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Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego 

êd¹c spadkobiercami 125 letniej tradycji, kieruj¹c siê myœl¹ Wincentego Witosa, 
jesteœmy przekonani, ¿e Polska potrzebuje wspó³dzia³ania ró¿nych œrodowisk                  Bna rzecz dobrej przysz³oœci naszych dzieci i wnuków. Naszym obowi¹zkiem                              

jest zbudowanie Polski lepszej ni¿ ta, w której dziœ ¿yjemy. 

Dlatego wierni naszym idea³om, oddani tradycji, ale te¿ myœl¹c o przysz³oœci, opracowaliœmy 
nowoczesny program, który zaowocuje dynamicznym rozwojem naszej gospodarki, dziêki 
czemu obecne programy spo³eczne bêd¹ kontynuowane, a dodatkowo wprowadzimy 
emeryturê bez podatku i dobrowolny ZUS dla przedsiêbiorcy. Zapewnimy te¿ dostêpn¹ 
s³u¿bê zdrowia, zadbamy o czyste powietrze i zdrow¹, tradycyjn¹ ¿ywnoœæ.

W poczuciu odpowiedzialnoœci za nasz¹ Ojczyznê, zdecydowaliœmy siê do tych wyborów iœæ 
zjednoczeni pod has³em Koalicji Polskiej ze stowarzyszeniem Paw³a Kukiza, z Uni¹ 
Europejskich Demokratów, przedsiêbiorcami, rolnikami, wszystkimi ludŸmi dobrej woli, 
którym bliska jest idea Polski sprawiedliwej, braterskiej, dynamicznie rozwijaj¹cej siê                     
i nowoczesnej.  Polska musi byæ krajem, w którym najwa¿niejszy g³os nale¿y do obywateli,               
a nie do partii politycznych, dlatego w naszym programie wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ projekty               
pro obywatelskie. 

Naszym celem jest Polska, w której najwa¿niejszy jest szacunek dla drugiego cz³owieka,                 
w której nikt nie czuje siê dyskryminowany, a g³os ka¿dego Polaka jest s³yszany i s³uchany. 
Polska bez obra¿ania, wytykania palcem czy dzielenia na dobrych i z³ych, w której ka¿dy 
mo¿e ¿yæ godnie. 

Po³¹czy³a nas Polska, Polska dla wszystkich jej obywateli, nie tylko dla wybranych.                 
Polska, w której chce siê ¿yæ. 



RZECZPOSPOLITA  OBYWATELSKA

Mieszany system wyborczy

Obligatoryjne, wi¹¿¹ce  referenda

G³osowanie przez Internet

Dekoncentracja administracji 

Polska musi byæ krajem, w którym najwa¿niejszy g³os nale¿y do obywateli, a nie do liderów 
partii politycznych. Chcemy wzmocniæ rolê wyborców w kontroli w³adz i zwiêkszyæ ich wp³yw 
na sprawy publiczne.  

Obecnie obowi¹zuj¹ca ordynacja wyborcza sprawia, ¿e w³adza zwierzchnia nale¿y w Polsce  
nie do Narodu, lecz do szefów najwiêkszych partii politycznych. ̄ eby Naród odzyska³ kontrolê 
nad swoimi przedstawicielami, chcemy wprowadziæ ordynacjê mieszan¹, w której co najmniej 
po³owa mandatów poselskich bêdzie wy³aniana w jednomandatowych okrêgach wyborczych. 
Dziêki JOW-om pos³owie bêd¹  zale¿ni przede wszystkim od swoich wyborców,                                 
a nie od kaprysu szefa partii. To zmieni logikê funkcjonowania partii, które stan¹ siê podmiotami 
bardziej demokratycznymi. Pos³owie, aby zapewniæ sobie wybór, bêd¹ musieli bardzo uwa¿nie 
ws³uchiwaæ siê w g³os swoich wyborców. 

Referendum jest sposobem na sprawowanie w³adzy przez Naród w sposób bezpoœredni.                  
To najwiêksze œwiêto demokracji, podczas którego obywatele wypowiadaj¹  siê                                 
w najwa¿niejszych dla nich sprawach. Chcemy, ¿eby referenda mia³y charakter obligatoryjny                  
i wi¹¿¹cy dla w³adz. Obni¿ymy próg frekwencyjny w referendach ogólnokrajowych do 30%.                   
Po zebraniu przez obywateli miliona podpisów, rozpisanie referendum bêdzie obowi¹zkowe.
Ustanowimy jeden sta³y dzieñ w roku, w którym by³yby przeprowadzane referenda dotycz¹ce 
spraw wa¿nych dla obywateli, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym. 

W niemal ka¿dych wyborach blisko po³owa uprawnionych do g³osowania nie korzysta                          
ze swojego prawa i zostaje w domach. Dotyczy to zw³aszcza ludzi m³odych, to bardzo 
niekorzystna tendencja. Dlatego proponujemy wprowadzenie mo¿liwoœci g³osowania                   
przez Internet. Kilka pañstw umo¿liwia ju¿ tak¹ formê g³osowania - m.in. Estonia i Szwajcaria. 
Frekwencja uleg³aby zwiêkszeniu, przede wszystkim wœród ludzi m³odych. Polonia i osoby 
niepe³nosprawne wreszcie mogliby uczestniczyæ w wyborach bez koniecznoœci pokonywania 
zbêdnych barier. 

Wiêkszoœæ urzêdów centralnych zlokalizowanych jest na terenie Warszawy i tylko tam 
zapadaj¹ kluczowe decyzje. Takie rozmieszczenie instytucji sprawia, ¿e funkcjonuj¹ one                    
w oderwaniu od realiów i problemów reszty kraju. Koncentracja urzêdów centralnych tylko                
w stolicy jest niekorzystna z punktu widzenia bezpieczeñstwa pañstwa, jak i zrównowa¿onego 
rozwoju ca³ego kraju. Powoduje os³abienie aktywnoœci obywatelskiej i gospodarczej. 
Wszystkie nowe instytucje, jeœli to mo¿liwe, powinny mieæ siedzibê poza Warszaw¹. 
Dekoncentracja administracji publicznej, czyli rozproszenie instytucji publicznych w ró¿nych 
miastach spowoduje dodatkowy impuls do rozwoju regionów. 
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Wymiar sprawiedliwoœci

Powszechne wybory: Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego, Krajowej 
Rady S¹downictwa

Mo¿liwoœæ odwo³ania pos³a

Wyeliminowanie z ¿ycia publicznego skazanych za korupcjê

Bezpieczeñstwo wewnêtrzne

Wymiana prezesów s¹dów i demonta¿ najwa¿niejszych instytucji wymiaru sprawiedliwoœci              
to ¿adna reforma. Polacy oczekuj¹  rzeczywistych zmian w s¹ downictwie, dlatego 
doprowadzimy do skrócenia postêpowañ s¹dowych i obni¿enia kosztów, które ponosz¹ 
wszyscy szukaj¹cy sprawiedliwoœci w s¹dzie. Pomog¹ w tym z pewnoœci¹ Sêdziowie Pokoju, 
którzy bêd¹ wybierani w lokalnych spo³ecznoœciach i zajm¹ siê rozstrzyganiem drobnych 
sporów s¹dowych. Jednym z pierwszych projektów ustaw, jakie z³o¿ymy w nowej kadencji 
parlamentarnej, bêdzie projekt ustawy o obni¿eniu kosztów s¹dowych w sprawach cywilnych 
oraz postêpowaniach przed s¹dami administracyjnymi i w Krajowym Rejestrze S¹dowym.  

W obecnej praktyce ustrojowej instytucje Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora 
Generalnego oraz Krajowej Rady S¹downictwa s¹ silnie upartyjnione. Prokuratorem 
Generalnym jest obecnie minister sprawiedliwoœci, czyli czynny polityk, co si³¹ rzeczy 
powoduje brak niezale¿noœci. Proponujemy powszechne wybory Rzecznika Praw 
Obywatelskich, Prokuratora Generalnego oraz cz³onków Krajowej Rady S¹downictwa. 
Wzmocni to mandat demokratyczny tych instytucji, przybli¿y ich dzia³anie obywatelom        
oraz zapewni ich niezale¿noœæ od polityków. 

Gdy w trakcie kadencji pose³ dopuszcza siê przestêpstw, nadu¿ywa swojej funkcji                           
lub sprzeniewierza siê obietnicom, które z³o¿y³ swoim wyborcom, obywatele nie maj¹ ¿adnego 
narzêdzia, ¿eby wp³yn¹æ na swojego przedstawiciela. Chcemy to zmieniæ i wprowadziæ 
mo¿liwoœæ odwo³ania pos³a. Po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów odby³oby siê 
referendum, w którym obywatele z danego okrêgu wyborczego zdecydowaliby, czy dany pose³ 
powinien nadal sprawowaæ swój mandat. 

Polska od lat zmaga siê z problemem korupcji oraz brakiem nale¿ytej transparentnoœci w ¿yciu 
publicznym. Nasz¹ scen¹ polityczn¹ niemal ka¿dego roku wstrz¹saj¹ afery zwi¹zane                          
z przestêpstwami korupcyjnymi, tak¿e z udzia³em polityków lub politycznych nominatów. 
Osoby skazane za korupcjê powinny mieæ zakaz obejmowania funkcji w instytucjach 
publicznych, spó³kach Skarbu Pañstwa oraz spó³kach komunalnych. Osoby skazane                            
za przestêpstwa korupcyjne bêd¹ pozbawiane biernego prawa wyborczego – nie bêd¹ mog³y 
kandydowaæ w wyborach do parlamentu lub samorz¹du. Ponadto, wobec takich osób bêdzie 
mo¿na orzec zakaz do¿ywotniego ubiegania siê o zamówienia publiczne. 

Zapewnimy, wzorem wydatków na obronnoœæ, sta³y procent PKB na wydatki zwi¹zane                              
z bezpieczeñstwem wewnêtrznym kraju.
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RODZINA  I  POLITYKA  SPO£ECZNA

Program „W³asny k¹t”

Praca dla m³odych

50 000 z³ dotacji na start 

Ziemia za z³otówkê dla m³odych rodzin

Utrzymanie programu 500 +

Bezp³atne ¿³obki i kluby malucha

DOBRY  START  DLA  M£ODYCH 

Dostêp do w³asnego lokum to dziœ olbrzymi problem dla polskich rodzin. Wielu z nich nie staæ                               
na zaci¹gniêcie kredytu na ten cel. Dlatego dla nich zapewnimy do 50 000 z³ na wk³ad w³asny                    
z bud¿etu, aby mogli zaci¹gn¹æ kredyt na pierwsze mieszkanie.

Z programu skorzystaj¹ absolwenci szkó³ zawodowych, liceów i szkó³ wy¿szych, którzy                     
nie ukoñczyli 30 lat. Bud¿et pañstwa pokryje koszt sk³adek le¿¹cych po stronie pracodawcy, 
zwi¹zanych z zatrudnieniem absolwenta na umowê o pracê. 

Dobre pomys³y nie mog¹ czekaæ. Dziœ m³odzi, rozpoczynaj¹cy dzia³alnoœæ przedsiêbiorcy 
korzystaj¹ z dotacji z Urzêdu Pracy, która wynosi oko³o 20 000 z³. Dla wielu to zbyt niska kwota. 
Proponujemy podniesienie kwoty bezzwrotnej dotacji na rozpoczêcie dzia³alnoœci i stworzenie 
miejsca pracy do 50 000 z³.

Dla rodzin, które chc¹ osiedliæ siê poza miastem, przygotowaliœmy program „Ziemia                               
dla m³odych”. Dziêki niemu osoby do 35. roku ¿ycia bêd¹ mog³y nabywaæ za symboliczn¹ 
z³otówkê dzia³kê budowlan¹ z zasobów pañstwowych lub samorz¹dowych. Wraz z dzia³k¹ 
uzyskaj¹ pozwolenie na budowê i projekt budowlany domu energooszczêdnego.

U£ATWIENIA  DLA  RODZIN

Jako jedyna f ormacja poli t yczna od pocz¹ t ku wspieraliœmy program 500+.                                    
Pierwsi zaproponowaliœmy rozszerzenie programu na ka¿de dziecko. Gwarantujemy 
utrzymanie tej formy wsparcia dla rodzin.

Wszyscy rodzice powinni mieæ wybór, czy po urodzeniu dziecka chc¹ zostaæ w domu,                       
czy wróciæ do pracy. W pierwszym roku ¿ycia dziecka to proste, bo wprowadziliœmy roczne 
urlopy rodzicielskie. A co póŸniej? We wspó³pracy z samorz¹dami bêdziemy d¹¿yæ                             
do podwojenia liczby bezp³atnych ¿³obków i klubów dzieciêcych. 

5



Godzina dla Rodziny

£atwy powrót do pracy

1000 z³ dla dzieci i 500 z³ dla doros³ych osób niepe³nosprawnych bez progu dochodowego

Zmiana zasad orzecznictwa 

Premia za aktywnoœæ zawodow¹ 

Przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu 

Polacy nale¿¹ do najbardziej zapracowanych narodów na œwiecie. Szczególnie uderza                        
to w najm³odsze dzieci, bo rodzice maj¹ dla nich coraz mniej czasu. Skrócimy o godzinê czas 
pracy rodzicom dzieci do 10. roku ¿ycia. Tak¹ mo¿liwoœæ maj¹ ju¿ dziœ matki karmi¹ce maluchy. 
Rozszerzymy j¹ równie¿ na rodziców, którzy odwo¿¹ dzieci do przedszkola lub do szko³y. 

Umo¿liwimy matkom i ojcom ³¹czenie pracy z opiek¹ nad dzieckiem w pierwszych latach ¿ycia. 
Prawnie zagwarantujemy jednemu z rodziców mo¿liwoœæ pracy na pó³ etatu po urlopie 
rodzicielskim przez 12 miesiêcy. Przez ten czas otrzymywaæ bêd¹ dodatkowo 1 tys. z³ 
miesiêcznie niezale¿nie od formy zatrudnienia

POLSKA  PRZYJAZNA  OSOBOM  NIEPE£NOSPRAWNYM

Wprowadzimy dodatek na rehabilitacjê w wysokoœci 500 z³ dla wszystkich osób 
niepe³nosprawnych, bez progu dochodowego. Podwy¿szymy œwiadczenie wychowawcze 
przys³uguj¹ce rodzicom dzieci niepe³nosprawnych do wysokoœci 1000 z³.

Potrzebna jest zmiana zasad orzecznictwa o niepe³nosprawnoœci. Jego celem powinna byæ               
w pierwszym rzêdzie pomoc osobie niepe³nosprawnej w wyborze formy aktywnoœci 
adekwatnej do stwierdzonej niepe³nosprawnoœci, a nie tylko okreœlenie cechy i stopnia 
niepe³nosprawnoœci. 

Pomoc finansowa powinna byæ przyznana tak¿e samej osobie niepe³nosprawnej w formie 
premii za aktywnoœæ zawodow¹, zwiêkszaj¹cej wynagrodzenie od pracodawcy lub jako dodatek 
do samodzielnej dzia³alnoœci gospodarczej. 

Osoba niepe³nosprawna musi poczuæ, ¿e jest potrzebna. Oprócz œrodków przekazywanych 
dzisiaj na PFRON, pracodawcy powinni tak¿e inwestowaæ w sta¿e i rozwój zatrudnionych osób 
niepe³nosprawnych. Pomocne w tym zakresie bêd¹ równie¿ programy edukacyjne realizowane 
w szko³ach.
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Wsparcie skierowane do opiekunów osób niepe³nosprawnych

Likwidacja barier 

Emerytura bez podatku, czyli wiêcej w portfelu

Ogólnopolska Karta Seniora

Dom seniora w ka¿dej gminie

Oprócz œwiadczeñ dla osób, które zrezygnowa³y z aktywnoœci zawodowej na rzecz opieki                   
nad niepe³nosprawnymi, wprowadzimy dodatkowo zwrot kosztów us³ug, zarówno dla osoby 
niepe³nosprawnej, jak i dla opiekuna. U³atwi to opiekunom osób niepe³nosprawnych, którzy nie 
zrezygnowali z aktywnoœci zawodowej, znalezienie indywidualnej równowagi pomiêdzy 
opiek¹, a w³asn¹ prac¹, a tak¿e przyczyni siê do rozbudowy sektora us³ug dla osób 
niepe³nosprawnych. 

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 samorz¹dy. 

SOLIDARNOŒÆ  MIÊDZYPOKOLENIOWA

To, co dziœ zabiera pañstwo – podatek od emerytury – musi zostaæ w kieszeni emeryta. 
Skoñczymy z zabieraniem emerytom pieniêdzy, na które pracowali przez ca³e ¿ycie i które by³y 
ju¿ opodatkowane. Emerytura bez podatku to wyraz solidarnoœci miêdzypokoleniowej. 
Wiêkszoœæ seniorów ¿y³a i pracowa³a w systemie, który nie pozwala³ zapracowaæ im                          
na dostatni¹, spokojn¹ jesieñ ¿ycia. Wprowadzenie projektu “Emerytura bez podatku” 
pozostawi w portfelu seniora œrednio 250 z³otych wiêcej miesiêcznie. Oznaczaæ to bêdzie oko³o 
3 000 z³otych rocznie wiêcej. Dla porównania „trzynasta emerytura” wynosi³a jedynie 888 z³.

Wprowadzimy Ogólnopolsk¹ Kartê Seniora dla wszystkich osób, które osi¹gnê³y ustawowy 
wiek emerytalny. Seniorzy bêd¹ mogli korzystaæ ze zni¿ek na zasadach przewidzianych                                           
w Ogólnopolskiej Karcie Du¿ej Rodziny, któr¹ wprowadziliœmy ju¿ w 2014 r. Zni¿ki bêd¹ 
dostêpne zarówno w podmiotach podleg³ych pañstwu, samorz¹dom, jak i u przedsiêbiorców. 
Pozwoli to seniorom zaoszczêdziæ pieni¹dze podczas zakupów w sklepach, wyrabianiu 
dokumentów czy wyjœæ do teatru lub kina.  

Rozwiniemy wprowadzony przez nas program SENIOR WIGOR, który stwarza przestrzeñ                   
dla seniorów do spotkañ towarzyskich, warsztatów kulinarnych, dzia³alnoœci spo³ecznej, 
budowania wiêzi miêdzypokoleniowych. Tak¿e do opieki terapeutycznej i rehabilitacji. 
Zagwarantujemy seniorom w ka¿dej gminie profesjonaln¹ opiekê fizjoterapeuty, pielêgniarki, 
ratownika medycznego i psychologa.
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Rady Seniorów w gminach, powiatach i województwach

Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Klubów Seniora

Proponujemy tworzenie Rad Seniorów na wszystkich szczeblach samorz¹du. Rady mia³yby 
charakter konsultacyjny, doradczy i inicjuj¹cy dzia³ania, ze szczególnym naciskiem na realizacjê 
polityki senioralnej. Pozwoli to pobudziæ aktywnoœæ obywatelsk¹  osób starszych                                
w spo³ecznoœciach lokalnych.

Podwoimy œrodki przeznaczone na Rz¹dowy Program Aktywnoœci Spo³ecznej Osób Starszych. 
Obecnie, z uwagi na ograniczenie œrodków, jedynie czêœæ œwietnych projektów zg³aszanych                 
do konkursu w tym programie jest w stanie przebrn¹æ przez skomplikowan¹ procedurê oceny               
i uzyskaæ dofinansowanie. 
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DOSTÊPNA  S£U¯BA  ZDROWIA

Zwiêkszenie wydatków publicznych na s³u¿bê zdrowia z obecnego poziomu 
4,9 % do 6,8% PKB

Darmowe leki, szczepienia i opieka dentystyczna dla dzieci

Podniesienie wysokoœci wynagrodzeñ pracowników ochrony zdrowia

Zwiêkszenie dostêpu do najnowoczeœniejszych leków oraz rozwój krajowej produkcji leków

W ci¹gu ostatnich lat, pomimo wzrostu gospodarczego i rosn¹cej zamo¿noœci Polaków, 
nast¹pi³o obni¿enie poziomu us³ug medycznych. Gwarantowane w Konstytucji RP prawa 
pacjenta nie znajduj¹ potwierdzenia w rzeczywistoœci. Codziennoœci¹ jest d³ugi czas 
oczekiwania na wizytê do lekarza specjalisty i zabiegi medyczne, przeci¹¿one SOR-y, rosn¹ce 
problemy z zapewnieniem kadry medycznej. Proponujemy ponadpartyjne porozumienie, 
„Pakt dla Zdrowia”, bo tylko wspó³dzia³anie i ci¹g³oœæ mog¹ rozwi¹zaæ problemy s³u¿by 
zdrowia.

Niedofinansowana ochrona zdrowia potrzebuje pilnego zasilenia, m. in. poprzez przesuniêcie 
œrodków ze sk³adki rentowej, tak aby obci¹¿enia podatników z tytu³u sk³adki zdrowotnej                  
nie wzros³y. 

Ograniczeniem w dbaniu o zdrowie i ¿ycie naszych dzieci nie mog¹ byæ pieni¹dze. Obecnie 
wiêkszoœæ rodziców p³aci za us³ugi dentystyczne dla swoich dzieci. Wyeliminowana w wielu 
krajach UE próchnica, w polskich realiach dotyka bardzo wielu uczniów. Darmowy dentysta                   
dla dzieci musi byæ realnie gwarantowany w systemie opieki zdrowotnej. Wprowadzimy                  
te¿ dla dzieci rycza³tow¹ op³atê za leki na receptê i w pe³ni finansowany przez pañstwo 
kalendarz szczepieñ rekomendowanych.

Obok lekarzy i pielêgniarek, konieczne jest zwiêkszenie wynagrodzenia m.in. fizjoterapeutów, 
ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych i techników medycznych, co zapewni im 
godziwe warunki ¿ycia, a w konsekwencji doprowadzi do zahamowania odp³ywu 
specjalistycznej kadry medycznej z kraju. Wraz ze wzrostem liczby studentów medycyny musi 
nast¹piæ zwiêkszenie przyjêæ na kszta³cenie w zawodach pielêgniarstwa, ratowników i innych 
zawodów medycznych.

Kryzys w dostêpie pacjentów do leków dowiód³ niezbicie, ¿e rz¹dz¹cy nie mog¹ opieraæ siê 
jedynie na imporcie leków. Zagwarantujemy wsparcie krajowej produkcji lekarstw,                               
tak aby sytuacja, w której chorzy nie maj¹ dostêpu do koniecznych leków, nigdy siê                           
nie powtórzy³a. 
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Opieka medyczna nad seniorami

Wprowadzenie standardów posi³ków w szpitalach

Opracowanie programów profilaktyk zdrowotnych

Podniesienie limitów przyjêæ studentów na studia medyczne

U³atwienie otwarcia i ukoñczenia specjalizacji medycznych

Zwiêkszenie kszta³cenia w specjalnoœciach niezbêdnych dla sprawnego dzia³ania systemu

Konieczny jest rozwój ró¿nych form opieki nad osobami w starszym wieku. Wprowadzimy 
profesjonalny system domowej opieki, co pozwoli seniorom jak najd³u¿ej pozostaæ w swoim 
œrodowisku. Upowszechnimy ró¿norodne formy opieki: domy dziennego pobytu, teleopiekê, 
telemedycynê, zorganizowan¹ pomoc s¹siedzk¹ i wolontariat.

Zdrowie zale¿y tak¿e od prawid³owego od¿ywiania. Posi³ki w szpitalach nie mog¹ byæ 
zaprzeczeniem zasad zdrowego od¿ywiania. Umo¿liwimy lokalnym rolnikom dostawy 
tradycyjnej, zdrowej ¿ywnoœci do szpitali, z korzyœci¹ dla nich i pacjentów.

Wprowadzimy do systemu edukacji nauczanie o zdrowym trybie ¿ycia, od¿ywianiu, 
upowszechnimy programy dot . szkodliwoœci palenia papierosów i picia alkoholu.                                 
Po przekroczeniu okreœlonego wieku pacjenci bêd¹ kierowani na darmowe, kompleksowe 
badania. Za leczenie siebie i swoich ofiar powinni p³aciæ sprawcy wypadków drogowych,                  
jeœli kierowali pojazdami pod wp³ywem alkoholu.

W Polsce brakuje oko³o 20 tys. lekarzy. Studia medyczne trwaj¹ 6 lat, po nich nastêpuje rok 
sta¿u, a nastêpnie specjalizacja. Studenci medycyny, z uwagi na stopieñ trudnoœci studiów,                  
nie mog¹ podejmowaæ ¿adnych dodatkowych zajêæ. Podniesiemy limity przyjêæ studentów               
na kierunki medyczne i wprowadzimy system stypendialny dla studentów z biedniejszych                          
i œredniozamo¿nych rodzin.

Wprowadzimy d³ugofalowy plan zwiêkszenia iloœci miejsc na poszczególnych specjalizacjach, 
aby skróciæ kolejki do lekarza specjalisty. M³odzi lekarze musz¹ mieæ gwarancjê kszta³cenia                
w specjalizacji, w której chc¹ siê rozwijaæ zawodowo. W dobie kryzysu kadr medycznych 
rz¹dz¹cy nie mog¹ stawiaæ lekarzom jakichkolwiek barier w rozwoju zawodowym, ale musz¹ 
zapewniæ dostêp i normalne, dostosowane do wspó³czesnoœci, zasady kszta³cenia medyków. 

Zwiêkszona odpowiedzialnoœæ w niektórych specjalizacjach medycznych nie idzie w parze                    
z zarobkami, co sprawia, ¿e niektóre specjalizacje s¹ mniej popularne, jak np. hematologia. 
Wynik badania histopatologicznego powinien byæ w ci¹gu kilku dni, a czeka siê obecnie ponad 
miesi¹c, co uniemo¿liwia podjêcie skutecznej terapii. Nale¿y stworzyæ system zachêt                        
dot . wynagrodzenia i rozwoju zawodowego w specjalizacjach mniej popularnych,                              
ale warunkuj¹cych sprawne dzia³anie s³u¿by zdrowia.
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Uwolnienie ochrony zdrowia od nadmiernej biurokracji i przywrócenie zasad zaufania                                        
w relacjach pacjenci – placówki medyczne – NFZ

Wprowadzenie systemu kontroli nad dzia³aniami regionalnych dyrektorów NFZ

EDUKACJA

Ograniczenie liczebnoœci klas

Posi³ek dla ka¿dego ucznia

Angielski od pierwszej klasy

Lekarze obci¹¿eni s¹ licznymi, biurokratycznymi obowi¹zkami kosztem czasu, który mogliby 
poœwiêciæ pacjentom. W ochronie zdrowia trzeba przywróciæ normalnoœæ i zaufanie                       
we wzajemnych relacjach i ograniczyæ naros³¹ biurokracjê. Wyeliminujemy sytuacje, w których 
pacjent zakwalifikowany do okreœlonej terapii nie otrzymuje jej wskutek decyzji urzêdników 
NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia ma byæ stra¿nikiem, a nie cenzorem praw pacjenta.

Obecnie decyzje w sprawie kontraktowania, a tym samym strategii zdrowotnej regionu 
podejmuje jednoosobowo dyrektor oddzia³u NFZ. W Radzie Spo³ecznej przy Dyrektorze NFZ  
g³os stanowi¹cy, a nie tylko opiniodawczy, powinni mieæ przedstawiciele œrodowisk 
medycznych, reprezentanci pacjentów i samorz¹dów - które s¹ organami za³o¿ycielskimi                       
i prowadz¹cymi szpitale.

Obowi¹zkiem pañstwa jest zapewnienie dzieciom i m³odzie¿y wykszta³cenia gwarantuj¹cego 
dobre perspektywy ¿yciowe. Obecny system nie odpowiada potrzebom XXI wieku,                          
a najwiêkszym wrogiem dobrego szkolnictwa s¹ ci¹g³e rewolucje. Miejsce urodzenia nie mo¿e 
determinowaæ szans edukacyjnych na rynku pracy, w rozwoju osobistym i  zawodowym. 

Przepe³nione klasy sta³y siê prawdziw¹ zmor¹ polskich szkó³. W takich warunkach ciê¿ko 
zapewniæ edukacjê na odpowiednio wysokim poziomie. Rozwi¹zaniem jest stopniowe 
ograniczenie liczby uczniów w klasie do maksymalnie 25 osób.

Wci¹¿ wielu polskich uczniów nie tylko przychodzi do szko³y g³odna, ale te¿ wychodzi                              
z niej bez posi³ku. Zagwarantujemy uczniom ciep³y, dwudaniowy posi³ek w szkole, niezale¿nie 
od statusu maj¹tkowego ich rodziców.

Znajomoœæ jêzyków obcych to klucz do mo¿liwoœci oferowanych przez wspó³czesny œwiat. 
Dlatego proponujemy zapewnienie uczniom minimum 5 godzin nauki jêzyka angielskiego                  
w tygodniu ju¿ od pierwszej klasy szko³y podstawowej.
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Nowe przedmioty nauczania

P³ace i odbudowanie presti¿u zawodu nauczyciela 

iTornister – interaktywny tablet

Œwietlice w szko³ach podstawowych

Wprowadzimy do szkó³ nowe przedmioty nauczania: podstawy ekonomii oraz wiedzê                         
o ekologii, ochronie przyrody i zdrowym trybie ¿ycia, w tym o od¿ywianiu siê.

Odbudujemy presti¿ zawodu i poczucie bezpieczeñstwa nauczyciela: œrednia p³aca nauczyciela               
na etacie musi równaæ siê œredniej p³acy w gospodarce. Spowoduje to zwiêkszenie 
atrakcyjnoœci zawodu nauczyciela. W obecnym systemie pañstwo nie zapewnia finansowania                   
szkoleñ i kursów. Nie mo¿na wymagaæ od nauczycieli ci¹g³ego doskonalenia zawodowego                   
bez przeznaczenia œrodków na ten cel. Zmienimy tak¿e system finansowania szkó³: œrodki                        
dla samorz¹dów musz¹ wystarczaæ zarówno na utrzymywanie placówek, jak i na pensje 
nauczycieli. 

Uruchomimy program iTornister na który z³o¿y siê tablet z internetem i wszystkimi 
niezbêdnymi podrêcznikami dla ka¿dego dziecka. 

Rodzice czêsto koñcz¹ pracê w póŸnych godzinach popo³udniowych. Bardzo czêsto dzieci, 
które koñcz¹ zajêcia o wczeœniejszych porach, pozbawione s¹ opieki, gdy¿ w szko³ach brakuje 
œwietlic. Ka¿da szko³a podstawowa powinna zapewniaæ bezp³atn¹, profesjonaln¹ opiekê 
pozalekcyjn¹ dla uczniów do czasu powrotu rodziców z pracy.
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ROLNICTWO  I  OBSZARY  WIEJSKIE

Stawka 0% VAT na tradycyjn¹, zdrow¹ ¿ywnoœæ

Zwiêkszenie dop³at z Unii do 1200 z³/ha

Fundusz klêskowy 

Program Ma³ej Retencji

Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych

Rolnictwo to jedna z najwa¿niejszych ga³êzi polskiej gospodarki. Wieœ to nie tylko miejsca 
pracy i Ÿród³o zdrowej, tradycyjnej ¿ywnoœci, ale tak¿e nasza kultura i tradycja. Sprawimy,               
¿e wieœ stanie siê jeszcze lepszym miejscem do ¿ycia, a rolnictwo bêdzie bardziej op³acalne. 

Zdrowa ¿ywnoœæ powinna byæ powszechna, a cena nie powinna byæ barier¹ w jej dostêpnoœci. 
Jednak na przystêpnoœci cenowej zdrowej ¿ywnoœci nie mog¹ traciæ jej bezpoœredni 
producenci. Aby to zapewniæ, konieczne jest wprowadzenie 0% stawki VAT na ¿ywnoœæ 
wytwarzan¹ w sposób tradycyjny.  

Obowi¹zkiem rz¹du jest stworzenie warunków, w których polscy rolnicy, na równych zasadach 
mog¹ konkurowaæ na wspólnym europejskim rynku. Dlatego w nowym unijnym bud¿ecie 
dop³aty dla polskiego rolnika powinny byæ w tej samej wysokoœci, w jakiej otrzymuj¹ je rolnicy 
Francji i Niemiec. Doprowadzimy do podniesienia unijnych dop³at do wysokoœci 1200 z³/ha. 

Ci¹g³e zmiany klimatu powoduj¹, ¿e coraz czêœciej nawiedzaj¹ nas rozmaite klêski ¿ywio³owe. 
Susza, nawa³nice czy lokalne powodzie s¹ ogromnym utrapieniem dla rolników i w jednym 
momencie potrafi¹  zniszczyæ dorobek. Dlatego proponujemy utworzenie Funduszu 
Klêskowego w wysokoœci trzech miliardów z³otych, z którego wyp³acane bêd¹ odszkodowania 
tym, którzy z powodu klêsk ¿ywio³owych strac¹ Ÿród³o utrzymania.

Wprowadzimy d³ugofalowy program budowy zbiorników retencyjnych. Uproœcimy procedury 
w budowie zbiorników do 5000 metrów kwadratowych i bêdziemy wspieraæ stosowanie 
odpowiednich metod agrotechnicznych i upraw zwiêkszaj¹cych iloœæ wody w glebie. 

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 dzia³alnoœci rolniczej, w przypadku 
znacznego ich obni¿enia lub w przypadku braku mo¿liwoœci uzyskania zap³aty za zbyte 
produkty rolne od podmiotu, który sta³ siê niewyp³acalny. 
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Odblokowanie handlu ze Wschodem i przywrócenie ma³ego ruchu granicznego

Zablokowanie umowy UE-Mercosur

Emerytura rolnicza

Promocja polskiej ¿ywnoœci 

Zielone Targi w ka¿dej gminie 

System ubezpieczeñ i kontraktacji ¿ywnoœci po okreœlonej cenie

Odpowiedzialnoœci¹ pañstwa jest pozyskiwanie nowych rynków dla polskiej ¿ywnoœci. 
Otworzymy na nowo rynek wschodni - nie mo¿e byæ tak, ¿e importujemy rosyjski wêgiel,                     
a polskie jab³ka nie mog¹ byæ sprzedawane za wschodni¹ granicê. Przywrócimy te¿ ma³y ruch 
graniczny z Obwodem Kaliningradzkim.

Umowa Unia Europejska-Mercosur otwiera rynek europejski na bezc³owy import, m.in. 
produktów rolno-spo¿ywczych z takich krajów jak Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj, 
gdzie nie obowi¹zuj¹ europejskie standardy w zakresie u¿ywania pestycydów. Wejœcie w ¿ycie 
tej umowy godzi nie tylko w rolnictwo krajów UE – takich jak Polska, ale przyniesie 
dalekosiê¿ne, dewastacyjne skutki dla klimatu na œwiecie, bo wypalanie Amazonii to nic innego 
ni¿ pozyskiwanie terenów pod uprawê soi, kukurydzy oraz wypas byd³a.

Emerytura rolnicza przys³uguje ubezpieczonemu rolnikowi, który po osi¹gniêciu wieku 
emerytalnego i udokumentowaniu okresu ubezpieczenia zdecydowa³ siê zrezygnowaæ              
z dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Chcemy to zmieniæ. Prawo do emerytury 
rolniczej nie powinno byæ powi¹zane z przekazaniem gospodarstwa. 

Pozyskiwanie nowych odbiorców wymaga wzmo¿onej koordynacji dzia³añ polskich zwi¹zków 
eksporterów, izb przemys³owo–handlowych oraz struktur rz¹dowych, w tym dyplomacji,                  
w bardziej skuteczne dzia³ania promuj¹ce polskie produkty. 

Stworzymy Zielone Targi, na których rolnicy, bez op³aty za korzystanie z miejsca na targowisku, 
bêd¹ mogli sprzedawaæ to, co wytworz¹, 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 
musz¹ wzi¹æ na siebie agencje rolne, które wprowadz¹ system kontraktacji ¿ywnoœci                        
po okreœlonej cenie, a w przypadku wyst¹pienia klêsk ¿ywio³owych – rekompensowaæ bêd¹ 
straty poniesione przez rolników. Zwiêkszymy dofinansowanie z bud¿etu pañstwa ubezpieczeñ 
dla rolników na wypadek suszy i innych klêsk ¿ywio³owych. 
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Rekompensaty za straty ³owieckie

Promocja polskich ras zachowawczych

Dofinansowanie do paliwa rolniczego

Wsparcie rolnictwa na obszarach górskich

Przeciwdzia³anie wyludnianiu wsi

Zmienimy ustawê prawo ³owieckie, która zagwarantuje rolnikom wyp³atê rekompensat z tytu³u 
poniesionych strat w uprawach i p³odach rolnych wyrz¹dzonych przez dzik¹ zwierzynê. 
Nale¿ne rolnikom odszkodowania powinien gwarantowaæ i wyp³acaæ wojewoda w imieniu 
w³aœciciela – Skarbu Pañstwa. Natomiast rozliczenie odszkodowañ powinno odbywaæ siê                    
na zasadzie umowy o u¿ytkowanie zwierzyny ³ownej, zawartej miêdzy wojewod¹, a ko³em 
³owieckim.

Bêdziemy wspieraæ hodowlê polskich ras zachowawczych. Sprzyja to promocji lokalnych, 
regionalnych produktów wyprodukowanych i przetworzonych w gospodarstwach.                           
Jest te¿ alternatyw¹ dla ¿ywnoœci produkowanej na skalê masow¹. Wa¿n¹ spraw¹ jest 
znakowanie polskiej ¿ywnoœci i informowanie konsumentów o pochodzeniu produktów. 
Oznakowanie powinno zawieraæ wyraŸne wskazanie kraju pochodzenia produktu, a nie kraju 
pakowania.

Wprowadzimy pe³en zwrot akcyzy - do 120 litrów na hektar dla wszystkich rolników,               
bez wzglêdu na rodzaj produkcji. Rolnicy uzyskaj¹ mo¿liwoœæ zwrotu akcyzy sk³adaj¹c   
elektroniczny wniosek przez internet. Wprowadzimy specjaln¹ kartê dla rolnika na zakup 
paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej, co umo¿liwi wynegocjowanie dodatkowych 
rabatów z w³aœcicielami stacji. 

Rejony górskie nale¿¹ do obszarów o niekorzystnych warunkach przyrodniczych do produkcji 
rolniczej. Wprowadzimy specjalne instrumenty wspieraj¹ce rozwój rolnictwa na tych terenach. 
Zapewnimy to poprzez rozwój przetwórstwa produktów regionalnych, a tym samym 
ró¿nicowanie dochodów rolniczych, wsparcie hodowli gatunków zwierz¹t tradycyjnie 
wystêpuj¹c ych w górach, a tak¿e us³ug w wymiarze œrodowiskowym, kulturowym                             
oraz w zakresie wykorzystania walorów turystycznych.

Obszary wiejskie w du¿ym stopniu nara¿one s¹ na depopulacjê. Aby jej przeciwdzia³aæ nale¿y 
podnosiæ standard ¿ycia i pracy na wsi. Naszym idea³em 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 oraz standardu ¿ycia. Dostêpnoœæ i poziom us³ug publicznych musz¹ 
byæ ujednolicone, a poszczególne grupy spo³eczne mieæ poczucie podmiotowoœci i równego 
traktowania. Bêdziemy wspieraæ samorz¹dy w rozwoju infrastruktury technicznej i spo³ecznej 
wsi (inwestycje wodno-kanalizacyjne, komunikacyjne, edukacyjne, kulturalne, internet 
szerokopasmowy, projekty spo³eczne). 
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Poprawa bezpieczeñstwa - nowe chodniki i œcie¿ki rowerowe

Reymontówki w ka¿dej wsi

Wiêkszoœæ polskich miast ju¿ dziœ dysponuje dosyæ rozleg³¹ sieci¹ tras rowerowych.                       
Nie stanowi¹ jednak one zintegrowanej, spójnej sieci komunikacyjnej. Zrobimy kolejny krok                 
- po³¹czmy istniej¹ce 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 ze œrodków unijnych i bud¿etowych do wysokoœci 90% kosztów.

Wieœ to nie tylko rolnictwo, to przede wszystkim wyj¹tkowa 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 dzia³aniu 
stworzymy wyj¹tkowe miejsce do spotkañ i pracy Kó³ Gospodyñ Wiejskich, lokalnych grup 
dzia³ania, zespo³ów muzycznych czy rad so³eckich.
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WYZWANIA  ZWI¥ZANE  ZE  ZMIANAMI  KLIMATU
CZYSTE  POWIETRZE,  TANI  PR¥D

Zielona energia 

Energetyka prosumencka 

Walka ze smogiem 

Cofniêcie ustawy antywiatrakowej 

Zmieniaj¹cy siê klimat jest wyzwaniem dla odpowiedzialnych polityków, nie tylko w Polsce. 
Po¿ary lasów na Syberii, w Afryce, a zw³aszcza w Amazonii nakazuj¹ zadaæ pytanie: w jakim 
œwiecie ¿yæ bêd¹ nasze dzieci i wnuki oraz co zrobiæ, aby ten œwiat nie by³ gorszy ni¿ ten,                 
który my zastaliœmy? Wzrastaj¹ca temperatura i topnienie lodowców mo¿e spowodowaæ 
podniesienie poziomu mórz oraz wielkie migracje ludzi. Coraz bardziej realnym staje siê brak 
wody pitnej w wielu regionach œwiata. Niedobory mog¹ dotkn¹æ te¿ Polski. Dba³oœæ                            
o œrodowisko, walka o czyste powietrze, staje siê wiêc jednym z najwa¿niejszych, o ile                     
nie najwa¿niejszym wyzwaniem dla kolejnych rz¹dów. 

Systematycznie bêdziemy odchodziæ od wêgla. Naszym celem jest 50% udzia³ OZE w polskim 
miksie energetycznym do 2030 roku. Przywrócimy sta³e taryfy za produkcjê energii 
odnawialnej i obni¿ymy VAT do 8% na rozwi¹zania oparte na OZE.

Polacy nie mog¹ byæ zaskakiwani coraz wy¿szymi rachunkami za energiê. Czas skoñczyæ                                   
z monopolizacj¹ tego sektora. Trzeba oddaæ produkcjê energii w rêce Polaków, powróciæ                     
do taryf sta³ych dla prosumentów oraz opustu do 50 kW równie¿ dla firm i przedsiêbiorców. 
Uproszczenie rozliczeñ miêdzys¹siedzkich w przypadku odsprzeda¿y energii elektrycznej przez 
prosumenta. Jedna stawka VAT 8% na OZE dla osób fizycznych, bez wzglêdu na miejsce 
instalacji oraz wprowadzenie taryf i rekompensat gwarantowanych dla u¿ytkowników 
prywatnych.

G³ównym Ÿród³em zanieczyszczeñ jest emisja z prywatnych budynków. Jeœli chcemy wygraæ                
ze smogiem, musimy zakazaæ instalacji pieców i kot³ów, które nie spe³niaj¹ norm  ochrony 
œrodowiska. Dofinansowanie do zakupu pieców powinno wynosiæ do 75% kosztów,                         
a po spe³nieniu 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 spo³ecznoœci. 
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Standardy nowych budynków 

Fotowoltaika

Biogazownie

Budowa zbiorników retencyjnych i elektrowni wodnych 

Standardy nowych budynków od roku 2025 bêd¹ nie gorsze ni¿ domów pasywnych,                               
z najwiêkszym pozyskiwaniem energii z zewn¹trz i ograniczeniem straty ciep³a. Bêdziemy d¹¿yæ 
do powstawania budynków plusenergetycznych – wytwarzaj¹ cych wiêcej energii                             
ni¿ pobieraj¹cy.  

Bêdziemy wspieraæ energetykê rozproszon¹, prosumenck¹, w szczególnoœci fotowoltaikê. 
W³asna produkcja pr¹du musi siê op³acaæ, a nadwy¿ki oddawane bêd¹ do sieci. Zlikwidujemy 
bariery administracyjne zwi¹zane z przy³¹czami. Wprowadzimy panele fotowoltaiczne                    
na budynkach publicznych: urzêdach, szko³ach, p³ywalniach. Wprowadzimy system 
punktowania projektów budowlanych za wdra¿anie rozwi¹zañ ekologicznych przy wydawaniu 
pozwolenia na budowê. Za odpowiedni¹ liczbê punktów wprowadzimy system dop³at                        
do przyjaznego œrodowisku pokrycia dachowego, po³¹ czonego z instalacj¹  paneli 
fotowoltaicznych. 

Wprowadzimy rozwi¹zania s³u¿¹ce powstawaniu biogazowni, w tym opartych na beztlenowej 
fermentacji, dziêki czemu spe³niaæ bêd¹ one najwy¿sze standardy ochrony œrodowiska                          
i nie bêd¹ powodowa³y uci¹¿liwoœci zapachowej. Biogazownie bêd¹, prócz elektrycznoœci                          
i nawozów, dostarczaæ ciep³o do sieci ciep³owniczej, a tak¿e utylizowaæ odpady organiczne.

Zrealizujemy program budowy zbiorników du¿ej i œredniej retencji. Efektem bêdzie 
magazynowanie wody, co chroni przed powodziami i susz¹ oraz produkcja energii elektrycznej 
przy u¿yciu turbin wodnych. 
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INWESTYCJE  KLUCZEM  DO  ROZWOJU

Budowa du¿ych morskich farm wiatrowych

Elektrownie gazowe 

Sieci przesy³owe i dystrybucyjne

Zapewnienie realizacji programów spo³ecznych wymaga dobrze prowadzonej polityki                      
w zakresie inwestycji.  Na koniec 2018 roku stopa inwestycji w naszym kraju by³a                              
na najni¿szym poziomie od ponad 20 lat. Najbardziej zaniedbanymi obszarami                       
s¹ dziœ inwestycje w odnawialne Ÿród³a energii oraz w przemys³ zbrojeniowy. 

Konsekwentna realizacja programów inwestycyjnych w zakresie odnawialnych Ÿróde³ energii                    
oraz przemys³u zbrojeniowego, a co za tym idzie – hutniczego i stalowego, wp³ynie na wzrost 
inwestycji, co spowoduje stabilny wzrost PKB w kolejnych latach, rozwój polskich firm, 
pozostawienie pieniêdzy w krajowym obiegu, zwiêkszenie wp³ywów do bud¿etu z podatków 
poœrednich i bezpoœrednich.  

Program budowy morskich elektrowni wiatrowych mo¿e zapewniæ do 20% (14 GW) potrzeb 
energetycznych polskiej gospodarki. Pomo¿e to w transformacji systemu energetycznego kraju 
w kierunku gospodarki niskoemisyjnej oraz zapewnieniu bezpieczeñstwa energetycznego. 
Budowa nowoczesnych farm wiatrowych na Ba³tyku, tylko o mocy 6 GW do 2025 roku,                     
to wed³ug wstêpnych szacunków: 60 mld z³ do PKB Polski, 15 mld z³ do bud¿etu z CIT i VAT,                 
do 70 tys. nowych miejsc pracy w ró¿nych regionach kraju.
Budowa morskich farm wiatrowych oznacza koniecznoœæ wyprodukowania m. in. stali,                      
co pomo¿e wype³niæ moce produkcyjne polskich hut. Dzia³aj¹ce w Polsce przedsiêbiorstwa ju¿ 
dziœ mog¹ dostarczyæ do 70% komponentów i us³ug niezbêdnych do zbudowania morskich 
farm wiatrowych. 

Dla zintegrowania energetyki zawodowej z rozbudow¹ systemów OZE i sieci¹ krajowego 
systemu energetycznego konieczna jest budowa bloków gazowych, które stopniowo bêd¹ 
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 bezobs³ugowoœæ, co przy po³¹czeniu ze Ÿród³ami opartymi na energii odnawialnej              
da wymierny efekt regulacyjny w systemie elektroenergetycznym. Bloki te powinny                             
byæ zlokalizowane zw³aszcza w pó³nocnej czêœci kraju. Zastêpowanie wys³u¿onych bloków 
wêglowych gazowymi jest konieczne dla stabilizacji pracy systemu, ale te¿ zmniejszy koszty 
zwi¹zane z emisj¹ CO2.

W ostatnich trzech latach zosta³y ograniczone inwestycje zwi¹zane z rozbudow¹ Krajowego 
Systemu Elektroenergetycznego. Jest to zagro¿enie dla bezpieczeñstwa energetycznego kraju 
– nowopowsta³e bloki energetyczne i farmy wytwarzaj¹ ce energiê z OZE musz¹                               
byæ bezpiecznie powi¹zane z sieci¹ przesy³ow¹ i dystrybucyjn¹.  
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Likwidacja bia³ych plam na mapie energetycznej Polski

Przemys³ hutniczy i stalowy

Ochrona europejskich producentów stali

Zapewnienie krajowego surowca dla produkcji stali

Wodór – jako paliwo przysz³oœci

Rozwój sieci elektroenergetycznej, w tym dystrybucyjnej, na wschodzie i pó³nocy kraju poprawi 
pewnoœæ zasilania, umo¿liwi rozwój przedsiêbiorstw, a co za tym idzie utworzenie nowych 
miejsc pracy, zwiêkszy wp³ywy z podatków do mniejszych gmin i podniesie standard ¿ycia 
mieszkañców.

Od bran¿y hutniczej, produkcji stali zale¿y rozwój kraju, konkurencyjnoœæ polskich produktów, 
ceny budowy dróg, mostów, biurowców i mieszkañ. Tymczasem nie wykorzystuje                           
siê potencja³u istniej¹cych polskich przedsiêbiorstw, a obecna polityka gospodarcza mo¿e 
doprowadziæ do za³amania poszczególnych bran¿. Rosn¹ce ceny energii i praw do emisji CO2             
to ogromny problem dla przemys³ów energoch³onnych, które staj¹ siê coraz mniej op³acalne. 
Polskie hutnictwo, które bezpoœrednio i poœrednio zatrudnia 40 tys. osób, ma coraz wiêksze 
trudnoœci w Polsce, a to od dostaw stali zale¿¹ inne dziedziny gospodarki. Dodatkowo rynek 
europejski zalewa import stali z krajów, które nie przestrzegaj¹ europejskich norm ochrony 
œrodowiska.

Konieczne jest podjêcie wspó³pracy z innymi krajami UE, w celu solidarnej ochrony 
europejskiego rynku stali. Polska powinna zaproponowaæ wprowadzenie europejskiego 
podatku dla importu produktów przemys³u stalowego. To pozwoli zminimalizowaæ ryzyko 
przeniesienia produkcji objêtej ETS poza granice UE, gdzie nie ma obowi¹zku ponoszenia 
kosztów zwi¹zanych z zakupem jednostek EUA (CO2). 

Od zapewnienia surowca polskim hutom zale¿y przysz³oœæ wielu sektorów gospodarki. Polska 
powinna wykorzystaæ fakt, ¿e jest producentem wysokiej jakoœci wêgla koksuj¹cego uznanego 
za niezbêdny, strategiczny surowiec w UE. Niezbêdne jest odblokowanie budowy kopalñ wêgla 
koksuj¹cego: na Œl¹sku – kopalni Dêbieñsko i w Zag³êbiu Lubelskim – kopalni Jan Karski. 
Powstanie tych kopalñ to 5 miliardów z³ inwestycji, które przynios¹ dodatkowe wp³ywy                  
do bud¿etu, wiêkszy wzrost gospodarczy Œl¹ska i Lubelszczyzny, utworzenie nowych miejsc 
pracy. 

Wdro¿ymy nowoczesne, innowacyjne technologie przemys³owe do separacji wodoru z gazu 
koksowniczego. Paliwo mo¿e zostaæ wykorzystane do wprowadzenia ekologicznego 
transportu publicznego w aglomeracji Górnoœl¹sko-Zag³êbiowskiej. Umo¿liwimy tym samym 
rozwój innowacyjnego przemys³u produkcji autobusów i samochodów dostawczych                          
z napêdem wodorowym.
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Strategia Rozwoju Polskiego Przemys³u Obronnego

Obecnie wiêkszoœæ œrodków przeznaczonych na modernizacjê techniczn¹ polskiej armii jest 
transferowana do koncernów zagranicznych, tymczasem Polska Grupa Zbrojeniowa 
utrzymywana jest dziêki sztucznym kroplówkom z bud¿etu i zamiast byæ producentem, staje siê 
coraz czêœciej jedynie poœrednikiem w zawieraniu kontraktów zbrojeniowych. 

Zamiast modelu jednego koncernu, stworzymy prê¿nie dzia³aj¹ce grupy kapita³owo-bran¿owe 
o skonkretyzowanych specjalnoœciach. Grupy tego rodzaju powinny tworzyæ najlepsze polskie 
spó³ki pañstwowe i prywatne. System taki sprawdzi³ siê w Wielkiej Brytanii, Francji,                     
oraz w Turcji, która w najwiêkszym stopniu na œwiecie rozwinê³a swój przemys³ obronny, 
zwiêkszaj¹c jednoczeœnie wskaŸnik niezale¿noœci od technologii zagranicznych. 

G³ównym za³o¿eniem strategii jest wydatkowanie wiêkszoœci œrodków bud¿etowych w polskim 
przemyœle zbrojeniowym. Zamówienia na sprzêt wojskowy powinny byæ kierowane, wzorem 
innych krajów, w trybie podstawowego interesu bezpieczeñstwa pañstwa do konkretnych 
zak³adów zbrojeniowych. Przy za³o¿eniu, ¿e z obecnie zaplanowanej kwoty, ok. 80 mld z³ 
zostanie wydanych w Polsce, do bud¿etu wróci kwota podatku VAT w wysokoœci ok. 15 mld z³,  
a tak¿e kwota ok 17 mld z³, na któr¹ z³o¿¹ siê inne podatki, np. podatek dochodowy od osób 
prawnych zap³acony od wypracowanych zysków, podatek dochodowy od osób fizycznych 
zap³acony od wyp³aconych dywidend, czy te¿ sk³adki ZUS finansowane przez pracodawców 
oraz pracowników spó³ek sektora zbrojeniowego oraz ich podwykonawców.
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ROZWÓJ  MA£EJ  I  ŒREDNIEJ  PRZEDSIÊBIORCZOŒCI  

Dobrowolny ZUS dla przedsiêbiorcy 

Chorobowe op³acane przez ZUS

Likwidacja barier i wzmocnienie g³osu przedsiêbiorców

Rozwój rynku pracy i kszta³cenia zawodowego

Polscy przedsiêbiorcy w znakomitej wiêkszoœci s¹ uczciwi, s¹ dobrymi obywatelami                          
i w interesie polskiej racji stanu jest ich wsparcie, a nie tworzenie nowych obci¹¿eñ, zbêdnych 
procedur i przeszkód administracyjnych. To dziêki ciê¿kiej pracy prowadz¹cych dzia³alnoœæ 
gospodarcz¹ Polska rozwija siê, tworzone s¹ nowe miejsca pracy, a programy spo³eczne mog¹ 
byæ realizowane.

Wysoki i stale rosn¹cy ZUS jest czêsto barier¹ dla podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej. 
Samozatrudniony bêdzie móg³ zdecydowaæ, czy chce op³acaæ ZUS, czy z tego rezygnuje, 
ponosz¹c konsekwencje nieop³acania sk³adki. Proponowane przez nas rozwi¹zanie jest szans¹, 
¿e wiêcej osób zdecyduje siê na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej, co zwiêkszy wp³ywy 
do bud¿etu z podatków, a tak¿e zwiêkszy iloœæ pieniêdzy w systemie ochrony zdrowia.                
Ponadto wprowadzenie takiego rozwi¹ zania zapobiegnie likwidowaniu dzia³alnoœci 
gospodarczej przez osoby, które nie maj¹ wysokich przychodów i nie wytrzymuj¹ p³acenia 
sk³adek na ZUS, przez co ich praca, ich dzia³alnoœæ stawa³y siê coraz bardziej nieop³acalne. 
Dotyczy to w szczególnoœci w³aœcicieli ma³ych sklepów, aptek, warzywniaków, kwiaciarni, 
zak³adów fryzjerskich, warsztatów, zak³adów rzemieœlniczych - w gestii osób je prowadz¹cych 
nale¿y pozostawiæ, czy chc¹ p³aciæ ca³y ZUS, czy jedynie sk³adkê zdrowotn¹.  

Obecne przepisy potrójnie obci¹¿aj¹ pracodawcê, w momencie kiedy jego pracownik jest                
na zwolnieniu lekarskim. Chcemy, aby to ZUS przej¹³ obowi¹zek op³acania wynagrodzenia 
pracownika przebywaj¹cego na zwolnieniu lekarskim, poczynaj¹c ju¿ od 15 dnia choroby. 
Nowe przepisy obejm¹ mikro, ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa.

Skrócimy czas trwania postêpowañ administracyjnych i s¹dowych, tak aby nie parali¿owa³y 
dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa. Ograniczymy ci¹g³e kontrole i niekoñcz¹ce siê zmiany w prawie 
dotycz¹ cym przedsiêbiorców. Powo³amy realnie dzia³aj¹ cy Powszechny Samorz¹ d 
Gospodarczy i  zapewnimy prawdziwy dialog spo³eczny.

Dostosujemy kierunki szkolenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy.                     
Chcemy aby wyznaczanie programów kszta³cenia odbywa³o siê w porozumieniu                               
z przedsiêbiorcami. Wprowadzimy ulgi podatkowe dla przedsiêbiorców realizuj¹cych praktyki 
zawodowe dla uczniów. 
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Huby technologiczne w mniejszych miejscowoœciach

Zapewnienie konkurencyjnoœci polskich przedsiêbiorstw 

Polskie startupy potrzebuj¹ nowego impulsu do rozwoju. Z powodu ³atwego dostêpu                       
do finansowania i do infrastruktury biznesowej koncentruj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ w najwiêkszych 
miastach, zupe³nie nie wykorzystuj¹ c potencja³u drzemi¹cego w dawnych miastach 
wojewódzkich. Powstanie Lokalnych Hubów Technologicznych pozwoli startupom                          
na rozwiniêcie skrzyde³, zaœ œredniej wielkoœci miastom na przyci¹gniêcie do siebie nowych 
inicjatyw.

Zadbamy o interesy polskich przedsiêbiorców, w tym transportowców, na wspólnym rynku UE. 
Zablokujemy niekorzystne dla polskich firm zmiany unijnych przepisów.   
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ODPOWIEDZIALNA  POLITYKA  ZAGRANICZNA

Silna Polska w silnej Unii Europejskiej

Odbudowa sojuszy miêdzynarodowych

Bezpieczna Polska w Sojuszu Pó³nocnoatlantyckim

Bezpieczeñstwo energetyczne

Polska racja stanu wymaga odpowiedzialnych dzia³añ w dziedzinie stosunków 
miêdzynarodowych. Filarem naszego bezpieczeñstwa jest silne osadzenie w strukturach Unii 
Europejskiej i NATO. Nasza polityka zagraniczna nie mo¿e ograniczaæ siê do zabiegania                   
o sympatiê jednego kraju, a jej podstaw¹ powinno byæ konsekwentne budowanie dobrych 
relacji ze wszystkimi partnerami, z którymi wspó³pracujemy w ramach Paktu 
Pó³nocnoatlantyckiego, Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Przyst¹pienie naszego kraju do struktur Unii Europejskiej jest jednym z najwa¿niejszych 
wydarzeñ  w historii Polski. Podstaw¹ naszej polityki zagranicznej bêdzie umocnienie naszych 
w iêzów gospodarczych i inst yt ucjonalnych w  ramach UE. Doprowadzil iœmy                                      
do wynegocjowania najwiêkszego w historii bud¿etu dla Polski z UE w latach 2014-2020                       
i powtórzymy to w nastêpnej perspektywie. Odbudujemy siln¹ pozycjê Polski w UE i znów 
bêdziemy mieli realny wp³yw na najwa¿niejsze decyzje zapadaj¹ce w Brukseli. 

Jednym z najwa¿niejszych zadañ polityki miêdzynarodowej naszego rz¹ du bêdzie 
odbudowanie wspó³pracy w ramach Trójk¹ta Weimarskiego i przywrócenie realnej wspó³pracy 
w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Przywrócimy nadszarpniête zaufanie do polskiej dyplomacji            
i sprawimy, ¿e g³osu z Warszawy z uwag¹ bêd¹ s³uchaæ inne stolice, gdy¿ bêdzie to g³os 
nacechowany rozs¹dkiem, rozwag¹ i ¿yczliwoœci¹.

Tym, czym dla rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego Polski by³o przyst¹pienie do UE,               
tym dla naszego bezpieczeñstwa jest nasza obecnoœæ od 1999 r. w strukturach NATO. 
Doprowadzimy do zwiêkszenia poziomu bezpieczeñstwa Polski poprzez zacieœnienie 
wspó³pracy wojskowej i organizacyjnej wszystkich sojuszników. 

Bezpieczeñstwo energetyczne Polski nie mo¿e byæ uzale¿nione od kaprysów i szanta¿u rz¹dów 
innych pañstw. Budowaæ bêdziemy niezale¿noœæ energetyczn¹  Polski. Skoñczymy                              
z importowaniem rosyjskiego wêgla. 
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SAMORZ¥DNOŒÆ  I  SPO£ECZEÑSTWO  OBYWATELSKIE

Decentralizacja w³adzy

Jeden gospodarz w regionie

Senat Izb¹ Samorz¹dow¹

Odliczenia VAT dla samorz¹dów realizuj¹cych inwestycje

Wzmocnienie rad so³eckich

Olbrzymi skok cywilizacyjny ostatnich lat to w du¿ej mierze zas³uga tysiêcy samorz¹dowców, 
radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marsza³ków. Polskie doœwiadczenia 
samorz¹dowe s¹ czêsto podawane za przyk³ad w innych krajach jako wzór do naœladowania.     
Chcemy Polski dobrych gospodarzy, szczêœliwych, twórczych ludzi, którzy nie musz¹ byæ zarz¹dzani, 
bo sami potrafi¹ podejmowaæ s³uszne decyzje. Dlatego tak wa¿ne dla budowy spo³eczeñstwa  
obywatelskiego jest wsparcie organizacji pozarz¹dowych i inicjatyw oddolnych. 

Uwa¿amy, ¿e zadania publiczne s¹ realizowane zdecydowanie bardziej efektywnie na poziomie 
lokalnym i regionalnym, ni¿ za poœrednictwem centrali. To ludzie „na dole” wiedz¹ lepiej, jakie 
maj¹ potrzeby i potrafi¹ skuteczniej szukaæ na nie dobrych odpowiedzi. Chcemy Polski 
zdecentralizowanej, w której decyzje zapadaj¹ jak najbli¿ej mieszkañców. Za tym musi iœæ 
równie¿ gwarancja finansowania zadañ samorz¹dów oraz lokalnych inicjatyw.

Gospodarzem regionu powinien byæ samorz¹d wojewódzki, wspó³pracuj¹cy z samorz¹dem 
powiatowym i gminnym. Urzêdy wojewódzkie, jako organy w³adzy pañstwowej, powinny 
odpowiadaæ wy³¹cznie za sprawy bezpieczeñstwa i nadzór prawny. Utrzymywanie dwóch 
rozbudowanych administracji, wojewody i marsza³ka - to brak dba³oœci o fundusze publiczne.

Postulujemy zmianê formu³y Senatu na Izbê Samorz¹dow¹. Z uwagi na swój sk³ad, pe³ni³by on 
rolê stabilizatora sytuacji politycznej, roz³adowuj¹cego napiêcia miêdzy administracj¹ rz¹dow¹,                            
a œrodowiskami samorz¹dowymi. Senatorowie pe³niliby swoj¹ funkcjê spo³ecznie. Realizacja 
tego postulatu przyczyni siê do zniesienia monopolu partii politycznych w procesie stanowienia 
prawa w Polsce.

Wprowadzimy mo¿liwoœæ zwolnienia z VAT dla samorz¹dów realizuj¹cych inwestycje 
publiczne w strategicznych dla polityki pañstwa obszarach. Œrodki zaoszczêdzone w ten sposób 
przez samorz¹dy bêd¹ przeznaczone na inwestycje prorozwojowe.

Zwiêkszymy kompetencje rad so³eckich i so³tysów, a tak¿e rad osiedli i ich przewodnicz¹cych. 
So³tys i wspieraj¹ca go rada so³ecka, jak równie¿ rada osiedla i jej przewodnicz¹cy, stan¹ siê 
rzeczywistymi gospodarzami na swoim terenie. 
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Stabilne finansowanie dla organizacji pozarz¹dowych 

STOP dla upañstwowienia OSP

Obni¿ka VAT na sprzêt po¿arniczy

£¹czenie kariery zawodowej ze s³u¿b¹ stra¿aka ochotnika

Polski sektor organizacji pozarz¹dowych potrzebuje impulsu rozwojowego i uniezale¿nienia siê 
od konkursów grantowych ustawiaj¹cych NGO w pozycji klienta w³adzy. Zwiêkszymy z 1 do 2 
procent kwotê podatku dochodowego, któr¹ bêdzie mo¿na przekazaæ na wskazan¹ organizacjê 
po¿ytku publicznego. Wprowadzimy te¿ dofinansowanie z bud¿etu pañstwa na ich dzia³alnoœæ 
statutow¹, w kwocie odpowiadaj¹cej 50% zebranych wp³at z podatku dochodowego.                        
Na poziomie lokalnym, w komisjach samorz¹dowych przyznaj¹cych granty, obowi¹zkowo 
powinni byæ reprezentowani przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych zapewniaj¹cy 
transparentnoœæ rozstrzygniêæ finansowych.

Ochotnicze stra¿e po¿arne s¹ stowarzyszeniami i jednostkami ochrony przeciwpo¿arowej. 
Musz¹ pozostaæ niezale¿ne i samorz¹dne. Nie dopuœcimy do upañstwowienia OSP i przejêcia 
przez Skarb Pañstwa mienia, wyposa¿enia, samochodów i budynków bêd¹cych w ich 
posiadaniu. Wszystkie akty prawne  i dokumenty decyduj¹ce o dzia³alnoœci OSP bêd¹ tworzone 
wspólnie ze stra¿akami i publicznie konsultowane. Zarz¹dzanie œrodkami z bud¿etu pañstwa, 
przeznaczonymi na OSP,  bêdzie tylko w gestii w³adz OSP, a nie urzêdników i polityków. 

Ka¿da jednostka OSP, aby skutecznie mog³a dbaæ o bezpieczeñstwo lokalnych spo³ecznoœci, 
musi byæ wyposa¿ona w odpowiedni sprzêt. Obecnie stawka podatku VAT na sprzêt po¿arniczy 
wynosi 23%. Stanowi to znaczny wydatek dla samorz¹dów, nie tylko przy zakupie drobnego 
sprzêtu ratowniczego, ale szczególnie przy zakupie samochodów ratowniczo-gaœniczych. 
Proponujemy powrót do 8% stawki VAT na sprzêt po¿arniczy.

Stra¿acy ochotnicy to równie¿ pracownicy, rolnicy czy przedsiêbiorcy. Dlatego w uznaniu              
ich ciê¿kiej s³u¿by, sk³adkê zdrowotn¹  i wypadkow¹  dla stra¿aków bezpoœrednio 
uczestnicz¹cych w akcjach bojowych, pokryje bud¿et pañstwa, rekompensuj¹c tym samym 
stratê pracodawcy. Stra¿akom bêdzie  tak¿e  przys³ugiwa³ ekwiwalent za udzia³ w akcji bojowej 
równy co najmniej najni¿szej godzinowej stawce wynagrodzenia. Œrodki na taki ekwiwalent 
bêd¹ pokrywane przez gminê ale potem refundowane w ca³oœci z bud¿etu pañstwa. Stra¿acy 
ochotnicy bêd¹ równie¿ mieli prawo do dodatkowych dni wolnych od pracy na czas akcji 
bojowych i szkoleñ oraz diet z tego tytu³u na zasadach podobnych do ¿o³nierzy Wojsk Obrony 
Terytorialnej. Stra¿akom z OSP bêdzie przys³ugiwa³a równie¿ mo¿liwoœæ wczeœniejszego 
przejœcia na emeryturê o miesi¹c za ka¿dy rok, w którym  uczestniczy³ bezpoœrednio w akcjach 
ratowniczych.  
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M³oda Ochotnicza Stra¿ Po¿arna

Program Modernizacji Remiz Stra¿ackich 

Wsparcie innych ratowniczych formacji ochotniczych

Wspó³praca z  Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹

Wsparcie organizacji pozarz¹dowych na terenach wiejskich

Obejmiemy systemowym wsparciem M³odzie¿owe Dru¿yny Po¿arnicze w taki sam sposób,           
jak wspierane s¹ organizacje harcerskie. Nauczyciele i dyrekcja szkó³ bêd¹ zachêcaæ i pomagaæ                    
w twor zeniu, wspólnie z OSP, przyszkolnych M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych.                      
Ponadto umo¿liwimy od 16 roku ¿ycia, udzia³ w czêœci teoretycznej szkolenia podstawowego                             
dla stra¿aków OSP. Ju¿ po ukoñczeniu 18 roku ¿ycia m³ody stra¿ak przystêpowa³by                          
do egzaminu. 

 W ramach powszechnego systemu ochrony ludnoœci oraz œrodków przeznaczonych na obronê 
cywiln¹ powstanie Program Modernizacji Remiz Stra¿ackich. Zapewni to wyposa¿enie remiz                           
w odpowiednie zaplecze logistyczne i stworzy tzw. „Bezpieczne Punkty”  przy ka¿dej remizie 
stra¿ackiej. 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.

Bêdziemy wspieraæ ratowników, nios¹cych pomoc w ca³ym kraju. W tym celu wprowadzimy 
wsparcie systemowe dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego, Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Tat rzañskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego i innych ochotniczych organizacji ratunkowych  z uwzglêdnieniem ich specyfiki 
na zasadach takich samych jak dla OSP.

Przywrócimy punkty preferencyjne dla stra¿aków-ochotników przy naborze do PSP  i do szkó³ 
po¿arniczych, a ka¿da jednostka OSP bêdzie mia³a opiekuna merytorycznego z ramienia 
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

Obecnie organizacje pozarz¹dowe z terenów wiejskich musz¹ rywalizowaæ o wsparcie 
finansowe z wieloma innymi, co czêsto powoduje brak œrodków i utratê potencja³u 
rozwojowego wsi. Proponujemy specjalne granty dedykowane pozarz¹dowym organizacjom, 
które z uwagi na swoje umiejscowienie na terenach wiejskich maj¹ utrudniony dostêp                          
do œrodków publicznych. Chodzi tu przede wszystkim o zespo³y folklorystyczne,                              
Ko³a Gospodyñ Wiejskich i Ludowe Zespo³y Sportowe, a tak¿e inne organizacje, których rola                   
w  akt yw izacj i  spo³ecznoœci  lokalnych i  popularyzow aniu kul t ury ludow ej                                             
jest nie do przecenienia. W tym celu zostan¹ zagwarantowane dedykowane im œrodki                         
w bud¿ecie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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