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Powszechny Bezwarunkowy Dochód Podstawowy 
w zasięgu nie tylko politycznej myśli, lecz i społecznej ręki 

 
 

Studium o BDP i synteza jego przesłania 
 

Studium o BDP  odsłaniam istotę Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego z perspektywy  wartości 
pracy według materialistycznej filozofii i ekonomii politycznej K. Marksa.   Zrozumienie BDP jako 
prawo pracownika a szerzej społeczeństwa do wartości dodatkowej pracy społecznej jest to aport 
poznawczy i polityczny w pojmowaniu problematyki wykluczenia społecznego właściwego 
kapitalistycznemu systemowi produkcji i podziału. Myśl burżuazyjnej ekonomii politycznej nie uznaje 
wartości pracy w kategoriach innych niż cena rynkowa pracy. Wartość dodatkowa pracy, której 
zawłaszczenie przez kapitalistę umożliwia reprodukcję i akumulację kapitału nie istnienie dla 
zwulgaryzowanej myśli ideologów kapitalistycznego sposobu produkcji. W przedstawionej analizie o 
BDP obnażam to oportunistyczne myślenie polityczne zakładające ignorancję  pracowników i ludu o 
swoim położeniu względem prywatnego kapitału. 
 
Dotychczasowe przedstawienia idei BDP  na ogół zredukują jego istotę do sfery polityki socjalnej 
państwa kapitalistycznego. Przedstawione natomiast podejście analityczne pozwala rozumieć BDP 
jako  narzędzie polityczne przeciwdziałające przyczynom wykluczenia społecznoekonomicznego 
reprodukcji kapitału. BDP to idea, która przezwycięża kapitalistyczne koncepcje socjalliberalnego 
państwa pomocowego czy socjaldemokratycznego państwa opiekuńczego. Przy idei BDP mamy do 
czynienia z nową jakością polityczną stosunków ekonomicznych, określającą wizję państwa 
społecznego. Państwa uznającego prawo człowieka do wartości swojej pracy.  
 
BDP to nie łaskawe świadczenie pieniężne programów socjalnych państwa, które w swoim anty 
demokratycznym założeniu o prymacie kapitału nad istotą społeczną legitymizują rozwarstwienie i 
koncentrację dochodów spowodowane przez ustrój ekonomiczny. BDP to wolnościowa idea 
pozbawienia kapitału bezwzględnej mocy eksploatacji pracy i wykluczenia społecznego. To polityczne 
narzędzie demokratyzacji kapitału. 
 
Niniejszym artykułem przedstawiam syntezę kompleksowego Studium w świetle polskich realiów 
społecznych i ekonomicznych. Wprowadzam kryterium wartości BDP i metodologię jego ustalenia. 
Określam wysokość BDP w warunkach polskich.  Dowodzę, że wprowadzenie w życie BDP jest  
finansowo możliwe, wskazując przy tym kierunki integralnej reformy systemu fiskalnego. Praca 
stanowi przyczynek do debaty społecznej o BDP i społecznoekonomiczną alternatywę ustrojową, 
która tli się w jego sile emancypacyjnej.  

 
 

BDP 
W czym rzecz? 

 
Dyskusja o Bezwarunkowym Dochodzie Podstawowym (BDP) pasjonuje wielu i uświadamia o wadze 
społecznej i cywilizacyjnej jego idei i to zarówno w lewej, jak i prawej stronie spectrum idei 
politycznych.  
 
Udział dochodów z kapitału w wypracowanym bogactwie od starożytności dotąd jest wyższy od 
dochodów z pracy, która to bogactwo wytwarza1. Z narodzinami kapitalizmu to tendencja ustroju 
ekonomicznego, w którym władza kapitału wyznacza wymiar polityczny państwa. To genetyczne 
obciążenie systemu. Kapitalizm to ustrój oparty na antagonistycznej sprzeczności pomiędzy 
własnością prywatną kapitału i społecznym charakterze pracy. W takim historycznym układzie 
reprodukcja kapitału może mieć miejsce tylko kosztem pracy. To ustrojowy paradoks wskazujący na 
strukturalną przesłankę destrukcyjnej spirali kryzysów systemu, bowiem kapitał musi podcinać gałąź, 
na której siedzi. Wraz ze spadkiem udziału płac w produkcie narodowym powiększa się strefa ludzi 
wykluczonych, żyjących na pograniczu minimum egzystencji (ME) bez gwarancji, pomimo pracy, 
trwałego podnoszenia stopy życiowej. Rzeczywistość jest nieubłagana. System karmi się ludzkim 
życiem.  
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BDP stanowi zasadnicze wyzwanie polityczne dla świata życiodajnej pracy i całego społeczeństwa. 
Coraz więcej ludzi uświadamia sobie, że to idea wyzwalająca człowieka od narzuconego przez kapitał 
przymusu najemnej pracy zarobkowej. Stawiając na BDP nie ograniczamy się do walki o podwyżki 
płac, kwoty wolne od podatku, większe emerytury, czy większe świadczenia socjalne. Ubiegamy się o 
uspołecznienie wartości pracy, która zabezpieczy wszystkich przed życiem w wykluczeniu i ubóstwie. 
W tym droga do ukoronowania tej walki zwycięstwem równouprawnienia ekonomicznego i 
zrównoważenia społecznego. 
 
BDP to krok w demokratycznej negacji władzy kapitału nad ludźmi. Stanie się zbędny przy 
ostatecznym podporządkowaniu reprodukcji materialnej życia jego wymiarowi społecznemu, w którym 
przejście od ekonomii pieniądza i kapitału do ekonomii pracy i zasobów jest warunkiem koniecznym 
dla wpasowania się w kosmiczny żywot ziemi. 
 
BDP to nieuchronny cywilizacyjny postęp na drodze mającego miejsce wejścia ludzkości w obszary 
postkapitalizmu. W obszary uspołecznienia kapitału. Wprowadzenie BDP to wygrana w przestrzeni 
politycznej, ekonomicznej i kulturowej, która podminuje ideologiczną hegemonię kapitału, by stworzyć 
podwaliny demokratycznej alternatywy ustrojowej. 
 
BDP to projekt emancypacyjny w walce o demokratyzację kapitału w Europie. Każde strukturalne 
popchnięcie systemu kapitalistycznego na tej drodze to awans w kierunku wyzwolenia pozytywnego 
od homo economicus do człowieka jako istoty społecznej. To milowy krok w kierunku przetrwania i 
rozwoju gatunku w przezwyciężeniu wstecznej konstrukcji ustroju kapitalistycznego. 

 
Czym jest BDP? 

 
BDP jest bezwarunkowym dochodem, który państwo przyznaje wszystkim indywidualnie od urodzenia 
do śmierci. Z tego względu jest uniwersalnym dochodem, który przysługuje każdemu/ej niezależnie od 
posiadania lub nie dochodów z pracy zarobkowej  czy innych źródeł. Jego celem jest trwałe 
zabezpieczenie każdej istoty ludzkiej przed życiem poniżej minimum egzystencji (ME). 
 
BDP posiada bogaty dorobek poznawczy i badawczy nie tylko w Europie. Współczesna debata wokół 
niej przedstawia kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej dowodzące potrzebę, możliwości 
zastosowania i funkcjonowania BDP. Jest to idea jednak, która w tradycyjnym ujęciu działa w sferze 
redystrybucji dochodów. Z perspektywy poznawczej, którą przedstawiam BDP nie sprowadza się do 
tego poziomu podziału. BDP zmienia oblicza społecznoekonomicznych stosunków kapitalistycznych, 
gdyż jego istota, wbrew przekonaniom teoretyków i praktyków będących za lub przeciw idei BDP, 
rozstrzyga się w sferze produkcji. 
 
BDP zasadza się na sferze stosunków produkcji, co czyni go dochodem społecznym, stanowiącym 
prawo obywatela do produktu pracy. Z tej racji nie stanowi świadczenia socjalnego. Nie posiada, więc 
znamion „prawa roszczeniowego” w sensie, jak to uważa konwencjonalne pojęcie polityki socjalnej2. 
Ponieważ to dochód, który nie podlega uznaniowości instytucji pomocy socjalnej, ani 
uwarunkowaniom dochodowym lub politycznym, by został przyznawany. Z tego tytułu w odróżnieniu of 
filozofii pomocy socjalnej państwa BDP jest dochodem wyzwalającym człowieka i nieuwłaczającym 
jego godności jako beneficjenta.  
 
Istota społecznoekonomiczna BDP polega na demokratycznym przechwyceniu wartości dodatkowej 
pracy wypracowanej przez pracowników i jej bezwarunkowym zwrocie wytwórcom i społeczeństwu. To 
wartość, która w sposób nieuprawniony jest zawłaszczana przez posiadaczy kapitału. Pracownik 
pozostający najemną siłą roboczą na usłudze kapitalisty (posiadaczy kapitału produkcyjnego i 
finansowego) wytwarza wartość produktu, która wystarcza dla prostej reprodukcji swojej siły roboczej. 
Jednakże nie zatrzyma produkcji w tym miejscu, lecz dalej popracuje przez kilka godzin dnia 
roboczego i wytwarza wartość ponad tę podstawową. W polskim świecie pracy jest to średnio relacja 
1/3 do 2/3 wartości. Zawłaszczanie i przepoczwarzanie 2/3 wartości dodatkowej wytwarzanej przez 
pracownika w zysk kapitalisty stanowi o koncentracji dochodów i prywatnej akumulacji kapitału. 
Rozwarstwienie dochodowe i koncentracja dochodów leży u podłoża wykluczającej akumulacji 
kapitalistycznej.   BDP to przyczynek do wyzwolenia człowieka pracy ze stosunku eksploatacji 
najemnej pracy zarobkowej. Przyczynek do demokratyzacji stosunków produkcji i podziału w 
społeczeństwie.  
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BDP wprowadza nie tylko pojęciowe, lecz i faktyczne zróżnicowanie pomiędzy pracą a zatrudnieniem. 
To dochód, który czyni uczestników rynku pracy, pracodawców i pracowników, bardziej równymi 
stronami w umowie społecznej, jaką powinny być stosunek pracy, bowiem daje odpowiednią siłę 
przetargową najsłabszej stronie tej umowy.   To dochód, który zapewniając ME sprzyja rozwojowi 
twórczego potencjału pracy obywateli bez przymusu zatrudnienia się lub zatrudnienia na warunkach 
urągających wartościowaniom własnych zdolności i możliwości wytwórczych czy zarabiania na życie 
wbrew własnej godności i moralności obyczajowej. Z drugiej zaś strony, BDP sprzyja polityce pełnego 
zatrudnienia, ponieważ armia bezrobotnych zdanych na rynek pracy przestaje być narzędziem 
opłacalnego ograniczenia podaży pracy przez kapitalistów/pracodawców, a jednocześnie stanowi 
najbardziej pożądany dla gospodarki popyt, bo stały i efektywny.   
 

Czym nie jest BDP! 
 
BDP nie jest dochodem w sensie ekonomii kapitału. BDP to dochód w rozumieniu ekonomii 
społecznej, albowiem wyprowadzony jest z wartości dodatkowej niezapłaconej pracownikom przez 
posiadaczy kapitału. Na podstawie tego społecznoekonomicznego fundamentu koncepcja BDP 
przyjmuje ideę prawa człowieka do bezwarunkowego udziału w produkcie pracy, co czyni go 
uniwersalnym dochodem społecznym. BDP nie jest zatem minimalnym dochodem 
gwarantowanym/życiowym (GMŻ) bazującym na idei warunkowych świadczeń pieniężnych państwa 
lub prywatnych podmiotów gospodarczych i przez to pozostającym ostatecznie w funkcji 
merkantylnego rynku pracy3.  
 
BDP nie jest w szczególności „negatywnym podatkiem dochodowym” (NIT z angielskiego) 
odpowiadającym liberalnej koncepcji politycznej o minimalnym dochodzie gwarantowanym. NIT to 
idea, która zrobiła karierę w burżuazyjnej teorii ekonomii liberalnej i praktyce politycznej 
kapitalistycznych właścicieli szukających odpowiedzi na ekstremalne skutki społeczne wywołane 
koncentracją dochodów i wykluczającą akumulacją kapitału. Niezdolność ustroju prywatnej gospodarki 
uchodzącej za wolnorynkową do zapewnienia pełnego zatrudnienia i odpowiedniego wynagradzania 
za pracę wpycha coraz więcej ludzi w przestrzeń chronicznego wykluczenia ekonomicznego i 
ubóstwa. Pomimo że jest to idea wywodząca się z myśli liberalnej XIX w., to neoliberałowie z M. 
Friedmanem na czele uciekają do przodu i wymyślają współczesny „podatek odwrotny”: płaci się 
podatnikowi różnicę pomiędzy realnym dochodem a ustalonym minimum dochodowym, stąd miano 
podatku negatywnego. 
 
GMŻ z którym wiąże się idea „podatku odwrotnego” nie jest dochodem uniwersalnym. „Podatek 
odwrotny” przysługuje osobom zatrudniającym się i tylko takim osobom. Dostają go w miarę, jak nie 
mają dostępu lub nie osiągają dochodów zapewniających ustalone minimum. Jest to dochód 
uzależniony od rynku pracy i przez to uwarunkowany pracą zarobkową. Filozofia „podatku 
odwrotnego” jest próbą zapobieżenia śmierci człowieka pracy najemnej, niezbędnej kapitalistycznemu 
sposobowi produkcji. Jego konstrukcja nie zapobiega koncentracji dochodów ani kapitału, możliwej 
dzięki polityce negatywnych transferów liberalnego systemu fiskalnego i wyobcowanego ustroju 
finansowego4. 
 

Dlaczego BDP? 
 
BDP wskazuje na niezdolność ustroju gospodarki wolnorynkowej i własności prywatnej do 
systemowego gwarantowania warunku materialnego minimum egzystencji wszystkim. Dzieje się tak 
nie z powodu niedoboru dóbr, lecz niedostępności do nich zarówno w gospodarkach rozwiniętych, jak 
i niedorozwiniętych. Brak źródeł dochodów lub niewystarczające dochody wyklucza z rynku 
konsumpcji w Polsce ponad 20% ludności żyjącej w warunkach krytycznego ubóstwa, a dodatkowych 
50% skazuje do stanu subkonsumpcji na pograniczu ME. Tymczasem produkt krajowy brutto per 
capita wynosi ok. 8 tys. zł miesięcznie. Rozwarstwienie dochodowe i skala koncentracji pozbawiają 
odpowiednich dochodów ok. 70% ludzi pracy i ich rodzin. 
 
BDP więc to nie darowizna państwa, lecz prawo człowieka do odpowiedniego udziału w produkcie 
wytwarzanym przez społeczeństwo. BDP jest czynnikiem równości i sprawiedliwości społecznej 
wynikającej nie z uznaniowości pomocy państwa, lecz z demokratyzacji podziału produkt pracy, czyli 
materialnego bogactwa narodu. BDP umożliwia zrównoważenie przepływu dochodów oraz 
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przeciwdziałanie patologicznym gospodarczo i społecznie tendencjom koncentracji kapitału, która 
stała się nierozerwalną cechą ustroju prywatnej gospodarki wolnorynkowej. Przy takich patologiach 
systemu BDP to szczepienie pracy przeciwko kapitałowi.  
 
W wymiarze ekonomii politycznej BDP to przejście od ekonomii kapitału do ekonomii pracy. W 
wymiarze etyki pracy to przejście od pseudo etosu najemnej pracy zarobkowej do społecznej kultury 
pracy. Praca to wolne angażowanie potencjału wytwórczego człowieka, a nie przymus zarobkowego 
zatrudnienia pod dyktando posiadaczy kapitału i merkantylnego rynku pracy.  W posiadanie kapitału 
wejść może w kapitalizmie znikoma część społeczeństwa. Posiadanie ma miejsce na linii 
wywłaszczenia majątkowego i wykluczającej akumulacji kapitału. BDP to instrumentem walki z 
nieuleczalną w kapitalizmie tendencją koncentracji dochodów. BDP zatem to walka o demokrację 
pozostającą w przeciwstawnym biegunie z koncentracją dochodów i wykluczającej akumulacji 
kapitału5. 
 
BDP kończy z pojęciem i praktyką „pomagania biednym”, legitymizujące system wyzysku pracy i 
wykluczenia ekonomicznego ustroju kapitalistycznego. BDP to nowy paradygmat uczestniczenia 
dokonujący systemowego kroku ku demokratycznemu państwu dobrobytu społecznego, w którym 
czynnik ekonomiczny produkcji materialnej jest podporządkowany politycznemu czynnikowi 
reprodukcji społecznej. Jakość rozwoju stąd wynikająca stawia istotę społeczną ponad prawidłami 
prywatnej reprodukcji kapitału. BDP to przedkładanie filozofii humanizmu nad filozofię urynkowienia 
istoty społecznej, człowieka nad zysk.  
 

Kto korzysta z BDP? 
 
Na BDP zyska całe społeczeństwo. Albowiem wartości stanowiące o postępowej jakości cywilizacyjnej 
takie, jak egalitarność, wolność i solidarność przyświecają idei BDP. To pakt demokratyczny leżący u 
postaw państwa dobrobytu społecznego, gdzie jakość życia, zamożność i sprawiedliwość są mocno 
skorelowane ze sobą.  
 
Bezpośredni beneficjenci BDP to: bezrobotni, młodzież, woluntariusze, artyści, rodziny z jednym 
rodzicem, seniorzy, osoby niepełnosprawne, biedni pracujący w tym i na własny rachunek, ludzie 
zrzeszeni w organizacjach produkcyjnych ekonomii społecznej.  
 
Korzysta duch solidarności humanistycznej. Rozłożenie obciążenia podatkowego przy finansowaniu 
BDP sprawia, że najlepiej zarabiający dokładają do niego na rzecz najmniej zarabiających. Albowiem 
BDP to instrument zrównoważenia rozwarstwienia dochodowego. Zgodnie z przyjętymi założeniami i 
przeprowadzoną analizą w warunkach społecznoekonomicznych Polski najbardziej zarabiający 
stanowiący 3% pracujących i stojących na szczycie piramidy rozwarstwienia dochodowego, 9% 
będących średnio zamożną grupą społeczną i żyjących na poziomie MS, 14%  zajmujących górną 
warstwę ME staną się płatnikami netto BDP. Niżej usytuowani na piramidzie rozwarstwienia 
stanowiący 24% w dolnej warstwie ME ani zyska, ani tracie na dochodzie. Większość żyjących na 
pograniczu ME i MB oraz przy MB, to jest 50% pracujących (w tym będących na świadczeniach 
socjalnych) to odbiorcy netto BDP6. Solidarnościowa siła BDP to zadośćuczynienie nowej 
demokratycznej umowie społecznej. 
 
Korzysta demokracja, która ma się przyczynić do humanizacji stosunków społecznych i państwa.  
Systemowe skutki, które jest w stanie wywołać wprowadzenie BDP to: wysokie zdrowie 
psychospołeczne ludzi, niskie bezrobocie, wysokie płace z pracy zarobkowej, bardzo wysoka 
aktywność wytwórcza społeczeństwa, wysoka zdolność aktywnych zawodowo do wykorzystania nauki 
i postępu technicznego przez ludzi w różnorodnej gospodarce,  niskie prawdopodobieństwo 
bankructwa kraju z powodu wysokiej spójności społecznej, równomierność w dostępie do dóbr 
edukacyjnych i zdrowotnych.  
 

Emancypacyjna siła BDP 
 
BDP to otwarte pole do wolnościowego uczestniczenia ludzi w życiu społecznoekonomicznym. Oto 
sześć zasadniczych przymiotów, które stanowią o jego sile emancypacyjnej: 
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1. Dla klasy pracowniczej jest to zasadnicze zwiększenie siły przetargowej pracownika wobec 
kapitalistów/przedsiębiorców, tzw. pracodawców na rynku pracy. Nie musimy akceptować 
przymusu pracy opłacanej poniżej BDP. Znaczy to, iż BDP stwarza możliwość wyboru, 
nieprzystania na pracę zarobkową, która nie zabezpiecza nam życia poniżej realnego 
minimum egzystencji (ME), albowiem temu poziomowi życia odpowiada wysokość BDP. 

2. BDP warunkuje poziom płacy minimalnej (PM) będąc powszechnym dochodem społecznym 
niezależnym od rynku pracy. 

3. Jest to dochód, który nie wymaga segregowania ludzi według statusu społecznego 
wynikającego z posiadania,  niewystarczającego posiadania albo nieposiadania środków 
pieniężnych do życia, pochodzących od kapitalistycznego rynku pracy. Skoro jest to 
powszechny, niczym nieuwarunkowany dochód, stanowi o godności ludzkiej.  

4. Stanowi zabezpieczenie witalnego bytu materialnego jako przesłanki dalszej reprodukcji 
społecznej każdej istoty ludzkiej w warunkach odśrodkowej siły wykluczenia prywatnej 
gospodarki wolnorynkowej. Stwarza to psychologiczny pro wytwórczy komfort do 
nieprzymusowej pracy i przyczynia się jednocześnie do stabilizacji popytu niepodlegającego 
konsumpcji nakręconej przez walkę kapitalistów o zysk. 

5. Oznacza wyzwolenie potencjału twórczego człowieka, który nie podlega dyktatowi reprodukcji 
prywatnego kapitału. Wolność wyboru decyduje o rozwoju jednostki i społeczności. BDP 
przywraca wymiar kulturotwórczy społecznemu wykorzystaniu czasu. 

6. Stwarza możliwości wyjścia naprzeciw procesowi zmniejszenia zapotrzebowania na pracę 
ludzką z powodu awansu technologicznego w czynnościach produkcyjnych (dóbr czy usług). 

 
Pierwsze pięć przymiotów wyrażają niezdolność prywatnej gospodarki wolnorynkowej do 
gwarantowania powszechnego dostępu do pracy zarobkowej oraz do płac zapewniających pracującej 
większości i ich rodzinom życie na poziomie powyżej minimum egzystencji (ME). Uwzględniają fakt 
wykluczającego zawłaszczenia przez posiadaczy kapitału wartości pracy dodatkowej. Stawiają, zatem 
na niezależność ludzi od opresji kapitału i zniewolenia pracy najemnej. Stwarzają demokratyczne 
warunki równości społecznej. 
 
Koncepcja powszechności BDP nie jest arbitralnym założeniem sprawiedliwości społecznej. Bogactwo 
narodu nie stanowi bowiem wyłącznego rezultatu pracy zarobkowej, lecz wkład całego społeczeństwa. 
Praca niezarobkowa – chociażby ta dotycząca 30% kobiet pracujących w domu stanowiąca  40% 
nieopłacanej pracy na świecie7 lub rodzicielskich opiekunów dzieci niepełnoprawnych lub rzeszy 
woluntariuszy, etc - umożliwia funkcjonowanie społeczeństwa, gospodarki i samego państwa na wielu 
poziomach.  Wymiar jej wartości zerwie z uwarunkowaniami politycznymi ekonomii pieniądza 
prywatnej gospodarki rynkowej.   
 
Szósty przymiot natomiast przewiduje proces technicznego zastąpienia ludzkiej siły roboczej. To 
jednak czynnik, który nie przeciwdziała per se patologicznemu procesowi koncentracji dochodów i 
kapitału. Substytucyjność pomiędzy ludzką pracą a kapitałem produkcyjnym (inwestycjami w 
technologie, itp.) uważać należy za poprawną prawidłowość rozwoju, o ile przyczyni się do wyzwolenia 
człowieka od pracy pod przymusem reprodukcji prywatnego kapitału. 
 
Dostęp do dóbr jednak stał się funkcją pieniądza, a nie technologicznych zdolności produkcyjnych sił 
wytwórczych. Deficyt inwestycyjny w sektorze przemysłu rolno-spożywczego w Afryce oszacowany 
przez FAO na 40 mld dolarów rocznie leży u podstaw głodu na kontynencie. Ta suma pieniędzy 
stanowi ułamek 800 mld dolarów, które USA wpompowały w uratowanie prywatnych banków w 2008 r. 
Mówimy o bankach zagarniających większość strumień dochodów na świecie i pozostających 
winowajcami wraz z Bankiem Centralnym USA (FED) powstałego kryzysu finansowego. W takich 
okolicznościach nasuwa się pytanie o rolę postępu technologicznego w warunkach prywatnej 
własności i kapitalistycznego sposobu produkcji i podziału. W jakim stopniu, nie mając 
bezpośredniego przełożenia na równość społeczną, awans technologiczny przyczynia się raczej do 
koncentracji bogactwa? Tendencje ostatnich dwustu lat rozwoju kapitalizmu wskazują na „rozwarcie 
nożyc” pomiędzy dochodami a awansem technologicznym. Mamy do czynienia ze wzrostem 
rozwarstwienia dochodowego przy jednoczesnym wykładniczym wzroście rozwoju technologicznego. 
 
Dla teorii natomiast ekonomii kapitału robotyzacja to nie mały problem, ponieważ w założeniu likwiduje 
źródło popytu (płace), który podtrzymuje kapitalistyczną konsumpcję. Co zrobić kiedy nie ma 
nominalnego podatnika? Czy droga robotyzacji nie prowadzi, zatem nieuchronnie do BDP? 
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Tymczasem obniżanie płac przez kapitał i chroniczne bezrobocie, a wynikające stąd wykluczenie i 
ubóstwo to pogłębiający się problem systemu politycznego, a nie stanu myśli technicznej. 
 

Orbita społecznoekonomiczna BDP 
 
Wprowadzenie BDP tworzy orbitę współzależnych zdarzeń i zachowań, które katalizują ruch od 
wykluczenia do równości. BDP jest w stanie wyzwalać społeczny potencjał wytwórczy i szeroko 
rozumianą aktywność gospodarczą ludzi. BDP kreuje dynamikę społecznoekonomiczną poprzez 
zapewnienie trwałego popytu konsumpcyjnego i sprzyjanie pracy kulturotwórczej niewymuszanej 
przez rynkowy wzrost gospodarczy. Jest to przyczynek do nowej jakości sposobu produkcji i podziału 
idącej w kierunku wypełnienia demokratyczną treścią martwej litery Konstytucji o społecznej 
gospodarce rynkowej. 
 
BDP wyznacza nową jakość polityczną w przeciwdziałaniu wykluczeniu i ubóstwu. Rozwój człowieka 
nie polega na biernym spożywaniu chleba bez wolności wyboru. Jeżeli rozszerzenie możliwości 
wyboru stanowi o upodmiotowieniu człowieka, jako istoty społecznej, to wykluczenie i ubóstwo 
oznaczają pozbawienie możliwości wyborów człowieka wobec najbardziej podstawowych opcji 
rozwoju. Postępowy Wskaźnik Ubóstwa Społecznego (Human Poverty Index - HPI) ujmuje nie 
ilościowy, lecz jakościowy wymiar walki z wykluczeniem i ubóstwem. HPI przyjmuje możliwość wyboru 
człowieka, jako warunek społecznego uczestniczenia. Człowiek nie rozwinie potencjału społecznego, 
jeżeli walka o podstawowy byt materialny pochłania całą aktywność życiową i to tym bardziej, gdy 
walka ludzi o byt ma miejsce w warunkach, w których obecny rozwój sił wytwórczych przyczynia się do 
sztucznego kryzysu nadprodukcji, spowodowanego przez ekonomię pieniądza.  Wymiar polityczny jest 
czytelny. Mówimy o zapewnieniu fundamentu demokracji, wolności jednostki i społeczeństwa. 
 
BDP stanowi decydujący czynnik w systemowym spłaszczeniu piramidy rozwarstwienia 
dochodowego. Wprowadzenie BDP doprowadza do strukturalnego zmniejszenia współczynnika GINI, 
miernika rozwarstwienia dochodowego (wartość 1, to jeden bierze wszystko, a wartość 0, to wszyscy 
po równo). Przy transformacji kapitalistycznej w Polsce GINI wyskoczył z poziomu 0.2  w 1989 r. do 
0.33  w 2012 r. Koncentracja dochodów stała się cechą ustroju społecznoekonomicznego. Przy 
wprowadzeniu BDP w Polsce współczynnik GINI zmniejszyłby się, jak oszacuję,  do poziomu krajów 
skandynawskich (ok. 0,24)8.  
 
Korelacja pomiędzy współczynnikiem GINI a BDP nie jest czystym technicznym stosunkiem. Wbrew 
argumentom negatywnie nastawionych do BDP nurtów lewicowych, jakoby to dochód obojętny na 
problem wyzysku (M. Husson et al.)9, należy podkreślić, iż relacja pomiędzy GINI a stopą wyzysku jest 
wprost proporcjonalna. Im mniejsze rozwarstwienie dochodowe, tym mniejszy stopień zawłaszczenia 
przez kapitalistę wartości dodatkowej pracy. Z tego wynika, że BDP stanowi czynnik jednoznacznie 
wpływający na zmniejszenie stopy wyzysku. BDP gwarantuje taki podstawowy poziom dochodów, 
przy którym GINI uniezależnia się zarówno od prymatu zysku nad płacą, jak i od warunkowej 
uznaniowości polityki socjalnej państwa pomocowego. W Polsce płace rosną o wiele wolniej niż 
wydajność pracy10, a wydatki publiczne państwa na cele socjalne pozostają na niskim niezmienionym 
poziomie od przeszło 10 lat (20% PKB). 
 
BDP nie można zdefiniować, ani oszacować poza ujęciem miary rozwoju ludzkiego (HDI). Wpływ BDP 
na HDI, jest istotny. Korelacja pozytywna pomiędzy niskim GINI a wysokim HDI wskazuje na 
egalitaryzm społeczny, jako czynnik zrównoważonego rozwoju ludzkiego. Wyczerpujące badania 
socjologiczne i społecznoekonomiczne przedstawiają korzyści egalitaryzmu społecznego i jego wpływ 
na postęp cywilizacyjny. 
 
HDI przyjmuje trzy zasadnicze czynniki składowe, mianowicie: długość życia w dobrym zdrowiu, 
poziom edukacji oraz godny poziom bytu materialnego uzależnionego od poziomu dochodów. 
Bezwzględna waga dochodów ludzi i gospodarstw domowych w HDI zmniejsza się przy wzroście 
inwestycji państwa w rozwój społeczny. HDI może wykazać natomiast wysoki poziom w wyniku 
wysokiego dochodu per capita bez realnego wpływu na kondycję społeczną11. Wysoki HDI Polski 
wynoszący ok. 83% kontrastuje z wysokim rozwarstwieniem dochodowym i wynikającą stąd 
postępującą pauperyzacją społeczną, którą pogarsza upadający system zdrowia z powodu procesów 
jej komercjalizacji i reprywatyzacji. To warunkowanie rzutuje na sposób finansowania BDP, albowiem 
nie może ono się odbyć kosztem wydatków na służbę zdrowia i edukację. 
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W poszukiwaniu Minimum Egzystencji (ME) dla BDP 

 
BDP nie jest zmienną losową, lecz dochodem mającym zabezpieczyć każdą istotę ludzką przed 
życiem poniżej ME. Jego wymiar ilościowy nabiera więc znaczenia społecznego, gdyż bierze pod 
uwagę cenę dóbr i usług niezbędnych do utrzymania podstawowego poziomu życia gospodarstw 
domowych, jedno lub wieloosobowych. Wymiar jakościowy ME odzwierciedla wymóg Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka stwierdzającej w Artykule nr 25, że:  

 
„Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego 
rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską i konieczne 
świadczenia socjalne oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, 
niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub utraty środków do życia na skutek innych 
okoliczności od niego niezależnych”.  

 
Założenia naszych badań o BDP nie przyjmują więc oficjalnych informacji instytucjonalno-rządowych, 
lecz urealniony wymiar potrzeb ME w Polsce. Polski Instytut Płac i Spraw Socjalnych (IPiSS), którego 
badania i ustalenia w tym zakresie stanowią wytyczne dla polityki socjalnej rządów RP, utrzymuje 
daleko idące niedoszacowanie wartości tych potrzeb. Koncepcja oszacowania IPiSS wynika z 
określenia koszyka dóbr, który miałby zaspokoić te potrzeby. Wysoka nuta subiektywizmu, co do 
kryterium wybieralności dóbr do koszyka, jednocześnie bez obiektywnego korelowania potrzeb z 
wymogami ludzkiej reprodukcji rozszerzonej, czynią tę metodę wysoce nierzetelnym źródłem wiedzy o 
problemie.  
 
Urealnienie natomiast potrzeb, w kontekście określenia minimalnych wymogów prostej reprodukcji 
ludzkiej na poziomie minimum biologicznego (MB), pozwala na zobiektywizowanie dalszych potrzeb 
bytowo-społecznych12. MB to stan potrzeb wyznaczony przez najniższy poziom niezbędnych 
wydatków na wyżywienie rodziny lub indywidualnych osób (przy uwzględnieniu wydatków na energię 
potrzebną do przygotowania potraw). 
 
Merytoryczne i metodologiczne założenia analizy zawartej w Studium o BDP przyjmują ME jako 
społecznoekonomiczne kryterium zdeterminowania wartości BDP. Jest to kluczowy problem, 
albowiem jego rozwiązanie nawet w najbardziej awansowanych badaniach w Europie sprowadza się 
do przyjęcia normatywnego ustawowego minimum ustalonego przez administracje państwowe. Są to 
progi dochodowe, które odbiegają od realnych uwarunkowań stanów ubóstwa w społeczeństwie. 
Przypadek Polski, jak wykażę, stanowi dobitny tego przykład13. Ustalanie wysokości BDP zmusza nas 
do określenia ME oraz jego wymiaru dochodowego. 
 
Oszacowanie wysokości kosztów życia przy ME przeprowadza się na podstawie urealnionych kosztów 
utrzymania dla poziomu minimum biologicznego. Będą one wielokrotnością wartości MB, 
odpowiadającej w Polsce 1938 zł (brutto)14 dla gospodarstwa domowego 2+2. Jaka to wielokrotność? 
Dla zobiektywizowania tej wielokrotności w przyjętej metodzie w Studium o BDP wyprowadzenie 
wartości ME (i MS) opieram na międzynarodowych wskazówkach (UNDP, OECD, Eurostat) 
ustalających poziom płacy, który może zaspokoić humanitarny standard życia oraz standard 
cywilizacyjny.  
 
W oszacowaniu średniego poziomu dochodów zapewniających ME jako humanitarny standard życia 
posługujemy się nie płacą średnią, lecz medianą płac. Jest to miara średniego dochodu wykluczająca 
deformację jego wartości spowodowaną przez skrajne dochody przyjęte w obliczeniu średniej płacy. 
W czasie, gdy oficjalna średnia płaca w kraju jest określona na poziomie 3783 zł (2014 r.), w 
rzeczywistości średnia dla 97% pracujących, obliczona według deklaracji podatkowych, wynosi 2195 
zł, przy czym 70% pracujących otrzymuje miesięcznie płacę ok. 1800 zł brutto, średnio biorąc. Wiąże 
się to z faktem, zgodnie z wartością mediany płac, iż 50% pracowników zarabia przeciętnie ok. 1780 zł 
brutto. W strefie pomiędzy średnią płacą a medianą znajduje się 3.3 mln pracowników, a 12.6 mln w 
strefie poniżej płacy minimalnej, w tym 1 mln z dochodami na przeżycie przy MB. 
 
Wskaźnik natomiast 50% wartości mediany płac jest przyjęty przez OECD (na bazie 
przeprowadzonych badań empirycznych) jako poziom dochodów pozwalających pokryć potrzeby na 
poziomie ME, powyżej linii względnego ubóstwa, dla krajów o gospodarkach uważanych za 



10 

 

Roberto Cobas Avivar Bezwarunkowy Dochód podstawowy Polska Sieć DP 

rozwinięte15. W naszej pracy przyjmujemy, że 50% mediany płac  to średni dochód, który zaspakaja 
potrzeby indywidualne przy MB, a jednocześnie zostawia jednostce konsumpcyjnej dochód 
rozporządzalny mogący pokryć dodatkowe podstawowe wydatki na pokrycie potrzeb ME. 
 
Prawidłowość powyższego założenia znajduje potwierdzenie w wynikach przeprowadzonej analizy. W 
warunkach Polski MB może być zaspokojone dochodem 485 zł/mies. na osobę. Przy czym osoba 
dysponowałaby jeszcze dochodem rozporządzalnym 1000 zł, który może być przeznaczony na 
zaspakajanie dodatkowych potrzeb podstawowych ME. Minimum egzystencji więc zapewnić można 
przy dochodzie będącym 50% mediany dla dorosłej osoby jako pełnej jednostki konsumpcyjnej oraz 
25% dla niepełnoletniej jako niepełnej jednostki konsumpcyjnej. 
 
W ustaleniu zaś wysokości dochodów zapewniających MS wprowadzamy  współczynnik ME/MB, który 
jako stosunek do mediany płac określa poziom dochodów mogących zaspokoić potrzeby tego 
minimum. 
 

Na podstawie przedstawionej metody osiągniemy wartości, które w odróżnieniu od podanych przez 
IPiSS - gdzie zredukowano poziom życia do dwóch kategorii, tj. minimum socjalne i minimum 
egzystencji - urealniają piramidę dochodową względem poziomów życia. Jest to piramida, której 
konstrukcja przyjmuje 4 poziomy życia: minimum biologiczne MB, minimum egzystencji ME, minimum 
społeczne MS oraz powyżej minimum społecznego. Spłaszczenie tej piramidy przy dwóch 
kategoriach, jak czynią czynniki instytucjonalno-rządowe zafałszuje realny obraz zarówno 
zróżnicowania dochodowego, jak i społecznego.  
 

Minimum egzystencji ME dla gospodarstwa domowego (2+2) w Polsce można zaspokoić dopiero przy 
dochodzie 3 razy większym od ustalonego przez IPiSS i przyjmowanego przez rząd w określeniu 
swojej polityki socjalnej. Gdy źródła instytucjonalno-rządowe podają wartość 1772 zł, jako dochód 
zapewniający minimum egzystencji, w rzeczywistości przyjmują poziom życia na pograniczu minimum 
biologicznego MB dla gospodarstwa domowego 2+2 rodziny pracowniczej. Jest to kategoria, która nie 
występuje w klasyfikacji poziomów życia przyjętej przez IPiSS i ośrodki polityki socjalnej rządu. 
Informacje podane i używane przez liberalne rządy o dochodach potrzebnych dla zapewnienia 
określonego poziomu życia stanowią jaskrawe wymazanie obrazu kondycji społecznej polskiego 
społeczeństwa.  
 

Jak wskazaliśmy, dochód zapewniający ME stanowi wielokrotność dochodu dla poziomu minimum 
biologicznego MB. Ta wielokrotność wskazuje na sumę dwa i pół razy większą (ME=2.5MB). Dla 
rodziny czteroosobowej tak obliczony dochód wynosi 4674 zł. Przyjmując klucz dystrybucji dochodu 
dla każdego dorosłego (jako pełnej jednostki konsumpcyjnej) mamy 1558 zł, a dla każdego nieletniego 
(jako niepełnej jednostki konsumpcyjnej) 779 zł. Są to ważne ustanowienia również, dlatego że rzutują 
rozstrzygająco na całkowity udział BDP w budżecie państwa.  
 

BDP w zasięgu postępowej myśli politycznej i społecznej ręki 
 

Wysokość BDP 
 

Wysokość BDP, tak jak mogliśmy się przekonać, nie jest przypadkową sumą. Jest to wartość 
określona w stosunku do urealnionych potrzeb poziomu życia przy minimum egzystencji ME, 
odpowiednio skorelowanych z dochodami zapewniającymi osiągnięcie tego poziomu.  
 

Wysokość BDP w polskich warunkach, ustalamy zatem po zaokrągleniu na poziomie 1600 zł dla 
każdej dorosłej osoby oraz 780 zł dla każdej niepełnoletniej. Są to analityczne wartości wyjściowe, 
gdyż przyjęte przy określonych założeniach społecznoekonomicznych. Przyjmujemy, że jest to 
wartość minimalna, która przy zmieniających się kosztach utrzymania lub zwiększeniu PKB per capita 
może ulec podwyższeniu. Jak łatwo się przekonać, całkowita wartość BDP nie jest prostym iloczynem 
1600 zł i liczby ludności kraju, lecz sumą będącą wyważonym udziałem w nim trzech grup populacji: 
ludzi w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym oraz poprodukcyjnym.  
 

Wyasygnowany przez państwo bezwarunkowy dochód netto w postaci BDP rzędu 3450 zł średnio dla 
gospodarstw domowych żyjących z dochodów pracowniczych (ok.70% pracowników) na pograniczu 
ME to przyczynek do radykalnej zmiany stanu i kondycji społecznej polskiego społeczeństwa.  
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Paradygmaty socjalliberalnego państwa pomocowego, czy socjaldemokratycznego państwa 
opiekuńczego, jako idee stojące za państwem kapitału, ulegają demistyfikacji, gdyż BDP stawia na 
ideę demokratycznego państwa dobrobytu społecznego. Ani pomocowość, ani opiekuńczość, 
połowiczne środki niewymierzające w przyczyny wykluczenia i biedy, lecz prawo do życia w 
społeczeństwie wolnych i sobie równych ludzi. Będąc w zasięgu finansowym państwa, tak jak 
wykażemy, BDP staje się realnym czynnikiem postępu społecznego. 
 

 
 

Finansowanie BDP 
 

Finansowanie BDP zakłada, że jest to dochód wypracowany przez gospodarkę realną i ma on pokryć 
potrzeby ME. Z tego wynikają cztery zasadnicze przesłanki racjonalności społecznoekonomicznej 
BDP. Mianowicie: 

 

 W założeniu masa pieniędzy w obiegu z powodu wprowadzenia BDP nie ulega zmianie, 
bowiem ani emisja pieniądza, ani wirtualne dźwignie rynku finansowego nie stanowią 
zasadniczo o jego finansowaniu. 

 Uruchomienie dodatkowego popytu w wyniku wprowadzenia BDP nie jest czynnikiem 
napędzającym produkcję zgodnie z logiką rynkowego wzrostu PKB, albowiem przy BDP 
mamy do czynienia z wydatkami większości beneficjentów na potrzeby minimum egzystencji. 
Oznacza to, że przy BDP poruszamy się w obszarze krańcowych skłonności do konsumpcji 
ludzi wykluczonych ekonomicznie. Ubodzy, bezrobotni, prekariusze, jak i rzesza wiecznie 
biednych pracujących żyją w kondycji pod konsumpcji. Każdy dodatkowy dochód jest 
wydawany na niezaspokojone potrzeby minimum egzystencji. Wydatkowanie nie jest tu 
funkcją konsumpcji nakręcanej przez konkurencję rynkową podmiotów gospodarczych w 
walce o największą kwotę zysku. Jest to racjonalny popyt efektywny będący stabilnym 
bodźcem dla gospodarki realnej - produkcji i zatrudnienia. Odróżnia się od popytu 
wygenerowanego przez krańcową skłonność do konsumpcji lepiej zarabiających lub 
usytuowanych na szczycie piramidy dochodowej, gdzie dodatkowe (krańcowe) dochody idą 
na dobra luksusowe lub na poszukiwanie zysków w gospodarce wirtualnej rynków 
finansowych. 

 Uruchomienie przez BDP popytu nie wywiera presji inflacyjnej. Nadprodukcja (nadwyżki 
towarowe rozwiniętych gospodarek UE lokowanych w krajowym rynku) i zdolność importowa 
kapitału zagranicznego dominującego nad gospodarką krajową oraz poziom 
niewykorzystanych mocy przerobowych aparatu wytwórczego kapitalistów (20%-30% 
zainstalowanego potencjału w okresie 2013 r. / 2014 r.)16 stanowią o elastycznej rezerwie 
podażowej. Zwiększenie zatem podaży w odpowiedzi na ożywiony popyt pozostaje w 
obszarze racjonalnych oczekiwań producentów.  

 Zagospodarowanie środków finansowych na BDP nie odbywa się kosztem środków 
budżetowych mających zapewnić podstawowe funkcje państwa (jakimi są lub powinny być 
publiczna służba zdrowia i edukacja). Są to bowiem fundamentalne usługi społeczne, bez 
których BDP traci na znaczeniu. Finansowanie BDP uruchamia środki, które obecnie pracują 
dla gospodarki i społeczeństwa w stopniu niewystarczającym lub w ogóle tego nie robią.  

 

Finansowanie BDP przyjmuje założenie dwóch zasadniczych źródeł, których wykorzystanie umożliwia 
pokrycie sumy potrzebnej do wprowadzenia go w życie. 
 

Zewnętrzne źródło finansowania. Koncepcja finansowania BDP wychodzi z uzasadnionej przesłanki, 
że deficyt budżetowy finansów publicznych państwa stanowi fikcję neoliberalnej gospodarki 
wolnorynkowej, dominującej nad polską myślą i praktyką ekonomiczną. Otóż, gdyby wszystkie 
dochody wytwarzane nie tyle przez polską jak krajową gospodarkę pracowały na rzecz ekonomii 
realnej (produkcji i zatrudnienia), mielibyśmy do czynienia ze stanem nadwyżki budżetowej netto.  
 

Nieduży udział wydatków publicznych w PKB Polski (42%) ma miejsce przy łącznej luce w 
podatkowych dochodach budżetowych sięgającej ok. 180 mld zł rocznie (ok. 9% PKB)17. Z samego 
podatku VAT to ok. 50 mld zł rocznie. Niskie stopy opodatkowania, mała efektywność systemu 
ściągania podatków oraz rozhermetyzowanie systemu fiskalnego (ucieczka kapitałów za granicę) 
nakładają się na siebie, by uszczuplać dochody (PKB) o wielkość bliską budżetowi państwa. Jeżeli 
natomiast bierzemy łączną sumę stanowiącą szarą strefę podatkową – działalność nielegalną, 
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działalność ukrytą (głównie zaniżanie obrotów w legalnie działających firmach), działalność 
nieformalną (sięgającą do ok. 20% PKB18), to oznacza ok. 340 mld zł środków finansowych do 
zagospodarowania. W sumie to „dziura” ok. 520 mld zł, czyli 30% PKB. 
 

Tyle środków nie pracuje ani dla krajowej gospodarki, ani dla społeczeństwa, podczas gdy rządy 
przyjmują jako normę deficyt budżetowy. W 2015 r. deficyt wyniósł 3% PKB, czyli ok. 45 mld zł, co 
stanowi ok. 9% ogółu nieodzyskanych środków dla PKB. 
 

Nietrudno zauważyć, że wykorzystanie tylko części środków regularnie wyprowadzanych z gospodarki 
krajowej zapewniłoby z nawiązką finansowanie BDP.  
 

Wewnętrzne źródło finansowania 
Podane powyżej niepracujące dla gospodarki i społeczeństwa środki finansowe przyjmujemy jako 
zewnętrzne źródła potencjalnego finansowania BDP. Są to źródła, które pozwalają na pokrycie 
ewentualnego braku środków do finansowania ustalonej wartości BDP lub zwiększają możliwości 
podnoszenia jego wartości.  
 

Koncepcja finansowania BDP wychodzi natomiast z założenia wykorzystania w pierwszej instancji 
środków wewnętrznych tkwiących w dwóch źródłach: w systemie pomocy socjalnej i systemie 
podatkowym. 
 

System pomocy socjalnej  
 

Koncepcja finansowania BDP przyjmuje, że deficyt dochodów wynikający z niedostatecznego 
uzyskania środków za pomocą redystrybucyjnej reformy podatku dochodowego od osób fizycznych 
(PIT) przy wprowadzeniu BDP, kompensuje się w pierwszej instancji zagospodarowaniem 
oszczędności na świadczeniach pieniężnych systemu OPS, które zostają wchłonięte przez BDP.  
 

BDP zastępuje te świadczenia pieniężne pomocy socjalnej Państwa, które pozostają na poziomie 
niższym niż jego wartość. Gdy świadczenie pieniężne przewyższa wartość BDP, obywatel dostanie od 
systemu pomocy socjalnej tylko ustaloną różnicę. Ważne zatem źródło finansowania BDP znajduje się 
w środkach, które obecnie państwo przeznacza na różnego rodzaju nieefektywne świadczenia 
pieniężne dla osób wykluczonych i biednych. BDP natomiast „wchłania” wszystkie te świadczenia 
(łącznie z kolejnymi nieracjonalnymi programami typu „500+”), racjonalizując jednocześnie koszty 
administracyjne związane z zatrudnieniem urzędników ośrodków OPS, zajmujących się 
biurokratyczną pracą przy prowadzeniu tych świadczeń. Koszty te z reguły stanowią niewspółmierne 
wydatki w stosunku do samych świadczeń pieniężnych dla klientów OPS. Reforma systemu opieki 
społecznej z kolei pozwoli na uwolnienie potencjału pracowniczego, który może zasilić zatrudnienie 
publiczne w sferze usług społecznych19.  
 

Obecnie udział wydatków publicznych w PKB w Polsce wynosi 42% (2014 r.). W  2014 r. wydatki 
publiczne UE stanowiły średnio 48% PKB, przy czym kierunek wybitnie pro społecznej polityki 
wyznaczają kraje takie, jak Finlandia 58,7%, Francja 57,2%, Dania 57% czy Belgia  54,3%. Nie są to 
kraje, dla których deficyty budżetowe stanowią barierę rozwoju społecznoekonomicznego20. 
 

Polska natomiast znalazła się wśród państw, które na opiekę socjalną wydawały najmniej. Wydatki 
rzędu 19% PKB uplasowały Polskę poniżej unijnej średniej. Jeszcze mniejsze niż Polska wydatki 
ponosiły: Słowacja (18, 6%), Bułgaria i Estonia (po 18%), Łotwa (17, 8%) oraz Rumunia (17,6%)21. 
Jednakże rozproszenie tych niewielu środków na wiele programów pomocowych o rozmaicie 
uwarunkowanej uznaniowości czyni polski system nieskutecznym narzędziem opieki społecznej. 
 

W wyniku wprowadzenia BDP racjonalizacja wydatków przeznaczonych na opiekę socjalną (łącznie z 
wydatkami na administrację systemu) daje możliwość dysponowania kwotą ok. 270 mld zł, tj. 80% 
tych środków22. Jest to jednakże tylko część środków do zagospodarowania, wziąwszy pod uwagę 
niski udział wydatków socjalnych w PKB. Zwiększenie wydatków socjalnych w stosunku do PKB z 
obecnego 19% do poziomu średniej unijnej wynoszącej ok. 30%, dałoby dodatkowe środki z tego 
źródła dla potrzeb finansowania BDP o wartości ok. 140 mld zł23. W sumie to kwota ok. 410 mld zł. 
 

System podatkowy 
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Odwrócenie transferu dochodów od najmniej do najbardziej zarabiających jak i odciążenie podatkowe 
warstw usytuowanych na niższych szczeblach piramidy rozwarstwienia dochodowego to cele 
przyświecające idei demokratycznej reformy podatkowej, której wymaga finansowanie BDP.  
 

BDP jest dochodem nieopodatkowanym. Ten atrybut czyni z niego odpowiedni miernik w 
reformowaniu koncepcji systemu podatkowego.  Założenia reformy, za którą się opowiadam, 
przyjmują kombinację BDP z jednolitym dochodowym podatkiem liniowym od osób fizycznych. Od 
kwoty BDP  wzwyż (umownie przyjętej za podstawę obliczeniową BDP) nominalny podatek liniowy - 
na którym oprzemy koncepcję reformy systemu podatkowego - skutkuje silną faktyczną progresją 
podatkową. Progresja zaś nie jest przypadkowo ustalona, lecz wynika z funkcji społecznej BDP jako 
dochodu zapewniającego ME, występującego w roli czynnika progresji podatkowej. 
 

W podanej konstrukcji przyjęcie BDP jako kwoty wolnej od podatku nie jest przypadkowe. Pozytywne 
skutki wystąpienia w tej roli BDP odczuwają nie tylko podatnicy, lecz całe społeczeństwo, bowiem 
BDP przyznaje się bezwarunkowo każdemu obywatelowi. Tutaj kwota wolna od podatku nie jest 
pochodną licytacji politycznych24, lecz spełnia funkcję społeczną zapewniając minimum egzystencji 
ludziom i rodzinom. 
 

W analizie przyjmujemy założenie 65% nominalnej stawki jednolitego podatku liniowego oraz BDP w 
wysokości 1450 zł jako obliczeniową kwotę wolną od podatku i czynnik progresji. Wyniki pokazują, że 
faktyczna progresywna stawka podatkowa waha się od minus 198% dla osób na dnie piramidy 
rozwarstwienia dochodowego do 47% dla zarabiających powyżej 85 tys. zł rocznie, będących na 
szczycie piramidy.  Zachodzące relacje wskazują na prawidłowość: im mniej się zarabia, tym bardziej 
faktyczna stawka podatkowa oddala się (jest mniejsza) od wartości nominalnej. To oznacza, że BDP 
stanowi znaczącą część dochodów danej osoby. Dla najlepiej zarabiających uzyskuje się odwrotny 
efekt. Stawka podatkowa faktyczna (progresywna) dąży do zrównania się z nominalną (liniową). 
 

Przedstawiona koncepcja reformy podatkowej pokazuje strukturę podatkową skorelowaną z 
urealnionymi poziomami życia i z grupami osób w nich żyjących. Jest to walor poznawczy, który 
wychodzi naprzeciw ideom dowodzącym potrzeby zmian koncepcji skali podatkowej. Daje możliwość 
ustanowienia w praktyce progresji podatkowej nie wedle dowolnych próg dochodowych, lecz według 
wielostopniowej skali podatkowej, odpowiadającej poziomom zróżnicowania 
społecznoekonomicznego: poziom życia powyżej MS, przy MS, ME (górnym i dolnym), ME/MB oraz 
MB. Pozwala to jednocześnie na przedstawienie udziału grup społecznych w korzystaniu i 
finansowaniu BDP. 
 

Reforma podatkowa wprowadzająca progresję podatku w kombinacji z BDP daje dwa ważne 
społecznie i ekonomicznie rezultaty. Po pierwsze, zwiększa wpływy budżetowe z tytułu PIT, 
obciążając najwięcej zarabiających. Wprowadzenie BDP w podanej analitycznej wysokości (1450 zł) i 
z podatkiem liniowym 65% powoduje progresję podatkową, przy której całkowite dochody budżetu z 
podatku bezpośredniego od osób fizycznych (PIT) wynoszą ok. 130 mld zł. Po drugie, odciąża 
jednocześnie osoby pracujące i żyjące na pograniczu ME i MB oraz te żyjące przy MB o łączną kwotę 
ok. 120 mld zł rocznie, które zostają do ich wolnej dyspozycji. Balans pomiędzy „uszczerbkiem” na 
dochodach budżetowych z powodu kwoty wolnej od podatku (tj. BDP oraz odciążonych niskich 
zarobków) a dodatkowymi wpływami do budżetu z tytułu progresji podatkowej jest płynny. 
 

Oszacowanie dochodów do pozyskania dla budżetu państwa przy przedstawionej reformie 
podatkowej, uwarunkowanej wprowadzeniem BDP (w wysokości zapewniającej ME) jest 
uwiarygodnione w świetle obciążenia podatkowego w relacji do PKB. Otóż w Polsce obciążenie 
podatkowe stanowi ok. 30% PKB. Średnie natomiast obciążenie podatkowe w UE wynosi ok. 40% 
PKB.  Z tytułu zaś samego podatku od osób fizycznych (PIT), którego w naszych założeniach dotyczy 
wewnętrzne finansowanie BDP Polska posiada obecnie jeden z najniższych udziałów tego podatku w 
PKB, na poziomie 5%.  Średni udział w UE wynosi  ok. 10% PKB25. Rezerwa wynosi ok. 5%. 
Zaproponowana reforma podatkowa zwiększa ten udział do 7.6%. Pozostaje rezerwa 2,4%, 
wskazująca na „niewywłaszczającą” możliwość podwyższenia progresji podatkowej. Oznaczałoby to 
dodatkowe realne środki finansowe rzędu 40 mld zł. Zgodnie z takimi założeniami polski budżet 
zyskałby dodatkowo ok. 170 mld zł. Budżet państwa wynosiłby zatem ok. 457 mld zł w wyniku tylko 
reformy podatkowej dotyczącej dochodów od osób fizycznych, a nie zaniżonych 297 mld zł (2014 r.), 
jak planują sobie rządy liberalne.  
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Wziąwszy natomiast pod uwagę minimalną sumę środków, które powinny zasilić kasę państwową, a 
jednak do niej nie trafiają, mielibyśmy budżet sięgający 2,5 biliona złotych . Obecnie budżet zamyka 
się więc zaledwie w 1,7 biliona złotych.  
 

Skąd zatem wziąć pieniądze na BDP? 
 

W odniesieniu do liczby ludności kraju suma potrzebna na pokrycie BDP wynosi w skali rocznej 670 
mld zł. Jest to kwota bliska aktualnych całkowitych wydatków publicznych państwa w stosunku do 
PKB: 39% w 2014 r. Jest to wciąż jeden z najniższych udziałów wydatków w PKB w EU. W 
perspektywie polityki cięć wydatków rządów liberalnych zawsze mogą one jeszcze spadać. 
 
Należy zwrócić uwagę na skalę problemu budżetowego. W stosunku do poziomu udziału wydatków 
publicznych w PKB w krajach, takich jak Finlandia (obecnie na drodze pilotażowego wdrażania DP) 
wynoszącego ok. 78% sama rezerwa w wydatkach (38%) dla Polski sytuuje się w granicach ok. 650 
mld zł dodatkowych rocznie, czyli tyle ile w przybliżeniu wynoszą wydatki na BDP. O ile kwota ok. 670 
mld zł rocznie potrzebna do sfinansowania BDP stanowi obecnie 39% PKB, o tyle jest to zaledwie 
27% potencjalnego wskazanego budżetu państwa (2.5 biliona zł).  
 

W wyniku natomiast zaproponowanej reformy podatkowej wprowadzającej redystrybucję dochodową 
mającą umożliwić finansowanie BDP (przy zaznaczonej progresji podatkowej z kombinacji liniowego 
podatku i BDP) zwiększamy dochody z podatku od osób fizycznych o 52 mld zł (PIT) w porównaniu z 
kwotą 78 mld uzyskaną obecnie z tego źródła26. Do nadwyżki wpływów 52 mld zł dochodzą 40 mld zł z 
tytułu zwiększenia obciążenia podatkowego dochodów PIT do średniej unijnej. Uzyskujemy ok. 90 mld 
zł. Są to środki dodatkowe w stosunku do aktualnych wpływy z tytułu PIT do budżetu państwa. 
Oznacza to, że BDP nie porusza innych przyjętych w budżecie środków finansowych (dla służby 
zdrowia, edukacji czy nawet obronności). Z innej strony, suma do zagospodarowania z systemu opieki 
socjalnej wynosi ok. 270 mld zł (80% obecnych wydatków). Nietrudno zauważyć, że minimalnym zaś 
zwiększeniem środków przeznaczonych na opiekę socjalną o 10% do poziomu średniej unijnej, tj. do 
ok. 30% to państwo może dysponować dodatkowo ok. 140 mld zł  dla celu sfinansowania BDP. 
Łączna suma z tych źródeł to ok. 500 mld zł.  
 

Gdyby zaś zostawić na niezmienionym poziomie ustaloną progresję podatkową przy wyznaczonej 
wartości BDP to sięgnięcie po niedużą część środków z finansowania zewnętrznego wystarczyłoby, 
aby z nawiązką pokryć wykazaną różnicę.  
 

Zewnętrzne potencjalne źródła dla finansowania BDP mówią nam, że podatek CIT w Polsce oscyluje 
wokół 19 punktów procentowych względem PKB, podczas gdy w UE osiąga średni poziom ok. 23%. 
Jest to różnica ok. 70 mld rocznie do zagospodarowania. Uszczelnianie zaś luki podatkowej podatku 
VAT, wynoszącej ok. 9% PKB, daje środki rzędu 150 mld zł. W sumie są to środki sięgające ponad 
200 mld zł rocznie. Zatrzymanie (poprzez uczelnianie systemu fiskalnego) drenażu kapitałów z 
gospodarki (w granicach minimalnie 14 mld zł rocznie27), uciekających bez opodatkowania za 
zagranicę, tylko o połowę obecnej wartości daje środki rzędu 7 mld zł rocznie. Biorąc pod uwagę 
dodatkowe środki z szarej strefy stanowiącej 20% PKB, których uzyskanie tylko w 50% zapewniłoby 
ok. 150 mld zł, łatwo dostrzec, iż finansowanie BDP można ustalić w realnych do osiągnięcia 
wartościach budżetu państwa. Albowiem częściowo oszacowana suma z zewnętrznego źródła dla 
budżetu wynosi ok. 380 mld zł rocznie. Wygospodarowanie tylko 45% tak obliczonych środków 
zewnętrznych, tj. ok. 170 mld zł oszacowanej sumy, zapewniłoby domknięcie się budżetu BDP. W 
rzeczywistości mówimy o ok. jednej trzeciej łącznie środków zewnętrznych (istniejących i do 
uzyskania).  
 

Łączna oszacowana suma z przedstawionych źródeł wynosi ok. 670 mld zł rocznie. BDP zatem 
pozostaje w zasięgu nie tylko myśli społecznej, lecz i woli politycznej postępowego państwa. 
 

Wprowadzenie BDP 
 

Należy zaznaczyć problem umowy społecznej przy wyznaczeniu wysokości i wprowadzeniu BDP w 
życie. Wysokość zapewniająca ME według prowadzonej analizy wynosi 1450 zł. Ustalenie jej 
natomiast w przedziale  od 900 zł średnio do docelowej wysokości 1450 zł ME wydaje się podejście 
racjonalne i możliwe, aby wprowadzić BDP w życie w okresie do 3 lat. Stopniowanie wprowadzenia w 
życie BDP sprzyja realizacji kompleksowej reformy systemu fiskalnego w kierunku jego 
demokratyzacji i podnoszenia jego efektywności ekonomicznej. 
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Przy założeniu wstępnej wysokości BDP wynoszącej 900 zł miesięcznie i niezmienionej progresji 
podatkowej kwota do jego sfinansowania wynosi 416 mld zł rocznie. Jest to suma, która obecnie 
może być pokryta w całości środkami wewnętrznego źródła finansowania, tj. w ramach zmiany ustroju 
podatkowego z regresywnego na progresywny. Wprowadzenie zatem w tej wysokości BDP stoi w 
zasięgu walki społecznej o bezwarunkowe prawo do godnego życia.  
 

Wyniki przeprowadzonej analizy nasuwają ogólny wniosek o potrzebie zmiany struktury dochodów 
systemu podatkowego odnośnie udziału trzech jego najważniejszych kategorii: PIT, CIT i VAT. 
Obecnie utrzymuje się stan, w którym najwięcej wpływów budżet państwa otrzymuje z regresywnego 
podatku VAT obciążającego najmniej zarabiających oraz od podatku PIT ze strukturą 
uprzywilejowującą najbardziej zarabiających. Wpływy od firm i korporacji (CIT) natomiast stanowią 
najmniejszy dochód dla budżetu28. 
 

Należy zatem zaznaczyć to, że wprowadzenie BDP wskazuje na potrzebę kompleksowej racjonalizacji 
społecznoekonomicznej systemu podatkowego. Przyjmujemy, iż kierunki tej reformy zmierzają ku 
przesunięciu głównego obciążenia podatkowego do podmiotów gospodarczych (CIT), przy radykalnym 
zmniejszeniu wagi lub eliminacji podatku VAT i demokratyzacji podatku PIT. 
 

Kierunki rozwiązań zmierzają do: 1) egalitarnego rozwarstwienia dochodowego na poziomie 0.20 / 
0.24 współczynnika GINI, do którego przyczyni się BDP; 2) odwrócenia patologicznego trendu 
koncentracji kapitału, tworząc uwarunkowania wzrostu udziału dochodów z pracy w PKB; 3) 
zatrzymania drenażu kapitałów z gospodarki krajowej i zagospodarowania tych środków w ramach 
technologicznego rozwoju (inwestycje) gospodarki realnej29. 

 
Stopniowane wprowadzenie w życie BDP 

Fazy 
wprowadzenia 
BDP 

Wysokość BDP Roczny wydatek 
państwa 

Wewnętrzne 
źródło 
finansowania 

Zewnętrzne 
źródło 
finansowania 

Wstępnie 50% 
ME: w rok (przy 
częściowej 
reformie fiskalnej) 

1000 zł i 500 zł 
mies.= 900 zł 
średnio 
(dorośli i 
niepełnoletni)* 
 

416 mld zł całość nie 

Docelowo ME: 
Do 3 lat (przy 
kompleksowej 
reformie fiskalnej) 

1600 zł i 780 zł 
mies.= 1450 zł 
średnio 
(dorośli i 
niepełnoletni)* 

670 mld zł większość częściowo 

*Średnia ważona 

                                                           
1  Niewątpliwy wkład badań T. Piketty’ ego w pracy „Kapitał XXI wieku” to empirycznie dowodzenie koncentracji 
dochodów, jako długotrwałej zwyżkowej tendencji w procesie akumulacji kapitału. „Oryginalność (badania 
przeprowadzonego w Kapitale) polega na tym, że – zgodnie z moją wiedzą – jest to pierwsza próba postawienia 
pytania o oddalanie się od siebie kapitału i pracy oraz aktualnych wzrostów udziału kapitału w dochodzie 
narodowym” – zauważa sam Piketty. To, co wydaje się niezrozumiałe dla T. Piketty’ ego jest, że wewnętrzną 
logiką reprodukcji kapitału w gospodarce kapitalistycznej można pokierować poprzez interwencję 
instytucjonalną państwa, ale nie da się jej eliminować, co dowodzi Marks. Proces koncentracji dochodów i 
bogactwa jest prawidłowością sposobu produkcji gospodarki opartej na własności prywatnej i pracy najemnej.  
2  Ryszard Szarfenberg, „Minimalny dochód gwarantowany (MDG), bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP), 
płaca minimalna (PM) – krótkie wprowadzenie”, 2015 r.,  http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/mdg_bdp_pm.pdf 
3  System GMŻ o nazwie RMI we Francji obejmuje 1/10 obywateli francuskich w ubóstwie. Są to świadczenia 
komplementujące świadczenia systemu opieki socjalnej. Populacja Francji liczy 64 mln ludzi. 
4 Rozpowszechnienie tego rodzaju podatku, jak szybko się okazuje, pozostaje w myśli jego twórców uzależnione 
od postępu technologicznego, który w wyniku „robotyzacji pracy” zmniejszyć ma zapotrzebowanie na żywą siłę 
roboczą. „Roboty nadchodzą”. To motto, które przyświeca liberalnej idei Dochodu Podstawowego4. Ale  to 
stanie się «już» za… 30-40 lat. Taką daleko posuniętą tezę trudno udowodnić w sposób wiarygodny. Dzisiaj 
producenci najbardziej zaawansowanych technologii informatycznych, wytwarzających iPhone, potrzebują 400 
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tysięcznej armii pracowników w jednym tylko (Shenzhen), największym, kompleksie fabrykującym te gadżety4. 
Jest to masa bardzo nisko opłacanych chińskich robotników korporacji Foxconn, pracujących, jak żywe z krwi i 
kości roboty przy produkcji najnowszych technologii. 
5 „Można mieć demokrację albo koncentrację dochodów, lecz nie da się mieć jednego i drugiego na raz” – 
mawiał Louis D. Brandeis, Sędzia Sądu Najwyższego USA (1856-1941r.) – cytat za D. Raventosem z konferencji o 
BDP w Autonomii Andaluzji, Hiszpanii.  
6 Ścisłe badania przeprowadzone przez Studium o BDP.  
7  Według najnowszego raportu UNDP o ludzkim rozwoju; http://report.hdr.undp.org/ 
8  W 2010 r. GINI po opodatkowaniu i transferach socjalnych spadł w Polsce o 35% (P.  Zwiech,  „Nierówności 
dochodowe w państwach UE -  analiza przy wykorzystaniu współczynnika GINI;  
http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/8_P.Zwiech_Nierownosci_dochodowe_w_panstwach....pdf ). 
Wprowadzenie BDP, jako dochodu nieopodatkowanego, przeciętnie biorąc w wysokości 1450 zł przy 
progresywnej reformie podatkowej, która (według przyjętych założeń) zostawia ok. 100 mld w rękach 
podatników, szczególnie najmniej zarabiających, pozwala przyjąć założenie, iż spadek GINI powinien się 
kształtować na poziomie nie mniejszym niż zanotowany 35% w 2010 r. Z tego wynikałoby spadek realny GINI o 
ok. 11%/12%, czyli z obecnego poziomu 33% do 23%. 
9  Krytyka M. Hussona i jego zwolenników opiera się na jednym z bardziej chybionych zbiorze argumentów w 
katalogu ataków pod adresem BDP. Wynika to z niezrozumienia istoty społecznoekonomicznej i charakterystyki 
politycznej BDP. Husson Michel, 2011 r. „Kapitalizm bez znieczulenia”, Książką i Praca, Warszawa.  
10  http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/dlaczego-polacy-sa-biedni-choc-ciezko-
pracuja/ 
11 Khalik Malik. „Measuring Human Progress In the 21st Century”, http://hdr.undp.org/en/content/measuring-
human-progress-21st-century 
12 Przy określaniu MB opieramy się na badaniach Henryka Lewandowskiego,  «Minimum Społeczne?; 
http://henryk-lewandowski.blog.onet.pl/ 
13  W badaniach hiszpańskiej sieci BDP, odnośnie do obliczenia wysokości BDP dla Katalonii, przyjmuje się 
minimum (ok. 620 euro miesięcznie) ustalone przez administrację rządową dla określenia dochodowego progu 
ubóstwa. Jest to w zasadzie zasiłek dla bezrobotnego, stanowiący minimalną część (udokumentowanej) płacy 
przed jej utratą. 
14  Ibidem: 13  
15  https://www.thl.fi/documents/189940/263914/WHAT+POVERTY+IS.pdf/41b2ce48-7309-4d9d-9327-
21fb9c571517 Inne badania (np. w realiach USA) wskazują na metodę przyjęcia odwrotności procentowego 
udziału wydatków na żywność w wydatkach ogółem gospodarstwa domowego jako mnożnika wydatków 
potrzebnych do zaspokajania podstawowych potrzeb „koszyka dóbr i usług”. W przedstawionej w niniejszej 
pracy metodzie byłyby to wydatki zaspakajające potrzeby wyznaczone przez MB. Wyniki wartości dochodu przy 
ME różniłyby się wówczas zasadniczo (In plus) od przyjętych w naszym Studium.  Jest to jednak wskazówka 
poznawcza dająca podstawę, aby rozszerzyć badania w Polsce w tym kierunku.  
16  Raport GUS z 22.10.2014 r.  
17  http://www.mpolska24.pl/post/10005/prof-konrad-raczkowski-luka-podatkowa-w-polsce-wynosi-mniej-
wiecej-9-pkb-to-jest-ok-180-mld-zl-rocznie 
18  „Szara Strefa w Gospodarce w 2015  r.”,  Raport Instytutu Badań nad Gospodarka Rynkową, 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Moje%20dokumenty/Downloads/Szara%20strefa%20w%20pols
kiej%20gospodarce%20w%202015%20roku.pdf 
19  W polskich warunkach przesunięcie środków finansowych budżetu państwa związanych z reformą 
spowodowaną wprowadzeniem BDP może kreować od 2 do 3 mln nowych miejsc pracy (w służbie zdrowia, 
edukacji, opiece społecznej, usługach domowych, usługach przy niepełnosprawnych, żłobkach, etc). Dla 
przykładu w Hiszpanii tylko jedna na 10 osób populacji dorosłej jest zatrudniona w tym sektorze usług 
publicznych. W Szwecji natomiast jedna na 4 (badania prof. Vicenҫ Navarro z Uniwersytetu Pompeu Fabra w 
Katalonii). Tezy programowe Stowarzyszenia Socjalistycznej Umowy Społecznej. 
20  Informacje podane przez EuroActive, http://www.euractiv.pl/gospodarka/wywiad/eurostat-w-ue-wzrastaj-
wydatki-socjalne-004236 
21  Ibidem. 
22  Umowność proporcji przyjęta w oparciu o zasadę Pareta 20: 80 efektywności zarządzania systemem. 
23 Ibidem 

http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/8_P.Zwiech_Nierownosci_dochodowe_w_panstwach....pdf
https://www.thl.fi/documents/189940/263914/WHAT+POVERTY+IS.pdf/41b2ce48-7309-4d9d-9327-21fb9c571517
https://www.thl.fi/documents/189940/263914/WHAT+POVERTY+IS.pdf/41b2ce48-7309-4d9d-9327-21fb9c571517
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24  Trybunał Konstytucyjny RP uzasadnia, że w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania 
kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny z art. 2 i art. 
84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 
http://otk.trybunal.gov.pl/OTK/ezd/sprawa_lista_plikow.asp?syg=K%2021/14. "Obowiązkiem państwa jest 
pozostawienie dochodu podatnikowi bez obciążania go podatkiem, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do 
stworzenia minimalnych warunków godnej egzystencji człowieka; dopiero dochód przekraczający tę kwotę 
powinien podlegać opodatkowaniu". "Tak pojmowane minimum egzystencji ma rangę wartości konstytucyjnej. 
Nie powinno być opodatkowane to, co jest niezbędne do stworzenia warunków do godnej egzystencji". 
25  Eurostat, raport „Taxation Trends In European Union 2010”. 
26  Ministerstwo Finansów, raport za 2014 r.; 
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3406416/2014+r. 
27  Informacje z raportu Global Financial Integrity (GFI), grudzień 2013 r., dotyczą transferów kapitału w latach 
2002-2011.  W polskim systemie podatkowym wciąż nie ma klauzuli generalnej przeciwko unikaniu 
opodatkowania (NIK, raport z czerwca 2015 r.). Z informacji natomiast aktualnego Ministra Finansów wynika, że 
z Polski ucieka rocznie ok. 90 mld zł.  
28  Wpływy Budżetowe, 2014 r.,  Ministerstwo Finansów, 
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3406416/2014+r. 
29 Dogłębną analizę problemu i propozycje rozwiązań w tym zakresie przedstawia Studium o BDP. 


