
JAK SFINANSOWAĆ?

Przekierowując  część  obecnych
wydatków państwa na BDP, a także
zwiększając  przychody z  podatków
poprzez  ich  lepsze  egzekwowanie,
usuwanie  ulg  i  zwolnień,
zwiększanie  progresji,  a  także
ogólne podwyższenie podatków.

Pozytywne oddziaływanie  BDP  na
gospodarkę  powinno  przynieść
również większe wpływy budżetowe
wynikające  z  większej  aktywności
gospodarczej.

Niektórzy  zwolennicy  wskazują
również  na  możliwość
bezpośredniego kreowania pieniądza
poprzez  BDP.  To  strategia
„luzowania ilościowego dla ludzi”, a
nie dla banków.

Kto straci a kto zyska?

Modele  symulacyjne  pokazują
wyraźne  zyski  po  stronie  uboższej
większości  społeczeństwa (60-80%)
i  koszty  po  stronie  najbogatszych
(10-20%).

Polska Sieć Dochodu 
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NAPISZ DO NAS!

ul. Nowy Świat 67, pok. 110, 00-
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www.dochodpodstawowy.pl

https://www.facebook.com/Pols
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https://twitter.com/PolskaSiecDP
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Czym jest BEZWARUNKOWY 
DOCHÓD PODSTAWOWY ?

BEZWARUNKOWY – jego 
uzyskiwanie nie wymaga spełnienia 
żadnych warunków; nie jest zatem 
zależny od tego czy się pracowało, 
poszukuje pracy, uczęszcza na 
szkolenia itd.

Przysługuje każdej 
obywatelce/obywatelowi, a nie 
jedynie jakiejś grupie (jest więc 
powszechny i indywidualny – czyli
otrzymują go wszyscy jako 
jednostki, nie jako członkowie 
rodzin).  BDP należy się wszystkim 
bez stosowania kryterium 
dochodowego (nie trzeba być 
ubogim, by go otrzymywać).

DOCHÓD – przekazywany jest w 
pieniądzu, a nie w w postaci 
rzeczy czy usług. Jest regularny – 

wypłacany jest w regularnych 
odstępach czasu (np. co miesiąc).

PODSTAWOWY – jego wysokość 
pozwala na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb 
biologicznych i społecznych

GŁÓWNE ZALETY

BDP  to  praktyczna  konsekwencja
prawa każdego  człowieka do życia
oraz  współwłasności  zasobów
naturalnych globu.

Zapewni  wolność  od  dominacji
pracodawców, mężów i biurokratów.

Zlikwiduje ubóstwo – czego nie są
w  stanie  uczynić  żadne
dotychczasowe  metody  wspierania
ubogich.

Zmniejszy nierówności  społeczne
poprzez  redystrybucję  od  najlepiej
do gorzej sytuowanych.

Wzmocni  pozycję  przetargową
pracowników  i  pracownic
zwiększając  płace  i  poprawiając
warunki pracy.

Wzmocni demokrację zapewniając
podstawowe  środki  i  czas,  aby
uczestniczyć  we  wspólnym
decydowaniu  o  kształcie  wspólnoty
politycznej.

Jest  najlepszą  odpowiedzią na
robotyzację i automatyzację pracy.

NAJCZĘSTSZE 
ZARZUTY I OBAWY

„Ludzie przestaną pracować!”

Twierdzenie  oparte  na  błędnym
rozpoznaniu natury ludzkiej godnej
prymitywnego  ekonoma  lub
poganiacza  niewolników.  W
rzeczywistości  to  nie  negatywne
emocje  jak  strach  przed  głodem
bądź  poniżeniem,  lecz  poczucie
bezpieczeństwa i własnej godności
skłania  człowieka  do  twórczych
wysiłków  na  rzecz  powodzenia
własnego i ogółu. Wskazują na to
liczne  eksperymenty  z  BDP  i
rozwiązaniami pokrewnymi.

„BDP spowoduje hiperinflację!”

Bardzo  mało  prawdopodobne.
BDP  zapewne  spowoduje
przejściowy wzrost cen niektórych
artykułów nabywanych w większej
ilości  przez  ludzi  zmuszanych
dotąd  do  ograniczania  swojej
konsumpcji,  jednak  znaczne
rezerwy produkcyjne  istniejące  w
gospodarce umożliwią zwiększenie
podaży dóbr i  usług bez dalszego
wzrostu cen.
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