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O T W A R T Y

w sprawie niezwłocznego uchwalenia ustawy podnoszącej wysokość
kwoty wolnej od podatku.
W nawiązaniu do naszej niezałatwionej petycji z dnia 28
października 2016 roku, zwracamy się ponownie z usilną prośbą o
niezwłoczne spowodowanie, aby kwota wolna od podatku wynosiła 8
tysięcy złotych , stosownie do deklaracji Pana Prezydenta RP i partii z
której się wywodzi.
Dla przypomnienia, następujące słowa należą chyba do Prezydenta
RP : „ W trybie w zasadzie natychmiastowym chciałbym , aby ustawa
( …) , którą złożę w Sejmie jako Prezydent , była uchwalona przed 30
listopada [ 2015] i żeby 1 stycznia 2016 roku , kwota wolna wynosiła
co najmniej 8 tys.zł, a potem była podnoszona”. To jest wiążąca
deklaracja urzędującego Prezydenta na którego głosowało więcej
wyborców niż na jakąkolwiek partię polityczną . Zdumiewa fakt braku
poszanowania Prezydenta przez nieprzyjęcie Jego projektu ustawy w
tym zakresie do realizacji.
Społeczeństwo miało prawo spodziewać się , że uchwalenie
powyższej ustawy powinno mieć priorytet ze względu na elementarne
poczucie przyzwoitości i sprawiedliwości.
Ludzie aktualnie pracujący zwłaszcza w sferze produkcyjnej oraz
emeryci , stworzyli bogactwo narodowe w postaci różnorodności dóbr
. Z tego względu należy im się w pierwszej kolejności prawo do
czerpania korzyści ze swego trudu .
Szczególnie boli i napawa obrzydzeniem obecne traktowanie
emerytów – bohaterów minionej pracy , którzy za marne
wynagrodzenia tworzyli zręby suwerenności Polski i wpływali na
poziom obecnej jakości życia .
Podwyższenie kwoty wolnej od podatku oznacza w praktyce
możliwość zakupu leków, usług medycznych, mediów energetycznych
, opłat czynszowych , uregulowania zaległości płatniczych itd.
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Obecna sytuacja finansowa wielu emerytów i rencistów wymusza na
nich egzystencję, którą uznać można za wydłużoną w czasie
eutanazję .
Odczuwalne zwiększenie dochodów emerytów przekładać się będzie
niekiedy na racjonalne wspieranie wydatków swoich dzieci i wnuków
.
Liczne kręgi biedniejszych i starych emerytów popadają w spiralę
postępującej niechęci , a niekiedy i pogardy zarówno w rodzinie jak i
w miejscu zamieszkania. Przeciętny dziadek niewiele znaczy i mamy
tego ciągłość historyczną . Ludziom starym i zniedołężniałym
generalnie przypisane było dziadostwo .
Czas na dobrą i trwałą zmianę w tym zakresie.
Wierzymy , że Pan Prezydent i inne władze naczelne państwa, nie
będą kontynuatorami działań na rzecz utrzymania wcale pokaźnej
grupy emerytów żyjących w nieznośnym ubóstwie .
W kraju chrześcijańskim zamiast wspierać etos pracy i umożliwiać w
maksymalnym zakresie z korzystania z efektów swojej pracy , mamy
rozdawnictwo w programie 500 + . Dawanie pieniędzy w sposób
kontrowersyjny i to po części z nadmiernych podatków , które tkwią
w zaniżonej kwocie wolnej od podatków jest niesprawiedliwe .
Pieniądze rozdaje się grupie społecznej , która jest w znaczącej części
patologiczna o czym świadczą zaległości w płaceniu alimentów
przekraczające 10 miliardów złotych. Łatwe wejście w posiadanie
pieniędzy pociąga za sobą niefrasobliwe ich wydawanie. Jednocześnie
zabiera się emerytom górniczym /całkowicie bezprawnie / od wieków
pobierane deputaty węglowe w naturze bez rekompensaty pieniężnej
A Biblia jednoznacznie stanowi : „ nakazywaliśmy wam : Kto nie chce
pracować ,niechaj też nie je' - św. Paweł ,2 List do Tesaloniczan ; „…
nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie
nie splamionym przez świat …” - List św. Jakuba 1:27 '.
Doprowadzanie do ubóstwa Ojców i Matek , stoi w jawnej
sprzeczności z przykazaniem – Czcij ojca swego i matkę swoją..
Zabieranie w nadmiernych podatkach, pracującym obecnie i dawniej
– ojcom i matkom , efektów ich pracy oraz dawanie innym w formie
nieuzasadnionego w pełni rozdawnictwa jest sprzeczne z poczuciem
sprawiedliwości określonym przez Biblię . Nie trzeba 500+ i
podobnych rozwiązań , wystarczy dać pracującym matkom i ojcom
większe zarobki poprzez podwyżkę kwot wolnych od podatku. Z tego
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względu nie może być wyrozumiałości dla Prezydenta, Premiera,
Parlamentu RP za nie uchwalenie omawianej ustawy, jakoby ze
względu na stan finansów publicznych.
Obecnie społeczeństwo polskie osiągnęło szybki rozwój kraju i
nastąpiła zasadnicza poprawa stanu finansów państwa – co słusznie
władza stale podkreśla.
Coraz częściej słychać głosy , że deptana jest ludzka godność, a
prawo coraz częściej i na trwale odchodzi od sprawiedliwości.
Powyższe stwierdzenia są chyba wystarczające , aby podjąć decyzję o
wszczęciu wszelkich możliwych działań na rzecz natychmiastowego
uchwalenia ustawy dotyczącej podniesienia kwoty wolnej od podatku
do zapowiedzianej kwoty 8 tysięcy złotych.
Nowo ustalona kwota i tak będzie niska oraz niekorzystnie odbiegać
od uregulowań w większości krajów europejskich. Najwyższy czas na
dobrą zmianę przepisów dotyczących kwoty wolnej od podatku.
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