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Patriotyzm – naród i państwo
1) Dobry ustrój:
a) Zasady naczelne:
i) Rzeczpospolita Polska strzeże swojej niepodległości i suwerenności oraz
nienaruszalności swego terytorium
ii) Życie, wolność i własność obywateli Rzeczypospolitej Polskiej podlegają
szczególnej ochronie prawnej
iii) Konstytucja

Rzeczypospolitej

Polskiej

jest

nadrzędna

nad

umowami

międzynarodowymi (np. prawem Unii Europejskiej)
b) System prezydencki i wzmocnienie trójpodziału władzy
i) Władza wykonawcza:
(1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem
Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej
(a) Prezydent wybierany wraz z wiceprezydentem w wyborach powszechnych
stoi na czele rządu
(b) Prezydent powołuje i odwołuje ministrów i wojewodów
(c) Prezydent jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
który swoją władzę w tym zakresie sprawuje w czasie pokoju przy pomocy
Ministra Obrony, a w czasie wojny Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych RP
(d) Prezydent może wydawać rozporządzenia wykonawcze z mocą ustawy,
które w przeciągu 14 dni musi zatwierdzić Sejm Do zatwierdzenia
prezydenckich

ustaw

dochodzi,

jeśli

Sejm

nie

odrzuci

ustawy

w głosowaniu większością 2/3 głosów wszystkich posłów
ii) Władza ustawodawcza:
(1) Sejm w liczbie posłów według przelicznika: 1 poseł na 200 tysięcy obywateli
(w chwili obecnej oznaczałoby to 190 posłów) uchwala lub odrzuca ustawy
wnoszone z inicjatywy posłów, Senatu, prezydenta i obywateli (po zebraniu
50 000 podpisów)
(a) Posłowie nie mogą łączyć wykonywanego mandatu ze stanowiskiem
ministra i wiceministra ani innych funkcji publicznych lub funkcji
w spółkach skarbu państwa
(b) Ustawa zmieniająca system podatkowy, wprowadzająca opłaty publiczne

lub nakładająca inne powszechnie obowiązujące obciążenia finansowe,
wchodzi w życie najwcześniej po dwunastu miesiącach od jej ogłoszenia
(z wyłączeniem stanów nadzwyczajnych)
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(c) Obywatele polscy głosujący za granicą wybierają własnych przedstawicieli
(osobne okręgi wyborcze)
(2) Senat składa się z 16 marszałków województw, 16 przedstawicieli samorządu
miejskiego i gminnego wybranych ze swego grona i 6 rektorów szkół
wyższych (lub przedstawicieli szkół) wybranych spośród swego grona oraz
wszystkich byłych prezydentów i premierów
(a) Senat może poprawiać i wetować ustawy większością 2/3 głosów
iii) Władza sądownicza:
(1) Władza sądownicza jest niezależna od władzy ustawodawczej i wykonawczej,
a podlega kontroli obywatelskiej sprawowanej przez wybieralną Krajową
Radę Sądownictwa
(2) Zlikwidowany zostanie zawłaszczony przez partie polityczne Trybunał
Konstytucyjny, zamiast którego o konstytucyjności stanowionego prawa
orzekał będzie Sąd Najwyższy (jako organ bardziej merytoryczny), w którym
kwestie te rozstrzygane będą przez Izbę Konstytucyjną. Stwierdzenie
niekonstytucyjności ustawy następować będzie większością 3/4 głosów
składu

sędziowskiego

(co

zapewni

poszanowanie

werdyktów

demokratycznych i interwencję sadową tylko w szczególnych przypadkach)
c) Pakiet demokratyczny w parlamencie - zrównoważenie praw większości i mniejszości
parlamentarnej:
i) Pierwsze czytanie wszystkich projektów ustaw następować będzie do pół roku po
ich zgłoszeniu (likwidacja tzw. zamrażarki parlamentarnej)
ii) Zakaz wstrzymywania prac nad ustawami w komisjach sejmowych
iii) Zakaz odrzucania projektów obywatelskich w pierwszym czytaniu
iv) Na każdym posiedzeniu Sejmu trzygodzinna debata pomiędzy premierem (a po
zmianie konstytucji – prezydentem), a opozycją (na wzór brytyjski)
v) Jeden punkt porządku obrad każdego posiedzenia Sejmu wprowadzany przez
opozycję
d) Ordynacja wyborcza premiująca osobistą odpowiedzialność oraz jednocześnie silną
większość parlamentarną zwycięzców wyborów i dodatkową szansę dla mniejszych
ugrupowań
i) Jednomandatowe okręgi wyborcze z tzw. głosem alternatywnym, czyli
możliwością wskazania pierwszych dwóch kandydatów (pierwsze i drugie miejsce
wyborcze)
(1) Mandat parlamentarny dla zdobywcy bezwzględnej większości głosów
w okręgu wyborczym (powyżej 50%)
(2) Jeżeli żaden kandydat nie zdobywa większości głosów tzw. pierwszego

wyboru, to dolicza mu się tzw. głosy alternatywne, czyli zlicza się łącznie
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głosy na pierwsze i drugie miejsce wyborcze danego kandydata (preferencja
dla dobrych kandydatów z mniejszych ugrupowań)
(3) Możliwość odwołania posła w drodze referendum po zebraniu podpisów
w liczbie co najmniej równej 30% liczby głosów z ostatnich wyborach w tym
okręgu
ii) W okresie przejściowym, zanim zmieniona zostanie konstytucja, należy
wprowadzić korektę bieżącej ordynacji proporcjonalnej, w szczególności:
(1) likwidacja parytetów płci na listach wyborczych, jako że parytety, czyniąc
z płci kryterium tworzenia list stanowią, wbrew intencjom ich zwolenników,
dyskryminację samą w sobie
(2) zmiana metoda przeliczania głosów na mandaty z metody D’Hondta na

metodę Sainte-Laguë
iii) Zniesiona zostanie cisza wyborcza
iv) Wraz z rozwojem bezpiecznych technologii zostanie wprowadzona możliwość
głosowania elektronicznego
e) Głosy elektorskie:
i)

w kwestiach o szczególnej wadze dla państwa i obywateli (określonych
konstytucją) posłowie dysponują tzw. głosami elektorskimi, czyli głosami
dodatkowymi liczonymi w ten sposób, że do głosów posłów dolicza się głosy
elektorskie wedle liczby podpisów zebranych za i przeciw ustawie podzielonej
przez średnią reprezentację wyborczą posła

f) Referenda, jako inicjatywy obywatelskie i weta obywatelskie:
i) Likwidacja obligatoryjnego progu frekwencji w referendach ogólnokrajowych,
czyli oddanie decyzji obywatelom zdecydowanym w danej kwestii
ii) Obligatoryjność zarządzenia referendum - 500 tysięcy podpisów powinno
zagwarantować przeprowadzenie wiążącego bez względu na frekwencję
referendum ogólnokrajowego w określonej sprawie. W wypadku referendum
lokalnego, obligatoryjne zarządzenie odbywać się będzie po zebraniu podpisów
w liczbie co najmniej równej 10% liczby głosów oddanych w ostatnich wyborach
samorządowych do danej jednostki samorządu terytorialnego
iii) Wprowadzone zostaną dni referendalne, w których mogą odbywać się referenda
(np. pierwsza niedziela każdego kwartału)
iv) Referendum może stanowić inicjatywę obywatelską, ale także weto obywatelskie
wobec obowiązującej lub procedowanej ustawy
v) Bezprogowe, wiążące referendum obowiązywać będzie na analogicznych
zasadach w samorządach
vi) W tej samej sprawie referendum można ogłosić ponownie po minimum
24 miesiącach
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vii) Podobnie jak w wypadku wyborów, wraz z rozwojem bezpiecznych technologii
zostanie wprowadzona możliwość głosowania elektronicznego (e-Voting)
w referendach
2) Przegląd zadań państwa jako podstawa reformy konstytucyjnej.
Pod

patronatem

marszałków

Sejmu

i

Senatu

przeprowadzona

zostanie

ogólnonarodowa 3-letnia debata (przy 4-letniej kadencji Sejmu i Senatu) prowadzona z
respektem dla zasady pomocniczości (subsydiarności) która wyłoni zapisane następnie
w konstytucji:
a) Zadania konieczne dla władzy centralnej
b) Zadania konieczne dla władzy samorządowej
c) Zadania publiczne pozostające w domenie obywatelskiej
3) Kultura i tożsamość
a) Norma konstytucyjna, iż Rzeczpospolita Polska nawiązuje do europejskiego
dziedzictwa chrześcijańskiego i uznaje narodową rolę Kościoła katolickiego, przy
zachowaniu przez władze publiczne bezstronności w sprawach przekonań religijnych
i światopoglądowych oraz zapewnieniu swobody ich wyrażania w życiu publicznym
b) Patriotyzm i tradycja narodowa podstawą obywatelskości i edukacji, czyli oparcie
edukacji publicznej na filarach dziedzictwa chrześcijańskiego, umiłowania Ojczyzny
i respektu dla spuścizny kulturowej
c) Dekomunizacja w sferze symboli i instytucji, czyli trwałe usunięcie pozostałości
totalitaryzmu zarówno w przestrzeni symbolicznej (np. nazwy ulic i pomniki), jak
i w sferze instytucjonalnej (np. poprzez likwidację zameldowania czy ograniczenie
obowiązku legitymowania się dowodem tożsamości)
d) Międzynarodowe public relations w ramach polskiej tuby marketingowej, czyli
inteligentne zabiegi o dobre imię Polski oraz promocja jej historii i zasobów
z wykorzystaniem mediów konwencjonalnych i społecznościowych w ramach
całościowej strategii promocji marki polskości
e) Nowoczesna polityka historyczna w skali krajowej i międzynarodowej, czyli
promocja dokonań historycznych Polski poprzez działania zarówno bezpośrednie
jak i pośrednie na wzór Niemiec, Rosji i Izraela
f) Pojednanie narodowe na bazie pozytywnej recepcji odmiennych tradycji ideowych,
historycznych i zbrojnych, czyli dziejowa zgoda zwolenników różnych dróg do
niepodległości w XIX i XX wieku, różnych strategii narodowych w drugiej połowie
XX wieku i różnych recept na polskość na przełomie XX i XXI wieku
g) Uznanie regionalizmów jako istotnej tkanki polskości, czyli szacunek i promocja
tożsamości regionalnych, jak np. śląska i kaszubska, w celu wzbogacenia kulturowej
palety polskości
h) Media publiczne
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(1) Telewizja i radio publiczne w zakresie misji publicznej powinny być
finansowane bezpośrednio z budżetu
(2) Stworzony zostanie satelitarny kanał informacyjno-publicystyczny w wersji
anglojęzycznej (z wybranymi audycjami także w wersjach niemieckojęzycznej,
francuskojęzycznej i hiszpańskojęzycznej) także finansowany ze środków
publicznych
(3) Kanały

o

charakterze

rozrywkowym

i

komercyjnym

powinny

być

sprywatyzowane
i) Zmiana umowy i statutu Muzeum Historii Żydów Polskich i przywrócenie władztwa
państwa polskiego nad tą placówką kultury w celu eliminacji treści godzących
w dobre imię Polski
j) Dbałość o polską pamięć historyczną w ramach zarządzania Muzeum Auschwitz
w Oświęcimiu oraz asertywność w stosunku do niezgodnych z prawdą historyczną
żądań środowisk międzynarodowych
k) Warta honorowa przed Pałacem Prezydenckim sprawowana przez żołnierzy Wojska
Polskiego oraz dodatkowo husarię, tj. rekonstruktorów historycznych w strojach
husarii, w celu promocji polskiej tradycji militarnej w kraju i wobec gości
zagranicznych
4) Administracja
a) Odchudzenie administracji:
i) Przegląd istniejących i likwidacja zbędnych urzędów zarówno utworzonych
w PRL, jak i po 1989 roku
ii) Ustawowe

okrojenie

administracji

poprzez

zmniejszenie

liczby

etatów

w administracji centralnej o 25% (powrót do tzw. ustawy Tuska z roku 2010 po
wyeliminowaniu błędów wykazanych przez Trybunał Konstytucyjny i zwiększenie
jej zasięgu do jednej czwartej urzędników)
iii) Po gruntownym przeglądzie zadań należących do sfery publicznej należy
zredukować liczbę ministerstw oraz połączyć ze sobą ministerstwa pokrewne (np.
połączenie

Ministerstwa

Edukacji

Narodowej

z

Ministerstwem

Nauki

i Szkolnictwa Wyższego)
b) Decentralizacja
i) Przeniesienie wielu ważnych instytucji publicznych ze stolicy w obszary związane
z nimi merytorycznie, terytorialnie lub historycznie (np. gospodarka morska na
Wybrzeżu)
ii) Urzeczywistnienie zasady subsydiarności poprzez realizację kompetencji władz
na poziomie możliwie najbliższym obywatelowi
c) Publiczny system oceny efektywności administracji
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i) Coroczny ranking jakości działania urzędów centralnych, regionalnych i lokalnych
z uwzględnieniem ocen dokonywanych przez obywateli, wpływający na
przyszłoroczny budżet lub istnienie danego urzędu
ii) Zmiana relacji w stosunkach urzędnik – obywatel: wprowadzona zostanie zasada
służebnego działania urzędnika wobec obywatela w myśl dewizy „służba
obywatelom i dla obywateli” oraz „obywatel jako klient i pracodawca”
d) Siatka płac
i) Wszystkie

płace

w

sektorze

publicznym,

organach

władzy

publicznej

i administracji oraz płace w radach nadzorczych spółek skarbu państwa podlegać
będą pod określoną siatkę wynagrodzeń, uwzględniającą prestiż stanowisk,
odpowiedzialność, wymagane kompetencje. Siatka płac będzie określana
w relacji do mediany zarobków
e) Przestępstwa urzędnicze
i) Podniesienie sankcji za przestępstwa urzędnicze powodujące szkody dla
obywateli
5) Partie polityczne
a) Zmiana sposobu finansowania
i) Każdy uprawniony do głosowania obywatel będzie mógł corocznie wskazać
partię polityczną, na którą trafiać będzie 5 zł z budżetu (kwota indeksowana wraz
z inflacją). Wybór będzie zanonimizowany przez platformę online, by zapewnić,
że nie dochodzi do ujawniania preferencji politycznych poszczególnych osób.
Środki przypisane do obywateli, którzy nie wskażą żadnej partii pozostaną
w budżecie. Sprawi to, że partie będą musiały zabiegać o poparcie i zaufanie
wyborców nieustannie, a nie tylko w latach wyborczych
ii) Jednocześnie

zliberalizowane

zostaną

możliwości

finansowania

partii

politycznych poprzez dobrowolne wpłaty sympatyków (podwyższenie obecnych
limitów) przy zachowaniu pełnej transparentności finansowania
6) Samorząd terytorialny i zawodowy oraz polityka miejska
a) Spłaszczony i odbiurokratyzowany ustrój samorządowy, czyli likwidacja powiatów
(wraz z etatami urzędniczymi) i wynikające z tego wzmocnienie samorządu
wojewódzkiego i gminnego – samorząd wojewódzki odpowiada za całokształt
polityki regionalnej, a samorząd gminny ma pełne kompetencje w zakresie spraw
lokalnych
b) Zmiany

polegające

na

przyłączeniu

lub

odłączeniu

jednostek

samorządu

terytorialnego lub jednostek pomocniczych (np. sołectw) może się odbywać tylko
w trybie referendum
c) Wzmocnienie możliwości tworzenia związków metropolitarnych / związków gmin,
do których będą one dobrowolnie przystępowały. Związek metropolitalny / związek
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gmin nie będzie miał charakteru jednostki samorządu terytorialnego. Nie będą
przeprowadzane wybory władz takiego związku metropolitalnego. Celem takiego
związku będzie wspólne wykonywanie wybranych zadań
d) Reforma administracyjna miast
i) Wybory powszechne burmistrza dzielnicy na poziomie dzielnic większych miast
ii) Wybór radnych w jednomandatowych okręgach wyborczych połączony ze
ścisłym uzależnieniem liczby radnych z liczbą wyborców
iii) Wprowadzenie społecznej Rady Wspólnotowej
(1) Każda dzielnica powinna mieć swoje Rady Wspólnotowe a ich ilość zależy od
ilości mieszkańców
(2) Rada Wspólnotowa zajmuje się szeregiem spraw, w tym: opiniuje rozwiązania
w zakresie zagospodarowania przestrzennego, użytkowania gruntów, oceną
prac agencji rządowych w celu poprawy lokalnych usług, działając jako organ
doradczy
(3) Członkowie Rady muszą mieszkać, pracować lub posiadać nieruchomości
w danej społeczności
iv) Jawne konkursy na stanowiska kierownicze w urzędach gmin
v) Transparentność wydatków publicznych i systematyczna publikacja na stronach
BIP rejestru zawartych przez samorządy umów
e) Polityka miejska (miasta dla mieszkańców)
i) Ustawowy zakaz płatnych stref parkowania w przestrzeni ściśle publicznej.
Możliwe będzie wytyczenie stref parkowania czasowego w miejscach, gdzie
rotacja jest niezbędna (np. okolice urzędów)
ii) Należy ograniczyć ustawy dające możliwości szykanowania poszczególnych
uczestników ruchu, zwłaszcza kierowców i pieszych (np. przechodzenie na
czerwonym świetle na pustej drodze)
iii) Promowanie

bezkolizyjnych

rozwiązań

komunikacyjnych

(np.

podziemne

przejścia dla pieszych dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej sprawności
ruchowej)
iv) Należy uchylić ustawę o strefach czystego transportu, pozwalającą na
ograniczanie możliwości wjazdu do określonych stref
v) Gospodarka przestrzenna zapewniająca z jednej strony swobodę dysponowania
własnym terenem, z drugiej – minimalizująca szkody zewnętrzne
7) Edukacja i nauka
a) Edukacja podstawowa i średnia:
i) Bon edukacyjny

o charakterze

finansowym

w szkolnictwie

publicznym

i prywatnym premiujący lepsze i bardziej ambitne szkoły – pieniądze idą od
początku do końca za uczniem, trafiając do szkół lepiej ocenianych przez
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rodziców i uczniów. Uwzględnione zostanie wsparcie finansowe dla szkół
otrzymujących niskie dofinansowanie z bonów edukacyjnych ze względu na
usytuowanie w bardzo małych miejscowościach
ii) Podstawa programowa o charakterze kulturowo-tożsamościowym oraz swoboda
programowa w zakresie wychodzącym poza podstawę
iii) Rozwój

szkolnictwa

kierunkowego,

dającego

kompetencje

profesjonalne,

alternatywne wobec ogólnokształcącej matury
iv) Pełne prawa (łącznie z bonem edukacyjnym) dla szkolnictwa domowego
v) Zadbamy o właściwe kształcenie nauczycieli, nie tylko w zakresie przygotowania
przedmiotowego, ale także co do metodyki i rozwijania kreatywności,
psychologii dziecięcej
vi) Karta Nauczyciela zostanie zlikwidowana, natomiast zachowane zostaną
naturalne przywileje nauczycieli w postaci wakacji
vii) Lepsze zarobki dla nauczycieli, które będą motywować do podejmowania tej
pracy oraz do doskonalenia kwalifikacji zawodowych
viii)

Szkoła będzie nie tylko uczyć, ale i zachęcać do zdobywania wiedzy,

pokazywać dobre wzorce, wskazywać nad czym uczeń powinien popracować
i jakie talenty rozwijać
ix) Szkoła będzie się koncentrować na nauczaniu, wychowaniu i wsparciu uczniów,
zamiast

na

biurokratycznych

obowiązkach

wymaganych

przez

organy

administracji publicznej. Poziom regulacji winien ulec radykalnemu zmniejszeniu
x) Szkoła będzie wspierać współpracę między uczniami i kłaść większy nacisk na
pracę w grupach, a mniejszy na rywalizację. Należy też zachęcać do prac
o charakterze projektowym
xi) Oprócz przekazywania wiedzy, zadaniem szkoły będzie także rozwijanie
umiejętności, kompetencji kluczowych a także wykorzystania ich w praktyce
i w odniesieniu do realnych sytuacji życiowych. Szkoła będzie prowadziła zajęcia
praktyczne, wycieczki czy praktyki pokazujące zastosowanie wiedzy w praktyce,
wyjścia o charakterze kulturalnym czy naukowym. Programy szkolne nie mogą
być natomiast przeładowane
xii) Liczba uczniów w szkolnych klasach będzie ograniczona do maksymalnie
piętnastu, a i w ramach klas zwiększyć należy nacisk na indywidualne podejście
do uczniów
xiii)Odejście od myślenia schematycznego, szablonowego czy nastawionego na
rozwiązywanie testów, na rzecz tego co skłania do myślenia i pracy twórczej,
dyskusji, argumentacji
xiv)Skorelowanie w podstawie programowej nauczania przedmiotów według
łączących ich zależności zamiast uczenia ich w oderwaniu od siebie
8
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xvi)Zmniejszenie obciążania zadaniami domowymi uczniów szkół podstawowych
b) Szkolnictwo wyższe:
i) Reforma tzw. reformy Gowina poprzez uznanie jej charakteru dla nauk ścisłych
i technicznych

oraz

przyrodniczych

i

medycznych,

a

wprowadzenie

alternatywnego systemu dla nauk filozoficznych, humanistycznych i społecznych
ii) System punktowy oparty na ilości publikacji w czasopismach naukowych w dużej
mierze zagranicznych może być adekwatny do nauk mierzalnych (ścisłych
i technicznych oraz przyrodniczych i medycznych), natomiast nauki filozoficzne,
humanistyczne i społeczne w ogóle nie mogą być oparte na systemie
punktowym, a w szczególności premiującym zagraniczne czasopisma naukowe
iii) Uznanie autonomii uczelni wyższych
iv) Likwidacja

dożywotniej

tzw.

belwederskiej

profesury

jako

relikt

nauki

zetatyzowanej, gdyż po jej nadaniu nie ma już wystarczającej motywacji do
dalszego rozwoju naukowego
v) Likwidacja habilitacji jako szczebla biurokratycznego oraz niekompatybilnego ze
standardami światowej nauki
vi) Wprowadzenie zasady, aby wykładowcami na kierunkach technicznych były
(szczególnie na stanowiskach profesorskich) osoby posiadające aktualne
uprawnienia zawodowe z danej dziedziny, gdyż tylko osoba posiadająca aktualną
praktykę w swym zawodzie może skutecznie i poprawnie formować przyszłych
inżynierów
vii) Zwiększenie dostępności zajęć praktycznych oraz możliwości prowadzenia badań
przez

studentach

(np.

w

laboratoriach)

na

kierunkach

technicznych

i przyrodniczych
viii)

Wprowadzenie

zasady,

iż

uczelnią

zarządza

jej

rektor

posiadający

kompetencje menedżerskie, wywodzący się ze środowiska naukowego, a nie
profesor wybrany w plebiscycie popularności
ix) Wprowadzenie

odpłatności

za

studia

wyższe

połączonej

z

systemem

preferencyjnych kredytów pokrywających czesne za studia, spłacanych dopiero
po rozpoczęciu pracy i określonego poziomu zarobków
c) Nauka, badania i rozwój:
i) Priorytetowy charakter wydatków publicznych na badania i rozwój
ii) Wykorzystanie roli państwa w wyznaczaniu kierunków rozwoju nauki polskiej na
potrzeby społeczeństwa, tzn. na wzór USA (DARPA, RAND Corporation), poprzez
powołanie

wielu

przedsiębiorców,

think-tanków
działaczy

złożonych

gospodarczych.

z

uznanych

Think-tanki

te

wynalazców,
określałyby
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obronności

i gospodarki, np. polski satelita, polski grafen, polska medycyna itp.
iii) Wykorzystanie potencjału naukowców i przedsiębiorców do budowy czwartej
rewolucji przemysłowej (Przemysłu 4.0) w Polsce
(1) Przemysł 4.0 nie musi dotyczyć jedynie przedsiębiorstw globalnych,
a założenia tej rewolucji mogą być wdrażane do firm średnich, a nawet
małych. Wymierne korzyści takich działań to m.in.: poprawa planowania
i kontroli w procesach produkcyjnych i logistycznych, większa elastyczność
produkcji,

szybszy

czas

wdrożenia

produktu

na

rynek,

możliwość

indywidualizacji produktów, czy poprawa ich jakości
(2) Państwo powinno tworzyć warunki do budowania sieci kooperacyjnych
(nauka

i

przemysł)

poprzez

ulgi

podatkowe

dla

przedsiębiorstw

współpracujących z jednostkami naukowymi i realizujących badania na rzecz
rozwoju przedsiębiorstwa
(3) Ścisła współpraca jednostek naukowo-dydaktycznych z przemysłem sprzyja
również dostosowywaniu rynku pracy, tak aby popyt na kompetencje
zgłoszone przez przedsiębiorcę znajdował odzwierciedlenie w programach
studiów wyższych, szkół zawodowych czy specjalistycznych kursów
iv) Działania na rzecz zwiększenia wydatków na naukę i nakłady na badania i rozwój
(B+R)
(1) Obecnie mamy znaczące niedofinansowanie B+R w kraju o wysokim
potencjale ludzkim jakim jest Polska. Według OECD słabością polskiego
systemu finansowania innowacji jest to, że zaledwie 40% wydatków pokrywa
przemysł, a ponad 45% - państwo. W Korei Południowej aż 75% wydatków na
badania i rozwój pokrywa przemysł, a tylko 23% finansuje państwo. Państwo
powinno rozważyć stworzenie takich warunków, aby zmienić te niekorzystne
proporcje
v) Stworzenie centralnej instytucji Ochrony Polskiej Myśli Innowacyjnej
(1) Zadaniem tej jednostki byłaby rejestracja i archiwizacja (w postaci baz
danych) polskich wynalazków, pomoc autorom w uzyskiwaniu ochrony
patentowej i podtrzymaniu patentów, dopilnowanie Urzędu Patentowego,
aby czas procedury wydawania patentów nie przekraczał dwóch lat, a także
tworzenie sieci kooperacyjnych w celu rozwoju i urynkowienia innowacyjnych
rozwiązań
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a) Relacje z UE:
i) Poparcie dla 4 swobód: pełne poparcie dla czterech swobód (przepływu osób,
usług,

towarów

i

kapitału)

obowiązujących

w

Europejskim

Obszarze

Gospodarczym
ii) Zasada pomocniczości (subsydiarności): pozytywny stosunek do współpracy
narodów europejskich w myśl zasady „tyle Unii Europejskiej, ile konieczne dla
interesu narodowego”
iii) Potwierdzenie wyższości polskiego prawa konstytucyjnego nad prawodawstwem
unijnym
iv) Stanowczy sprzeciw wobec: superpaństwa unijnego i armii europejskiej oraz
wobec unijnej harmonizacji podatków i systemów ubezpieczeń społecznych
v) W przypadku podatku, którego stawka minimalna jest regulowana przez UE, czyli
podatku od towarów i usług, dążenie do obniżenia stawki minimalnej do 10%
vi) Trwałe pozostanie poza Kartą Praw Podstawowych, ze względu na narzucane
przez nią rozwiązania socjalne oraz uznanie uchwały Sejmu RP w sprawie
suwerenności polskiego prawodawstwa w dziedzinie moralności i kultury
vii) Decyzja w sprawie wspólnej waluty unijnej może być rozstrzygnięta tylko
w ogólnonarodowym
kwalifikowaną

referendum

większością

2/3

oraz
głosów

poprzez
sejmowych

zmianę
i

Konstytucji

senackich

po

ogólnonarodowej debacie trwającej minimum 18 miesięcy
viii)

Miejsce Polski jest w Europie Wolnych Narodów, do której drogą będzie

Traktat Suwerennościowy odbierający istotną część władzy Komisji Europejskiej
i przywracający ją państwom narodowym, czyli obalający Traktat Lizboński
ix) Sprzeciw wobec powiązania dostępności funduszy strukturalnych z tzw.
wymogami praworządności arbitralnie rozstrzyganymi przez potęgi polityczne
tzw. starej Unii
x) Nacisk na wolnorynkowy charakter umów handlowych zawieranych między UE
a krajami trzecimi
b) Relacje z USA:
i) Sojusz militarny w NATO wart kontynuacji i rozwoju
ii) Suwerenność w ramach NATO osiągana przez polskie decyzje co do baz
i żołnierzy amerykańskich na terytorium RP
iii) Uwzględnienie kwestii opłacalności finansowej przy decyzjach politycznych
podejmowanych w NATO
iv) Stanowcze żądanie od USA uchylenia ustawy Justice for Uncompensated
Survivors Today (tzw. ustawy 447) prowadzącej w swoich konsekwencjach do
bezprawnego przejęcia przez organizacje żydowskie tzw. mienia bezspadkowego
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stosunków

dwustronnych. Jednocześnie przyjęcie przez Rzeczpospolitą Polską ustawy
eliminującej możliwość przejęcia majątków bezspadkowych przez inne kraje lub
organizacje niepolskie
c) Polityka wschodnia przeciw fobiom, a za stabilizacją:
i) Polityka wschodnia nie może opierać się na historycznych fobiach przeciwko
jakiemukolwiek narodowi
ii) Stabilizacja sytuacji na wschód od polskich granic leży w naszym interesie
narodowym i wymaga aktywnej polskiej obecności (lepsza wersja Partnerstwa
Wschodniego)
iii) Dialog z Rosją przynoszący korzyści obu państwom powinien być ważnym
wyzwaniem dla polskiej polityki zagranicznej
iv) Niezależność Ukrainy i Białorusi nie może prowadzić do eskalacji polityki
i postaw wymierzonych w polskie interesy narodowe
d) Trójmorze:
i) Współpraca

polityczna,

gospodarcza

i

infrastrukturalna

krajów

środkowoeuropejskich (spośród członków UE) strategicznym kierunkiem polityki
zagranicznej
ii) Trójmorze ma nadal skupiać 12 krajów środkowoeuropejskich, natomiast
z różnych a istotnych powodów Ukraina i Niemcy trwale pozostają poza tą
inicjatywą
e) Jedwabny Szlak proponowany i tworzony przez Chiny powinien być poważnie
rozważany w kontekście polskich interesów gospodarczych
f) Azja jako kluczowy region w kontekście polskich interesów gospodarczych
g) Wykreowanie nowej skutecznej polityki zagranicznej wobec Ameryki Południowej
i Afryki (promocja polskiej kultury oraz wsparcie polskiej mniejszość w Ameryce
Południowej)
h) Bliski wschód oraz państwa zatoki perskiej jako alternatywa dla bezpieczeństwa
energetycznego państwa polskiego
i) Aktywna dyplomacja: polska dyplomacja musi zarówno promować polski polityczny
i historyczny punkt widzenia, jak i być podporą dla działalności polskich firm (wedle
reguły „polski Mosbacher”)
9) Obronność
a) Dokończenie reformy dowodzenia (uregulowanie stosunków Prezydent – MON)
w zakresie zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP
i) Obligatoryjne mianowania generałów przez Prezydenta na wniosek MON
ii) Szef Sztabu Generalnego jako najwyższy dowódca operacyjny i jego zastępcy
w randze dowódców rodzajów sił
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iv) Przekazanie kierowania Dowództwu Operacyjnemu SZ RP w czasie wojny
b) Utrzymanie i rozwinięcie doktryny Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) jako
oddzielnego rodzaju sił zbrojnych RP: lekkiej piechoty do walki w terenie
zurbanizowanym oraz pozamiejskim
i) Konieczne

jest

jednoznaczne

rozstrzygnięcie

przyszłości

żołnierzy

NSR

(przypisanie ich albo do armii zawodowej, albo do WOT)
ii) Część WOT powinno stanowić cyberwojsko – cywilni informatycy, do
wykorzystania w czasie konfliktu zbrojnego
iii) Istotnym elementem wyszkolenia WOT powinny być także działania w sytuacjach
kryzysowych na terenie lokalnym i regionalnym (wichury, powodzie, rozległe
pożary, poszukiwania zaginionych itp.)
iv) Sieć strzelnic sportowych w liczbie kilkunastu w każdym województwie
c) Dalsza budowa i wyposażenie tzw. Czwartej Dywizji Pancernej (18 Dywizja
Zmechanizowana) w Siedlcach, której siła będzie wyznaczać skuteczność odparcia
przeciwnika i obronę terytorium Polski dla całej armii; należy uznać, że zasadnicza
część SZ RP powinna koncentrować swoją uwagę na flance północno-wschodniej
i wschodniej wraz z możliwością przesunięcia części garnizonów z zachodu
w kierunku centrum Polski
d) Modernizacja uzbrojenia:
i) Zakup i modernizacja (cyfryzacja) systemów artyleryjskich, dzięki którym Polska
odzyska panowanie nad przestrzenią powietrzną kraju (ląd i morze)
ii) Zakup okrętów podwodnych w programie ORKA oraz śmigłowców do celów
morskich
iii) Modernizacja wszystkich typów czołgów w SZ RP szczególnie w zakresie
opancerzenia, systemów łączności, systemów celowniczo-ogniowych
iv) Zakup systemu zarządzania polem walki (BMS) wraz z uzupełnieniem
wyposażenia pojazdów i żołnierzy w sprzęt służący lepszemu dowodzeniu
v) Zawiązanie

strategicznej

współpracy

z

koncernami

międzynarodowymi

w zakresie budowy czołgu nowej generacji, bojowego wozu piechoty oraz lekko
opancerzonego pojazdu 4x4
vi) Dalsze zakupy systemów bezzałogowych i amunicji krążącej, szczególnie tych,
które są produkowane w Polsce
e) Przemysł zbrojeniowy:
i) Polska nie jest w stanie odbudować siły własnego przemysłu zbrojeniowego na
samej współpracy z dużymi koncernami UE i USA
ii) Pilnie strzeżone kluczowe tajemnice technologiczne tych koncernów nigdy nie
przełożą się na wzrost naszego potencjału
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iii) Należy zwiększyć nacisk na powiązanie naszego przemysłu zbrojeniowego na
ogromnym rynku zakupów i produktów w ramach Grupy Wyszehradzkiej
iv) Konieczne

jest

zreformowanie

procesów

naukowo-badawczych

w

celu

budowania potencjału produktowego w przedsiębiorstwach zbrojeniowych
(1) Należy zbilansować ogromne środki przeznaczane na prace naukowobadawcze wykonywane dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie
do projektów/technologii, które umocnią specjalizację naszego przemysłu na
kierunkach kluczowych dla obronności
v) System zakupów uzbrojenia w Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej musi być
przejrzysty i uwzględniać możliwości przemysłu, a wojsko powinno posiadać
rozeznanie w kierunkach rozwoju uzbrojenia na świecie, choćby poprzez
odtworzenie Rady ds. Uzbrojenia przy MON składającej się z przedstawicieli
nauki, przemysłu i wojska
vi) Polskie firmy zbrojeniowe są ważne dla bezpieczeństwa państwa bez względu na
to, kto jest ich właścicielem
(1) Struktura Polskiej Grupy Zbrojeniowej wymaga zasadniczej zmiany i synergii
z wykorzystaniem potencjału firm prywatnych i zagranicznych; integracja
polskiej zbrojeniówki skupiona wyłącznie na państwowych podmiotach
pokazała w krótkiej perspektywie czasowej, że państwowy przemysł nie jest
w stanie samodzielnie konkurować globalnie
(2) W tym obszarze należy pilnie oprzeć się na głębokiej synergii produktowej
i biznesowej, a nie decyzjach sterowanych przez zarządzanie administracyjnopolityczne
(3) Każdy zakup uzbrojenia z zagranicy powinien skutkować programami
offsetu/polonizacji nowoczesnych technologii w wysokości minimum 50%
kosztów zakupu
f) System pozyskiwania kadr wojskowych powinien zostać zasadniczo przebudowany
biorąc pod uwagę uwarunkowania demograficzne i rynku pracy
i) Podstawową zachętą do wstępowania do wojska i dodatkowo punktowanym
kryterium naboru mogą być klasy wojskowe oraz dobrowolna Liga Akademicka
w których młodzież odbywa podstawowe szkolenie wojskowe w takim samym
zakresie jak dzieje się to w WOT (16 dni)
g) Morale polskiego żołnierza i oficera tkwi w dobrze zorganizowanej armii, która
potrafi

identyfikować

zagrożenia

i rozwiązywać

je; Polska

musi

dbać

o

zabezpieczenie materialne żołnierzy adekwatne do rynku pracy, ale też do trudów
pełnionej służby, tak aby służba w wojsku przyciągała ludzi zdolnych, ambitnych
i zaangażowanych, szczególnie w korpusie podoficerów i szeregowych SZ RP
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otrzymywać

jednorazową premię startową (w wysokości półtorakrotności miesięcznej pensji na
danym stanowisku), jeśli przed rozpoczęciem zatrudnienia odbyły przeszkolenie
wojskowe w zakresie takim jak WOT (16 dni). Premia wypłacana będzie niezwłocznie
zakończeniu okresu próbnego na danym stanowisku
10)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Podstawowym obowiązkiem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu.
Jednocześnie każdy obywatel ma niezbywalne prawo do bezpieczeństwa swojego,
swojej rodziny i swoich bliskich
a) Prawo do swobód obywatelskich w obszarze bezpieczeństwa publicznego.
W procesie legislacyjnym zapewnimy każdemu obywatelowi jasne i zrozumiałe
kryteria w omawianym zakresie
i) Prawo do posiadania broni. Obecnie liczba broni palnej w Polsce przypadająca
na 10.000 obywateli jest jedną z najniższych w krajach Unii Europejskiej. Każdy
obywatel niekarany za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego, który
ukończył 21 rok życia powinien mieć prawo do łatwego uzyskania pozwolenia na
broń po przejściu badań psychiatrycznych. Nadużycia związane z posiadaną
bronią powinny być surowo karane
ii) Opowiadamy się za szerokim zakresem prawa do obrony koniecznej, szczególnie
w obrębie nieruchomości stanowiącej naszą własność
iii) Sprecyzowanie, na gruncie ustawy, określenia „stanu wyższej konieczności”
iv) Zaostrzenie kar za przestępstwa umyślne, przy jednoczesnej liberalizacji
odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełnione z winy nieumyślnej
v) Liberalizacja odpowiedzialności karnej za prowadzenie samochodu pod
wpływem alkoholu na wzór większości systemów prawnych państw zachodnich
(przy

utrzymaniu

konstrukcji

tzw.

czynu

przepołowionego:

0.5-0.8 ‰

wykroczenie, powyżej 0,8 ‰ przestępstwo)
vi) Przestrzeń publiczna ma być obszarem bezpieczeństwa obywateli i ich mienia.
Dokonamy zmian w ustawach zapewniając większe bezpieczeństwo uczestnikom
z jednoczesnym zachowaniem swobód obywatelskich:
(1) Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
(2) Prawo zgromadzeń
vii) Opracowanie prawnych podstaw zrzeszania się obywateli w organizacje
społeczne w celu zwiększenia bezpieczeństwa lokalnego. Nadanie uprawnień
w zakresie

stosowania

środków

przymusu

bezpośredniego

(ograniczony

katalog), zapewnienie publicznego wsparcia merytorycznego i szkoleniowego
b) Policja i inne służby działające w obszarze bezpieczeństwa publicznego
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i) Składowymi elementami bezpieczeństwa publicznego są Państwowa Straż
Pożarna, Służba Ochrony Państwa, Straż Marszałkowska, Straż Graniczna.
Najważniejszą instytucją kształtującą bezpieczeństwo publiczne jest policja,
dlatego postulujemy zmiany prawodawstwa idące w kierunku wzmocnienia
zasady

działania

służebnego

policji

wobec

obywatela.

Jednocześnie

w określonych sytuacjach policja musi być szczególnie uprzywilejowana,
a policjant nie może ponosić dodatkowych konsekwencji prawnych z racji
wykonywania czynności prawnych. W działaniach tej formacji musi być
uwzględniany aspekt społeczny i finansowy
ii) Dodatkowo system bezpieczeństwa publicznego chcemy oprzeć na:
(1) Zmianach

organizacyjnych

w

strukturach

MSWiA,

poprzez

zmianę

funkcjonowania Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego jako organu
nadzoru merytorycznego nad instytucjami policyjnymi. Zmiany te nie
wymagają dodatkowych nakładów finansowych
(2) W ramach Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego powinno działać
Biuro Nadzoru Wewnętrznego (instytucja już powołana) jako organ
merytorycznego

nadzoru

nad

wszystkim

służbami

skupionymi

w departamencie
(3) Uporządkowaniu zakresów kompetencji instytucji policyjnych, wykonujących
służbę w zakresie porządku publicznego, takich jak Służba Ochrony Kolei,
Straż

Leśna,

Inspekcja

Transportu

Drogowego,

Straż

Rybacka

(z uwzględnieniem niezależności Społecznej Straży Rybackiej) poprzez
włączenie w strukturę policji jako jednostek ściśle wyspecjalizowanych.
Spowoduje to istotne oszczędności w systemie organizacyjnym
(4) Biuro Spraw Wewnętrznych przekształcone powinno zostać w część składową
Departamentu

Bezpieczeństwa

operacyjne

procesowe

i

Narodowego

wobec

wykonującą

wszystkich

czynności

funkcjonariuszy.

Praca

funkcjonariuszy Biura powinna wiązać się z niemożnością przeniesienia
z Biura

do

innych

formacji

policyjnych,

co

powinno

przeciwdziałać

ewentualnym prowokacjom ze strony BSW wobec innych funkcjonariuszy
policji
(5) Objęciu nadzorem merytorycznym instytucji ochronnych, takich jak: Straż
Ochrony

Parków,

Straż

Uniwersytecka,

innych

formacje

ochronne

w instytucjach publicznych
(6) Włączeniu
Narodowego,

Służby
przy

Więziennej
jednoczesnym

do

Departamentu

nadaniu

uprawnień

Bezpieczeństwa
do

czynności

operacyjnych i procesowych w obszarze Zakładów Karnych
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(7) Zmianach poszczególnych ustaw pozwalających na stosowanie środków
operacyjnych bez zgody sądu, podsłuchu telefonicznego i prowokacji czynnej
wobec funkcjonariuszy
(8) Wprowadzenie

stałego

systemu

kadencyjnego

na

stanowiskach

kierowniczych we wszystkich instytucjach policyjnych w systemie 2, 3,
4,5-letnich, gdzie odwołanie może nastąpić wyłącznie w przypadku
ewidentnego naruszenia kryteriów określonych w odrębnym rozporządzeniu.
(9) Zmiana systemu kreowania płacy funkcjonariuszy poprzez wprowadzenie
stałego elementu wynagrodzenia, wynikającego z obiektywnej oceny,
z zachowaniem subiektywnie ocenianych czynników płacowych. Stałe części
płacowe są przypisane do funkcjonariusza
(10)

Wprowadzenie do wewnętrznej struktury każdej instytucji policyjnej

komisji

dyscyplinarnej

jako

najważniejszego

czynnika

kwalifikującego

wykroczenia dyscyplinarne
(11)

Ujednolicenie systemów szkoleniowych poszczególnych służb, w części

podstawowej i kształcenia oficerskiego. Pozwoli to na zmniejszenie części
szkoleniowej służb i ograniczenie kosztów. W podstawowym szkoleniu są te
same zakresy wiedzy, podobnie jak w szkoleniu oficerskim. Pozostawimy
wydzielone szkolenia specjalistyczne.
(12)

Ujednoliceniu zasad stosowania środków przymusu bezpośredniego

i środków operacyjnych
(13)

W obecnym stanie zależności policji od samorządu terytorialnego

należy dążyć do zwiększenia stanu etatowego jednostek Centralnego Biura
Śledczego Policji, a także do zwiększenia liczby delegatur tej formacji
w terenie. Postulujemy rozgraniczenie kompetencyjne pomiędzy terenowymi
jednostkami policji, a CBŚP
iii) Postulaty w zakresie zasad wykonywania czynności przez funkcjonariuszy
instytucji policyjnych
(1) Wszelkie czynności wykonywane przez służby policyjne powinny być
prowadzone

na

identycznych

zasadach

i

podstawach

prawnych

i rejestrowane za pomocą kamer
(2) Policjant wykonujący prawne czynności służbowe określa zasady zachowania
innych osób, wobec których nie dokonuje czynności
(3) Ograniczenie stosowania nadmiernie uciążliwych środków m.in. poprzez
ścisłą

reglamentację

zamaskowanych

zatrzymywania

funkcjonariuszy

dynamicznego

osób

przez

policji jedynie wobec uzasadnionych

przypadków
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(4) Legitymowanie jest podstawową czynnością sprawdzającą, którą policjanci
mogą wykonywać na podstawie obowiązujących dokumentów
(5) Uregulowanie zasad zatrzymywania pojazdów do kontroli drogowej jedynie
do

przypadków

uprawdopodobnionego

popełnienia

wykroczenia

lub

przestępstwa – tzw. „rutynowych kontroli drogowych”
(6) Na poziomie powiatu instytucją przyjmującą skargi na służby, straże
i inspekcje będzie urząd starosty powiatowego. W przypadku likwidacji
powiatów kompetencja ta zostanie przekazana wójtom, burmistrzom
i prezydentom miast
(7) Powołanie w ramach struktur komendy głównej policji, SG, PSP, kolegium
komendantów

wojewódzkich,

organu

doradczego

(złożonego

z przedstawicieli korporacji prawniczych, samorządów terytorialnych, szkół
wyższych) opiniującego kandydatów na stanowiska poszczególnych szefów,
dla przeciwdziałania nieuzasadnionym awansom w policji
(8) Uregulowanie uprawnień funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej do
prowadzenia czynności kontrolnych i procesowych w ramach działań
prewencji przeciwpożarowej
(9) Zwolnienie policji z czynności przypisanych innym służbom w ramach
rozgrywek sportowych czy przedsięwzięć artystycznych
(10)

Odejście od powiązania Policji z funkcją fiskalną państwa i realizowania

założeń dotyczących wystawiania mandatów za określone przewinienia.
Należy położyć większy nacisk na system wychowawczy (w tym pouczenia),
a nie tylko mandatowy, oparty o wypracowywanie statystyk
(11)

Nacisk na wyszkolenie policjantów w zakresie oceny zachowań

ludzkich i umiejętności rozwiązywania problemów
(12)

Zwiększenie liczby komisariatów dzielnicowego, w tym zmniejszenie

obejmowanej rejonizacji, co sprawi większe rozpoznanie danego środowiska
społecznego, współpracę z mieszkańcami, bezpieczeństwo i dyspozycyjność
w pomocy prawnej danej lokalności
(13)

Ocena pracy służby lokalnej powinna być poddana konsultacji

społecznej na danym rejonie
c) Straż Miejska
i) Ważnym elementem zapewniania porządku publicznego w wymiarze lokalnym
jest straż gminna (miejska). Planujemy dążyć do zmiany regulacji prawnych
i przekształcenia dzisiejszych straży w policję lokalną, jednak działającą tylko w
ograniczonym obszarze administracyjnym gminy.
Postulujemy

ograniczenie

obszarów

merytorycznych

pracy

straży

do

egzekwowania przepisów lokalnych, administracyjnych, w obszarze prawa
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wykroczeń. W przypadku wykonywania wspólnych patroli z policją, strażnik
powinien uzyskać takie same uprawnienia jak policjant do stosowania wszelkich
środków przymusu bezpośredniego. Uważamy za celowy jednolity system
szkoleniowy strażników prowadzony w ośrodkach szkoleniowych policji lub
straży granicznej
d) Prywatny sektor bezpieczeństwa
i) Pracownicy ochrony wypełniają w lukę w obszarze porządku publicznego, tam,
gdzie

nie

funkcjonują

służby,

a

jest

społeczna

potrzeb

zapewnienia

bezpieczeństwa. W celu poprawy ich poziomu pracy należy wprowadzić:
(1) Stopnie kwalifikacji nadawane przez policję po zdaniu egzaminu dla osób
spełniających kryteria
(2) Cykliczne egzaminy kontrolne dla pracowników
(3) System kontroli niezapowiedzianych w miejscach wykonywania pracy
(4) Regulacje prawne statusu pracowników ochrony wykonujących zadania
w obszarze bezpieczeństwa publicznego na zlecenia podmiotów publicznych.
Zmiany

przepisów

samorządowej,

na

pozwolą,

przy

wykorzystanie

obecnym
agencji

systemie

ochraniarskich

administracji
w

zakresie

zapewnienia porządku publicznego
(5) Zasadę, że zabezpieczenia imprez masowych mogą się podejmować
wyłącznie wykwalifikowani pracownicy ochrony
e) Służby specjalne
i) Planujemy uporządkowanie merytorycznych zadań służb cywilnych i policji
kryminalnej, wszędzie tam, gdzie występuje dublowanie zadań ustawowych
poprzez sprecyzowanie kompetencji poszczególnych formacji. W chwili obecnej
obowiązki poszczególnych służb nakładają się na siebie, co powoduje chaos
kompetencyjny.
ii) Centralne

Biuro

Śledcze

Policji

będzie

kompetentne

do

zwalczania

najpoważniejszej przestępczości kryminalnej i gospodarczej
iii) Centralne Biuro Antykorupcyjne będzie formacją dedykowaną do zwalczania
korupcji urzędników państwowych i istotnych działań na szkodę Skarbu Państwa.
iv) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie dedykowana tylko do walki
z zagrożeniami

bezpieczeństwa

politycznego

państwa

i

terroryzmem

międzynarodowym
v) Ujednolicenie służb cywilnych poprzez połączenie ABW i AW w jeden podmiot,
pod nazwą np. Urzędu Ochrony Konstytucji. Planujemy również ujednolicenie
służb wojskowych poprzez połączenie SKW i AWW w jeden podmiot, pod nazwą
np. Służba Ochrony Wojska
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i) Konsekwentne rozróżnianie pomiędzy uchodźcami, którym można pomagać
w Polsce lub za granicą, a migrantami, którym nie mamy obowiązku pomagać
i przyjmować ich na naszym terytorium
ii) Migracja zarobkowa z ościennych krajów słowiańskich, szczególnie migrantów
z deficytowym w Polsce wykształceniem lub umiejętnościami jest akceptowalna
i co do zasady nie zagraża bezpieczeństwu państwa, choć w przypadku skazania
przez sąd imigranta za określone kategorie przestępstw konieczna jest jego
deportacja
iii) W imię bezpieczeństwa socjalnego należy zlikwidować przywilej 500+ oraz inne
przywileje socjalne dla osób nie będących obywatelami polskimi
iv) Imigracja zarobkowa z obszaru Azji i Afryki musi pozostać pod ścisłą kontrolą
państwa, ograniczona do poziomu uwzględniającego potrzeby i zagrożenia
z niej wynikające
v) Elementem tej kontroli będzie Centrum Naboru Profesjonalnych Kadr (tzw.
polska wyspa Ellis) określająca wykształcenie i umiejętności preferowane
u migrantów, a przydatne na rynku pracy w Polsce
vi) Rzeczpospolita

Polska

dokona

przeglądu

wiążących

ją

aktów

prawa

międzynarodowego (np. konwencje, traktaty, umowy) i ewentualnie wypowie te,
które

uniemożliwiają

lub

utrudniają

prowadzenie

suwerennej

polityki

imigracyjnej
vii) Polityka aglomeracyjna będzie prowadzona w ten sposób, aby uniemożliwiać
zwarte osadnictwo imigrantów w celu wyeliminowania tzw. dzielnic zbrodni
(enklaw kontrolowanych przez imigrantów)
viii)

Imigranci, chcący pozostać na stałe i uzyskać obywatelstwo będą mieli

obowiązek nauki języka polskiego i historii Polski z egzaminami kwalifikującymi
ix) Imigranci chcący pozostać na stałe i uzyskać obywatelstwo składać będą
przyrzeczenia lojalności wobec Rzeczypospolitej Polskiej
x) Dokonany zostanie przegląd aktów prawnych regulujących wewnętrzny rynek
pracy i rolę w nim imigrantów spoza UE, ze szczególnym naciskiem na procedury
wydania zgody na pracę, odbierania tejże zgody i kontroli zatrudnienia;
doprecyzowane zostaną kompetencje organów państwowych uczestniczących
w tym procesie (Straż Graniczna oraz urzędy różnych szczebli)
xi) Uproszczone

zostaną procedury związane z wydalaniem cudzoziemców

łamiących porządek prawny w Polsce; wzmocniona zostanie rola Straży
Granicznej i Policji w tym procesie, jak i dookreślona rola innych organów, które
z racji wykonywanych zadań stykają się z powyższą problematyką, m. in.:
urzędów, sądów i prokuratury oraz służb miejskich
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Wymiar sprawiedliwości – celem prawdziwa reforma korzystna dla obywateli

a) Struktura sądownictwa
i) Wprowadzenie wybieralnych sędziów pokoju dla rozstrzygania podstawowych
spraw z zakresu prawa sąsiedzkiego i drobnych wykroczeń, co odciążyłoby sądy
powszechne. Celem zachowania dwuinstancyjności, od decyzji sędziego pokoju
przysługiwać będzie odwołanie do Sądu Rejonowego
ii) Sędzia zawodowy w momencie powołania musi mieć ukończony 40 rok życia
(kryterium doświadczenia życiowego), przy legitymowaniu się stażem co
najmniej 10 lat praktyki w innym zawodzie prawniczym lub prowadzenia zajęć na
uczelni na kierunku prawniczym po uzyskaniu doktoratu, a urząd sędziowski ma
być ukoronowaniem kariery zawodowej
iii) Sędziowie

nie

mogą

być

kliką,

ale

powinni

być

elitą,

czyli

ludźmi

ponadprzeciętnie sprawiedliwymi, uczciwymi i honorowymi, spełniającymi
wysokie kryteria moralne
iv) Likwidacja etatów asesorskich wywodzących się z ministerialnej Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury musi utorować drogę nowej procedurze wyłaniania
sędziów
v) Wobec odstąpienia od biurokratycznego modelu powoływania sędziów,
ministerialna Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zmieni swą rolę na
ośrodek doszkalający i badawczy dla wymiaru sprawiedliwości
vi) Zwiększenie

efektywności

pracy

sędziów

nastąpi

poprzez

rozszerzenie

i wzmocnienie etatów asystenckich służących do profesjonalnej obsługi sędziów,
skupiających się na pracy merytorycznej
vii) Obsadzanie urzędów sędziowskich odbywać się będzie w drodze otwartych
konkursów (dostępnych dla radców prawnych, adwokatów, prokuratorów,
kuratorów, komorników sądowych, doktorów nauk prawnych)
viii)

W ramach konkursu przesłuchania kandydatów mają charakter jawny

i publiczny oraz zapewniający udział czynnika społecznego w ocenie kandydatur.
Samo głosowanie powinno mieć charakter tajny, aby zachować bezstronność
i zmniejszyć możliwość nacisku
ix) Aby uniknąć zależności Krajowej Rady Sądownictwa od posłów i zwiększyć
kontrolę obywatelską nad wymiarem sprawiedliwości, członkowie KRS powinni
być

sędziami

wybieranymi

w

wyborach

powszechnych

w

ordynacji

większościowej, respektującej zasadę tzw. głosowania z wartościowaniem
(francuskie vote de valeur), tj. przyznawania kandydatom punktów (np. od -2 do
+2), co preferuje kandydatów budzących najmniej kontrowersji i najbardziej
akceptowanych przez większość głosujących
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x) Sądy administracyjne będą orzekać nie tylko kasacyjnie w stosunku do decyzji
administracyjnych organów administracji, lecz również merytorycznie, poprzez
rozstrzyganie spraw administracyjnych
xi) Rola Ministra Sprawiedliwości w zakresie sądów będzie ograniczona do działań
administracyjnych,

bez

możliwości

ingerowania

w

merytoryczną

stronę

orzecznictwa
b) Prokuratura
i) Prokurator Krajowy powoływany jest przez Ministra Sprawiedliwości i podlega
mu, choć sam minister nie jest prokuratorem generalnym
ii) Prokurator Krajowy nie może mieć władzy nad prezesami sądów, bo to
wprowadza

nieakceptowalną

przewagę

czynnika

prokuratorskiego

w postępowaniu karnym
iii) Wybór prokuratora rejonowego i okręgowego odbywać się będzie jednocześnie
z wyborami samorządowymi (ale niezależnie od nich), przy czym bierne prawo
wyborcze

przysługiwać

będzie

prokuratorom,

sędziom

sądów

karnych,

adwokatom z 10-letnim stażem, dr hab. nauk prawnych (a po likwidacji habilitacji
doktorom nauk prawnych po 10 latach od obrony doktoratu)
c) Usprawnienie sądownictwa
i) Sądy muszą gwarantować obywatelowi maksymalne terminy rozpatrywania
spraw cywilnych, rodzinnych i gospodarczych (np. roczne), jeśli nie nastąpią
w danej sprawie okoliczności nadzwyczajne;
ii) Do procedury cywilnej wprowadzone zostanie tzw. przygotowanie rozprawy,
gdzie sąd z profesjonalnymi pełnomocnikami ustali plan rozprawy; profesjonalni
pełnomocnicy mogą sobie wzajemnie doręczać pisma procesowe za pomocą
poczty elektronicznej
iii) Popularyzacja przesłuchań świadka w ramach tzw. pomocy prawnej za pomocą
telekonferencji
iv) Prawa stron procesowych muszą być gwarantowane ustawowo, a pozycja
adwokata w procesie karnym nie może być umniejszana
v) Reforma zasad wynagradzania pełnomocników z urzędu i zwrotu kosztów
procesu stronie wygrywającej, polegająca na odstąpieniu od "widełek", nie
uwzględniających nakładu pracy pełnomocnika, na rzecz systemu zbliżonego do
biegłych, tj. przyjęcia stawki za roboczogodzinę pełnomocnika. Dotyczyć to
będzie spraw rodzinnych, prawa pracy, postępowania sądowo-administracyjnego
vi) Gwarancja obrońcy z urzędu w postepowaniu karnym od chwili zatrzymania do
zakończenia prawomocnego procesu we wszystkich sprawach, w których
zagrożenie karą w górnej granicy przekracza 2 lata
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vii) W ramach procedur sądowych dopuszczenie dowodów z opinii biegłych osób
wykonujących zawody zaufania publicznego, zrzeszonych w izbach na
identycznych zasadach jak biegłych z listy sądowej, co powinno przyśpieszyć
postępowanie dowodowe
viii)

Reforma pomocy prawnej z urzędu - likwidacja punktów nieodpłatnej

pomocy prawnej, które są nieefektywne w stosunku do przeznaczanych środków;
nieodpłatna pomoc prawna przedsądowa zostanie związana z nieodpłatną
pomocą sądową ("prawo ubogich") w ten sposób, że będą ją realizowały
kancelarie adwokackie i radcowskie, przy zwrocie realnych kosztów udzielonej
pomocy ze środków Skarbu Państwa
ix) Obniżenie stawek opłat sądowych, tak by opłaty sądowe nie pełniły roli fiskalnej,
ale wciąż stanowiły barierę przed pieniactwem sądowym
x) Dla podniesienia jakości kształcenia adwokatów i radców prawnych powinna
zostać

wprowadzona

minimalna

liczba

wolnych

miejsc

aplikacyjnych,

każdorocznie ustalana przez Ministra Sprawiedliwości, a egzamin - obok testów uzupełniony o pracę pisemną ("rozwiązania casusu"), przy pełnej jawności
i transparentności egzaminu
xi) Wprowadzenie

formy

testamentu

w

formie

elektronicznej

(nagranie

audiowizualne)
xii) Preferencja systemu dozoru elektronicznego za drobne przestępstwa
d) Odciążenie sądownictwa
i) W celu odciążenia sądownictwa i pozostawienia mu wymierzania sprawiedliwości
należy przenieść z sądów rejestrację spółek i rejestry wieczystoksięgowe: zadania
rejestracyjne wobec spółek przejmą notariusze, a księgi wieczyste będą
prowadzone w gminach przez wydziały urzędu gminy niezależne od władzy
administracyjnej (w celu uniknięcia konfliktu interesów, gdy gmina będzie
występowała w roli właściciela) – w obu przypadkach pod warunkiem pełnej
informatyzacji systemu
e) Więziennictwo
i) Ustalenie stawki żywieniowej w więzieniach (nie w aresztach śledczych) na
poziomie nie przekraczającym normy w szpitalach
ii) Obligatoryjne angażowanie więźniów do prac społecznych
13)

Ochrona środowiska przyrodniczego

a) Szczególny nacisk należy położyć na proekologiczne działania edukacyjne zarówno
na niwie szkolnictwa, jak i z wykorzystaniem mediów i szeroko pojętej kultury;
patologiczne działania pojedynczych osób, firm lub organizacji prowadzące do
dewastacji

środowiska

muszą

spotykać

się

ze

społecznym

sprzeciwem

i ostracyzmem
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b) Rząd centralny musi wykazywać maksymalne zaangażowanie w organizację działań
zmierzających do pozyskiwania funduszy UE na cele związane z ochroną środowiska;
administracja rządowa współpracując z innymi organizacjami musi wykazać się nie
tylko

szczególną

aktywnością,

ale

także

kompetencją,

profesjonalizmem

i skutecznością w osiąganiu celu;
c) Zmiana klimatu jest faktem, niezależnie od tego na ile zmianę tę wywołała
działalność człowieka; minimalizacja efektu cieplarnianego spowodowanego emisją
dwutlenku węgla jest zadaniem ważnym, jednak należy do zagadnienia podchodzić
realistycznie; nie można dopuścić do zapaści energetycznej lub ekonomicznej
w Polsce w sytuacji, gdy państwa z wiele wyższym udziałem emisji CO 2 nie
ograniczają swojej emisji w równym, co Polska stopniu i dlatego należy zrewidować
ustalenia konferencji katowickiej oraz całego paktu klimatycznego
d) Polska aktywnie wspiera magazynowanie CO 2 poprzez planową i nierabunkową
gospodarkę leśną, uwzględniając potencjał i dokonania Lasów Państwowych, choć
dopuszczając też prywatną własność lasów, jak było to przez wieki, a także
promowanie wysokiego zalesienia kraju
e) Wiele miejscowości w Polsce zmaga się ze smogiem; minimalizację tego zjawiska
należy

prowadzić

w

oparciu

o analizę

realnych

możliwości

finansowych,

technicznych i prawnych skupiając się na maksymalizacji efektu ekologicznego przy
możliwie najniższych społecznych kosztach; dopuszcza się możliwość interwencji
budżetu centralnego, aby obniżyć koszty społeczne walki ze smogiem jako
inwestycję w zdrowie obywateli i w dalszej perspektywie obniżenie wydatków na
opiekę zdrowotną, co zakłada obecny rządowy program „Czyste powietrze”
f) Zanieczyszczenie środowiska to nie tylko obecność w nim szkodliwych substancji,
ale także hałas i promieniowanie elektromagnetyczne (EM); należy wykorzystywać
wszelkie znane dobre praktyki zmierzające do minimalizacji emisji ww. czynników
oraz wykazywać ostrożność i rozsądek przy wdrażaniu najnowszych technik
powodujących wzrost emisji promieniowania EM
g) Należy usuwać bariery proceduralne i prawne blokujące rozwój rolnictwa
ekologicznego produkującego najwyższej jakości produkty w sposób możliwie
niezanieczyszczający środowiska; wobec braku społecznej akceptacji oraz realnych
zagrożeń takich jak eliminacja małych gospodarstw ekologicznych nie wolno
wspierać i promować GMO
h) W celu skutecznej ochrony prawnej chronionych gatunków zwierząt i roślin należy
ustawowo wzmacniać pozycję parków narodowych i krajobrazowych
i) Troska o zwierzęta domowe, bezdomne i hodowlane powinna zaczynać się od
wprowadzenia zmian systemowych dla ich ochrony. Przyjęte i powszechnie
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akceptowane mechanizmy postępowania w przypadku problemu bezdomności
zwierząt oraz ofiar przestępstw wobec nich wymagają naprawy
j) Kwestia polityki wobec łowiectwa powinna być przedmiotem społecznego
kompromisu

uwzględniającego

gospodarcze,

troskę

o

uprawnienia

zwierzęta,

stabilność

posiadaczy

broni,

ekosystemu

i

potrzeby

zobowiązania

międzynarodowe
k) Ochrona środowiska nie może stanowić źródła nieuczciwego dochodu dla
organizacji z pozoru proekologicznych, których faktyczna działalność sprowadza się
do wymuszania haraczu od inwestorów planujących rozwój infrastruktury
l) Zakaz składowania na terytorium kraju nieczystości stałych (tzw. śmieci) spoza Polski
14)

Łączność z Polakami za granicą

a) Zachęcamy wszystkich emigrantów ekonomicznych do powrotu do kraju, lecz
naszym pakietem powrotowym nie będą abstrakcyjne przywileje, ale zdrowa
i konkurencyjna gospodarka
b) Państwo będzie wspomagać naukę języka i przeniesienie do Polski osób
posiadających Kartę Polaka
c) Repatriacja Polaków z Kazachstanu i innych republik posowieckich stanowić będzie
troskę i wspólne zadanie władzy centralnej i samorządowej
d) Kanały komunikacji i konsultacji ze starą emigracją – zaangażowanie sprawdzonych
polonijnych biznesmenów z zagranicy jako menedżerów w kluczowych spółkach
Skarbu Państwa
e) Propagowanie wśród Polaków mieszkających za granicą, postawy zaangażowania
w sprawy publiczne, w tym polityczne w kraju ich zamieszkania, w celu tworzenia
pozytywnego obrazu Polski wśród mieszkańców kraju gospodarzy
f) Budowanie polskiej obecności kulturowej i gospodarczej na dawnych Kresach
poprzez wzmożoną ofertę kulturalną, wspieranie polskich szkół oraz inwestycje
kapitałowe w szczególności na obszarach związanych historycznie z I i II
Rzecząpospolitą (linia Wilno – Grodno – Lwów)
g) Zasada symetrii w traktowaniu mniejszości narodowych – zmiana paradygmatu
wobec Litwy, Ukrainy, Białorusi i Niemiec
h) Szczególny

patronat

nad

mniejszością

słowiańską

w

Niemczech,

czyli

Serbołużyczanami zamieszkującymi Górne i Dolne Łużyce, graniczące z polskimi
Łużycami (na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego)
15)

Patriotyzm gospodarczy

Prawo zamówień publicznych powinno uwzględniać rozwiązania sprzyjające wyborowi
produktów i usług krajowych przy wykorzystywaniu ich przez władzę publiczną w
ramach prowadzonych obowiązków lub obowiązek offsetu w wypadku wyboru
dostawców zagranicznych
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PATRIOTYZM I WOLNOŚĆ
Wolność społeczna i gospodarcza
1) Wolności ludzkie i swobody obywatelskie
Konstytucja musi gwarantować prawa człowieka i wspólnot naturalnych oraz
uzgodnione społecznie swobody obywatelskie wedle następującej reguły:
a) Niezbywalność

niepodważalnych

praw

człowieka

i

wspólnot

naturalnych

(naturalnych uprawnień osób, rodzin i narodu), które państwo ma obowiązek
odczytać z natury rzeczy i respektować
b) Rozsądny kompromis społeczny w zakresie swobód obywatelskich, które winny być
szerokie i coraz szersze wraz ze wzrostem dojrzałości społecznej, zapobiegając
omnipotencji władzy publicznej, jednak zapewniając także bezpieczeństwo życia
i zdrowia społeczności, obrotu gospodarczego i środowiska przyrodniczego
c) Każdy obywatel ma prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej mu przez organ
administracji publicznej wskutek czynności urzędowej, sprzecznej z prawem lub
podjętej w złej wierze
d) Koniec przestępstw bez ofiar: prawo nie powinno penalizować zachowań
abstrakcyjnych, których rezultatem nie jest szkoda lub choćby ryzyko szkody dla
osób trzecich wedle zasady: "chcącemu nie dzieje się krzywda"
e) Należy stale znosić wszelkie bariery krępujące słuszne swobody obywatelskie
i społeczne (np. dorośli obywatele powinni mieć prawo do spożywania alkoholu
w otwartej przestrzeni o charakterze rekreacyjnym, uiszczenie rocznej składki
wędkarskiej w ramach Polskiego Związku Wędkarskiego powinno uprawniać do
uprawiania amatorskiego połowu ryb na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej
(bez konieczności zawarcia porozumień pomiędzy poszczególnymi okręgami
wędkarskimi)
f) Należy znieść przepisy powodujące nadmierną ingerencję państwa w życie rodziny
i proces wychowania, w szczególności wprowadzony w 2010 roku zakaz stosowania
kar cielesnych wobec dzieci, przy jednoczesnym zaostrzeniu kar za stosowanie
przemocy wobec dzieci
g) Zmiany w kodeksie rodzinnym:
i) Uznanie alienacji rodzicielskiej jako wykroczenia przeciwko dobru dziecka
i ustalenie sankcji prawnych za stosowanie alienacji rodzicielskiej
ii) Zmiana zasad ustalenia obowiązku alimentacyjnego, tak by na wysokość
alimentów nie miało wpływu realizowanie kontaktów z dzieckiem, przy
jednoczesnym ustaleniu, że nierealizowane kontakty ustawowo podlegają karze
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grzywny od rodzica, który nie wywiązuje się z umowy realizowania kontaktów na
korzyść drugiego rodzica na poziomie 20% miesięcznej stawki alimentacyjnej za
każdy niezrealizowany kontakt, co miałoby dotyczyć również kontaktów
ustalonych w ramach ugody między rodzicami
h) Należy znieść art. 212 kodeksu karnego (sankcje karne za zniesławienie), nadmiernie
ograniczający wolność słowa. Kwestie dotyczące zniesławienia powinny być
procedowane w postępowaniu cywilnym
2) Wolność gospodarcza podstawą gospodarstwa narodowego
a) Deregulacja gospodarki
i) Urzeczywistnienie hasła "Co nie jest zakazane jest dozwolone"
(1) Należy przywrócić podstawowe zasady działalności gospodarczej w oparciu
o "ustawę Wilczka" po dostosowaniu jej do dzisiejszych realiów
ii) Likwidacja

zbędnych

koncesji/licencji,

np.

taksówkarskich,

deregulacja

przewozów pasażerskich, międzymiastowych i międzynarodowych
(1) Prowadzenie działalności gospodarczej co do zasady musi się odbywać bez
zezwoleń i wymogów biurokratycznych, a zezwolenia i wymogi te mogą być
jedynie odstępstwem od reguły
(2) Koncesje i licencje będą wydawane bez opłat
iii) Wzmocnienie zasady swobody zawierania umów, np. likwidacja reliktów
komunizmu w kodeksie wykroczeń takich jak art. 135 i 138 kodeksu wykroczeń
(sankcje wobec przedsiębiorców za odmowę zawarcia umowy sprzedaży lub
wyświadczenia usługi, niemożliwe do pogodzenia z zasadą swobody zawierania
umów) które nie mając wprawdzie logicznego zastosowania poza gospodarką
nakazowo-rozdzielczą

są

wykorzystywane

do

walki

z

przedsiębiorcami

z pobudek ideologicznych
iv) Zero regulacji dla drobnego handlu i usług (zamiast represji: np. miejsca do
legalnego i bezpłatnego handlu bez narażania się na mandaty od straży miejskiej
za np. sprzedaż owoców)
v) Liberalizacja rynku aptecznego
(1) Należy zlikwidować wprowadzone za rządów PiS ograniczenia dla tworzenia
sieci aptecznych, ograniczenia w otwieraniu nowych aptek i zasadę, że
właścicielem apteki może być tylko farmaceuta. Pozwoli to przywrócić
konkurencję na rynku aptecznym, obniżyć ceny leków i poprawić jakość
obsługi klienta
(2) Jednocześnie należy znieść ograniczenia reklamy aptek odwołujące się do
niższych cen
vi) „Reregulacja”, gdzie regulacja jest niezbędna
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(1) Niektóre obszary muszą być regulowane, jednak w takich wypadkach należy
zapewnić, że prawo będzie proste, jednoznaczne i niepodatne na
interpretacje
vii) Zmniejszenie ilości procedur i skrócenie czasu potrzebnych do założenia firmy
(np. nadanie NIP i założenie działalności gospodarczej w jeden dzień).
W przypadkach działalności koncesjonowanych skrócenie czasu przyznawania
koncesji/licencji do maksymalnie trzech miesięcy
viii)

Zachowanie prawa rozliczeń gotówkowych poza obszarami, gdzie istnieje

całkowita konieczność wyłączności rozliczeń bankowych
ix) Respektowanie podpisu elektronicznego, profilu zaufanego i kolejnych mutacji
tych rozwiązań technologicznych przez wszystkie organy urzędów państwowych
i samorządowych
b) Wielki przegląd ustawodawstwa gospodarczego w celu uchylenia znaczącej ilości
ustaw– nadzwyczajna komisja sejmowo-senacka (wraz z ekspertami z organizacji
samorządu gospodarczego) otrzyma misję dokonania przeglądu ustawodawstwa
gospodarczego uchwalonego po roku 1989 – przeglądu nie z punktu widzenia
potrzeb urzędów, ale z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorcy. Komisja ta opracuje
rekomendacje dla władz publicznych co do ograniczeń ustawodawczych, poprzez
uchylenie ustaw nadmiernie obciążających działalność gospodarczą, a także
zastąpienia zbyt dużej liczby ustaw szczegółowych ustawami przekrojowymi (np.
jedna ustawa zamiast trzech)
c) Zakaz uchwalania prawa zbyt obszernego i zbyt szczegółowego: zadaniem rządu
stworzenie wytycznych wskazujących, do jakiego stopnia szczegółowości mogą
schodzić ustawy parlamentarne, a od którego przepisy pozostają domeną
administracji i rozstrzygnięć sądowych - intencją jest, aby ustawy regulowały kwestie
ogólne, zaś wszelkie przepisy natury szczegółowej pozostawały w aktach
administracyjnych (rozporządzeniach i zarządzeniach),
d) Opcja na rzecz deregulacji unijnej
i) Działania na rzecz reform ograniczających Wspólną Politykę Rolną
ii) Sprzeciw wobec nowych unijnych regulacji ograniczających swobody społeczne
i gospodarcze obywateli
iii) Pozytywna wizja kierunku zmian Unii Europejskiej oparta na wolnym handlu
i wolnym rynku
e) Zniesienie ustawowych rygorów obrotu ziemią w celu umożliwienia krajowym
właścicielom powiększania obszarów gospodarstw oraz stawiania nowych inwestycji
f) Wspieranie ekonomii współdzielenia
i) Państwo nie może ingerować w korzystanie z własności i dzielenie się nią
z innymi. Wykorzystanie własnego samochodu do wożenia innych osób czy
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własnego mieszkania do krótko- czy długoterminowego wynajmu nie powinno
być regulowane. Przeciwnie, w interesie społecznym jest lepsze wykorzystanie
zasobów i możliwość świadczenia usług przy pomocy tych składników majątku
g) Dla przedsiębiorców likwidacja tzw. kilometrówki i rejestru przebiegu samochodów
wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej i zastąpienie jej
limitami przebiegu w skali rocznej dostosowanej do specyfiki prowadzonej
działalności gospodarczej
3) Polacy narodem właścicieli
a) Szerokozakresowa reprywatyzacja
i) Uzasadnienie i założenia
(1) Po 1989 r. nie zdołano przeprowadzić ustawy reprywatyzacyjnej, która
kompensowałaby poszkodowanym poniesione straty. Brak regulacji tych
kwestii odbiega od standardów w krajach dawnego bloku wschodniego. Ze
względu na upływ czasu nie jest możliwa obecnie prosta restytucja własności,
stąd ustawa będzie miała charakter rekompensacyjny (odszkodowawczy)
(2) Ustawa powinna zostać uchwalona jak najszybciej, ze względów prawnych,
gospodarczych i moralnych. Brak takiej regulacji utrudnia prowadzenie
racjonalnej gospodarki, co w przyszłości negatywnie odbije się na tempie
rozwoju naszego kraju oraz wiarygodności Polski za granicą. Ustawa powinna
stanowić

element

kompleksowego

porządkowania

stosunków

własnościowych w naszym kraju
(3) Aby przyszła ustawa była skuteczna i spełniła swoją rolę, jej tworzenie musi
być jawne i winno być wynikiem szerokiego konsensusu społecznego,
uwzględniającego oczekiwania poszkodowanych środowisk oraz możliwości
Skarbu Państwa. Taki tryb postępowania wyeliminuje ewentualne późniejsze
protesty, zarówno w kraju jak i za granicą, oraz zagwarantuje zgodność
ustawy z Konstytucją RP i prawem UE
ii) Cele i korzyści z przeprowadzenia reprywatyzacji (ekonomiczne, socjalne,
polityczne, prawne i historyczne):
(1) Odblokowanie tysięcy nieruchomości, do których istnieją roszczenia lub
o nieuregulowanym statusie prawnym, a co za tym idzie możliwość
wprowadzenia ich w obieg handlowy
(2) Przejście na własność skarbu państwa nieruchomości, do których nie zostaną
złożone wnioski z powodu braku spadkobierców, dokumentów lub
niemożności przeprowadzenia postępowań spadkowych
(3) Wypłata częściowej rekompensaty spowoduje, że skarb państwa ostatecznie
przejmie de facto pozostałą, znacznie większą wartość mienia
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(4) Ostateczne zerwanie, w wymiarze symbolicznym i prawnym, z komunizmem
i jego reliktami oraz potępienie komunistycznego ustawodawstwa
(5) Odzyskanie zaufanie do państwa jako gwaranta prawa oraz ładu społecznego
i poszanowania prawa własności
(6) Stworzenie silnej klasy średniej, dysponującej własnym kapitałem, niezbędnej
dla właściwej stratyfikacji społecznej oraz rozwoju ekonomicznego kraju
(7) Wygaszenie tysięcy procesów sądowych osób domagających się zwrotu
nieruchomości lub wypłaty odszkodowania
(8) Wygaszenie zdecydowanej większości roszczeń osób zamieszkałych poza
granicami kraju, których przedstawiciele nie będą w stanie wykazać się
(z powodu

braku

spadkobierców)

prawem

spadkobrania

do

znacjonalizowanych nieruchomości
(9) Stworzenie jasnych kryteriów przyznania rekompensaty (udokumentowanie
prawa przed sądem w Polsce) uczyni naciski środowisk międzynarodowych
bezzasadne, a co za tym idzie oczyści atmosferę wokół naszego kraju
iii) Zasady ustawy reprywatyzacyjnej
(1) Ustawa dotyczy wszystkich prywatnych właścicieli oraz ich spadkobierców,
z uwzględnieniem umów międzynarodowych podpisanych przez PRL lub
Rzeczpospolitą Polską wyłączających roszczenia
(2) Przyjęcie wysokości zadośćuczynienia analogicznie jak to miało miejsce
w przypadku Zabużan, tj. 20% wartości utraconego mienia
(3) Wyliczanie wartości utraconego mienia według stanu z dnia przejęcia,
w cenach z dnia uchwalenia ustawy
(4) Wypłata świadczenia reprywatyzacyjnego w pieniądzu lub papierach
wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa
(5) Rozłożenie wypłaty świadczenia na raty wypłacane przez 10-15 lat
(6) Obowiązek przeprowadzenia postępowania spadkowego przed polskimi
sądami przez osoby ubiegające się o świadczenie
(7) Świadczenie przysługuje wszystkim spadkobiercom, bez względu na miejsce
ich zamieszkania
(8) Koszty przeprowadzenia ustawy powinny zostać oszacowane przez właściwe
instytucje. Jednak ze względu na duży upływ czasu od momentu
nacjonalizacji, a co za tym idzie brak spadkobierców do wielu z nich,
proponowaną degresję wartości odszkodowania oraz rozłożenie świadczenia
na raty, kwoty wypłaty z tego tytułu nie będą znaczne dla Skarbu Państwa.
b) Prywatyzacja giełdowa i obywatelska spółek Skarbu Państwa oraz spółek
komunalnych
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i) Państwo ani samorząd nie jest przedsiębiorcą - należy dokończyć prywatyzację
spółek spoza klucza strategicznego dla państwa ze względu na jego
bezpieczeństwo
ii) Preferencja dla prywatyzacji giełdowej i obywatelskiej oznacza pierwszeństwo dla
sprzedaży

akcji

w szczególnych

spółek

państwowych

przekazanie

akcji

i

komunalnych

wszystkim

na

giełdzie

obywatelom,

lub

natomiast

w przypadku występowania znaczącego efektu synergii sprzedaż spółek
inwestorom branżowym
iii) Wycena prywatyzowanych podmiotów musi być sprawiedliwa i nie może być
zaniżana, by zapewnić właściwy dochód dla skarbu państwa i uniemożliwić
monopolizację rynków
iv) Przedsiębiorstwa

sprywatyzowane

powinny

działać

w

konkurencyjnych

warunkach rynkowych, dzięki czemu będą lepiej i taniej zaspokajały potrzeby
konsumentów
v) Jednocześnie dzięki prywatyzacji uda się wyeliminować nepotyzm - dziś spółki
skarbu państwa oraz samorządowe są traktowane jak polityczny łup i wygodne
posady dla osób bez kompetencji
vi) W pierwszej kolejności należy odwrócić trend upaństwowienia z ostatnich lat
w usługach finansowych, przemyśle i infrastrukturze, gdyż celem powinna być
polska gospodarka prywatna
4) Finanse publiczne
a) Redukcja wydatków dokonana na podstawie przeglądu zadań państwa
i) Aby umożliwić trwałą redukcję podatków, należy radykalnie zmniejszyć poziom
wydatków publicznych. Obecnie państwo wydaje mniej więcej 43% PKB. Poziom
ten należy ograniczać aż do poziomu 25-30% PKB
ii) Jednocześnie limit wydatków publicznych na poziomie 30% PKB powinien być
wpisany do konstytucji
5) Możliwie niskie i możliwie równe oraz maksymalnie proste podatki
Filarami systemu podatkowego będą: podatek od towarów i usług o jednolitej stawce
oraz podatek przychodowy dla osób prawnych. Reforma systemu zakłada stopniowe
odchodzenie od opodatkowania pracy (PIT) oraz likwidację podatków o marginalnym
znaczeniu. W okresie przejściowym PIT będzie wynosił 18%, a kwota wolna wzrośnie do
30 000 zł rocznie (dodatkowo kolejne 5 000 zł kwoty wolnej na pierwsze, 10 000 zł na
drugie, 15 000 zł na trzecie i każde kolejne dziecko), a następnie będzie rosnąć o
5000 zł rocznie, po czym przy pułapie 45 000 zł PIT zostanie zlikwidowany
a) Podwyższenie kwoty wolnej i ścieżka do rezygnacji z podatku dochodowego od
osób fizycznych
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i) Regularne i umocowane ustawowo podwyższanie kwoty wolnej od podatku dla
każdego podatnika oraz na każde dziecko w rodzinie. Docelowo likwidacja PIT
ii) Podatek

dochodowy

stanowi

karę

za

sukces

i

zniechęca

do

pracy

i przedsiębiorczości. Należy stopniowo eliminować ten podatek. Na początku
należy radykalnie zwiększyć kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych na
osobę. Trzeba także odejść od progresji podatkowej, co oznacza konieczność
szybkiej likwidacji stawki 32% (niezależnie od likwidacji daniny solidarnościowej) i
pozostawienie w okresie przejściowym wyłącznie stawki 18% dla dochodów
powyżej kwoty wolnej. W kolejnych latach kwota wolna powinna skokowo rosnąć
wraz z postępami reformy finansów publicznych (o 5 tysięcy zł rocznie, po czym
rok po osiągnięciu kwoty 45 tysięcy złotych PIT powinien być zlikwidowany)
iii) W okresie przejściowym przed likwidacją podatku dochodowego kwota wolna
będzie dodatkowo powiększana o 10 tysięcy złotych rocznie na każde dziecko
(do podziału pomiędzy rodziców, jeśli wychowują dziecko wspólnie, lub w całości
dla rodzica samotnie wychowującego dziecko)
iv) Likwidacja podatku PIT dla przedsiębiorców powinna polegać na zachowaniu
tych samych kwot wolnych co dla osób fizycznych od podatku aż do całkowitej
likwidacji
v) Likwidacja PIT dla dochodów od odsetek i od zysków kapitałowych, gdzie
ustalenie kwoty wolnej byłoby trudniejsze, powinna się odbywać przez
stopniową redukcję stawki procentowej aż do likwidacji podatku w tym samym
roku co dla dochodów z pracy i działalności gospodarczej
vi) Likwidacja podatku PIT oznacza konieczność zmian w dochodach samorządów te będą musiały być zastąpione bezpośrednim transferem z budżetu na
poziomie zależnym od liczby mieszkańców, przy jednoczesnej likwidacji tzw.
„janosikowego” (mechanizmu ustawowego polegającego na redystrybucji
dochodów samorządów)
b) Zmniejszenie wydatków socjalnych
i) Likwidacja kosztownych programów socjalnych o charakterze rozdawnictwa
ii) Jednoczesne wprowadzenie zasady, że całość oszczędności wynikających z tych
redukcji przekłada się na obniżenie podatków o analogiczną kwotę
iii) Pozostawienie 500+ dla najbiedniejszych
(1) Program 500+ kosztuje rocznie około 24 miliardów złotych, czyli prawie 700
zł na jednego Polaka, a 1500 zł na jedną osobę aktywną zawodowo. Program
kompletnie zawiódł w sensie demograficznym. Jedyny pozytywny aspekt
dotyczy spraw społecznych. 700 tysięcy dzieci, które wyszły dzięki niemu ze
skrajnego ubóstwa powinno zachować świadczenie. Koszt tak rozumianego
programu socjalnego wyniósłby jednak jedynie 4,2 miliarda złotych rocznie.
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Pozostałą część wydatków należy przeznaczyć na zmniejszenie podatków,
w tym docelowo likwidację podatku dochodowego od osób fizycznych,
a przejściowo na zwiększenie kwoty wolnej (zwiększonej jeszcze bardziej na
każde dziecko)
(2) Działania na rzecz zatrudnienia rodziców niepracujących pobierających 500+
iv) Zmiana ustawy o pomocy społecznej, zakładająca:
(1) Uwarunkowanie

otrzymywania

pomocy

społecznej

świadczeniem

wolontariatu na cele społeczne, za wyjątkiem osób niezdolnych do takich
prac, emerytów i rencistów
(2) W wypadku przyznania pomocy społecznej ze względu na osoby na
utrzymaniu, a nie wnioskodawcy – kierowanie w miarę możliwości pomocy
bezpośrednio do osób na utrzymaniu
(3) Odmowę przyznania pomocy społecznej w razie stwierdzenia niezgodności
między posiadanym majątkiem a deklarowanymi dochodami
(4) Zdjęcie z pracodawców wszelkich obowiązków dotyczących zarządzania
funduszami socjalnymi i zostawienie pracownikom swobody w pełnym
dysponowaniu swoimi zarobkami, powodując w ten sposób zmniejszenie
obciążenia urzędników i pracowników administracyjnych firm zbędnym
wypełnianiem i analizowaniem milionów dokumentów w skali roku.
Posunięcie takie ułatwi w znaczny sposób redukcję przerostu administracji
(5) Z zasady pomoc społeczna dla osób tymczasowo bezrobotnych powinna być
ograniczona czasowo i ukierunkowana na cele związane z przywróceniem
danej

osoby

do

stanu

produktywności

i

samodzielności

(zgodnie

z podejściem „padłeś – powstań”)
c) Dług i deficyt jako naczelne problemy do rozwiązania w przeciągu jednego
pokolenia
i) Konstytucyjny zakaz uchwalania deficytu budżetowego na poziomie państwa
i samorządu
(1) Aby uniknąć wyższych podatków w przyszłości nie można zadłużać kolejnych
pokoleń
(2) Za wyjątkiem stanu wojennego, stanu wyjątkowego i stanu klęski żywiołowej
zakazane powinno być uchwalanie budżetu państwa zakładającego deficyt.
(3) Zakaz ten powinien być wpisany do konstytucji - ścieżka dojścia do takiego
zakazu w trakcie jednej kadencji
d) Podatek przychodowy zamiast podatku dochodowego dla osób prawnych
i) Projekt zakłada zastąpienie podatku od osób prawnych (CIT) podatkiem od
przychodu według przygotowanej matrycy wysokości stawek procentowych
z podziałem na branże. Stawka podatku nie będzie przekraczać 1,5%
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przychodów, będąc odpowiednio niższa dla sektorów o niskich marżach lub
długim łańcuchu dostaw
ii) Celem zmiany jest zastąpienie nieefektywnego (koszty poboru / utrzymania
administracji skarbowej są równe wpływom z tego podatku) i prostego
w ominięciu

podatku

CIT

obligatoryjnym

podatkiem,

który

likwiduje

kosztotwórczą stronę rozliczeń w systemie podatkowym
iii) Dzięki tej zmianie zlikwidowane zostanie:
(1) Zjawisko zawyżenia kosztów uzyskania przychodu,
(2) Generowania pustych faktur
(3) Zjawisko kupowania faktur
iv) Ponad wyżej wymienione:
(1) Spadają koszty utrzymania administracji skarbowej;
(2) Rosną wpływy do budżetu
v) Opodatkowanie spółek osobowych podatkiem przychodowym
(1) Projekt zakłada zmianę opodatkowania, spółek cywilnych, spółek osobowych
-

spółek

jawnych,

partnerskich,

komandytowych

na

opodatkowanie

podatkiem od osób prawnych (podatek przychodowy)
e) Nowa uproszczona ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) pisana
w konsultacjach społecznych na zasadzie open books
i) Obniżenie i spłaszczenie podatku VAT - jednolita stawka 17%, docelowo 15%
(1) Podatek VAT jest podstawowym źródłem dochodów państwa. Jego
minimalna wysokość określana prawem Unii Europejskiej nie może być niższa
niż 15% (5% na niektóre towary). Proponujemy stopniowe obniżenie podatku
VAT

do

tego

minimalnego

poziomu.

Jednocześnie

rekomendujemy

ujednolicenie stawki podatku VAT na tym poziomie, co zniweluje ubytek
dochodów państwa, zmniejszy niepewność co do klasyfikacji produktów
i usług, zmniejszy pole do nadużyć. Państwo nie powinno decydować za
konsumentów o tym co kupują, dlatego też ręczne sterowanie stawkami VAT
i tworzenie stawek preferencyjnych wydaje się zbędne
(2) Początkowa po reformie stawka 17% będzie stopniowo obniżana o 0,5 pkt
proc. rocznie do osiągnięcia poziomu 15% wraz ze spadkiem poziomu
wydatków publicznych
ii) Wprowadzenie metody kasowej podatku VAT – obowiązek podatkowy
powstanie w momencie płatności za fakturę
iii) Państwo będzie ponosić koszty obowiązków związanych z poborem podatków,
np. zakupu kas fiskalnych
f) Likwidacja podatków o marginalnym znaczeniu dla budżetu
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i) Należy zlikwidować zbędne podatki i opłaty o marginalnej skali. Obecnie mamy
ponad 100 opłat o charakterze podatkowym. Znaczenie dla budżetu ma ledwie
kilka z nich. Kilka przykładów podatków do likwidacji: opłaty skarbowe, podatek
od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od
posiadania

psa,

podatek

od

nieruchomości

(przynajmniej

w

zakresie

nieruchomości mieszkalnych), podatek leśny, podatek tonażowy, podatek od
środków transportowych
g) Likwidacja nowych podatków wprowadzonych w ostatnich latach
i) Łatanie budżetu za pomocą nowych opłat jest szkodliwe dla gospodarki
i demoralizujące.

Należy

zlikwidować

nowe

podatki

takie

jak

daninę

solidarnościową (zniechęca do pracy i karze za sukces), podatek bankowy (jego
koszty ponoszą ostatecznie klienci instytucji finansowych), podatek od galerii
handlowych.
ii) Exit tax (podatek od niezrealizowanych zysków dla osób i firm opuszczających na
stałe kraj) powinien być ograniczony do minimalnych warunków wymaganych
przez dyrektywę unijną i nie obejmować osób fizycznych.
iii) Inne nowe podatki do likwidacji: podatek "denny", podatek od deszczu (prawo
wodne), opłata za wjazd do "stref czystego transportu" (wraz z likwidacją tych
stref), opłata paliwowa
h) Zakaz podatków od majątku
i) Własność nie może być podważana poprzez podatki o charakterze majątkowym.
Należy wprowadzić zakaz wprowadzania podatków od posiadania majątku lub
jego wartości (w tym uniemożliwić wprowadzenie podatku katastralnego
i całkowicie znieść podatek spadkowy) i wyeliminować takie podatki, które już
istnieją
i) Defiskalizacja życia społecznego
i) Rozszerzenie działalności bagatelnej
(1) Odstąpienie

od

opodatkowania

działalności

bagatelnych

(obecnie

obowiązujące przepisy nadal wymagają płacenia PIT, nawet jeśli do połowy
płacy minimalnej nie trzeba rejestrować działalności i płacić ZUS)
ii) Trwałe wyłączenie niektórych transakcji spod obowiązku podatkowego, np. datki
ślubne, taca w kościele, napiwek dla kelnera
iii) Zmniejszenie opresyjności działania aparatu skarbowego
(1) ograniczenie kontroli (czas trwania i częstotliwość), ograniczenie uprawnień
organów skarbowych, zakaz prowokacji skarbówki w małych i średnich
przedsiębiorstwach bez uzasadnionej przyczyny (eliminacja przypadków
"żarówki u mechanika")
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iv) Zniesienie obowiązku raportowania schematów podatkowych do Krajowej
Administracji Skarbowej przez każdego podatnika
v) W przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę
prawa handlowego, a przed postulowanym całkowitym zniesieniem podatku od
dywidend, odsetek i zysków kapitałowych, wypłata dywidendy zostanie
zwolniona z opodatkowania przez okres 5 lat, podobne zwolnienie zostanie
wprowadzone dla spółek prawa handlowego, które funkcjonują w ramach tzw.
uproszczonej księgowości (tj. których przychód z poprzedniego roku nie
przekroczył równowartości kwoty 2 000 000 euro w walucie polskiej).
j) podatki wymagają zatwierdzenia w referendum
i) Każda ustawa zakładająca wprowadzenie nowego podatku lub podwyżkę
istniejących musi być zatwierdzona w drodze referendum
ii) W wypadku podatków lokalnych, zatwierdzenie odbywałoby się w drodze
referendum lokalnego
6) Długofalowa strategia rozwoju gospodarczego
Strategia zaakceptowana przez główne siły polityczne, uwzględniająca zarówno okres
otrzymywania dotacji z Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury,
jak i okres następujący później, ze szczególnym uwzględnieniem celowościowego,
wspierającego polską przedsiębiorczość wydatkowania funduszy unijnych
7) System opieki zdrowotnej – zdrowie Polaków jako dobro narodowe
a) Finansowanie opieki zdrowotnej
i) Kasy Zdrowia
(1) Finansowanie opieki zdrowotnej w podstawowym zakresie opierać się będzie
dalej o obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne pobierane od podstawowych
źródeł dochodu
(2) Składki te będą jednak trafiać do konkurujących ze sobą Kas Zdrowia
(podmioty

publiczne

–

samorządowe

jak

i

prywatne),

w

miejsce

zlikwidowanego NFZ
(3) Ubezpieczony będzie mógł wybrać dowolną Kasę Zdrowia
ii) Dobrowolne ubezpieczenia dodatkowe
(1) Niezależnie od obowiązkowego ubezpieczenia na rynku wprowadzone
zostaną zmiany legislacyjne pozwalające na dobrowolne ubezpieczenia
dodatkowe, poszerzające zakres i standard ubezpieczeń
b) Zakres świadczeń
i) Koszyk świadczeń
(1) Ubezpieczenia obowiązkowe będą gwarantowały określony minimalny zakres
świadczeń objętych ubezpieczeniem, niezależnie od wybranej Kasy Zdrowia.
Kasy mogą go poszerzać ponad zdefiniowane minimum
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(3) Pacjent zdecyduje o sposobie zapłaty, bezpośrednim lub za pośrednictwem
dodatkowych ubezpieczeń dobrowolnych
ii) Standard świadczeń
(1) Usługi zapewnione będą na zdefiniowanym poziomie
(2) Gwarantowany będzie także czas oczekiwania na świadczenia objęte
ubezpieczeniem
(3) Wprowadzone zostaną systemy oceny efektywności:
(a) System oceny efektywności leczenia. Dla różnych grup świadczeń będą
użyte różne obiektywne wskaźniki. Ubezpieczyciel, właściciel podmiotu
leczniczego a przede wszystkim Pacjent musi mieć prawo do otrzymania
optymalnej

wiedzy

o

efektach

leczenia.

Pacjenci

decydują

o najważniejszym dobru - zdrowiu, więc musimy wyposażyć ich w taką
informację, która pozwoli na większą świadomości w dokonywaniu
wyborów
(b) System oceny szpitali. Jakość i bezpieczeństwo leczenia zapewnia
profesjonalne

zarządzanie.

Zbudujemy

przejrzystą

formę

oceny

zarządzania szpitalami w oparciu o obiektywną metodę benchmarkingu.
Zarządzający

będą

mieli

wartościowe

narzędzie

do

zarządzania

strategicznego, a wszyscy zainteresowani (szczególnie pacjenci) dowiedzą
się o efektywności zarządzania procesami w szpitalach
(4) Wprowadzona zostanie tzw. „czerwona skrzynka” – system zgłoszeń
nieprawidłowości, skarg, niedopatrzeń systemu zdrowotnego. Zgłoszenia
takie będą weryfikowane, a uzasadnione z nich wykorzystywane do poprawy
działania opieki zdrowotnej
iii) Wizyty/ porady lekarskie
(1) Celem jest wzrost dostępności, czyli likwidacja kolejek
(2) Zwiększenie

dostępności

specjalistów,

hospitalizacji

jednodniowych,

diagnostyki oraz do świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych
(3) Brak skierowań
(4) Brak limitów
(5) Wolny wybór lekarza
iv) Współpłacenie
(1) Celem racjonalnego gospodarowania świadczeniami, wizyty lekarskie objęte
będą niewielką, stałą opłatą ryczałtową
(2) Pacjenci będą mogli dobrowolnie dopłacać do świadczonych usług za
zapewnienie

poziomu

świadczeń

wykraczającego

ponad

wymagane

minimum
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(3) Ze współpłacenia będą mogły być zwolnione wybrane grupy społeczne
(np.: dzieci, młodzież, kobiety w ciąży, renciści, trwale bezrobotni)
v) Profilaktyka
(1) Wzmocniona zostanie profilaktyka w zakresie badań pod kątem groźnych
chorób, w szczególności profilaktyka onkologiczna (możliwość corocznych
badań)
(2) Za potwierdzone faktycznie wykonane działania profilaktyczne i zadziałania
prozdrowotne nie będą pobierane opłaty
c) Struktura podmiotów
i) Zasada równego traktowania
(1) Każdy spełniający prawne wymagania podmiot powinien być dopuszczony
do kontraktowania świadczeń na równych zasadach, bez względu na to czy
jest prywatny czy państwowy
(2) Każdy podmiot będzie rozliczał się z Kasą Zdrowia za wykonane świadczenia
(Rachunek za porady/wizyty)
(3) Podmioty medyczne będą działać w formie profesjonalnych firm
ii) Sieć szpitali specjalistycznych
(1) Z

systemu

wyodrębniona

wysokospecjalistycznych

którym

zostanie
trudno

sieć

publicznych

funkcjonować

na

szpitali

warunkach

rynkowych (np. onkologia, transplantologia)
iii) Ratownictwo medyczne
(1) Przywrócona zostanie możliwość świadczenia usług ratownictwa medycznego
przez podmioty prywatne, które będą mogły stawać do przetargów w tym
zakresie. Istotne jest określenie powszechnie obowiązujących standardów
postępowania
(2) Podmioty świadczące usługi ratownictwa medycznego, niezależnie od
struktury własności będą działały w skoordynowanej sieci
(3) Wprowadzona zostanie odpłatność za nieuzasadnione wezwanie karetki
pogotowia. Brak takich opłat oprócz kosztów powoduje zmniejszoną
dostępność dla rzeczywiście potrzebujących pacjentów
iv) Narzędzia elektroniczne do obsługi pacjentów
(1) Powstanie system dostępu do informacji medycznej pacjentów w oparciu o
system Rejestru Usług Medycznych, będący zintegrowanym centralnym
system informacji o pacjencie. Architektura systemu powinna być jednakowa
dla każdej Kasy i scentralizowana w ramach jednego systemu (standardy jak
dla banków). Elementem rejestru będzie wprowadzenie powszechnej
elektronicznej karty pacjenta, zawierającej dane ubezpieczeniowe i zdrowotne
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(2) Wdrożone zostaną narzędzia umożliwiające uzyskiwanie porad czy recept
online, analogicznie do rozproszonych systemów dziś stosowanych przez
poszczególnych prywatnych ubezpieczycieli
8) Energia i Górnictwo
i) Krajowe zasoby węgla podstawą średnioterminowego miksu energetycznego,
choć z rozłożoną w czasie restrukturyzacją górnictwa i znaczącym ograniczeniem
importu węgla (szczególnie z Rosji) – nie będziemy likwidować kopalń, ani
sztucznie zmniejszać wydobycia do momentu wyczerpania się zapasów
ii) Budowa elektrowni jądrowej z zachowaniem minimum kosztów i maksimum
bezpieczeństwa wielką inwestycją narodową – w dłuższej perspektywie
energetyka atomowa zastąpi energetykę konwencjonalną opartą na węglu
iii) Stopniowy i coraz bardziej dynamiczny wzrost udziału w polskim miksie
energetycznym energetyki rozproszonej, w tym odnawialnych źródeł energii, a w
szczególności

źródeł

pozaenergetyczne
Rozproszona

(np.

najbardziej

stabilnych

biogazownie

energetyka,

ogranicza

rolnicze,
monopol

i

redukujących

wysypiskowe
państwa

emisje

i

ściekowe).

w

zasobach

energetycznych, większe zróżnicowanie źródeł zwiększa bezpieczeństwo całego
systemu, a także pomaga zaspokajać potrzeby energetyczne miasteczek i osiedli
oraz wsi i nawet pojedynczych gospodarstw
iv) Państwo musi aktywnie wspierać polską wynalazczość w zakresie nisko- lub
zeroemisyjnego pozyskiwania energii (np. zastosowanie grafenu do ogniw
fotoelektrycznych). Wsparcie rządowe musi być realizowane nie tylko jako
pomoc finansowa, organizacyjna i prawna, ale także na poziomie ochrony
zapewnionej przez odpowiednie służby specjalne. W szczególności: nie stać
Polski na utratę wybitnie uzdolnionych naukowców, którzy opuszczają kraj, aby
wdrażać świetnie rokujące wynalazki za granicą
9) Infrastruktura: Polska w budowie
a) Drogi lądowe: dokończenie budowy sieci autostrad i dróg szybkiego ruchu
uwzględniających nie tylko potrzeby transportu międzynarodowego (drogi zachódwschód), ale też potrzeby transportu krajowego (drogi północ-południe, np.
Szczecin – Poznań – Wrocław i Białystok – Lublin - Rzeszów) z zachowaniem
dostępności finansowej autostrad dla przeciętnego podróżującego oraz ich
udrożnienie poprzez przeniesienie bramek na zjazdy z autostrady
b) Drogi wodne: budowa międzynarodowego kanału rzecznego Odra – Dunaj oraz
krajowego

kanału

rzecznego Gorzów

Wielkopolski

–

Bydgoszcz,

a także użeglownienie Wisły, dokończenie kaskadyzacji dolnego odcinka rzeki oraz
przyjęcie rozwiązań dla odcinka do Warszawy z kaskadami stopni wodnych, co
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połączy Trójmiasto z portem Praskim oraz realizacja Kanału Śląskiego, który połączy
Odrę z Wisłą i da kolejny impuls rozwoju całego Śląska i Krakowa
c) Kolej: budowa kolei szybkich prędkości na trasie Lublin – Warszawa – Łódź – Poznań
– Wrocław i Szczecin oraz na trasie Gdańsk – Łódź – Kraków i Katowice wraz
z podkreśleniem roli Łodzi jako środkowoeuropejskiego centrum spedycyjnego,
z rozwinięciem poszczególnych linii krajowych na szlaki międzynarodowe do Pragi,
Wilna i Lwowa. Zbadanie zasadności i wykonalności transeuropejskiego połączenia
kolejowego od Lizbony do Tallina
d) Pełna dokumentacja uzasadniająca Centralny Port Komunikacyjny, aby ta planowana
inwestycja miała wiarygodny biznesplan (wykazujący uzasadnienie rynkowe
inwestycji i jej opłacalność) realistyczne studium wykonalności
10)

Rolnictwo

a) Zanim w Unii Europejskiej zostaną zniesione dopłaty do rolnictwa należy
doprowadzić

do

wyrównania

ich

wysokości

pomiędzy

rolnikami

polskimi

a zachodnioeuropejskimi
b) Odbiurokratyzowanie resortu rolnictwa - powołanie jednej Agencji Rolnej zamiast
obecnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa
c) Preferowanie ekologicznego i zrównoważonego rolnictwa z poszanowaniem
dobrostanu zwierząt; należy usuwać bariery proceduralne i prawne blokujące rozwój
rolnictwa ekologicznego, produkującego najwyższej jakości produkty w sposób
możliwie niezanieczyszczający środowiska
d) Zniesienie ograniczeń w kupowaniu od miejscowych rolników pełnego asortymentu
lokalnych produktów żywnościowych przez sklepy, szkoły, restauracje i inne
instytucje
e) Nieodpłatne zezwolenie na detaliczną sprzedaż wszelkich napojów alkoholowych
wytworzonych w oparciu o własne uprawy zbóż i owoców
f) Stworzenie

polskiej

sieci

dystrybucji

żywności,

sprzedaż

i

przetwórstwo

bezpośrednie prowadzone przez rolnika - giełdy rolne prowadzone przez podmioty
prywatne
g) Wspierania eko-agroturystyki i przetwórstwa w gospodarstwach rolnych oraz
odnawialnych źródeł energii
h) Wobec braku społecznej akceptacji oraz wobec realnych zagrożeń, takich jak
eliminacja małych gospodarstw ekologicznych, nie będzie dopuszczana żywność
genetycznie zmodyfikowana (GMO)
i) Stworzenie

dobrowolnego, powszechnego systemu

ubezpieczenia

upraw

-

specyficzne warunki produkcji rolniczej uzależnionej od warunków klimatycznych
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powinny być zabezpieczone przed skutkami powodzi, suszy, czy wymarzania
poprzez system ubezpieczeń, a nie zapomogę czy dotację państwową
j) Wzmocnienie bezpieczeństwa żywności – należy skupić nadzór w ramach jednolitej
Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, która przejęłaby kompetencje kilku oddzielnych
agencji, rozsianych po różnych ministerstwach
k) Wprowadzenie do programów nauczania w szkołach i na uczelniach rolniczych
zasad rolnictwa ekologicznego jako jednego z głównych kierunków, a nie tylko
alternatywy dla przemysłowych metod produkcji żywności
11) Polityka ochrony konkurencji i konsumenta oraz rynki regulowane
Zdrowy kompromis interesów - dbałość o równoważenie interesów poszczególnych
branż z interesami klientów i konsumentów (np. sektor energetyczny czy transportu
publicznego) ze szczególnym uwzględnieniem wymogu pluralizmu na rynku
medialnym
12) Ochrona prawa własności prywatnej
a) Konstytucyjne wzmocnienie własności
i)

Własność

prywatna

i gospodarczych.

jest

Prawo

fundamentalnym
własności

źródłem

wymaga

wolności

wzmocnienia

osobistych

na

poziomie

konstytucyjnym, gdyż dotychczasowe zapisy o jej ochronie okazywały się
niewystarczające
b) Definicja, gdzie państwo może ingerować w prawo własności, a gdzie nie powinno
i)

Ograniczyć należy możliwości wywłaszczeń do ściśle określonego katalogu
przypadków, a i wtedy, gdy jest ono konieczne wzmocnić należy pozycję
właściciela co do wysokości odszkodowania

ii)

Prawo własności nie może być ograniczone przez "korzyści zewnętrzne" – władze
nie mogą wymagać, by działalność jednostki, przynosząca mimowolne korzyści
dla społeczeństwa była obligatoryjna

c) Przywrócić lex Szyszko: należy przywrócić prawo decydowania o własności drzew
(w tym o ich wycince) w przydomowym ogródku
d) Wzmocnienie prawa własności lokali mieszkalnych; sprzeciw wobec nadużywania
cudzej własności
13) Prawo pracy
a) Większa elastyczność rynku pracy
i)

Elastyczne normy zawierania i rozwiązywania umów w zakresie zatrudnienia

ii)

Koszt

przywilejów

socjalnych

wynikających

z

prawa

pracy

przeniesiony

z pracodawcy na państwo
iii)

Pełna swoboda stron co do typu umowy jaką chcą zawrzeć (umowa o pracę na
czas

nieokreślony,

określony

-

bez

limitu

umów,

zlecenie,

o

dzieło,

samozatrudnienie)
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Zrównanie kosztów podatkowych i ubezpieczeń dla umów o pracę z kosztami dla
umów cywilnoprawnych, co należy osiągnąć poprzez zmniejszenie kosztów umów
o pracę

v)

Likwidacja płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej, które wykluczają
z rynku pracy osoby o najniższych kwalifikacjach lub dopiero wchodzące na rynek
pracy, a także osoby dorabiające do emerytury, zwiększając przez to bezrobocie
w najsłabiej rozwiniętych regionach

vi)

Zrównoważenie prawa do strajku prawem lock-outu i zapewnienie, że wszelkie
koszty strajków ponoszą strajkujący

b) Przywrócenie równowagi między pracodawcą, a związkami zawodowymi:
i)

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez związki zawodowe,

ii)

Zniesienie finansowania lokali i etatów związkowych przez pracodawcę,

iii)

Przerzucenie zbierania składek związkowych na związki – całość działalności
związkowej finansowana przez członków związku

iv)

Zniesienie urlopu bezpłatnego dla osób zatrudnionych w związku,

v)

Likwidacja Społecznej Inspekcji Pracy

vi)

Zrównanie uprawnień związków zawodowych z uprawnieniami stowarzyszeń

14) Ubezpieczenia

społeczne

–

prawda

o

możliwościach

państwa

prawem

obywatelskim
a) System emerytalny
i)

Emerytura obywatelska dla wszystkich
(1)

Jednakowa emerytura
(a) Należy wprowadzić jednakową dla wszystkich emeryturę obywatelską
wypłacaną bezpośrednio z budżetu państwa
(b) Wysokość składek na ZUS będzie stopniowo zmniejszana, aż do całkowitej
likwidacji, a sam zakład będzie stopniowo wygaszany. Zmiana ta będzie
następować wraz z etapowym przechodzeniem do nowego systemu, a także
z redukcją innych wydatków publicznych, co pozwoli zapewnić finansowanie
systemu
(c) Świadczenie będzie na poziomie zapewniającym tylko podstawowe potrzeby
(d) Emerytura obywatelska pozwoli zredukować także administracyjne koszty
systemu, który dziś sprowadza się do biurokracji opartej na wyliczaniu fikcji
nieistniejących oszczędności
(e) Zastosowany zostanie okres przejściowy, służący zachowaniu praw nabytych.
Środki

z

dotychczasowego

drugiego

filaru,

włącznie

z

częścią

znacjonalizowaną w 2014 roku, staną się prywatnymi oszczędnościami
emerytalnymi. Hipotetyczne wyliczenia pierwszego filaru będą na zasadzie
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interpolacji przeliczane do ewentualnego zwiększenia wymiaru emerytury
obywatelskiej, proporcjonalnie do wysokości dotąd opłaconych składek
(2)

Likwidacja przywilejów emerytalnych
(a) W obliczu wprowadzenia powszechnej emerytury obywatelskiej wygaszane
będą przywileje emerytalne poszczególnych grup zawodowych
(b) Specjalności, w których praca do osiągnięcia powszechnego wieku
emerytalnego jest niemożliwa objęte będą programem przekwalifikowania
zawodowego
(c) Wprowadzenie powszechnej emerytury obywatelskiej sprawi także, że
bezcelowe stanie się dalsze istnienie KRUS

(3)
ii)

Likwidacja opodatkowania emerytur i rent

Oszczędności kapitałowe dla chętnych
(1)

Dobrowolne oszczędzanie
(a) Wszelkie dodatkowe emerytury ponad emeryturę obywatelską powinny
pochodzić z dobrowolnych oszczędności
(b) Wszelkie obowiązki po stronie pracodawców związane z odkładaniem przez
pracownika na prywatne fundusze emerytalne zostaną zniesione w myśl
zasady,

że

budujemy

społeczeństwo

świadomych,

odpowiedzialnych

i potrafiących dbać o swoją przyszłość obywateli
(2)

Reprywatyzacja środków z OFE
(a) Reforma emerytalna musi zakładać zachowanie praw nabytych i wzmocnienie
emerytur kapitałowych. Należy zagwarantować prawo własności środków
zgromadzonych dotąd w OFE, jak również dokonać reprywatyzacji środków
z OFE przejętych przez ZUS w 2014 roku
(b) Wprowadzenie emerytury obywatelskiej oznacza jednak, że dalsze opłacanie
składek na OFE stanie się dobrowolne, a same OFE zostaną zrównane
z innymi prywatnymi formami oszczędzania
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