Ultimatum Wyborców 2
Zważywszy, że działania rządu wspierane przez parlamentarzystów, którzy uchwalają
antyobywatelskie ustawy i projekty ustaw, ostrzegamy, że będziemy ujawniać i piętnować
takie praktyki a w wyborach ujawnimy naszą dezaprobatę.
Oto dowody tych antyobywatelskich i antypolskich działań:
Projekt ustawy o komornikach.
Ta ustawa, która podwyższa koszty egzekucyjne do 10% , jest ustawką z komornikami, jak to
powiedział poseł Jerzy Jachnik, bo próbuje zrekompensować komornikom bezprawnie
naliczany przez nich VAT, kosztem wierzycieli i dłużników. Powoduje, że państwo polskie
staje się lichwiarzem wobec 10 milionów Polaków, którzy dotknięci są egzekucjami
komorniczymi. Patrz:
https://www.facebook.com/KlubPoselskiKukiz15/videos/791759204359666/?
hc_ref=ARQLBLqNmR4W5Z5Z78KUmoP_voHOibgdMlJH1u7t1VBdWHrSb7sZS16YLivn9E30P0&pnref=story
Podatek od hipotetycznych zysków.
Ministerstwo Finansów pracuje nad przepisami, które sprawią, że przenoszenie aktywów albo
rezydencji podatkowej do innego kraju tylko po to, aby uniknąć płacenia w Polsce podatku
PIT lub CIT, przestanie się opłacać. Problem ten w Polsce dotyczy głównie koncernów
zagranicznych.
Przedsiębiorca, który przeniesie aktywa, siedzibę, stały zakład albo rezydencję podatkową za
granicę, a jednocześnie nie zrealizuje zysków kapitałowych w Polsce, zapłaci od nich
podatek. Jest to wdrażanie unijnej dyrektywy przeciw unikaniu opodatkowania (ATAD).
Dyrektywa jednak zastrzega, że opodatkowanie nie dotyczy sytuacji, gdy transfer aktywów
odbywa się między podmiotami powiązanymi, np. między spółką matką a jej córkami czyli
nie dotyczy właśnie korporacji zagranicznych.
Projekt likwidacji deweloperskich otwartych rachunków powierniczych.
Chodzi o założenia projektu nowelizacji tzw. ustawy deweloperskiej, którą przygotował
UOKiK.
Urząd proponuje w projekcie m.in. likwidację otwartych mieszkaniowych rachunków
powierniczych bez zabezpieczenia. Oznacza to wyeliminowanie z rynku polskich małych i
średnich rodzinnych firm deweloperskich, gdyż właśnie takich firm nie stać na to, aby wziąć
kredyt na całą inwestycję i nie przyjmować żadnych zaliczek. Da to przewagę konkurencyjną
dużym zagranicznym deweloperom, którzy mogą w nieograniczony sposób korzystać z
kredytów. Zadłuży to całą branżę ponad 10 razy bardziej niż obecnie.

Pracownicze Plany Kapitałowe.
Ten program zakłada dofinansowanie z funduszy publicznych rynków finansowych. Jest to
szkodliwa kontynuacja wieloletnich trendów wypompowywania pieniędzy publicznych z
realnej gospodarki i budżetu państwa do kieszeni międzynarodowych spekulantów
finansowych. Pracownicy nie są informowani o ryzykach programu oraz w przypadku braku
sprzeciwu uczestniczenia w programie spowoduje to, że pracownicy będą zapisywani do

programu automatycznie bez praktycznej możliwości wycofania się. Dodatkowo, w praktyce
program zniweluje pozytywne efekty 500+.
Przejęcie Lotosu przez Orlen.
Ponieważ rząd nie zakłada przekształcenia tego nowego podmiotu w przedsiębiorstwo
narodowe to mamy w tym przypadku do czynienia z ukrytą prywatyzacją naszego majątku
narodowego.
Zamiar przejęcie Lotosu SA, w którym skarb państwa ma 53.19 % akcji przez Orlen SA,
gdzie skarb ma tylko 27.52 % akcji jest w jaskrawej sprzeczności z akumulacją polskiego
kapitału i odbudową polskiej własność deklarowaną przez rząd. Przejęcie będzie oznaczało,
nie repolonizację a dalszą kolonizację naszych strategicznych firm decydujących o
bezpieczeństwie energetycznym i suwerenności naszego kraju. Skarb państwa dla zasypania
dziury budżetowej, czyli korzyści bieżących, wyzbywa się kontroli nad spółkami
petrochemicznymi, które w najbliższej przyszłości mogłyby generować większe zyski
poprzez oparcie produkcji paliw nie na importowanej ropie, głównie z Rosji a na tańszej
produkcji paliw syntetycznych z syngazu otrzymanego z podziemnego zgazowania węgla. To
kolejne kłamstwo wyborcze PiS potwierdzające rozmijanie się deklaracji z rzeczywistością.
Również rząd, za grube miliardy odkupuje od zagranicznych podmiotów aktywa, które w
przyszłości generować będą tylko koszty i straty (zakup aktywów energetycznych od spółki
francuskiej EDF) a sprzedaje firmy, które mają potencjał rozwojowy do ponad przeciętnej
akumulacji polskiego kapitału. Takie praktyki są coraz częstsze i stają się zasadą działania
rządu "dobrej zmiany". Etyka sytuacyjna dominuje nad wartościami nadrzędnymi, którymi
powinien kierować się rząd. Straty na koszt podatnika, zyski dla zagranicznych kapitałów to
dewiza, która ciągle obowiązuje przy biernej postawie suwerena. ”Polacy kontrolują” powinno być hasłem dnia codziennego.
Jednolity plik kontrolny.
Jego wprowadzenie już spowodowało likwidację lub zawieszenie działalności setek
mikroprzedsiębiorstw.
OSTRZEGAMY:
Decydentów, iż wszelkie kroki podjęte wbrew interesowi naszego Narodu będą traktowane
jak zdrada stanu.
Autorzy „Ultimatum Wyborców”– grupa inicjatywna zwołująca Forum Patriotów Polski w
dniu 17 marca 2018 roku
Zbierajmy podpisy pod niniejszym dokumentem. Koordynatorem głównym akcji będzie
Janusz Zagórski propagujący również przedsięwzięcie poprzez zezwolenie na umieszczenie
ich na stronie www.wolniludzie.pl i przyszłe zdobywanie zwolenników poprzez głosowanie
elektroniczne w zakładce e-parlament
januszzagorski8@gmail.com
Koordynatorami pomocniczymi budującymi sieć zbierania podpisów będą organizatorzy
Forum, których reprezentują poniższe osoby i adresy:
1. zbigniew.martyniak@vp.pl,

2.krzysztofjanlewandowski@gmail.com,
3. jankrzanowski@op.pl,
4.wojciech.dobrzynski@niss.org.pl,
5. jan.sposob@o2.pl,
6. czr1@poczta.onet.pl,
7. z.wesolowski@ymail.com
Dodatkowe informacje i materiały dla potencjalnie głosujących znajdą pod adresem
ktytko@go2.p lub w specjalnej zakładce www.wolniludzi.pl, która wkrótce będzie utworzona
Apelujemy do wszystkich środowisk patriotycznych w całym kraju o pilne zbieranie
podpisów pod ULTIMATUM WYBORCÓW i zbiorcze ich przesyłanie na adres : irys51@o2.pl

