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Drogie koleżanki i koledzy.
Szanowni nauczycieli, mili goście.
Poznałem podatki…
Cyceron stwierdził, że podatki są sprężyną państwa. Miał
niewątpliwie rację. Dzięki nim kraj może poprawnie funkcjonować i
zapewnić obywatelom bezpieczeństwo. Podatek to obowiązkowe
świadczenie na rzecz państwa, wykorzystywane do realizacji zadań
publicznych m.in. edukacja, kultura, ochrona zdrowia, pomoc
społeczna, obronność. Obecnie stanowią one 85% wpływów
budżetowych. W Polsce istnieją podatki dochodowe, majątkowe,
konsumpcyjne i inne, a do ich płacenia zobowiązani są wszyscy
obywatele. Obowiązek ten wynika z zapisu w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej (art. 84).
Kojarzę korzyści…
Benjamin Franklin, jeden z twórców amerykańskiej konstytucji
powiedział: „W życiu pewne są tylko dwie rzeczy – śmierć i podatki”.
Płacimy podatki gdy zarabiamy, płacimy gdy wydajemy i
płacimy gdy oszczędzamy. Zrozumiała jest niechęć obywateli do
płacenia świadczeń, stanowią one znaczne obciążenie budżetu
domowego. Jednak zawsze w chwili niezadowolenia powinniśmy
pamiętać o korzyściach, a jest ich dużo.
Obecnie Polacy mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej i z
niej korzystają. Zdrowie to wartość najważniejsza dla każdego
człowieka. Gdyby nie było publicznej służby zdrowia, za wszystkie

usługi medyczne musielibyśmy zapłacić prywatnym przychodniom,
które same ustalałyby ceny na zasadach konkurencyjności. Pamiętamy
sytuację z początku bieżącego roku, kiedy niektóre publiczne
przychodnie i szpitale nie podpisały umów z NFZ i na kilka dni
zawiesiły swoją działalność. Wzbudziło to wśród obywateli ogromny
niepokój, bezpieczeństwo tych osób zostało zagrożone.
My uczniowie mamy zapewnioną bezpłatną edukację. Uczymy się w
publicznych szkołach, które finansowane są z budżetu kraju. Polska
szkoła jest uznawana za jedną z najlepszych w Europie, pisał o tym
największy dziennik Szwecji "Dagens Nyheter1”. Jesteśmy dumni, że
możemy uczęszczać do niej całkowicie za darmo!
Niebawem uczniowie I klas gimnazjum otrzymają pakiet bezpłatnych
podręczników, a pierwszaki w szkołach podstawowych już od roku
korzystają z takich rozwiązań. Trzeba przyznać, że darmowe książki to
duży profit dla polskich rodzin, zwłaszcza dla niezamożnych.
Pieniądze z podatków są również wykorzystywane na służby dbające o
bezpieczeństwo obywateli i obronność kraju m.in. Wojska Lądowe,
Siły Powietrzne, Marynarkę Wojenną, policję, straż pożarną.
Bezpieczeństwo jest kluczową potrzebą każdego człowieka i bez jej
zaspokojenia nie bylibyśmy w stanie rozwijać się, uczyć, korzystać z
dobrodziejstw nauki. We współczesnym świecie poczucie
bezpieczeństwa jest szczególnie ważne, jego finansowanie jest
strategicznym celem.
Dla Polski – naszym zdaniem – najistotniejszymi wydatkami są
ubezpieczenia, pomoc społeczna, obsługa długu i wydatki na
obronność.
Z kolei dla nas – uczniów i dla naszych rodzin najważniejsza jest
opieka medyczna, edukacja, bezpieczeństwo, pomoc społeczna oraz
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renty i emerytury. Jeśli te kwestie nie będą realizowane, na boczny
plan schodzi stan dróg, stadiony, muzea, parki narodowe…
Państwo Polskie pozwala nam na przekazanie 1% podatku na
wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego (np. fundację).
Sami możemy decydować, kogo wesprzemy. Korzystają z tej pomocy
chore dzieci, niepełnosprawni.
Pamiętajmy:
WARTO PŁACIĆ PODATKI!
WSZYSCY Z NICH KORZYSTAMY!
WARTO MIEĆ TEGO ŚWIADOMOŚĆ!

