego listu załączamy zestawienie cytatów pochodzących z wyżej wymienionych 

materiałów dotyczących proponowanych zmian w ramach polityki podatkowo-świadczeniowej, które 

mamy możliwość wysymulować, oraz przyjętych w oparciu o nie założeń. Jeśli nasza interpretacja 

reform czy wartości przyjęte przez nas do symulacji niedokładnie odzwierciedlają Państwa propozycje 

lub nasza lista jest niepełna, prosimy o pilny kontakt do dnia 07.10.2015 r. mailowo na adres 

admin@cenea.org.pl lub telefonicznie pod numerem 91-831-40-29. 

W razie braku kontaktu publikowane analizy oparte będą o przyjęte poniżej założenia.  

 

Z poważaniem, 

 

Dr hab. Michał Myck 

Dyrektor CenEA 

 

Kopia listu wysłana drogą elektroniczną na adres: biuro@zjednoczona-lewica.pl 

http://www.cenea.org.pl/
mailto:admin@cenea.org.pl
mailto:biuro@zjednoczona-lewica.pl
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Modelowane zmiany na podstawie propozycji Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Zjednoczona 

Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni  

Zaproponowana zmiana Interpretacja CenEA 

„Podniesienie najniższych emerytur 

o 200 zł.” (1) 

Modelujemy podniesienie o 200 zł miesięcznie 

emerytur 10% osób otrzymujących obecnie  

najniższe świadczenia. 

„Zwiększenie dochodów obywateli przez 

mechanizm premii obywatelskiej. Każdy 

obywatel powinien otrzymać część 

wypracowanego w danym roku wzrostu PKB. 

W roku 2014 byłoby to 500 zł na osobę” (1) 

Modelujemy jednorazową wypłatę kwoty 500 zł 

dla każdego. 

„Zwolnienie z podatku PIT dochodów do 

21 tys. zł rocznie.” (1) 

Modelujemy podniesienie kwoty wolnej od 

podatku z 3091 zł do 21000 zł rocznie. 

„Przywrócenie 40-procentowej stawki PIT 

dla osób o najwyższych dochodach.” (1) 

Modelujemy wprowadzenie trzeciej stawki PIT 

w wysokości 40% dla dochodów 

przekraczających  85 528 zł rocznie. 

Wprowadzamy I próg podatkowy dla stawki 32% 

w wysokości 44 490 zł rocznie. 

„Obniżka VAT do 21%.”(1) Modelujemy obniżenie podstawowej stawki 

VAT z 23% na 21% na towary i usługi objęte tą 

stawką. Pozostałe stawki bez zmian. 

„Podwyższenie kryterium dochodowego 

uprawniającego do pomocy społecznej  

i do świadczeń rodzinnych do poziomu 

minimum socjalnego. Minimum socjalne 

w gospodarstwie jednoosobowym wynosi 

1057 zł. Na osobę w rodzinie – minimalnie 

821 zł (wysokość świadczeń na dzień 

1.10.2015)” (1) 

Modelujemy podwyższenie kryterium do 

pomocy społecznej z 634 zł (według stanu na 

09.2015 r.) na 1057 zł miesięcznie w 

gospodarstwie jednoosobowym i z 514 zł na 821 

zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Modelujemy 

podwyższenie kryterium do świadczeń 

rodzinnych z 674 zł (według stanu na 11.2015 r.)  

na 821 zł miesięcznie na osobę w rodzinie oraz z 

764 zł na 931 zł w przypadku rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym. 

„Podniesienie zasiłku rodzinnego dla rodzin 

ubogich do wysokości 300 złotych,  

a także waloryzacja dodatków do niego.” (1) 

Modelujemy wzrost zasiłku rodzinnego z kwot 

89/118/129 zł miesięcznie w zależności od wieku 

dziecka na 300 zł miesięcznie na dziecko bez 

względu na wiek. Modelujemy 33% waloryzację 

dodatków do zasiłku rodzinnego (zgodnie 

z wartością waloryzacji dodatku z tytułu 

kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego do 5 roku życia z 11.2015 r.) 

„Świadczenie pielęgnacyjne dla wszystkich 

opiekunów osób niezdolnych do 

samodzielnej egzystencji bez względu na 

wiek.” (1) 

Modelujemy przyznawanie świadczeń 

pielęgnacyjnych dla opiekunów osób 

niepełnosprawnych bez względu wiek 

wystąpienia niepełnosprawności. 

Źródło: (1) Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni (2015). Program wyborczy.  
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Z2.7 Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15 

Szczecin, dn. 02.10.2015 r. 

Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA 

ul. Królowej Korony Polskiej 25/303 

70-486 Szczecin 

tel./fax 91-831-40-29 

www.cenea.org.pl 

admin@cenea.org.pl 

 

 Komitet Wyborczy  

Wyborców Kukiz'15 

ul. Barlickiego 28 

50-324 Wrocław 

 

Szanowni Państwo, 

 

od początku 2015 roku Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA publikuje analizy przedwyborcze 

w ramach programu „Obywatele dla demokracji” wdrożonego przez Fundację Batorego 

i finansowanego z Funduszy EOG. W maju analitycy CenEA opublikowali Raport „Przedwyborcze 

miliardy: jak je wydać i skąd je wziąć” prezentujący szeroką gamę możliwości zmian w systemie 

podatkowo-świadczeniowym oraz ich całkowite konsekwencje dla sektora finansów publicznych 

i gospodarstw domowych. We wrześniu CenEA przedstawiło Raport „Dwie kadencje w polityce 

podatkowo-świadczeniowej: programy wyborcze i ich realizacja w latach 2007-2015” opisujący 

konsekwencje polityki podatkowo-świadczeniowej prowadzonej w czasie ostatnich dwóch kadencji 

Sejmu. Obecnie CenEA przygotowuje kolejny Raport „Wybory Parlamentarne 2015: kto zyska, kto 

straci i ile to będzie kosztowało?”, którego celem jest przedstawienie konsekwencji zmian w systemie 

podatkowo-świadczeniowym proponowanych przez poszczególne partie polityczne w bieżącej 

kampanii wyborczej. Analizy obejmują efekty deklaracji z punktu widzenia bilansu sektora finansów 

publicznych oraz dochodów gospodarstw domowych. Publikacja planowana jest na 13.10.2015 r., aby 

wnioski z Raportu mogły zostać uwzględnione w przedwyborczej debacie.  

 

Dla rzetelnego odzwierciedlenia konsekwencji rozwiązań proponowanych przez komitety wyborcze 

konieczne jest przypisanie reformowanym elementom systemu konkretnych wartości. W związku z tym 

zwracamy się do Państwa z prośbą o doprecyzowanie części deklaracji zawartych w Państwa programie 

wyborczym, przedstawionych na stronie internetowej lub w innych, publicznie dostępnych materiałach 

informacyjnych, do których udało nam się dotrzeć, i weryfikację przyjętych przez nas na ich podstawie 

założeń. Do niniejszego listu załączamy zestawienie cytatów pochodzących z wyżej wymienionych 

materiałów dotyczących proponowanych zmian w ramach polityki podatkowo-świadczeniowej, które 

mamy możliwość wysymulować, oraz przyjętych w oparciu o nie założeń. Jeśli nasza interpretacja 

reform czy wartości przyjęte przez nas do symulacji niedokładnie odzwierciedlają Państwa propozycje 

lub nasza lista jest niepełna, prosimy o pilny kontakt do dnia 07.10.2015 r. mailowo na adres 

admin@cenea.org.pl lub telefonicznie pod numerem 91-831-40-29. 

W razie braku kontaktu publikowane analizy oparte będą o przyjęte poniżej założenia.  

 

Z poważaniem, 

 

Dr hab. Michał Myck 

Dyrektor CenEA 

 

Kopia listu wysłana drogą elektroniczną na adres: aleksandra.ziolkowska@ruchkukiza.pl 

 

http://www.cenea.org.pl/
mailto:admin@cenea.org.pl
mailto:aleksandra.ziolkowska@ruchkukiza.pl
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Modelowane zmiany na podstawie propozycji Komitetu Wyborczego Kukiz'15 

Zaproponowana zmiana Interpretacja CenEA 

„Roczny system przejściowy: Wprowadzenie 

na wzór brytyjski Inteligentnej Kwoty Wolnej 

od PIT w wysokości 10 tys. zł. Kwota wolna 

maleje o 1 zł na każde 2 zł dochodu powyżej II 

progu skali podatkowej.” (1) 

Modelujemy wprowadzenie kwoty wolnej od 

podatku w wysokości 10 000 zł zamiast 3091 zł 

rocznie. W przypadku gdy dochody podatnika 

przekroczą próg 85 528 zł rocznie, kwota wolna 

jest pomniejszana o 1 zł na każde 2 zł dochodu 

przekraczającego próg. 

„Docelowy system: Całkowita likwidacja 

podatku PIT; Zastąpienie kilku składek ZUS 

i NFZ jedną płatnością na Fundusz Płac” (1) 

Modelujemy likwidację podatku PIT oraz 

połączenie  składek ZUS i NFZ w jedną składkę. 

„Roczny system przejściowy: Wprowadzenie 

na wzór brytyjski liniowego 5% VAT na 

produkty pierwszej potrzeby: leki, żywność, 

ubranka dla dzieci, komunikację miejską i 

kolejową, dostęp do prasy.” (1) 

Modelujemy wprowadzenie stawki VAT  

w wysokości 5% na towary i usługi objęte 

kategoriami COICOP 011, 031231, 031232, 

031233, 061101, 073111, 073121, 073210, 

095211, 095221. 

„Docelowy system: Wprowadzenie liniowego 

0% VAT na produkty pierwszej potrzeby.” (1) 

Modelujemy wprowadzenie stawki VAT  

w wysokości 0% na w. w. towary i usługi.  

Źródło: (1) Strategia zmiany. Kukiz’15. Potrafisz Polsko! 
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Z2.8 Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 

Szczecin, dn. 02.10.2015 r. 

Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA 

ul. Królowej Korony Polskiej 25/303 

70-486 Szczecin 

tel./fax 91-831-40-29 

www.cenea.org.pl 

admin@cenea.org.pl 

 

 Komitet Wyborczy 

Nowoczesna Ryszarda Petru  

ul. Mokotowska 35 

00-560 Warszawa 

 

Szanowni Państwo, 

 

od początku 2015 roku Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA publikuje analizy przedwyborcze 

w ramach programu „Obywatele dla demokracji” wdrożonego przez Fundację Batorego 

i finansowanego z Funduszy EOG. W maju analitycy CenEA opublikowali Raport „Przedwyborcze 

miliardy: jak je wydać i skąd je wziąć” prezentujący szeroką gamę możliwości zmian w systemie 

podatkowo-świadczeniowym oraz ich całkowite konsekwencje dla sektora finansów publicznych 

i gospodarstw domowych. We wrześniu CenEA przedstawiło Raport „Dwie kadencje w polityce 

podatkowo-świadczeniowej: programy wyborcze i ich realizacja w latach 2007-2015” opisujący 

konsekwencje polityki podatkowo-świadczeniowej prowadzonej w czasie ostatnich dwóch kadencji 

Sejmu. Obecnie CenEA przygotowuje kolejny Raport „Wybory Parlamentarne 2015: kto zyska, kto 

straci i ile to będzie kosztowało?”, którego celem jest przedstawienie konsekwencji zmian w systemie 

podatkowo-świadczeniowym proponowanych przez poszczególne partie polityczne w bieżącej 

kampanii wyborczej. Analizy obejmują efekty deklaracji z punktu widzenia bilansu sektora finansów 

publicznych oraz dochodów gospodarstw domowych. Publikacja planowana jest na 13.10.2015 r., aby 

wnioski z Raportu mogły zostać uwzględnione w przedwyborczej debacie.  

 

Dla rzetelnego odzwierciedlenia konsekwencji rozwiązań proponowanych przez komitety wyborcze 

konieczne jest przypisanie reformowanym elementom systemu konkretnych wartości. W związku z tym 

zwracamy się do Państwa z prośbą o doprecyzowanie części deklaracji zawartych w Państwa programie 

wyborczym, przedstawionych na stronie internetowej lub w innych, publicznie dostępnych materiałach 

informacyjnych, do których udało nam się dotrzeć, i weryfikację przyjętych przez nas na ich podstawie 

założeń. Do niniejszego listu załączamy zestawienie cytatów pochodzących z wyżej wymienionych 

materiałów dotyczących proponowanych zmian w ramach polityki podatkowo-świadczeniowej, które 

mamy możliwość wysymulować, oraz przyjętych w oparciu o nie założeń. Jeśli nasza interpretacja 

reform czy wartości przyjęte przez nas do symulacji niedokładnie odzwierciedlają Państwa propozycje 

lub nasza lista jest niepełna, prosimy o pilny kontakt do dnia 07.10.2015 r. mailowo na adres 

admin@cenea.org.pl lub telefonicznie pod numerem 91-831-40-29. 

W razie braku kontaktu publikowane analizy oparte będą o przyjęte poniżej założenia.  

 

Z poważaniem, 

 

Dr hab. Michał Myck 

Dyrektor CenEA 

 

Kopia listu wysłana drogą elektroniczną na adres: info@nowoczesnapl.org 

 

http://www.cenea.org.pl/
mailto:admin@cenea.org.pl
mailto:info@nowoczesnapl.org
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Modelowane zmiany na podstawie propozycji Komitetu Wyborczego Nowoczesna Ryszarda 

Petru 

Zaproponowana zmiana Interpretacja CenEA 

„Jednolita stawka podatkowa 

16% dla CIT, PIT i VAT” (1) 

Modelujemy wprowadzenie jednolitej 16% stawki podatku PIT 

bez względu na dochód dla osób obecnie rozliczających się 

według skali podatkowej lub podatku liniowego. 

Równocześnie likwidujemy kwotę wolną od podatku, koszty 

uzyskania przychodu, ulgę podatkową na dzieci oraz 

możliwość wspólnego rozliczenia małżonków.  

Modelujemy wprowadzenie jednolitej 16% stawki podatku 

VAT zamiast obecnych stawek 5%, 8% i 23%.  

Źródło: (1) KWW Nowoczesna Ryszarda Petru, Kongres Programowy: Nowoczesna Gospodarka z dn. 19.09.2015 

r. 

 

 

 


