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I.  PAKT DLA ZDROWIA

Przywrócenie pe≥nego dzia≥ania opieki medycznej

Zwiêkszenie wydatków publicznych na s≥u¿bê zdrowia do 6,8% PKB

STOP centralizacji i odd≥u¿enie szpitali samorzπdowych 

Europejski Plan Walki z Rakiem

Darmowe leki, szczepienia i opieka dentystyczna dla dzieci

Walka z epidemiπ koronawirusa w Polsce uwypukli≥a problemy z jakimi zmaga siê system ochrony 
zdrowia, dlatego trzeba podjπæ pilne dzia≥ania majπce na celu naprawê tych obszarów,                 
które nie funkcjonujπ jak nale¿y. Ca≥y ten proces musi byæ podzielony na dzia≥ania,  które musimy 
podjπæ natychmiast, majπce na celu skutecznπ walkê z koronawirusem, oraz te d≥ugofalowe, 
zmierzajπce do systemowego  poprawienia efektywnoœci leczenia w Polsce. Stawiamy ochronê 
zdrowia na pierwszym miejscu, bo nie ma nic wa¿niejszego ponad ¿ycie i zdrowie Polaków.

Konieczne jest równie¿ jak najszybsze przywrócenie pe≥nego dzia≥ania opieki medycznej                         
- ambulatoryjnej i szpitalnej w najczêstszych problemach zdrowotnych Polaków -  w tym                             
w  chorobach uk≥adu krπ¿enia i nowotworowych. Musimy  dπ¿yæ do pilnego przywrócenia 
normalnego dzia≥ania  diagnostyki, w tym tomografii i rezonansu, mammografii i usg, a tak¿e badañ 
uk≥adu krπ¿enia - bez szybkich dzia≥añ w tym zakresie doprowadzimy do zwiêkszonej umieralnoœci 
na te schorzenia.  Niezbêdne jest  tak¿e jak najszybsze przywrócenie pe≥nej pomocy medycznej            
dla kobiet w ciπ¿y, a tak¿e porodów rodzinnych, które sπ tak wa¿ne dla poczucia bezpieczeñstwa 
zdrowotnego kobiet i dzieci. Kolejnym etapem bêdzie stopniowe przywracanie normalnej  pracy 
przychodni specjalistycznych dla dzieci i m≥odzie¿y oraz gabinetów stomatologicznych                             
i  rehabilitacyjnych.

Warunkiem niezbêdnym do wprowadzenia wszystkich tych kroków jest oczywiœcie podejmowanie 
ich w œcis≥ym  poszanowaniu standardów epidemiologicznych majπc na uwadze przede wszystkim 
bezpieczeñstwo pacjentów i personelu medycznego.

Niedofinansowana ochrona zdrowia potrzebuje pilnego zasilenia, m.in. poprzez przesuniêcie 
œrodków ze sk≥adki rentowej, tak aby obciπ¿enia podatników z tytu≥u sk≥adki zdrowotnej nie wzros≥y. 

Polskie Stronnictwo Ludowe stanowczo sprzeciwia siê upañstwawianiu szpitali samorzπdowych. 
 te wymagajπ dofinansowania i odd≥u¿enia, a nie zmiany w≥aœciciela czy zarzπdzajπcego.

W 2020 r. w Unii Europejskiej u 2,7 mln osób wykryto raka, a kolejnych 1,3 mln osób, w tym ponad              
2 tys. m≥odych ludzi, zmar≥o na raka. Dziêki staraniom euro parlamentarzystów PSL na forum 
unijnym zosta≥ opracowany Europejski Plan Walki z Rakiem. Dziêki niemu  4 mld euro pop≥ynie               
z bud¿etu unijnego w najbli¿szych latach m.in. na wczesnπ diagnostykê, masowe badania 
przesiewowe i równy dostêp we wszystkich krajach cz≥onkowskich do najnowoczeœniejszych terapii 
onkologicznych. Planuje siê równie¿ zapewnienie pracownikom zajmujπcym siê nowotworami 
wsparcia w formie programu szkoleñ miêdzyspecjalistycznych, a  tak¿e stworzenie jednolitego 
systemu wsparcia i rehabilitacji dla osób po odbytej kuracji onkologicznej. 

Ograniczeniem w dbaniu o zdrowie i ¿ycie naszych dzieci nie mogπ byæ pieniπdze. Obecnie 
wiêkszoœæ rodziców p≥aci za us≥ugi dentystyczne dla swoich dzieci. Próchnica – wyeliminowana               
w wielu krajach UE, w polskich realiach dotyka bardzo wielu uczniów. Darmowy dentysta dla dzieci 
musi byæ realnie gwarantowany w systemie opieki zdrowotnej. Wprowadzimy te¿ dla dzieci 
rycza≥towπ op≥atê za leki na receptê i w pe≥ni finansowany przez pañstwo kalendarz szczepieñ 
rekomendowanych.
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Polska Fundacja Zdrowia

Podniesienie wysokoœci wynagrodzeñ pracowników ochrony zdrowia o 30%

1000 z≥ odpisu od podatku za leczenie w prywatnych placówkach 
ochrony zdrowia 

Podniesienie limitów przyjêæ studentów na studia medyczne

U≥atwienie otwarcia i ukoñczenia specjalizacji medycznych

Zwiêkszenie kszta≥cenia w specjalnoœciach niezbêdnych 
dla sprawnego dzia≥ania systemu

Pañstwo nie ma prawa odbieraæ nadziei osobom ciê¿ko chorym, odmawiajπc pokrycia kosztów 
leczenia i skazujπc ich ¿ycie i zdrowie na ≥askê zbiorek publicznych. W ostatnim czasie szczególnie 
widoczny jest problem dzieci dotkniêtych chorobπ rdzeniowego zaniku miêsni tzw. SMA. Pañstwo 
musi wziπæ odpowiedzialnoœæ za skuteczne leczenie naszych najm≥odszych obywateli a najnowsze           
i najskuteczniejsze leki powinny byæ refundowane i dostêpne dla naszych dzieci.  Dlatego te¿,  
zamiast Polskiej Fundacji Narodowej,  ze œrodków zabieranych przez niπ od spó≥ek Skarbu Pañstwa                 
na doraŸne dzia≥ania polityczne, utworzymy Polskπ Fundacjê Zdrowia. Bêdzie ona zajmowa≥a siê 
znalezieniem odpowiedniej placówki medycznej, zbieraniem œrodków i dofinansowaniem 
skomplikowanych  operacji dla polskich pacjentów zagranicπ, w ka¿dym przypadku, gdy nasze 
szpitale nie bêdπ w stanie wykonaæ takiego zabiegu. 

Obok lekarzy i pielêgniarek, konieczne jest zwiêkszenia wynagrodzenia m.in. fizjoterapeutów, 
ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych i techników medycznych, co zapewni im 
godziwe warunki ¿ycia, a w konsekwencji doprowadzi do zahamowania odp≥ywu specjalistycznej 
kadry medycznej z kraju. Wraz ze wzrostem liczby studentów medycyny musi nastπpiæ zwiêkszenie 
przyjêæ na kszta≥cenie w zawodach pielêgniarstwa, ratowników i innych zawodów medycznych.

Wskutek zaniedbañ polityków obecnej w≥adzy coraz wiêcej osób nie mogπc skorzystaæ z publicznej 
s≥u¿by zdrowia idzie  na prywatne wizyty i p≥aci dodatkowe pieniπdze – pañstwo przynajmniej                 
w czêœci musi zrekompensowaæ te wydatki, umo¿liwi to  1000 z≥ odpis od podatku na osobê za 
leczenie w prywatnej s≥u¿bie zdrowia.  

W Polsce brakuje oko≥o 20 tys. lekarzy – ze wskaŸnikiem 2,4 na 1000 mieszkañców jesteœmy na 
szarym koñcu Unii Europejskiej, w której œredni wskaŸnik wynosi 3,7. W latach 2004-2019 wyjecha≥o 
z Polski oko≥o 15 tys. lekarzy. Studia medyczne trwajπ 6 lat, po nich nastêpuje rok sta¿u, a nastêpnie 
specjalizacja. Studenci medycyny, z uwagi na stopieñ trudnoœci studiów – nie mogπ podejmowaæ 
¿adnych dodatkowych zajêæ. Wprowadzimy system stypendialny dla studentów z biedniejszych                          
i œredniozamo¿nych rodzin.

Wprowadzimy d≥ugofalowy plan zwiêkszenia iloœci miejsc na poszczególnych specjalizacjach,              
aby skróciæ kolejki do lekarza specjalisty. M≥odzi lekarze muszπ mieæ gwarancjê kszta≥cenia                       
w specjalizacji, w której chcπ siê rozwijaæ zawodowo. W dobie kryzysu kadr medycznych, rzπdzπcy 
nie mogπ stawiaæ jakichkolwiek barier w rozwoju zawodowym lekarzom, ale muszπ zapewniæ dostêp 
i normalne, dostosowane do wspó≥czesnoœci, zasady kszta≥cenia medyków.

Zwiêkszona odpowiedzialnoœæ w niektórych specjalizacjach medycznych nie idzie w parze                      
z zarobkami, co sprawia, ¿e w niektóre specjalizacje sπ mniej popularne, jak np. hematologia. Wynik 
badania histopatologicznego powinien byæ w ciπgu kilku dni, a czeka siê obecnie ponad miesiπc,             
co uniemo¿liwia podjêcie skutecznej terapii. Nale¿y stworzyæ system zachêt dot. wynagrodzenia               
i rozwoju zawodowego w specjalizacjach mniej popularnych, ale warunkujπcych sprawne dzia≥anie 
s≥u¿by zdrowia.
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Ustawa o bezpieczeñstwie zawodowym pracowników ochrony zdrowia  
i ograniczenie zjawiska wieloetatowoœci

Ustawa o bezpieczeñstwie pensjonariuszy 
i pracowników oœrodków opieki d≥ugoterminowej 

Rozwój opieki medycznej w warunkach domowych i w teleopiece 

Utworzenie Narodowego Instytutu Chorób ZakaŸnych
 i Reforma Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej

Leczenie pacjenta w sytuacji braku œrodków ochrony indywidualnej, koniecznoœæ  zapewnienia 
ubezpieczenia od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków w pracy, obni¿enie wysokoœci 
wynagrodzenia w czasie kwarantanny, brak dodatków epidemiologicznych za prace w warunkach 
wysoce zakaŸnych – to tylko niektóre z problemów z bezpieczeñstwem i ochronπ w pracy 
pracowników medycznych. Nie bêdzie bezpieczeñstwa pacjentów, bez zapewnienia bezpiecznych 
warunków medykom. W jednym akcie prawnym rangi ustawowej zagwarantujemy najwa¿niejsze 
prawa medyków do pracy w bezpiecznych warunkach. 

W czasie pandemii zobaczyliœmy, ¿e praca w wielu miejscach to dla medyka nie tylko obciπ¿enie 
psychiczne i fizyczne, ale tak¿e czynnik ryzyka w przenoszeniu chorób zakaŸnych pomiêdzy 
placówkami medycznymi. Dziêki realnemu wzrostowi p≥ac personelu medycznego musimy 
zatrzymaæ zjawisko wieloetatowoœci. Godne zarobki w jednym miejscu bez koniecznoœci ciê¿kiej 
pracy w wielu miejscach to jedno z najwa¿niejszych wyzwañ dla ochrony zdrowia.  

W domach pomocy spo≥ecznej brakuje wytycznych, standardów organizacyjnych,  a personel jest 
traktowany jako pracownicy medyczni drugiego sortu, którym nie przys≥ugujπ dodatki finansowe 
nale¿ne pracownikom w szpitalach. Doœwiadczenia z pandemii pokazujπ jak wysokie ryzyko 
epidemiologiczne wystêpuje w oœrodkach opieki d≥ugoterminowej, dlatego  potrzebne sπ nowe 
regulacje , które zapewniπ odpowiednie standardy bezpieczeñstwa dla pensjonariuszy                       
oraz pracowników domów opieki spo≥ecznej, warsztatów terapii zajêciowej oraz innych oœrodków 
opieki d≥ugoterminowej. Stworzπ one gwarancjê bezpieczeñstwa dla pensjonariuszy i pracowników 
sektora opieki d≥ugoterminowej oraz stabilne finansowanie koniecznych podwy¿ek pensji. 

Opieka medyczna w warunkach domowych, jak i teleopieka medyczna, w szczególnoœci                                            
wzglêdem seniorów staje siê ju¿ nie tylko potrzebπ, ale koniecznoœciπ. Nie tylko w czasie pandemii 
musimy obni¿yæ liczbê pacjentów osobiœcie  korzystajπcych z pomocy medycznej. W tym celu 
konieczne jest przede wszystkim:  

- uruchomienie linii telefonicznej finansowanej przez NFZ, na której ka¿dy pacjent otrzyma 
podstawowπ poradê medycznπ, a w razie koniecznoœci e-skierowanie, e- receptê, e -zwolnienie, 

- teleporada lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza specjalisty czy telerehabilitacja 
powinny staæ siê standardem finansowanym przez NFZ,  znaczπco lepiej wycenionym ni¿ tradycyjna 
porada, aby zachêciæ do przyjmowania tych rozwiπzañ przez placówki medyczne, 

- e-recepta, e-zwolnienie, e-skierowanie czy e-zaœwiadczenie muszπ staæ siê powszechnie 
stosowanym elementem praktyki dzia≥ania s≥u¿by zdrowia bez koniecznoœci osobistego kontaktu 
pacjenta z lekarzem.

W Polsce musi powstaæ centralna jednostka naukowa w obszarze chorób zakaŸnych  wzorowana        
na paryskim Instytucie Pasteura oraz berliñskim Instytucie im. Roberta Kocha. Powinna ona zajπæ 
siê opracowaniem odpowiednich procedur i mechanizmów, które uchroniπ Polaków przed  skutkami 
podobnych  epidemii w przysz≥oœci. Naukowcy z takiej instytucji, w oparciu o dowody naukowe,               
bêdπ wydawaæ zalecenia dotyczπce postêpowania spo≥eczeñstwa w trakcie epidemii. To tutaj bêdπ powstawaæ 
te¿ wzorcowe procedury medyczne dla szpitali, czy domów pomocy spo≥ecznej, która pozwolπ zapobiegaæ 
rozprzestrzenianiu siê chorób zakaŸnych.
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Przepisy ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej majπ ju¿ 35 lat i kompletnie nie przystajπ                 
do dzisiejszej rzeczywistoœci. Bezpieczeñstwo Polaków wymaga nowoczesnej, 
odbiurokratyzowanej inspekcji sanitarnej, z dobrze wynagradzanymi specjalistami, wyposa¿onymi 
w nowoczesne zaplecze diagnostyczne. 

W ostatnich latach zniknê≥o wiele oddzia≥ów i ≥ó¿ek zakaŸnych, bo ich utrzymanie by≥o obciπ¿eniem 
dla bud¿etu szpitali i samorzπdów. W epidemii koronawirusa okaza≥o siê jak bardzo brakuje nam 
≥ó¿ek zakaŸnych. Dlatego ich finansowanie jeszcze w tym roku musi siê zmieniæ. NFZ musi 
finansowaæ nie tylko ich bie¿πcπ dzia≥alnoœæ, ale tak¿e zapewniæ rycza≥towe finansowanie                     
ich gotowoœci do udzielania œwiadczeñ zdrowotnych, tak aby w razie zagro¿eñ epidemicznych by≥y 
one gotowe na przyjêcie pacjentów.

Od 2003 roku  choroby zakaŸne nie by≥y uznawane  przez ¿adnego z ministrów zdrowia                          
za priorytetowπ dziedzinê medycyny. W konsekwencji zabrak≥o zachêt do kszta≥cenia siê lekarzy              
w tej dziedzinie, czego efekty odczuliœmy w czasie pandemii. Leczenie chorób zakaŸnych musi 
natychmiast staæ siê priorytetem kszta≥cenia lekarzy, pielêgniarek, specjalistów zdrowia publicznego 
i diagnostów laboratoryjnych. 

Agencja Rezerw Materia≥owych nie zda≥a egzaminu z odpowiedzialnoœci za zdrowie Polaków              
oraz zapewnienie ciπg≥oœci pracy placówek medycznych. Ochrona zdrowia potrzebuje odrêbnej 
agencji rezerw z magazynem w ka¿dym z województw, aby szpitalom nigdy nie zabrak≥o 
wyposa¿enia ratujπcego ¿ycie i zdrowie. 

Zmiana modelu finansowania oddzia≥ów zakaŸnych 

Zwiêkszenie liczby lekarzy ze specjalizacjπ z chorób zakaŸnych, 
a tak¿e pielêgniarek epidemiologicznych 

Utworzenie krajowej agencji rezerw dla szpitalnictwa 
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II.  ROLNICTWO I OBSZARY WIEJSKIE

Stawka 0% VAT na tradycyjnπ, zdrowπ ¿ywnoœæ

Zwiêkszenie dop≥at z Unii do 1200 z≥/ha

Emerytura Rolnicza

Fundusz klêskowy 

Ma≥a retencja 

Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych

Rolnictwo to obecnie jedna z najwa¿niejszych ga≥êzi polskiej gospodarki, to nie tylko miejsca pracy, 
ale i Ÿród≥o zdrowej tradycyjnej ¿ywnoœci, a tak¿e nasza kultura i tradycja. Sprawimy, ¿e wieœ stanie 
siê jeszcze lepszym miejscem do ¿ycia, a rolnictwo bêdzie bardziej op≥acalne. Polskie Stronnictwo 
Ludowe by≥o, jest i bêdzie obecne na polskiej wsi.

Jesteœmy tym co jemy, zdrowa ¿ywnoœæ powinna byæ powszechnie dostêpna, ale tak¿e cena                
nie powinna byæ barierπ w jej dostêpnoœci. Jednak na przystêpnoœci cenowej zdrowej ¿ywnoœci             
nie mogπ traciæ jej bezpoœredni producenci, tacy jak rolnicy czy sadownicy. Aby to zapewniæ 
konieczne jest wprowadzenie 0% stawki VAT na ¿ywnoœæ wytwarzanπ w sposób tradycyjny.  

Obowiπzkiem rzπdu jest stworzenie warunków w których polscy rolnicy na równych zasadach mogπ 
konkurowaæ na wspólnym europejskim rynku. Dlatego w nowym unijnym bud¿ecie dop≥aty                       
dla polskiego rolnika powinny byæ w tej samej wysokoœci w jakiej otrzymujπ je farmerzy w krajach               
tak zwanej starej Unii. Bêdπc w nowym rzπdzie doprowadzimy to podniesienia unijnych dop≥at                
do wysokoœci 1200 z≥/ha. 

Wczeœniejsza emerytura rolnicza przys≥uguje ubezpieczonemu rolnikowi, który po osiπgniêciu wieku 
emerytalnego i udokumentowaniu okresu ubezpieczenia zdecydowa≥ siê zrezygnowaæ z dalszego 
prowadzenia gospodarstwa rolnego. Chcemy to zmieniæ. Prawo do wczeœniejszej emerytury                
nie powinno byæ powiπzane z przekazaniem gospodarstwa. 

Ciπg≥e zmiany klimatu powodujπ, ¿e coraz czêœciej nawiedzajπ nas rozmaite klêski ¿ywio≥owe. 
Susza, nawa≥nice czy lokalne powodzie sπ ogromnym utrapieniem dla rolników i w jednym 
momencie potrafiπ zniszczyæ dorobek. Dlatego proponujemy utworzenie Funduszu Klêskowego            
w wysokoœci dwóch miliardów z≥otych, z którego wyp≥acane bêdπ odszkodowania tym,                       
którzy z powodu nag≥ych klêsk ¿ywio≥owych stracπ Ÿród≥o utrzymania

Wprowadzimy d≥ugofalowy program budowy zbiorników retencyjnych, które, prócz gromadzenia 
wody, bêdπ te¿ s≥u¿y≥y wytwarzaniu prπdu. Uproœcimy procedury w budowie zbiorników do 5000 m2  
i bêdziemy wspieraæ stosowanie odpowiednich metod agrotechnicznych i upraw zwiêkszajπcych 
iloœci wody w glebie. Wprowadzimy system dop≥at do instalacji nawadniajπcych zak≥adajπcy 
finansowanie ze strony pañstwa nawet 80% kosztów.  

Podstawowym problemem rolników jest brak stabilnoœci dochodów. Celem Funduszu Wzajemnej 
Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych jest  zagwarantowanie producentom rolnym stabilizacji 
dochodów z prowadzonej przez nich dzia≥alnoœci rolniczej w przypadku znacznego ich obni¿enia              
lub w przypadku braku mo¿liwoœci uzyskania zap≥aty za zbyte produkty rolne od podmiotu,              
który sta≥ siê niewyp≥acalny. Fundusz utworzony bêdzie z wp≥at od producentów rolnych w wysokoœci 
0,1 proc. od wartoœci sprzeda¿y produktów rolnych. Rolnicy bêdπ otrzymywali wsparcie                           
w przypadku, gdy ich dochody spadnπ o 30 proc. w stosunku do ostatnich trzech lat. Rekompensata 
ma wynosiæ max. 70 proc. strat.
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Wypowiedzenie umowy UE-Mercosur

Promocja polskiej ¿ywnoœci 

Zielone Targi w ka¿dej gminie 

 System ubezpieczeñ i kontraktacji ¿ywnoœci po okreœlonej cenie

Rekompensaty za straty ≥owieckie

Promocja polskich ras zachowawczych

                  

Umowa Unia Europejska-Mercosur, otwiera rynek europejski na bezc≥owy import, m.in. produktów 
rolno-spo¿ywczych z takich krajów jak Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj,                                
gdzie nie obowiπzujπ europejskie standardy w zakresie u¿ywania pestycydów. Wejœcie w ¿ycie tej 
umowy godzi wiêc nie tylko w rolnictwo krajów UE – takich jak Polska, ale przyniesie dalekosiê¿ne, 
dewastacyjne skutki dla klimatu na œwiecie.

Pozyskiwanie nowych odbiorców wymaga wzmo¿onej koordynacji dzia≥añ polskich zwiπzków 
eksporterów, izb przemys≥owo – handlowych oraz struktur rzπdowych w bardziej skuteczne dzia≥ania 
promujπce polskie produkty. 

Stworzymy Zielone Targi, na których rolnicy, bez op≥aty za korzystanie z miejsca na targowisku,  
bêdπ mogli sprzedawaæ to, co wytworzπ: bez poœredników, bez podatków,– dziêki czemu zdrowa, 
tradycyjna ¿ywnoœæ bêdzie tañsza i bardziej dostêpna. 

Praca rolników coraz bardziej uzale¿niona jest od zjawisk od nich niezale¿nych. Czêœæ ryzyka muszπ 
wziπæ na siebie agencje rolne, które wprowadzπ system kontraktacji ¿ywnoœci po okreœlonej cenie,             
a w przypadku wystπpienia klêsk ¿ywio≥owych – rekompensowaæ bêdπ straty poniesione                   
przez rolników.  Zwiêkszymy dofinansowanie z bud¿etu pañstwa ubezpieczeñ dla rolników                     
na wypadek suszy i innych klêsk ¿ywio≥owych. 

Zmienimy ustawê prawo ≥owieckie, która zagwarantuje rolnikom wyp≥atê rekompensat z tytu≥u 
poniesionych strat w uprawach i p≥odach rolnych wyrzπdzonych przez dzikπ zwierzynê. Nale¿ne 
rolnikom odszkodowania powinien gwarantowaæ i wyp≥acaæ wojewoda w imieniu w≥aœciciela                     
– Skarbu Pañstwa. Natomiast rozliczenie odszkodowañ powinno siê odbywaæ na zasadzie umowy         
o u¿ytkowanie zwierzyny ≥ownej zawartej miêdzy wojewodπ z ko≥em ≥owieckim.

Bêdziemy wspieraæ hodowlê polskich ras zachowawczych. Sprzyja to promocji lokalnych, 
regionalnych produktów wyprodukowanych i przetworzonych w gospodarstwach i jest alternatywπ 
dla ¿ywnoœci produkowanej na skalê masowπ. Wa¿nπ sprawπ jest znakowanie polskiej ¿ywnoœci              
i informowanie konsumentów o pochodzeniu produktów. Oznakowanie powinno zawieraæ wyraŸne 
wskazanie kraju pochodzenia produktu, a nie kraju pakowania.
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Dofinansowanie do paliwa rolniczego

Gospodarstwa samowystarczalne energetycznie

System rezerw nawozów sztucznych

Wsparcie rolnictwa na obszarach górskich

 Przeciwdzia≥anie wyludnianiu wsi

Wprowadzimy pe≥en zwrot akcyzy za olej napêdowy wykorzystywany do prac w gospodarstwie              
dla wszystkich rolniko ìw, bez wzglêdu na rodzaj prowadzonej produkcji. Rolnicy uzyskajπ mo¿liwoœæ 
zwrotu akcyzy - do 120 litro ìw za 1 hektar u¿ytków rolnych. Bêdzie to mo¿liwe poprzez z≥o¿enie 
elektronicznego wniosku przez Internet. Wprowadzona zostanie równie¿ specjalna karta dla rolnika 
na zakup paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej, co umo¿liwi wynegocjowanie dodatkowych 
rabatów z w≥aœcicielami stacji.

Wprowadzimy regulacje, które pozwolπ na ≥atwiejsze zrzeszanie siê rolników w grupach 
producenckich nastawionych oprócz produkcji rolnej na efektywne wytwarzanie energii elektrycznej 
niezbêdnej do prowadzenia dzia≥alnoœci rolniczej. Energia produkowana w ten sposób objêta by≥aby 
zwolnieniami podatkowymi, a sprzeda¿ jej nadwy¿ek mo¿liwa do odbiorców zewnêtrznych                    
w preferencyjnych cenach.

Obecne problemy z zaopatrzeniem naszych rolników w nawozy niezbêdne do produkcji rolnej              
i ich horrendalnie wysokie ceny to jedna z najbardziej wa¿kich spraw które wymagajπ pilnej 
interwencji pañstwa. Zamiast chwaliæ siê wysokimi wskaŸnikami zysku i sprzeda¿y za granicê 
pañstwowe spó≥ki produkujπce nawozy powinny skupiæ siê na stabilizacji cen i zwiêkszeniu 
dostêpnoœci nawozów dla polskich rolników! Pañstwo powinno stworzyæ system skupu nawozów           
po przystêpnych  cenach wynegocjowanych  z krajowymi producentami i stworzyæ rezerwê 
strategicznπ, uruchamianπ w sytuacji kryzysu cenowego na rynkach, tak aby polski rolnik                   
móg≥ przynajmniej z rocznym wyprzedzeniem planowaæ bud¿et swojego gospodarstwa. 

Rejony górskie nale¿π do obszarów o niekorzystnych warunkach przyrodniczych do produkcji 
rolniczej. Wprowadzimy specjalne instrumenty wspierajπce rozwój rolnictwa na tych terenach, 
g≥ównie poprzez rozwój rynków i przetwórstwa produktów lokalnych i regionalnych, i tym samym 
ró¿nicowania dochodów rolniczych (sprzeda¿ bezpoœrednia i handel detaliczny, wsparcie                       
dla winiarstwa), wsparcie rozwoju gatunków zwierzπt tradycyjnie wystêpujπcych w górach (programy 
hodowli byd≥a miêsnego, owiec i kóz, budowa i modernizacja budynków inwentarskich), wsparcie 
us≥ug w wymiarze œrodowiskowym, kulturowym oraz w zakresie wykorzystania walorów 
turystycznych.

Obszary wiejskie w du¿ym stopniu nara¿one sπ na depopulacjê. Aby jej przeciwdzia≥aæ nale¿y 
podnosiæ standard ¿ycia i pracy na wsi. Naszym idea≥em jest Polska bez ró¿nic w jakoœci ¿ycia                     
w mieœcie i na wsi. Miejsce urodzenia nie mo¿e determinowaæ szans edukacyjnych, rozwoju 
osobistego i zawodowego, standardu ¿ycia. Dostêpnoœæ i poziom us≥ug publicznych muszπ byæ 
ujednolicone, a poszczególne grupy spo≥eczne mieæ poczucie podmiotowoœci i równego 
traktowania. Bêdziemy wspieraæ samorzπdy w rozwoju infrastruktury technicznej i spo≥ecznej wsi 
(inwestycje wodno-kanalizacyjne, komunikacyjne, edukacyjne, kulturalne, internet 
szerokopasmowy, projekty spo≥eczne). 
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Poprawa bezpieczeñstwa na drogach na wsi i ma≥ych miejscowoœciach

Reymontówki w ka¿dej wsi

Wiêkszoœæ polskich miast ju¿ dziœ dysponuje dosyæ rozleg≥π sieciπ tras rowerowych. Nie stanowiπ 
jednak one zintegrowanej, spójnej sieci komunikacyjnej. Zrobimy kolejny krok - po≥πczmy istniejπce 
œcie¿ki zarówno w ujêciu regionalnym, jak i ponadregionalnym. Ka¿da budowa i modernizacja drogi 
wojewódzkiej, powiatowej i gminnej powinna obejmowaæ budowê chodnika i œcie¿ki rowerowej 
(obligatoryjnie w terenie zabudowanym). Wprowadzimy na ten cel dofinansowanie w wysokoœci  
90% kosztów (œrodki bud¿etowe i UE).

Wieœ to nie tylko rolnictwo, to przede wszystkim wyjπtkowa przestrzeñ do ¿ycia, w której znajduje siê 
wielkie bogactwo kulturowe. Naszym zadaniem jest dbanie o rozwój lokalnej tradycji. Pomo¿e w tym 
program budowy i remontów wiejskich œwietlic. Dziêki temu dzia≥aniu stworzymy wyjπtkowe miejsce 
do spotkañ i pracy dla Kó≥ Gospodyñ Wiejskich, lokalnych grup dzia≥ania, zespo≥ów muzycznych          
czy rad so≥eckich.
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III.  RODZINA I POLITYKA SPO£ECZNA

DOBRY START DLA M£ODYCH 

Program „W≥asny kπt”

50 000z≥ dotacji na start 

„Ziemia za z≥otówkê” i projekt energooszczêdnego domu dla m≥odych rodzin 

U£ATWIENIA DLA RODZIN

Rozwiniêcie programu 500+

Bezp≥atne ¿≥obki i kluby malucha

Polityka prorodzinna powinna byæ priorytetem ka¿dej w≥adzy. Polskie Stronnictwo Ludowe                        
i odpowiedzialny za resort Pracy i Polityki Spo≥ecznej w latach 2007-2011 Jolanta Fedak, a w latach 
2011-2015 W≥adys≥aw Kosiniak-Kamysz dali poczπtek polityce prorodzinnej w Polsce rozumianej 
jako szerokie wsparcie i tworzenie odpowiednich warunków do zak≥adania i funkcjonowania rodzin   
w Polsce. Wprowadzenie rocznych urlopów rodzicielskich, rozbudowa sieci ¿≥obków w ramach 
programu MALUCH czy Karta Du¿ej Rodziny to milowe kroki tej aktywnoœci. Dziœ uwa¿amy,                   
¿e konieczne jest podjêcie kolejnych kroków, jako jedno z najwiêkszych wyzwañ widzimy 
zwiêkszenie dostêpnoœci mieszkañ dla m≥odych.

Dostêp do w≥asnego lokum to dziœ olbrzymi problem dla polskich rodzin. Wiele z nich nie staæ                  
na zaciπgniêcie kredytu na ca≥e ¿ycie na ten cel. Dlatego wprowadzimy dofinansowanie                      
do 75 tys. z≥otych do wk≥adu w≥asnego niezbêdnego do uzyskania kredytu na pierwsze 
w≥asnoœciowe mieszkanie lub dom.

Dobre pomys≥y nie mogπ czekaæ. Dziœ przedsiêbiorcy korzystajπ z dotacji z Urzêdu Pracy,                  
które wynoszπ 20 tys. z≥. Dla wielu bran¿ to zbyt niska kwota. Proponujemy podniesienie kwoty 
bezzwrotnej dotacji do 50 tys. z≥.

Dla wszystkich rodzin, które chcπ osiedliæ siê poza miastem przygotowaliœmy program „Ziemia za 
z≥otówkê”. Dziêki niemu osoby do 35. roku ¿ycia bêdπ mog≥y nabywaæ za symbolicznπ z≥otówkê 
dzia≥kê budowlanπ z zasobów pañstwowych. Wraz z dzia≥kπ uzyskajπ pozwolenie na budowê                   
i projekt domu energooszczêdnego.

Polskie Stronnictwo Ludowe  by≥o jedynym œrodowiskiem politycznym z opozycji, które popar≥o 
wprowadzenie tego programu. Jesteœmy bowiem opozycjπ konstruktywnπ i uwa¿amy,  i¿ dobre 
projekty ustaw nale¿y popieraæ niezale¿nie od tego od kogo pochodzπ. Liczy siê bowiem wspólny 
cel, jakim jest poprawa jakoœci ¿ycia polskich rodzin. Obecnie, szczególnie wobec galopujπcej 
inflacji, konieczne jest rozbudowanie tego programu o coroczny mechanizm waloryzacyjny oparty             
o rozwiπzania przyjête przy waloryzacji emerytur i rent. Pozwoli to na utrzymanie wartoœci si≥y 
nabywczej œwiadczenia, pomimo wzrostu cen podstawowych towarów  i us≥ug.

Wszyscy rodzice powinni mieæ wybór, czy po urodzeniu dziecka chcπ zostaæ w domu czy wróciæ               
do pracy. W pierwszym roku ¿ycia dziecka to proste, bo wprowadziliœmy roczne urlopy rodzicielskie.               
A co póŸniej? Pierwszym krokiem powinno byæ potrojenie liczby ¿≥obków i klubów dzieciêcych.               
Tak zrobimy. To jednak nie wystarczy. Musimy sprawiæ, ¿eby placówki sta≥y siê dostêpne                       
dla wszystkich rodziców. Dlatego zagwarantujemy polskim rodzinom 35 godzin tygodniowo 
darmowej opieki ¿≥obkowej.
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Urlop Rodzinny

PAÑSTWO PRZYJAZNE DLA NIEPE£NOSPRAWNYCH

1000 z≥ dla dzieci i 500 z≥ dla doros≥ych osób niepe≥nosprawnych bez progu 
dochodowego

Zmiana zasad orzecznictwa o niepe≥nosprawnoœci 

Premia za aktywnoœæ zawodowπ 

Przeciwdzia≥anie wykluczeniu spo≥ecznemu 

Wsparcie skierowane do opiekunów osób niepe≥nosprawnych

Likwidacja barier 

Polskie Stronnictwo Ludowe z≥o¿y≥o projekt ustawy zak≥adajπcy wprowadzenie kolejnego,                     
po rocznym urlopie macierzyñskim, p≥atnego rocznego urlopu do wykorzystania na opiekê                 
nad dzieæmi lub starszymi niesamodzielnymi cz≥onkami rodziny. Pozwoli on wspomóc niewydolny 
dziœ system opieki instytucjonalnej  nad niesamodzielnymi osobami starszymi, a tak¿e u≥atwi 
organizacje czasu rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym. 

Wprowadzimy dodatek na rehabilitacjê w wysokoœci 500 z≥ dla wszystkich osób niepe≥nosprawnych, 
bez progu dochodowego. Podwy¿szymy œwiadczenie wychowawczego przys≥ugujπcego rodzicom 
dzieciom niepe≥nosprawnych do wysokoœci 1000 z≥

Potrzebna jest zmiana zasad orzecznictwa o niepe≥nosprawnoœci; celem orzecznictwa powinna           
byæ w pierwszym rzêdzie pomoc osobie niepe≥nosprawnej w wyborze formy aktywnoœci adekwatnej 
do stwierdzonej niepe≥nosprawnoœci, a nie okreœlenie cechy i stopnia niepe≥nosprawnoœci. 

W odró¿nieniu od dotowania przedsiêbiorstwa za zatrudnienie, pomoc finansowa powinna byæ 
przyznana samej osobie w formie premii za aktywnoœæ zawodowπ, zwiêkszajπcej wynagrodzenie          
od pracodawcy czy z samodzielnej dzia≥alnoœci gospodarczej. 

Osoba niepe≥nosprawna musi poczuæ, ¿e jest potrzebna. Zamiast œrodków przekazywanych dzisiaj 
na PFRON pracodawcy powinni inwestowaæ w sta¿e i rozwój zatrudnionych osób 
niepe≥nosprawnych. Pomocne w tym zakresie bêdπ równie¿ programy edukacyjne realizowane           
w szko≥ach.

Wsparcie opiekunów mia≥oby przede wszystkim formê zwrotu kosztów us≥ug, zarówno dla osoby 
niepe≥nosprawnej, jak i dla opiekuna. Powinno to umo¿liwiæ opiekunom znalezienia indywidualnej 
równowagi miêdzy opiekπ a w≥asnπ pracπ i ¿yciem, a tak¿e rozbudowê sektora wspierajπcego               
na zasadach rynkowych. 

Wdro¿ymy wieloletni program poprawy dostêpnoœci z okreœleniem 3 kategorii obiektów. Dotyczy to 
budynków u¿ytecznoœci publicznej, infrastruktury komunikacyjnej oraz treœci cyfrowych 
udostêpnianych przez instytucje pañstwa i samorzπdy. 
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SOLIDARNOŒÆ MIÊDZYPOKOLENIOWA

Emerytura bez podatku dla wszystkich, a nie dla wybranych

Praca emeryta bez podatku dochodowego

Emerytury sta¿owe

Ogólnopolska Karta Seniora

Dom seniora w ka¿dej gminie

„Polska siê starzeje” – to stwierdzenie o nieco pesymistycznym zabarwieniu coraz czêœciej pojawia 
siê w przestrzeni publicznej. Proces zwiêkszania siê populacji osób w wieku poprodukcyjnym                 
jest faktem, który stanowi jedno z najwiêkszych wyzwañ naszej rzeczywistoœci. Z jednej strony 
trzeba zadbaæ o sprawnie funkcjonujπcπ ochronê zdrowia i zabezpieczenie finansowe emerytów,          
a z drugiej – przygotowaæ gospodarkê, instytucje opieki nad seniorami i system wsparcia dla stale 
zwiêkszajπcej siê grupy osób w jesieni wieku. Pos≥u¿π temu propozycje Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, które zosta≥y wypracowane w dialogu ze œrodowiskami seniorów w ca≥ej Polsce. 

To, co dziœ zabiera pañstwo – podatek od emerytury – musi zostaæ w kieszeni emeryta.                   
Musimy skoñczyæ z zabieraniem emerytom pieniêdzy – na które pracowali przez ca≥e ¿ycie                         
i które by≥y ju¿ opodatkowane. Emerytura bez podatku to wyraz solidarnoœci miêdzypokoleniowej. 
Wiêkszoœæ seniorów ¿y≥a i pracowa≥a w systemie, który nie pozwala≥ zapracowaæ sobie na dostatnie, 
spokojne ¿ycie na staroœæ. Wprowadzenie projektu spowoduje œrednio 250 z≥otych wiêcej co miesiπc 
w portfelu seniora. Oznaczaæ to bêdzie oko≥o 3.000 z≥otych rocznie wiêcej dla naszych seniorów,            
dla porównania „trzynasta” emerytura wynosi≥a jedynie 888 z≥.

 W Polsce ju¿ oko≥o 770 tys. emerytów zdecydowa≥o siê kontynuowaæ pracê po osiπgniêciu wieku 
przejœcia na emeryturê.  W ostatnim czasie to przyrost o ponad 200 tys. Jest to pozytywne zjawisko, 
które najczêœciej jest jednak spowodowane bardzo niskimi emeryturami, które zmuszajπ                  
do tzw. „dorabiania do emerytury”. Nale¿y wesprzeæ tê aktywnoœæ zwalniajπc takie przychody 
emerytów z podatku dochodowego i zagwarantowaæ 10% podwy¿ki pobieranej emerytury dla tych 
emerytów, którzy pomimo osiπgniêcia wieku emerytalnego zdecydujπ siê na dalszπ aktywnoœæ 
zawodowπ. 

Du¿a czêœæ Polek i Polaków zaczyna aktywnoœæ zawodowπ bardzo wczeœnie, co powoduje,                  
i¿ szczególnie przy pracy ciê¿kiej fizycznej, nie mo¿e pracowaæ w zawodzie w wieku np. 60  i wiêcej 
lat bo nie pozwala im na to zdrowie. Polki i Polacy powinni mieæ mo¿liwoœæ wczeœniejszego przejœcia 
na pe≥nπ emeryturê po spe≥nieniu ustawowych warunków takich jak osiπgniêcie wieku 55 lat               
przez kobiety i 60 lat przez mê¿czyzn oraz przepracowaniu odpowiednio 35 i 40 lat pracy.

Wprowadzimy Ogólnopolskπ Kartê Seniora dla wszystkich osób, które osiπgnê≥y ustawowy wiek 
emerytalny. Seniorzy bêdπ mogli korzystaæ ze zni¿ek na zasadach przewidzianych w Ogólnopolskiej 
Karcie Du¿ej Rodziny, którπ wprowadziliœmy w 2014 r. Zni¿ki bêdπ dostêpne zarówno w podmiotach 
podleg≥ych pañstwu jak i u przedsiêbiorców. Pozwoli to seniorom zaoszczêdziæ pieniπdze podczas 
zakupów w sklepach, wyrabianiu dokumentów czy wyjœæ do teatru lub kina.  

W jednym miejscu stworzymy przestrzeñ dla seniorów do spotkañ towarzyskich, warsztatów 
kulinarnych, dzia≥alnoœci spo≥ecznej, budowania wiêzi miêdzypokoleniowych. Tak¿e do opieki 
terapeutycznej i rehabilitacji. Domy seniora odpowiedzπ na wszystkie te potrzeby. Zagwarantujemy 
profesjonalnπ opiekê – fizjoterapeuty, pielêgniarki, ratownika medycznego, psychologa                    
– przez 8 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu.
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Rady Seniorów w gminach, powiatach i województwach

Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Klubów Seniora

Proponujemy obowiπzkowe tworzenie Rad Seniorów na wszystkich szczeblach samorzπdu: 
gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim. Rady mia≥yby charakter konsultacyjny, doradczy                     
i inicjujπcy dzia≥ania, ze szczególnym naciskiem na realizacjê polityki senioralnej. Pozwoli                        
to pobudziæ aktywnoœæ obywatelskπ osób starszych w spo≥ecznoœci lokalnej.

Podwoimy œrodki przeznaczone na rzπdowy Program Aktywnoœci Spo≥ecznej Osób Starczych. 
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IV.  EDUKACJA

Bud¿et Pañstwa odpowiedzialny w pe≥ni za pensje nauczycieli

P≥ace i odbudowanie presti¿u zawodu nauczyciela 

Fundusz Stypendialny

Ograniczenie liczebnoœci klas i posi≥ek dla ka¿dego ucznia

Dzisiaj jednym z najwiêkszych wyzwañ dotyczπcych edukacji jest odpolitycznienie polskiej szko≥y,             
a tak¿e zapewnienie stabilnego systemu finansowania oœwiaty. Obowiπzkiem pañstwa                        
jest zapewnienie dzieciom i m≥odzie¿y wykszta≥cenia gwarantujπcego dobre perspektywy ¿yciowe                    
i dajπcego szansê na równy start na rynku pracy, nie tylko polskim, ale te¿ europejskim. Obecny 
system nie odpowiada tym potrzebom, a najwiêkszym jego wrogiem jest  niestabilne finansowanie. 
Obecny niewydolny system edukacji trzeba uporzπdkowaæ, ale mo¿na to zrobiæ tylko w dialogu              
z organizacjami zawodowymi nauczycieli, samorzπdowcami i uczniami. Fundamentem takiego 
uporzπdkowania  jest wprowadzenie stabilnego finansowania oœwiaty poprzez pe≥nπ subwencjê 
oœwiatowπ dla samorzπdów, pokrywajπcπ wszystkie potrzeby p≥acowe nauczycieli.

 Samorzπdy majπ obecnie wielkie problemy ze sfinansowaniem wielu zadañ, nie tylko w≥asnych,                         
ale te¿ zleconych.  Przyk≥adem jest subwencja oœwiatowa, która nie wystarcza na pokrycie w ca≥oœci 
zapotrzebowania na wyp≥aty  pensji  nauczycieli.  Pañstwo powinno przejπæ ca≥π odpowiedzialnoœæ 
za  wyp≥acanie pensji dla nauczycieli, dziêki czemu samorzπdy nie bêdπ musia≥y w to anga¿owaæ 
w≥asnych pieniêdzy, które bêdzie mo¿na  przeznaczyæ na inne wa¿ne cele, w tym te zwiπzane               
z zajêciami pozalekcyjnymi i sportem dla dzieci i m≥odzie¿y. 

Presti¿ zawodu nauczyciela musi zostaæ odbudowany, dlatego m.in. œrednia p≥aca nauczyciela                
na etacie musi równaæ siê œredniej p≥acy w gospodarce. Spowoduje to zwiêkszenie atrakcyjnoœci 
zawodu nauczyciela. W obecnym systemie pañstwo nie zapewnia te¿ finansowania szkoleñ                   
i kursów – musi siê to zmieniæ, poniewa¿ nie mo¿na wymagaæ od nauczycieli ciπg≥ego doskonalenia 
zawodowego bez przeznaczania œrodków na ten cel.

Od pewnego czasu zmagamy siê z odp≥ywem absolwentów naszych szkó≥ wy¿szych do innych 
krajów, gdzie proponowane im sπ lepsze warunki finansowe za wykonywanπ przez nich pracê. 
Wspólny rynek pracy UE to wielki przywilej, jednak nie mo¿na dopuœciæ, aby kszta≥cπcy siê w polskim 
systemie specjaliœci wyje¿d¿ali zaraz po studiach za granicê i zasilali inne gospodarki. Szczególnie 
szkodliwe sπ ubytki specjalistów w s≥u¿bie zdrowia, kierunkach in¿ynieryjnych czy bran¿y IT. 
Studentów tych nale¿y zachêciæ do podjêcia deklaracji o pracy w Polsce przynajmniej przez okres   
10 lat po studiach. 

Majπc to na uwadze nale¿y utworzyæ specjalny Fundusz Stypendialny, który zagwarantuje ka¿demu 
studentowi, który podejmie  takie zobowiπzanie, stypendium w wysokoœci 1000 z≥ przez ca≥y okres 
studiów. Œrodki na ten cel bêdπ przekazywa≥y spó≥ki skarbu pañstwa z wypracowywanych przez 
siebie zysków. Stypendium takie pozostanie bezzwrotne, pod warunkiem wype≥nienia deklaracji 
poprzez wykonywanie pracy w Polsce lub dla podmiotu polskiego, przynajmniej przez 10  z 15 lat 
przypadajπcych po zakoñczeniu studiów.

Przepe≥nione klasy sta≥y siê prawdziwπ zmorπ polskich szkó≥. W takich warunkach ciê¿ko zapewniæ 
edukacjê na odpowiednio wysokim poziomie. Rozwiπzaniem jest stopniowe ograniczenie liczby 
uczniów w klasie do maksymalnie 25 osób. 

Niestety wciπ¿ wielu polskich uczniów nie tylko przychodzi do szko≥y g≥odna, ale te¿ wychodzi z niej 
bez posi≥ku. Ka¿dy uczeñ powinien otrzymywaæ dwudaniowy posi≥ek w szkole, niezale¿nie             
od statusu majπtkowego ich rodziców.
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Angielski od pierwszej klasy i nowe przedmioty nauczania

iTornister – interaktywny tablet

Œwietlice w szko≥ach podstawowych

Znajomoœæ jêzyków obcych to klucz do mo¿liwoœci oferowanych przez wspó≥czesny œwiat.              
Dlatego konieczne jest minimum 5 godzin nauki jêzyka angielskiego  w tygodniu, ju¿ od pierwszej 
klasy szko≥y podstawowej. Nale¿y równie¿ rozszerzyæ ofertê edukacyjnπ szkó≥ o nowe obowiπzkowe 
przedmioty nauczania: podstawy ekonomii oraz wiedzê o ekologii i zdrowym trybie ¿ycia,                        
w tym o od¿ywianiu siê.

Najwy¿szy czas powiedzieæ „stop” niszczeniu szans rozwoju dla dzieci z ma≥ych oœrodków.                
One majπ prawo mieæ takie same szanse na godne ¿ycie i dobre zarobki jak ich rówieœnicy w wielkich 
miastach. Uruchomimy program iTornister na który z≥o¿y siê tablet z Internetem i wszystkimi 
niezbêdnymi podrêcznikami dla ka¿dego dziecka na wsi i w ma≥ych miejscowoœciach.

Zapracowani rodzice czêsto koñczπ zajêcia w póŸnych godzinach popo≥udniowych. Bardzo czêsto 
dzieci, które koñczπ zajêcia o wczeœniejszych porach pozbawione sπ opieki gdy¿ w szko≥ach brakuje 
œwietlic. Ka¿da szko≥a podstawowa powinna zapewniaæ bezp≥atnπ, profesjonalnπ opiekê 
pozalekcyjna dla uczniów do czasu powrotu rodziców z pracy.
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V.  ZDROWA ZIELONA POLSKA

Zielona energia 

Energetyka prosumencka 

Zatrzymanie „importu” œmieci do Polski 

Butelkomaty w ka¿dym markecie

Koniec z reklamówkami jednorazowymi w sklepach

Znakowanie opakowañ

Ochrona klimatu i zatrzymanie niebezpiecznych zmian w œrodowisku naturalnym to nasze 
zobowiπzanie wobec przysz≥ych pokoleñ. Nie ma ju¿ czasu na rozwa¿anie propozycji zwiπzanych             
z zatrzymaniem katastrofy klimatycznej. Dzia≥aæ trzeba jak najszybciej. Dlatego Polskie Stronnictwo 
Ludowe jako odpowiedzialne œrodowisko polityczne od lat postuluje, sk≥ada projekty ustaw                
i wprowadza rozwiπzania, które gwarantujπ ¿ycie w zdrowej zielonej Polsce.

Systematycznie bêdziemy odchodziæ od wêgla. Naszym celem jest 50% udzia≥ OZE w polskim 
miksie energetycznym do 2030 roku. Przywrócimy sta≥e taryfy za produkcjê energii odnawialnej                
i obni¿ymy VAT do 8% na rozwiπzania oparte na OZE.

Polacy nie mogπ byæ zaskakiwani coraz wy¿szymi rachunkami za energiê. Czas skoñczyæ                       
z monopolizacjπ tego sektora, trzeba oddaæ produkcjê energii w rêce Polaków. Powrót do taryf 
sta≥ych dla prosumentów oraz opust do 50 kW równie¿ dla firm i przedsiêbiorców. Uproszczenie 
rozliczeñ miêdzysπsiedzkich w przypadku odsprzeda¿y energii elektrycznej przez prosumenta. 
Jedna stawka VAT 8% dla OZE montowanego przez osoby fizyczne, bez wzglêdu na miejsce 
instalacji oraz wprowadzenie taryf i rekompensat gwarantowanych dla u¿ytkowników prywatnych.

 W ostatnich latach  do kraju sprowadzane sπ rekordowe iloœci œmieci – musimy zatrzymaæ proces 
zaœmiecania kraju przez  odpady sprowadzane na nielegalne sk≥adowiska, które zagra¿ajπ ¿yciu              
i zdrowiu Polaków

Wprowadzimy obowiπzkowy mechanizm depozytowy (kaucyjny), obejmujπcy odpady 
opakowaniowe po napojach. Systemy depozytowe,  oparte o tzw. butelko manty majπ m. in. Niemcy, 
Szwecja, Norwegia, Holandia, Litwa, Estonia I Dania. Chcemy aby wszystkie du¿e sklepy w Polsce 
równie¿ mia≥y obowiπzek ustawienia takich butelkomatów.  Pozyskamy w ten sposób odpad,            
który podlega≥ bêdzie odzyskowi, co umo¿liwi uzyskanie z niego surowców i ich ponowne 
wykorzystanie do produkcji nowych wyrobów. 

Nale¿y wreszcie skoñczyæ z foliowymi jednorazowymi reklamówkami w sklepach. Obecnie                     
w ka¿dym sklepie zu¿ywane ich sπ setki i tysiπce dziennie – do pakowania warzyw, owoców czy 
innego towaru na wagê. Wprowadzimy obowiπzek zastπpienia ich opakowaniami 
biodegradowalnymi i kompostowalnymi, tak by nied≥ugim okresie czasu plastik jako jednorazowe 
opakowanie dla tych towarów w sklepach by≥ ju¿ tylko wspomnieniem. 

Obowiπzek segregacji œmieci to jedna z fundamentalnych zasad jakie powinniœmy stosowaæ 
codziennie ¿eby dok≥adaæ swojπ „cegie≥kê” do ochrony œrodowiska i przeciwdzia≥aniu zmianom 
klimatycznym.  Ograniczamy w ten sposób produkcjê szkodliwych dla œrodowiska surowców 
u¿ywanych przy pakowaniu produktów. Nale¿y u≥atwiæ ten proces segregacji poprzez wprowadzenie 
odpowiedniego oznakowania opakowañ, tak by segregujπcy odpady nie mia≥ najmniejszych 
wπtpliwoœci do którego pojemnika dane opakowanie powinno trafiæ. 
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Walka ze smogiem 

Cofniêcie ustawy antywiatrakowej 

Standardy nowych budynków 

Fotowoltaika 

Biogazownie

Budowa zbiorników retencyjnych i elektrowni wodnych 

„Czasowstrzymywacz” 

G≥ównym Ÿród≥em zanieczyszczeñ jest emisja z prywatnych budynków. Jeœli chcemy wygraæ                     
ze smogiem, musimy zakazaæ instalacji pieców i kot≥ów, które nie spe≥niajπ standardów 
bezpieczeñstwa. Dofinansowanie do zakupu pieców powinno wynosiæ do 75% kosztów,                             
a po spe≥nieniu kryterium dochodowego 100% kosztów. To inwestycja w zdrowie Polaków, która siê? 
zwróci. 

Umo¿liwimy instalowanie wiatraków przez wspólnoty mieszkañców. Powstawanie nowych 
elektrowni wiatrowych bêdzie uzale¿nione od zgody lokalnej spo≥ecznoœci. 

Standardy nowych budynków od roku 2025 bêdπ nie gorsze ni¿ domów pasywnych -  z najwiêkszym 
pozyskiwaniem energii z zewnπtrz i ograniczeniem ucieczki ciep≥a. Bêdziemy dπ¿yæ do powstawania 
budynków plusenergetycznych – wytwarzajπcy wiêcej energii ni¿ pobierajπcy.  

Bêdziemy wspieraæ energetykê rozproszonπ, prosumenckπ, w szczególnoœci fotowoltaikê. W≥asna 
produkcja prπdu musi siê op≥acaæ, a nadwy¿ki oddawane bêdπ do sieci. Zlikwidujemy bariery 
administracyjne zwiπzane z przy≥πczami. Wprowadzimy panele fotowoltaiczne na budynkach 
publicznych takich jak: urzêdy, szko≥y czy p≥ywalnie. Wprowadzimy system punktowania projektów 
budowlanych za wdra¿anie rozwiπzañ ekologicznych przy wydawaniu pozwoleniu na budowê.                
Za odpowiedniπ liczbê punktów wprowadzimy system dop≥at do przyjaznego œrodowisku pokrycia 
dachowego, po≥πczonego z instalacjπ paneli fotowoltaicznych. 

Wprowadzimy rozwiπzania s≥u¿πce powstawaniu biogazowni, w tym opartych na beztlenowej 
fermentacji, dziêki czemu spe≥niaæ bêdπ najwy¿sze standardy ochrony œrodowiska i nie bêdπ 
powodowa≥y uciπ¿liwoœci zapachowej. Biogazownie bêdπ prócz elektrycznoœci i nawozów, 
dostarczajπ ciep≥o do sieci ciep≥owniczej. 

Efektem bêdzie magazynowanie wody, co chroni przed powodziami i suszπ oraz produkcja energii 
elektrycznej dziêki u¿yciu wody. 

Dwukrotna zmiana czasu w ka¿dym roku nie znajduje obecnie ani uzasadnienia spo≥ecznego,              
ani ekonomicznego. Utrzymanie zmiany czasu stanowi anachronizm i przyczynia siê do wielu 
negatywnych skutków o charakterze zdrowotnym i gospodarczym.  Prowadzi do rozregulowania 
zegara biologicznego, którego rytm stanowi fundamentalne znaczenie dla zdrowia ka¿dego 
cz≥owieka i wp≥ywa niekorzystnie na samopoczucie, objawiajπc siê m.in. w k≥opotami ze snem               
czy problemami z koncentracjπ. Zgodnie z decyzjami podjêtymi na forum UE pañstwa cz≥onkowskie 
powinny odejœæ w najbli¿szych latach od zasady dwukrotnej zmiany czasu w roku – jako PSL 
jesteœmy zdania, ¿e trzeba to zrobiæ natychmiast, dlatego z≥o¿yliœmy odpowiedni projekt ustawy, 
który zak≥ada pozostawienie na sta≥e tzw. „czasu letniego” w Polsce.  
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VI.  GOSPODARKA, INWESTYCJE I FINANSE

Obni¿enie stawki VAT na energiê elektrycznπ do 8%

Elektrownie gazowe 

Sieci przesy≥owe i dystrybucyjne

Zlikwidujemy bia≥e plamy na mapie energetycznej Polski

Warunkiem sfinansowania wielu pomys≥ów programowych i inicjatyw jest stabilny wzrost 
gospodarczy i p≥ynπce z niego do bud¿etu œrodki finansowe. Dlatego te¿ tak du¿π uwagê 
przywiπzujemy do wsparcia polskiej przedsiêbiorczoœci m.in. poprzez takie programy                           
jak dobrowolny ZUS, który bêdzie sk≥aniaæ do podejmowania dzia≥alnoœci, zmniejszaæ szarπ strefê             
i  w perspektywie kilku lat przyniesie zwiêkszone wp≥ywy do bud¿etu. 

Niestety, niepokojπco wyglπda obecnie stopa inwestycji w Polsce – spad≥a ona do 18,2-18,8%                
w ostatnich dwóch latach. Pog≥êbiajπcy siê chaos w wymiarze sprawiedliwoœci, niepewnoœæ co do  
prawomocnoœci wyroków i porzπdku prawnego odstraszajπ od inwestowania – zarówno inwestorów 
krajowych, jaki i zagranicznych. Przywrócenie pewnoœci i stabilnoœci porzπdku prawnego                      
to podstawa do tego, aby zwiêkszyæ sk≥onnoœæ do inwestowania. Jest  to jedno z najpilniejszych 
zadañ, które stawia przed nami dzisiejsza rzeczywistoœæ . Zwiêkszenie stopy inwestycji w Polsce             
do 25%, a wiêc o ponad 32 % od stanu obecnego to warunek stabilnego rozwoju Polski                      
przez najbli¿sze lata i sta≥ego zwiêkszania wp≥ywów do bud¿etu.

Remedium na szalejπce obecnie ceny energii elektrycznej nie sπ bony ani rekompensaty                      
dla wybranych grup spo≥ecznych. Polskie Stronnictwo Ludowe proponuje rozwiπzanie systemowe                  
– jednolita stawka VAT na energiê elektrycznπ powinna byæ natychmiast obni¿ona z 23% do 8 %.             
Bo rachunki za prπd p≥acπ wszyscy odbiorcy, a nie tylko niektórzy.

Dla zintegrowania energetyki zawodowej z rozbudowπ systemów OZE i sieci KSE konieczna jest 
budowa bloków gazowych, które stopniowo bêdπ zastêpowaæ bloki wêglowe. Inwestycja w nowe 
elektrownie gazowe to ni¿sze koszty budowy, bardziej elastyczna praca w systemie, szybszy proces 
inwestycyjny, wiêksza sprawnoœæ i wiêksza bezobs≥ugowoœæ, co przy po≥πczeniu ze Ÿród≥ami 
opartymi na energii odnawialnej da wymierny efekt regulacyjny w systemie elektroenergetycznym. 
Bloki te powinny byæ zlokalizowane zw≥aszcza w pó≥nocnej czêœci kraju. Zastêpowanie wys≥u¿onych 
bloków wêglowych gazowymi jest konieczne dla stabilizacji pracy systemu, ale te¿ zmniejszy koszty 
zwiπzane z emisjπ CO2.

W ostatnich trzech latach zosta≥y ograniczone inwestycje zwiπzane z rozbudowπ Krajowego 
Systemu Elektroenergetycznego. Jest to zagro¿enie dla bezpieczeñstwa energetycznego kraju               
– nowopowsta≥e bloki i farmy wytwarzajπce energiê z OZE muszπ byæ bezpiecznie powiπzane                    
z sieciπ przesy≥owπ.  

Rozwój sieci elektroenergetycznej, w tym dystrybucyjnej, na wschodzie i pó≥nocy kraju poprawi 
pewnoœæ zasilania, umo¿liwi rozwój przedsiêbiorstw a co za tym idzie utworzenie nowych miejsc 
pracy, zwiêkszy wp≥ywy z podatków do mniejszych gmin, i podniesie standard ¿ycia mieszkañców.
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Wspó≥praca z innymi krajami której celem powinna byæ ochrona 
europejskich producentów stali

Wodór – jako paliwo przysz≥oœci

Konieczne jest podjêcie wspó≥pracy z innymi krajami UE w celu solidarnej ochrony europejskiego 
rynku stali. Polska powinna zaproponowaæ wprowadzenie europejskiego podatku dla importu 
produktów przemys≥u stalowego. To pozwoli zminimalizowaæ ryzyko przeniesienia produkcji objêtej 
ETS poza granice UE, gdzie nie ma obowiπzku ponoszenia kosztów zwiπzanych z zakupem 
jednostek EUA (Co2). 

Wdro¿ymy nowoczesne, innowacyjne technologie przemys≥owe do separacji wodoru z gazu 
koksowniczego. Paliwo mo¿e zostaæ wykorzystane do wprowadzenia ekologicznego transportu 
publicznego w aglomeracji Górnoœlπsko-Zag≥êbiowskiej (300 autobusów do 2023 r.). Umo¿liwimy 
tym samym rozwój innowacyjnego przemys≥u produkcji autobusów i samochodów dostawczych               
z napêdem wodorowym i produkcja samochodów dostawczych z napêdem wodorowym.
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VII.  PRZEDSIÊBIORCZOŒÆ

¯adnych nowych podatków przez dwa lata po ustaniu stanu pandemii 

Powszechny Samorzπd Gospodarczy

Dobrowolny ZUS dla przedsiêbiorcy 

Ograniczenie biurokracji 

Polscy przedsiêbiorcy i ich firmy to dzisiaj jedna z najbardziej poszkodowanych grup przez obecnπ 
w≥adzê. Prowadzπcy dzia≥alnoœæ gospodarczπ sπ obciπ¿ani kolejnymi podatkami, dzia≥ajπ                       
w niestabilnym otoczeniu prawnym, nie bêdπc pewnymi co przyniosπ kolejne miesiπce. Polskie 
Stronnictwo Ludowe jest reprezentantem przedsiêbiorców w parlamencie, stawiajπc na dialog                
ze œrodowiskiem i sk≥adajπc ustawy u≥atwiajπce prowadzenie dzia≥alnoœci gospodarczej. 

Przedsiêbiorcy muszπ odbudowaæ siê po pandemii, nie mo¿na na nich nak≥adaæ ¿adnych nowych 
obciπ¿eñ finansowych. Tymczasem w≥adze wywracajπc z dnia na dzieñ dotychczasowy system 
podatkowy burzπc stabilnoœæ i przewidywalnoœæ przepisów prawa mogπ doprowadziæ do upadku 
wielu przedsiêbiorców. 

Jestem zwolennikiem przywrócenia Powszechnego Samorzπdu Gospodarczego w Polsce. 
Instytucja ta funkcjonowa≥a w naszej przestrzeni  prawnej przed II wojnπ œwiatowπ i - jak wskazuje 
wielu przedsiêbiorców, powinna zostaæ reaktywowana. Pozwoli to poprawiæ efektywnoœæ dzia≥ania 
przedsiêbiorstw, pomo¿e  ustanowiæ sprawne  sπdownictwo gospodarcze oraz przyczyni siê                 
do rozwoju szkolnictwa zawodowego. 

Wysoki i stale rosnπcy ZUS jest czêsto barierπ dla podejmowania dzia≥alnoœci gospodarczej. Dlatego 
zaproponuje wprowadzenie Programu Dobrowolny ZUS dla Przedsiêbiorców. Samozatrudniony 
bêdzie móg≥ zdecydowaæ, czy chce op≥acaæ ZUS, czy z tego rezygnuje, ponoszπc konsekwencje 
nieop≥acania sk≥adki. Proponowane rozwiπzanie jest szansπ, ¿e wiêcej osób zdecyduje siê                    
na prowadzenie dzia≥alnoœci gospodarczej, co zwiêkszy wp≥ywy do bud¿etu z podatków, a tak¿e 
zwiêkszy iloœæ pieniêdzy w systemie ochrony zdrowia. Ponadto wprowadzenie takiej mo¿liwoœci 
zapobiegnie likwidowaniu dzia≥alnoœci gospodarczej przez osoby, które nie majπ wysokich 
przychodów i nie wytrzymujπ p≥acenia sk≥adek na ZUS. Dotyczy to w szczególnoœci w≥aœcicieli 
ma≥ych sklepów, aptek, warzywniaków, kwiaciarni, zak≥adów fryzjerskich, warsztatów, zak≥adów 
rzemieœlniczych - w gestii osób je prowadzπcych nale¿y pozostawiæ, czy chcπ p≥aciæ ca≥y ZUS,             
czy jedynie sk≥adkê zdrowotnπ.  

Bardzo czêstym problemem podnoszonym przez przedsiêbiorców jest kwestia nieustajπcych 
kontroli ze strony ró¿nych urzêdów pañstwowych. Uniemo¿liwia to normalne funkcjonowanie firm, 
nie wspominajπc ju¿ o ich rozwoju. Dlatego nale¿y wprowadziæ limit kontroli firmy                               
przez poszczególne instytucje pañstwowe na poziomie jednej kontroli na rok. 

Podobnie  jeœli chodzi o coraz bardziej rozbudowany obowiπzek sprawozdawczoœci. Nie mo¿e byæ 
tak, ¿e przedsiêbiorca ca≥π energiê potrzebnπ na prowadzenie i rozwój firmy zu¿ywa na ciπg≥e 
kontrole  i niezliczone sprawozdania.
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Zmiany w prawie dotyczπcym dzia≥alnoœci gospodarczej

Zwolnienie lekarskie od pierwszego dnia op≥acane przez ZUS

Kolejnym z utrapieñ polskich przedsiêbiorców jest ogrom nag≥ych  zmian w prawie dotyczπcym 
dzia≥alnoœci gospodarczej. Obecna w≥adza potrafi uchwalaæ ustawy nawet w jednπ dobê, a potem 
niejednokrotnie kilkanaœcie razy nowelizowaæ te z≥e i przygotowane w poœpiechu przepisy. 

Szkodzi to gospodarce, gdy¿ stwarza niepewnoœæ co do ciπg≥oœci poszczególnych rozwiπzañ 
prawnych. Rozwój firm  natomiast, to dalekosiê¿ne planowanie, o które bardzo trudno w naszej 
rzeczywistoœci legislacyjnej. Dlatego proponujemy aby ka¿da taka zmiana ustawowa,  wymaga≥a 
obligatoryjnie tzw. „rzπdowej œcie¿ki legislacyjnej” z pe≥nπ gamπ konsultacji spo≥ecznych, w tym 
przede wszystkim zaopiniowania jej przez Radê Dialogu Spo≥ecznego.

Pandemia Koronawirusa wywar≥a olbrzymie piêtno na naszym systemie ochrony zdrowia, ale te¿            
na polskiej gospodarce. Wprowadzane podczas kolejnych fali pandemii ograniczenia w postaci 
locdownów przynios≥y olbrzymie straty dla przedsiêbiorców. Pracownicy czêsto równie¿ korzystali ze 
zwolnieñ lekarskich, co generowa≥o kolejne koszty po stronie przedsiêbiorców, którzy zgodnie                 
z Kodeksem Pracy p≥acπ za pierwsze 30-dni zwolnienia lekarskiego pracownika, a dopiero potem 
obowiπzek ten przejmuje ZUS. Dlatego postulujemy przejêcie p≥atnoœci za zwolnienie chorobowe  
od pierwszego dnia przez ZUS. 
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VIII.  SAMORZ¥D I SPO£ECZEÑSTWO OBYWATELSKIE

Decentralizacja w≥adzy

Nowa ustawa o dochodach samorzπdów

?

Ustawa Metropolitalna

Olbrzymi skok cywilizacyjny ostatnich lat - to jak zmieni≥ siê nasz kraj - to w du¿ej mierze zas≥uga 
tysiêcy samorzπdowców, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marsza≥ków. 
Polskie doœwiadczenia samorzπdowe sπ czêsto podawane za przyk≥ad w innych krajach na œwiecie 
jako rekomendowany wzór do naœladowania. Fundamentem demokracji i silnego pañstwa jest 
stabilna samorzπdnoœæ, to w≥adze centralne powinny przyjπæ zasadê niepogarszania sytuacji 
ustrojowej i ekonomicznej samorzπdów – w przypadku przyjmowania rozwiπzañ, które majπ 
negatywny wp≥yw na finanse samorzπdowe, zw≥aszcza na dochody w≥asne, przyjmowane powinny 
byæ automatycznie rozwiπzania rekompensujπce o charakterze systemowym i niedyskrecjonalnym. 

Chcemy Polski dobrych gospodarzy, szczêœliwych, twórczych ludzi, którzy nie muszπ byæ 
zarzπdzani, bo sami potrafiπ podejmowaæ s≥uszne decyzje. Dlatego tak wa¿ne dla budowy 
spo≥eczeñstwa  obywatelskiego jest wsparcie organizacji pozarzπdowych i inicjatyw oddolnych. 

Uwa¿amy, ¿e zadania publiczne sπ realizowane zdecydowanie bardziej efektywnie na poziomie 
lokalnym i regionalnym, ni¿ za poœrednictwem centrali. To ludzie „na dole” wiedzπ lepiej, jakie majπ 
potrzeby i potrafiπ skuteczniej szukaæ na nie dobrych odpowiedzi. Chcemy Polski 
zdecentralizowanej, w której decyzje zapadajπ jak najbli¿ej mieszkañców. Za tym musi iœæ równie¿ 
gwarancja finansowania zadañ samorzπdów oraz lokalnych inicjatyw.

Wobec ostatnich zmian w systemie podatkowym, jeszcze bardziej uwypukli≥ siê problem 
niewystarczajπcych œrodków jakimi dysponujπ samorzπdy na realizacjê coraz wiêkszej iloœci zadañ 
w≥asnych i zleconych.  Wszystkie te zmiany rzutujπ na ograniczenie samorzπdowych œrodków                
na kulturê, sport, czy  us≥ugi publiczne realizowane w gminach, powiatach i województwach. 
Odp≥ywowi pieniêdzy z bud¿etów samorzπdów nale¿y zapobiegaæ poprzez wydzielenie dla nich 
odpowiedniej czêœci wp≥ywów z podatku VAT i PIT które mog≥yby zasiliæ podupadajπce finanse 
sektora samorzπdowego.  Proponujemy konkretny udzia≥ w 

PIT
- gmina: 44% (wzrost o 5,77%) – corocznie weryfikowane w zwiπzku z 
   realizacjπ przepisów Ustawy o pomocy spo≥ecznej

  - powiat: 14% (wzrost o 3,75%)
   - województwo: 2% (wzrost o 0,4%)

CIT
- gmina: 9% (wzrost o 2,29%)
- powiat: 3% (wzrost o 1,60%)
- województwo: 19% (wzrost o 4,25%)

Bêdziemy  aktywnie wspieraæ dπ¿enia du¿ych polskich miast do wprowadzania do ich 
funkcjonowania Ustaw Metropolitalnych. Sπ one szansπ na szybszy rozwój i lepszπ jakoœæ ¿ycia             
ich mieszkañców. Obecnie takie rozwiπzania sπ dopuszczalne jedynie w województwie œlπskim. 
Nale¿y rozszerzyæ te mo¿liwoœci tak¿e na inne miasta wojewódzkie, które zg≥aszajπ chêæ zawiπzania 
takich zwiπzków. Pozwala to na szybszy rozwój regionu, wiêkszπ integracjê skupionych w nim gmin 
poprzez m.in. wspólne planowanie inwestycji, lepsze wykorzystywanie funduszy unijnych                    
czy sprawniejszπ organizacjê transportu i komunikacji. 
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Jeden gospodarz w regionie

Subwencjê inwestycyjnπ dla samorzπdów

Zwrot VATu dla samorzπdów za zrealizowane inwestycje

Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego

Wzmocnienie rad so≥eckich

Stabilne finansowanie dla organizacji pozarzπdowych 

Gospodarzem regionu powinien byæ samorzπd wojewódzki, wspó≥pracujπcy z samorzπdem 
powiatowym i gminnym. Urzêdy wojewódzkie, jako organy w≥adzy pañstwowej, powinny 
odpowiadaæ wy≥πcznie za sprawy bezpieczeñstwa i nadzór prawny. Utrzymywanie dwóch 
rozbudowanych administracji: wojewody i marsza≥ka - to brak dba≥oœci o fundusze publiczne.

Niekorzystne dla jednostek samorzπdu terytorialnego zmiany w systemach podatkowych planowane 
przez rzπd od roku 2022, zwiêkszone zapotrzebowanie samorzπdów na œrodki inwestycyjne 
wymuszajπ dzia≥ania systemowe. Zapowiedziana subwencja inwestycyjna powinna byæ oparta               
o zobiektywizowane kryteria i skierowana do szerokiej reprezentacji jednostek samorzπdowych. 
Kryterium przyznawania œrodków dla danego samorzπdu powinny byæ realne potrzeby 
mieszkañców, a nie kolor legitymacji partyjnej w≥adz lokalnych. 

Wprowadzimy mo¿liwoœæ zwolnienia z VAT dla samorzπdów realizujπcych inwestycje publiczne                 
( w ca≥oœci lub w wybranych strategicznych dla polityki pañstwa obszarach). Œrodki „zaoszczêdzone” 
w ten sposób przez samorzπdy bêdπ musia≥y zostaæ przeznaczone na inwestycje prorozwojowe.

Reforma systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego jest niezbêdna – zbyt czêsto 
koszty nowych inwestycji ponoszπ w znacznej mierze lokalne spo≥ecznoœci, nie otrzymujπc w zamian 
lepszego standardu ¿ycia. Koniecznym jest wprowadzenie przejrzystych procedur, stabilnych 
planów i transparentnoœci, które zmniejszπ ryzyko inwestycyjne Nowe przepisy nie pozwolπ                  
na budowanie osiedli bez wyposa¿enia ich w szko≥y, przedszkola, ¿≥obki, tereny rekreacyjne i zieleñ. 
Ograniczymy rozlewanie siê zabudowy miast, co zmniejszy presjê na œrodowisko naturalne.

So≥tys jest funkcjonariuszem publicznym dzia≥ajπcym w imieniu pañstwa i samorzπdu gminy najbli¿ej 
ludzi, dlatego te¿, powinien byæ wynagradzany, tak jak ka¿dy pracownik administracji   
samorzπdowej.  Proponujemy równie¿ wzmocnienie roli so≥ectw poprzez umo¿liwienie im, tak jak 
organizacjom po¿ytku publicznego, pozyskiwania (poza bud¿etem gminy) œrodków                               
na wykonywanie planowanych zadañ. Projekt ustawy, przewidujπcy powy¿sze rozwiπzania,             
bêdzie zak≥ada≥ tak¿e mo¿liwoœæ przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych                 
na rzecz so≥ectwa w≥aœciwego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania podatnika.

Polski sektor organizacji pozarzπdowych potrzebuje impulsu rozwojowego i uniezale¿nienia siê             
od konkursów grantowych ustawiajπcych NGO w pozycji klienta w≥adzy. Zwiêkszymy z 1 do 2 
procent kwotê podatku dochodowego, którπ bêdzie mo¿na przekazaæ na wskazanπ organizacjê 
po¿ytku publicznego, a tak¿e wprowadzimy dofinansowanie z bud¿etu pañstwa na dzia≥alnoœæ 
statutowπ w kwocie odpowiadajπcej 50% zebranych wp≥at z podatku dochodowego. Na poziomie 
lokalnym, w komisjach samorzπdowych przyznajπcych granty, obowiπzkowo powinni byæ 
reprezentowani przedstawiciele organizacji pozarzπdowych zapewniajπcy transparentnoœæ 
rozstrzygniêæ finansowych.
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STOP dla upañstwowienia OSP

Obni¿ka VAT na sprzêt po¿arniczy

Finansowanie sprzêtu i umundurowania

£πczenie kariery zawodowej ze s≥u¿bπ stra¿aka ochotnika

M≥oda Ochotnicza Stra¿ Po¿arna

Program Modernizacji Remiz Stra¿ackich 

OSP sπ stowarzyszeniami i jednostkami ochrony przeciwpo¿arowej. Muszπ pozostaæ niezale¿ne              
i samorzπdne. Nie dopuœcimy do upañstwowienia OSP i przejêcia przez Pañstwo mienia, 
wyposa¿enia, samochodów i budynków bêdπcych w posiadaniu OSP. Wszystkie akty prawne                       
i dokumenty decydujπce o dzia≥alnoœci OSP bêdπ tworzone wspólnie ze stra¿akami i publicznie 
konsultowane. Zarzπdzenie œrodkami z bud¿etu pañstwa przeznaczonymi na OSP  bêdzie tylko              
w gestii w≥adz OSP, a nie urzêdników i polityków. 

Ka¿da jednostka OSP, aby skutecznie mog≥a dbaæ o bezpieczeñstwo lokalnych spo≥ecznoœci, musi 
mieæ odpowiedni sprzêt. Obecnie stawka podatku VAT na sprzêt po¿arniczy wynosi 23% To b≥πd! 
Stanowi to znaczny wydatek dla samorzπdów nie tylko przy zakupie drobnego sprzêtu ratowniczego, 
ale szczególnie przy zakupie samochodów ratowniczo-gaœniczych. Proponujemy powrót do 8% 
stawki VAT na sprzêt po¿arniczy.

Potrzeby  zazwyczaj  przekraczajπ  mo¿liwoœci  finansowe  jednostek  OSP.Wynika to z wysokich 
kosztów zakupu specjalistycznego sprzêtu oraz mundurów po¿arniczych – zarówno dla stra¿aków 
ochotników, jak i przedstawicieli m≥odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych. Dlatego proponujemy powrót 
do obowiπzujπcego wczeœniej systemu wsparcia, uwzglêdniajπcego podmiotowoœæ Zwiπzku 
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP we wspieraniu jednostek ochotniczych stra¿y po¿arnych.

Stra¿acy-ochotnicy to równie¿ pracownicy, rolnicy czy przedsiêbiorcy. Dlatego w uznaniu ich ciê¿kiej 
s≥u¿by sk≥adkê zdrowotnπ i wypadkowπ dla stra¿aków bezpoœrednio uczestniczπcych w akcjach 
bojowych pokryje bud¿et pañstwa rekompensujπc tym samym stratê pracodawcy. Natomiast 
pracodawca zatrudniajπcy stra¿aka z aktualnymi uprawnieniami bêdzie p≥aci≥ ni¿szπ sk≥adkê od 
ubezpieczenia od ognia o 50%. Stra¿akom bêdzie  tak¿e  przys≥ugiwa≥ ekwiwalent za udzia≥ w akcji 
bojowej równy co najmniej najni¿szej godzinowej stawce wynagrodzenia. Œrodki na taki ekwiwalent 
bêdπ pokrywane przez gminê ale potem refundowane w ca≥oœci z bud¿etu pañstwa. Stra¿acy 
Ochotnicy bêdπ równie¿ mieli prawo do dodatkowych dni wolnych od pracy na czas akcji bojowych                
i szkoleñ oraz diet z tego tytu≥u na zasadach podobnych do ¿o≥nierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Stra¿akom z OSP bêdzie przys≥ugiwa≥a równie¿ mo¿liwoœæ  wczeœniejszego przejœcia na  emeryturê              
o miesiπc  za ka¿dy rok wyjazdowy, w którym  uczestniczy≥ bezpoœrednio w akcjach ratowniczych.

Obejmiemy  systemowym wsparciem  M≥odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych w taki sam sposób                          
jak wspierane sπ  organizacje harcerskie. Nauczyciele i dyrekcja szkó≥  bêdπ zachêcaæ i pomagaæ                    
w tworzeniu wspólnie z OSP przyszkolnych M≥odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych. Ponadto 
umo¿liwimy od 16 roku ¿ycia udzia≥ w czêœci teoretycznej szkolenia podstawowego dla stra¿aków 
OSP. Wtedy ju¿ po ukoñczeniu 18 roku ¿ycia m≥ody stra¿ak przystêpowa≥by do egzaminu. 

 W ramach powszechnego systemu ochrony ludnoœci oraz œrodków przeznaczonych na obronê 
cywilnπ powstanie Program Modernizacji Remiz Stra¿ackich. Zapewni to wyposa¿enie remiz                           
w odpowiednie zaplecze logistyczne (agregat prπdotwórczy, zaplecze kuchenne, ch≥odnia, ≥azienki                  
z prysznicami)  i stworzy tzw. „Bezpieczne Punkty”  przy ka¿dej remizie stra¿ackiej. Natomiast jeœli 
chodzi o sprzêt indywidualny to umundurowanie ochronne dla ka¿dego przeszkolonego stra¿aka 
ochotnika po ukoñczonym szkoleniu podstawowym bêdzie zapewniane ze  œrodków Ministerstwa 
Spraw Wewnêtrznych, w takiej samej formie jak dla stra¿aków Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
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Wsparcie innych ratowniczych formacji ochotniczych

Emerytury stra¿ackie 

Wspó≥praca z  Pañstwowπ Stra¿π Po¿arnπ

Wsparcie organizacji pozarzπdowych na terenach wiejskich

Bêdziemy wspieraæ ratowników, niosπcych pomoc w ca≥ym kraju. W tym celu wprowadzimy wsparcie 
systemowe dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego, Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego, Tatrzañskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i innych 
ochotniczych organizacji ratunkowych  z uwzglêdnieniem ich specyfiki na zasadach takich samych 
jak dla Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.

Wprowadzimy dodatek do emerytur dla stra¿aków ochotników. 20 z≥otych za ka¿dy rok w s≥u¿bie,            
za ka¿dy udokumentowany rok bycia czynnym cz≥onkiem ochotniczej stra¿y po¿arnej", a jego kwota 
"podwy¿sza siê przy zastosowaniu wskaŸnika waloryzacji emerytur i rent od miesiπca, w którym 
przeprowadzana jest waloryzacja. 
Przywrócimy punkty preferencyjne dla stra¿aków-ochotników przy naborze do PSP i do szkó≥ 
po¿arniczych, a ka¿da jednostka OSP bêdzie mia≥a opiekuna merytorycznego  z ramienia KP PSP 
oraz JRG.

Proponujemy specjalne granty dedykowane pozarzπdowym organizacjom, które z uwagi na swoje 
umiejscowienie na terenach wiejskich majπ utrudniony dostêp do œrodków publicznych. Chodzi               
tu przede wszystkim o Zespo≥y Folklorystyczne, Ko≥a Gospodyñ Wiejskich i Ludowe Zespo≥y 
Sportowe, a tak¿e inne organizacje, których rola w aktywizacji spo≥ecznoœci lokalnych i 
popularyzowaniu kultury ludowej jest nie do przecenienia. W tym celu zostanπ zagwarantowane 
dedykowane im œrodki w bud¿ecie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie organizacje 
pozarzπdowe z terenów wiejskich muszπ rywalizowaæ o wsparcie finansowe z wieloma innymi, co 
powoduje czêsto brak œrodków i utratê potencja≥u rozwojowego wsi.
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IX.  WYMIAR SPRAWIEDLIWOŒCI 

Pakiet ustaw likwidujπcy chaos w wymiarze sprawiedliwoœci

Sprawne Sπdy 

Dzieñ referendalny

Jednym z najwa¿niejszych wyzwañ z jakimi trzeba bêdzie zmierzyæ siê po przejêciu rzπdów                    
w Polsce, jest po≥o¿enie kresu narastajπcemu dziœ chaosowi w wymiarze sprawiedliwoœci                      
i przywrócenie stabilnoœci i pewnoœci co do prawa. Sytuacja do jakiej doprowadzili rzπdzπcy zagra¿a 
bezpieczeñstwu pañstwa i godzi w interesy wszystkich obywateli. 

Pierwszym krokiem w drodze do uzdrowienia sytuacji w tej dziedzinie jest wprowadzenie 
kompleksowego pakietu ustaw, które przywrócπ niezale¿noœæ Krajowej Rady Sπdownictwa, cofnπ 
szkodliwe zmiany w strukturze Sπdu Najwy¿szego i zagwarantujπ stabilnoœæ funkcjonowania               
tych instytucji. 

Nale¿y równie¿ stale dπ¿yæ do urealnienia wp≥ywu obywateli na procesy zwiπzane ze sprawowaniem 
w≥adzy. Czêœæ w≥adzy  sprawowana teraz de facto przez liderów partyjnych musi wróciæ w rêce 
obywateli.   

Kryzys wywo≥any przez nieodpowiedzialnych polityków przeniós≥ siê bezpoœrednio na sale sπdowe. 
Sπ to kolejne ludzkie dramaty bêdπce konsekwencjπ odraczania rozpraw i przed≥u¿ajπcego siê              
do horrendalnych rozmiarów czasu oczekiwania na orzeczenia. Niezale¿nie od kroków 
podejmowanych wobec Polski przez Trybuna≥ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej, musimy sami 
doprowadziæ do koñca tego impasu i dualizmu prawnego.Potrzebne jest powo≥anie okrπg≥ego sto≥u ds. wymiaru sprawiedliwoœci w którym decydujπcy g≥os 
bêdπ mieli niezale¿ni fachowcy, a nie politycy.  Wœród ekspertów ze œrodowisk sêdziowskich i innych 
zawodów prawniczych i w dialogu z nimi powinno byæ wypracowane rozwiπzanie w postaci pakietu  
ustaw porzπdkujπcych sytuacjê w instytucjach wymiaru sprawiedliwoœci. Musi on zawieraæ 
rozwiπzania przywracajπce niezale¿noœæ Krajowej Rady Sπdownictwa, zniesienie represyjnych 
przepisów z tzw. „ustawy kagañcowej” czy naprawienie sytuacji w Sπdzie Najwy¿szym i Trybunale 
Konstytucyjnym.
  
Kolejnym krokiem bêdzie przeprowadzenie realnej reformy wymiaru sprawiedliwoœci, której celem 
nie bêdπ czystki kadrowe, a skrócenie postêpowañ, obni¿enie kosztów sπdowych, ≥atwiejszy dostêp 
obywateli do sπdów i odbudowa zaufania Polaków do instytucji  pañstwa prawa.  

Wymiana prezesów sπdów i demonta¿ najwa¿niejszych instytucji wymiaru sprawiedliwoœci to ¿adna 
reforma. Polacy oczekujπ rzeczywistych zmian w sπdownictwie, dlatego doprowadzê                             
do wprowadzenia zmian majπcych na celu przede wszystkim  skrócenie postêpowañ sπdowych                        
i obni¿enie kosztów, które ponoszπ wszyscy szukajπcy sprawiedliwoœci w sπdzie. Pomogπ w tym                 
z pewnoœciπ Sêdziowie Pokoju, którzy bêdπ wybierani w lokalnych spo≥ecznoœciach i zajmπ siê 
rozstrzyganiem drobnych sporów sπdowych. Konieczne jest jak najszybsze z≥o¿enie projektów 
ustaw o obni¿eniu kosztów sπdowych w sprawach cywilnych oraz postêpowaniach przed sπdami 
administracyjnymi i w Krajowym Rejestrze Sπdowym.  

Konieczne jest ustanowienie jednego dnia w roku, w którym by≥yby przeprowadzane referenda 
dotyczπce spraw wa¿nych dla obywateli, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym. 
Referendum to najbardziej demokratyczne narzêdzie kontroli spo≥ecznej oraz wp≥ywu obywateli              
na w≥adze. To wielka szansa na aktywizacjê spo≥eczeñstwa, które bra≥oby udzia≥                                 
we wspó≥decydowaniu o wa¿nych sprawach nie tylko raz na kilka lat, przy okazji wyborów. Dzieñ 
referendalny by≥by okazjπ, przy której obywatele mogliby pokazaæ rzπdzπcym ¿ó≥tπ lub czerwonπ 
kartkê. W ten sposób zwiêkszy≥aby siê odpowiedzialnoœæ polityków sprawujπcych funkcje publiczne. 
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X.  POLITYKA OBRONNA I SI£Y ZBROJNE

Finansowanie Armii

Zwiêkszenie Zdolnoœci Bojowych Polskiej Armii

Polski Przemys≥ Zbrojeniowy

Modernizacja Techniczna Si≥ Zbrojnych

Sytuacja przy granicy z Bia≥orusiπ jasno pokaza≥a, ¿e rola si≥ zbrojnych i polityki obronnej                   
wciπ¿ jest bardzo istotna. Konieczna jest modernizacja naszego wojska i odpolitycznienie armii.  

Konieczne jest utrzymanie sta≥ego wzrostu wydatków na armiê do poziomu 2,5% PKB do roku 2030 
ale wiêkszoœæ tych œrodków musi byæ wydana w polskim przemyœle zbrojeniowym, w myœl zasady 
„BπdŸmy silni tym, co produkujemy”, która jest motywem przewodnim  programu wsparcia polskiego 
przemys≥u zbrojeniowego. Zakupy zagraniczne muszπ natomiast przewidywaæ inwestycje                 
oraz transfer najnowoczeœniejszych technologii z zagranicy do polskiego przemys≥u zbrojeniowego. 
Bez tego nie ma realnego wzmocnienia naszego potencja≥u obronnego i nie rozwijajπ siê polskie 
zak≥ady zbrojeniowe.

Konieczne jest zwiêkszenie liczebnoœci ¿o≥nierzy zawodowych polskiej armii do liczby 150.000 
tysiêcy, w szczególnoœci powiêkszenie korpusu szeregowych i podoficerów. Tworzenie nowych 
jednostek wojskowych powinno byæ konsultowane w ramach sejmowych komisji i realizowane                                     
w œcis≥ej wspó≥pracy z rzπdem i w≥adzami lokalnymi, aby w maksymalnym stopniu wykorzystaæ 
wszystkie programy rozwoju regionów, gdzie takie jednostki majπ powstaæ.

Nale¿y doprowadziæ do  g≥êbokich zmian w funkcjonowaniu polskiego przemys≥u zbrojeniowego,             
w tym przede wszystkim w Polskiej Grupy Zbrojeniowej, której obecna dzia≥alnoœæ nie przynosi 
odpowiednich korzyœci dla przemys≥u i gospodarki.  Program PSL-u w tej materii zak≥ada wsparcie 
dla wszystkich polskich spó≥ek zbrojeniowych.

Obok zamówieñ w koncernach zagranicznych, konieczne sπ rozwiπzania systemowe, których celem 
bêdzie skierowanie wielomiliardowych zamówieñ na sprzêt wojskowy do polskich przedsiêbiorców, 
zatrudniajπcych polskich pracowników, którzy p≥acπ podatki do naszego bud¿etu.
 
Dziêki temu z tytu≥u ró¿nego rodzaju podatków i sk≥adek, do bud¿etu pañstwa  wp≥ynie nawet 
kilkadziesiπt miliardów z≥otych, które bêdzie mo¿na przeznaczyæ na ratowanie s≥u¿by zdrowia, 
pomoc osobom niepe≥nosprawnym, rencistom i emerytom.

Obecny Plan Modernizacji Technicznej Si≥ Zbrojnych wymaga radykalnych zmian,                                   
a w szczególnoœci po≥πczenia ró¿nych zadañ w programy, podobnie jak to uczyniono we Francji, 
Wielkiej Brytanii czy w USA. Efektem proponowanych zmian bêdzie zwiêkszenie zdolnoœci 
przemys≥owych zak≥adów zbrojeniowych kluczowych dla bezpieczeñstwa pañstwa.

Powinniœmy przy tym unikaæ rozwiπzañ pomostowych, w postaci zakupu od innych krajów 
u¿ywanego sprzêtu wojskowego, wszêdzie tam gdzie niej jest to konieczne dla utrzymania zdolnoœci 
bojowej jednostek o znaczeniu strategicznym. Obecnie bardzo wiele programów modernizacji                     
i zakupów niezbêdnego sprzêtu dla polskiej armii jest  w nieskoñczonoœæ odwlekanych.                      
Takie dzia≥ania to swego rodzaju ucieczka od rozwiπzania najpowa¿niejszych problemów 
modernizacyjnych polskiej armii i przerzucenie ich na nastêpnego ministra lub rzπd.
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Wojska Obrony Terytorialnej

Odpolitycznienie Armii

Wojskowa S≥u¿ba Zdrowia

Wojska Obrony Terytorialnej powinny zostaæ elementem sk≥adowym zawodowej armii                                   
i podlegaæ jej dowództwu, a nie Ministrowi Obrony Narodowej.  Pozwoli to ¿o≥nierzom s≥u¿πcym 
obecnie rotacyjnie, na  dalszy rozwój i ewentualne kontynuowanie s≥u¿by w charakterze ¿o≥nierza 
zawodowego.

Nale¿y równie¿ w wiêkszym stopniu  wykorzystywaæ potencja≥ Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, 
które sπ bardzo dobrze przygotowane do akcji ratowniczych i zapobiegania skutkom klêsk 
¿ywio≥owych,  a nie majπ wystarczajπcego wsparcia ze strony pañstwa.  Czêœæ œrodków, którymi 
dysponuje Minister Obrony Narodowej, powinna byæ skierowana na rozwój i wsparcie wyposa¿enia 
jednostek OSP.

Nie politycy, ale prze≥o¿eni ¿o≥nierzy powinni  byæ kreatorami ich kariery zawodowej. To dowódcy 
jednostek wojskowych muszπ wskazywaæ na okreœlone stanowiska s≥u¿bowe podw≥adnych 
¿o≥nierzy, a nie politycy czy urzêdnicy MON, ca≥kowicie lekcewa¿πc opiniê dowódców, a nawet 
wbrew ich stanowisku. Takie sytuacje mia≥y miejsce niejednokrotnie w kilku minionych latach                     
i doprowadzi≥y do os≥abienia struktury dowódczej  i potencja≥u kadrowego Wojska Polskiego.  

Elementem bezpieczeñstwa pañstwa jest te¿ Wojskowa S≥u¿ba Zdrowia, dostêpna zarówno                        
w kraju dla ¿o≥nierzy oraz weteranów wojennych, jak równie¿ w czasie misji medycznych. Wojskowa 
S≥u¿ba Zdrowia musi byæ te¿ w pe≥ni gotowa do udzielania pomocy wszystkim obywatelom w sytuacji 
zagro¿enia ze strony chorób  zakaŸnych i innych zagro¿eñ biologicznych. Dlatego nale¿y zadbaæ             
o jej kadry, rozwój infrastruktury oraz  bazy medycznej, tak istotnej dla bezpieczeñstwa obywateli.
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XI.  POLITYKA ZAGRANICZNA

Silna Polska w silnej Unii Europejskiej

Grupa „Pó≥noc-Po≥udnie”

Zabezpieczenie polskich interesów w Wielkiej Brytanii

¯yjemy w czasach wyjπtkowej niestabilnoœci i widocznej zmiany œwiatowych realiów 
geopolitycznych. Podstawπ skutecznej polityki zagranicznej jest jej konsekwentne prowadzenie               
i wspólne wyznaczenie celów strategicznych na kolejne 5,10 i 15 lat. Dziœ tego brakuje. Polska                  
z jednego z g≥ównych pañstw Unii Europejskiej, sta≥a siê pañstwem, które  nie znajduje siê przy 
g≥ównym stole gdzie podejmowane sπ kluczowe dla Wspólnoty decyzje. PSL jako opowiada siê               
za pozostaniem Polski w Unii Europejskiej. Priorytetem polskiej polityki zagranicznej powinno byæ 
budowanie sojuszy i wzmocnienie pozycji Polski na arenie miêdzynarodowej. W globalnym wyœcigu 
samodzielnie niewiele mo¿na osiπgnπæ. 

Nie ma bezpieczeñstwa Polski bez Unii Europejskiej, dlatego powinniœmy dπ¿yæ do wpisania 
naszego  cz≥onkostwa we Wspólnocie Europejskiej do Konstytucji. Posiadajπc taki przepis               
w Konstytucji, bêdziemy zabezpieczeni przed nieodpowiedzialnymi krokami ze strony niektórych 
polityków, którzy swoim postêpowaniem starajπ siê za wszelkπ cenê sk≥óciæ Polskê z resztπ rodziny 
europejskiej. Jest to bardzo groŸne, bo mo¿e w przysz≥oœci doprowadziæ do opuszczenia przez nas 
tej wspólnoty bπdŸ usuniêcia z niej przez zniechêcone takπ postawπ pañstwa, dla których  
kontynuacja i dalszy rozwój œcis≥ej wspó≥pracy w ramach UE jest podstawowπ wartoœciπ. 

Nasza polityka zagraniczna musi siê skoncentrowaæ na przywróceniu Polsce roli jednego                               
z „rozgrywajπcych” pañstw w ramach Unii Europejskiej, zamiast obecnej roli pañstwa 
„rozgrywanego”. Teraz bowiem, bardzo czêsto przy podejmowaniu decyzji w kwestiach kluczowych 
dla ¿ywotnych interesów Polski, niektóre kraje tzw. „Starej Unii” wykorzystujπ nieudolnoœæ obecnego 
rzπdu  i  faktycznπ izolacjê Polski w ramach UE do marginalizowania naszego g≥osu – jak na przyk≥ad  
w kwesti dyrektywy w sprawie tzw. „transportowców”.   

Wobec daleko  niewystarczajπcej obecnie roli Grupy Wyszehradzkiej czy zamro¿enia spotkañ 
pañstw Trójkπta Weimarskiego (którego dzia≥alnoœæ na najwy¿szym szczeblu trzeba bezwzglêdnie 
reaktywowaæ),oraz wyjœcia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty, nale¿y zaproponowaæ nowy format grupy 
pañstw UE, które powinny wytyczaæ  kierunki i nadawaæ odpowiedniπ dynamikê  sprawom wa¿nym 
dla Zjednoczonej Europy. Majπc to na uwadze, Polska powinna podjπæ  inicjatywê utworzenia Grupy 
„Pó≥noc-Po≥udnie”, która bêdzie siê sk≥adaæ z szeœciu pañstw o najwiêkszym znaczeniu 
gospodarczo-politycznym w danym regionie Europy. Tworzyæ jπ powinny: Hiszpania, W≥ochy, 
Francja, Niemcy, Polska i Szwecja. Pozwoli to na powrót Polski do g≥ównego sto≥u decyzyjnego UE. 

Wielka Brytania to jeden z kluczowych partnerów Polski, szczególnie na p≥aszczyŸnie kontaktów 
handlowo-gospodarczych. Niedawno dokonany Brexit spowodowa≥, i¿ Polska polityka w Unii 
Europejskiej bêdzie znacznie trudniejsza ni¿ dotychczas. Wielka Brytania by≥a dla nas naturalnym 
sojusznikiem reprezentujπc sprawy pó≥nocnej czêœci  Europy wobec  Francji, W≥och czy  Hiszpanii. 
Musimy zrobiæ wszystko, aby zabezpieczyæ interesy naszych przedsiêbiorców                                                        
i pracowników  na Wyspach i wykorzystaæ œcis≥e wiêzi z Wielkπ Brytaniπ do uczynienia z Polski 
≥πcznika pomiêdzy niπ,  a Uniπ Europejskπ. 
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Polityka Wschodnia 

Wspólne Cele Strategiczne 

Promocja Polski na Œwiecie

Polska w globalnym wyœcigu

Dyplomacja gospodarcza

Jednym z celów polityki zagranicznej  musi byæ odbudowanie  nieistniejπcej w≥aœciwie obecnie  
polskiej polityki wschodniej. Strategicznym interesem Polski jest wzmacnianie suwerennoœci 
Bia≥orusi i Ukrainy. Polska polityka, szczególnie wobec Ukrainy, musi jednak opieraæ siê                       
na fundamencie prawdy historycznej, chocia¿ niejednokrotnie jest ona trudna dla obu narodów.  
Tylko wtedy relacje na linii Polska-Ukraina bêdπ mog≥y siê rozwijaæ, co pozwoli  skutecznie zabiegaæ 
o utrzymanie  prozachodniej orientacji Kijowa.  Nie mo¿na równie¿ rezygnowaæ z dialogu – jakby on 
nie by≥ trudny – z Rosjπ. Utraciliœmy, kiedyœ bardzo dobre, relacje  z rosyjskπ opozycjπ, a zerwanie 
umowy o ma≥ym ruchu granicznym z Okrêgiem Kaliningradzkim utrudni≥o skutecznie ¿ycie 
mieszkañcom terenów przygranicznych. Polska polityka wschodnia musi byæ krytyczna wobec 
agresywnych zapêdów Putina, ale nie antyrosyjska.

Podstawπ skutecznej polityki zagranicznej jest jej ciπg≥oœæ, nie mo¿e ona byæ polem konfliktu 
politycznego. Rada Bezpieczeñstwa Narodowego i fora parlamentarne poœwiêcone polityce 
miêdzynarodowej powinny spotykaæ siê regularnie i czêsto.  Rada Bezpieczeñstwa Narodowego 
powinna siê zbieraæ co najmniej raz na kwarta≥. Polska racja stanu to coœ wiêcej, ni¿ doraŸne  
interesy polityczne jednego rzπdu czy partii. 

Musimy aktywnie  promowaæ Polskê, jej dorobek kulturowy i gospodarczy za granicπ. Podmioty,  
które mia≥y pe≥niæ tê rolê, jak Polska Fundacja Narodowa, dysponujπca olbrzymim bud¿etem,               
nie radzπ sobie z tym zadaniem  i sπ czêsto wykorzystywane do doraŸnej walki politycznej. 

Polska w kontaktach z innymi pañstwami  nie mo¿e mieæ barw politycznych, wszyscy zagraniczni 
partnerzy powinni postrzegaæ nas jako jednoœæ, dlatego rozwiπzania dotyczπce promocji Polski                
i ochrony jej dobrego imienia powinny byæ wypracowane w porozumieniu wszystkich si≥ politycznych, 
tak, ¿eby na zewnπtrz nasze dzia≥ania by≥y spójne i konsekwentne. 

W ciπgu dwóch kolejnych dekad wymiana towarowa Europy z Chinami wzrosnπæ mo¿e kilkanaœcie 
razy. Musimy odnieœæ korzyœci z tworzπcego siê w≥aœnie „Nowego Jedwabnego Szlaku”, dlatego 
polskie przedsiêbiorstwa powinny aktywnie uczestniczyæ w powstawaniu centrów prze≥adunkowo-
logistycznych i w wymianie handlowej - pozostanie jedynie krajem tranzytowym nie przyniesie 
wymiernych korzyœci dla gospodarki.  Konieczne sπ efektywne dzia≥ania na rzecz zwiêkszenia 
wspó≥pracy gospodarczej  z Chinami, oraz z drugim bardzo wa¿nym pañstwem tego regionu                  
– Indiami.  Wzmocni  to nie tylko naszπ pozycjê w polityce gospodarczej i wyznaczaniu nowych              
jej kierunków, ale te¿ zwiêkszy bezpieczeñstwo.

Polska dyplomacja zosta≥a zaprzêgniêta ostatnio do realizacji partyjnych interesów grupy rzπdzπcej. 
Zamiast wspierania polskich przedsiêbiorców, zabiegania o wzrost eksportu i budowania  polskiej 
marki - zlikwidowano piony ekonomiczno-handlowe w ambasadach. Polscy przedsiêbiorcy nie mogπ 
ju¿ liczyæ na pomoc placówek dyplomatycznych. Natomiast na ca≥ym œwiecie reprezentowanie 
interesów ekonomicznych jest g≥ównym zadaniem dyplomacji.   Dlatego nale¿y  zrobiæ wszystko aby 
zapewniæ wsparcie polskim przedsiêbiorcom w poszukiwaniu nowych kontaktów handlowych                 
i otwieraniu nowych rynków na polskie towary, w tym na nasze najlepsze dobro eksportowe –zdrowπ, 
tradycyjnπ ¿ywnoœæ. Trzeba te¿ zwróciæ uwagê na kadry dyplomatyczne, które w ostatnim czasie 
mocno upartyjnione, powinny przejœæ proces odpolitycznienia, aby na ca≥ym œwiecie reprezentowali 
nas prawdziwi dyplomaci – bezpartyjni urzêdnicy dbajπcy o interes wszystkich Polaków, a nie partyjni 
nominaci zainteresowani wy≥πcznie spe≥nianiem ¿yczeñ obecnej w≥adzy.
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XII.  SPORT I KULTURA

Bezpartyjne Media Publiczne w rêkach Organizacji Pozarzπdowych

Polski Komitet Olimpijski dysponentem œrodków bud¿etowych na sport

Wsparcie sportu na wsi i w ma≥ych oœrodkach 

Efektywne finansowanie kultury

Od kilku lat mo¿emy zaobserwowaæ pewne zaw≥aszczanie kultury i sportu przez polityków. 
Wywierajπ oni finansowπ presjê,  aby podporzπdkowaæ sobie wolnych z natury twórców kultury          
i przedstawiæ zmagania sportowe w kontekœcie polityki, podkreœlajπc obecnoœæ na nich czo≥owych 
postaci z obozu w≥adzy.  Z takim podejœciem nale¿y natychmiast skoñczyæ. Sport i Kultura nie mogπ 
mieæ barw politycznych. 

Zarzπdzanie mediami  publicznymi powinno siê znaleŸæ w rêkach organizacji pozarzπdowych.                  
Tylko bezstronne media sπ w stanie obiektywnie relacjonowaæ rzeczywistoœæ, efektywnie 
propagowaæ kulturê i dbaæ o to¿samoœæ narodowπ. Nie udŸwignie tego ciê¿aru w pe≥ni 
upolityczniona telewizja czy radio, które zamiast pokazywaæ rzetelnie fakty manipuluje nimi                       
i ukierunkowuje opiniê publicznπ na „jedynπ s≥usznπ liniê”. 

Polski sport w ostatnim czasie œwiêci≥ wiele sukcesów. Jesteœmy dumni z osiπgniêæ polskich 
sportowców na arenie miêdzynarodowej. Nie sposób jednak uniknπæ wra¿enia, ¿e tych sukcesów 
mog≥oby byæ znacznie wiêcej, gdyby decyzje co do wielkoœci œrodków finansowych by≥y 
podejmowane przez najwy¿szej klasy ekspertów – takich jacy zasiadajπ we w≥adzach Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego. Sπ to ludzie z wybitnym dorobkiem w dziedzinie sportu, wiedzπ                            
i doœwiadczeniem. We w≥adzach zaœ sπ przedstawiciele w zasadzie wszystkich ogólnopolskich 
zwiπzków sportowych,  stowarzyszeñ i klubów, którzy bêdπ gwarantowali bezstronnoœæ przy 
podziale œrodków i opieranie decyzji o przyznaniu pieniêdzy jedynie na przes≥ankach 
merytorycznych, a nie politycznych jak to  niejednokrotnie  ma miejsce dzisiaj. 

Musimy wyrównaæ dostêp do infrastruktury i fachowej myœli trenerskiej wœród wszystkich dzieci                   
i m≥odzie¿y. Do tej pory uda≥o siê zrobiæ wiele w tym wzglêdzie, szczególnie w zakresie infrastruktury,  
ale nale¿y zwiêkszyæ efektywnoœæ dzia≥añ poprzez przekazanie wiêkszej iloœci œrodków                        
do dyspozycji du¿ych organizacji sportowych dzia≥ajπcych w Polsce Lokalnej. Do Krajowego 
Zrzeszenia Ludowych Zespo≥ów Sportowych czy Szkolnego Zwiπzku Sportowego powinny byæ 
bezpoœrednio przekazane w programach wieloletnich œrodki finansowe pozwalajπce na d≥ugofalowe 
planowanie i finansowanie zadañ w zakresie rozwoju amatorskiego i zawodowego sportu                      
na terenach wiejskich i ma≥omiasteczkowych. PSL to zagwarantuje! 

Nale¿y zwiêkszyæ w bud¿ecie pañstwa œrodki finansowe przeznaczane na kulturê.                      
Obecnie stanowiπ one ok. 5 mld z≥. Nale¿y zwiêkszyæ te kwotê co najmniej do 7 mld z≥ w kolejnych 
latach. Œrodki te powinny byæ równomiernie rozdysponowane wed≥ug zadeklarowanych potrzeb                     
na wszystkie  szczeble samorzπdu. Dostêp do kultury musi byæ powszechny. 
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XIII.  

Niska inflacja

Wiêcej inwestycji

Tania energia

Tañsza ¿ywnoœæ

MAMY PLAN. WALKA Z INFLACJ¥

W Polsce mamy do czynienia z bezprecedensowπ seriπ podwy¿ek stóp procentowych. Stopa 
referencyjna wzros≥a z bardzo niskiego poziomu 0,10% we wrzeœniu 2021 do 6,5% obecnie.                          
To poziom wy¿szy ni¿ ten, z którym borykaliœmy siê w czasach kryzysu w 2008 roku. Z jednej strony 
prezes NBP ka¿e wszystkim Polakom zacieœniaæ pasa, podwy¿szajπc stopy procentowe, a z drugiej 
pan premier Morawiecki mówi „luzowaæ i obni¿aæ”. To niezwykle niebezpieczne. Do tego dochodzi 
s≥aba z≥otówka, która traci w stosunku do kursu dolara, franka i euro, powoduje wzrost cen towarów 
importowanych, w tym gazu i ropy. Pêtla inflacyjna siê nakrêca. Nasze bezpieczeñstwo 
ekonomiczne zale¿y od tego, jak bêdzie prowadzona polityka.

Do niskiej inflacji doprowadzi m.in.:? zerowa mar¿a od kredytów,? obligacje NBP oprocentowane 15 proc.,

W obecnym czasie wynagrodzenia, pieniπdze przechowywane na kontach oszczêdnoœciowych                 
lub deponowane na lokatach tracπ codziennie na wartoœci. Nie ma lepszego sposobu na budowanie 
stabilnoœci finansowej ni¿ przez inwestowanie. Dziêki odpowiedniemu lokowaniu kapita≥u nie tylko 
ochronimy œrodki finansowe Polaków przed inflacjπ, ale zapewniamy równie¿ dodatkowe finanse                
na realizacjê nowych projektów.? Aby zwiêkszyæ liczbê inwestycji PSL proponuje:? dobrowolny ZUS,? ulgê budowlano-remontowπ,? zakoñczenie sporu z UE,? apolityczny wymiar sprawiedliwoœci i spokój legislacyjny.

Od momentu zakrêcenia przez Rosjê kurka z gazem ceny energii bijπ kolejne rekordy. Polska, chcπc 
siê uniezale¿niæ siê od rosyjskiego wêgla, gazu i ropy, musi wykorzystaæ wszystkie mo¿liwoœci, by jak 
najszybciej zastπpiæ te paliwa alternatywnymi a tym samym zapewniæ Polakom bezpieczeñstwo 
energetyczne w d≥u¿szej perspektywie.
W realizacji planu uzyskania taniej energii PSL wymienia:? uwolnienie energii z OZE,? rekompensatê energetycznπ dla przedsiêbiorców i gospodarstw domowych,? dop≥atê do wêgla, oleju opa≥owego, peletu, ekogroszku,? Orlen – koncern paliwowy nie rozrywkowy.

Wzrost cen ¿ywnoœci ju¿ dziœ jest przera¿ajπcy. Wszystko wskazuje jednak na to, ¿e prawdziwe 
podwy¿ki sπ dopiero przed nami.
Do tego, aby ¿ywnoœæ by≥a tañsza, przyczyniæ siê mogπ:? dop≥aty do tony nawozów, a nie do hektara,? korytarze eksportowe z Ukrainy,? narodowy program retencji, poniewa¿ „Polska pustynnieje”.

Naszym celem jest wyrównywanie szans, godna jakoœæ ¿ycia, i to, ¿eby praca siê op≥aca≥a.
Mamy plan, jak pokonaæ inflacjê, jak wyjœæ z kryzysu gospodarczego, jak doceniæ ludzi aktywnych, 
ciê¿ko pracujπcych. Dzia≥amy w myœl zasady: „bez pracy nie ma ko≥aczy”.

? likwidacja podatku Belki.
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