


olacy 10 maja 2020 r. w wyborach prezydenckich zdecyduj¹ jak bêdzie wygl¹da³a 
Rzeczpospolita w najbli¿szych latach. Rok 2020 to tak¿e rok, w którym Pœwiêtujemy jubileusz stulecia Bitwy Warszawskiej.  Z dum¹ bêdziemy wspominaæ 

tamten chwalebny  czas, kiedy to ramiê w ramiê stanêli obok siebie Polacy, by broniæ 
dopiero co odzyskanej niepodleg³oœci przed zbrodnicz¹ ideologi¹ komunizmu.                  
Patrz¹c jednak z perspektywy lat na  tamte wydarzenia, nie mo¿emy zapominaæ o tym, 
co sta³o siê w nied³ugim  czasie po tym wspania³ym zwyciêstwie, które osi¹gnêliœmy                 
jako zjednoczony wokó³ idei obrony niepodleg³oœci  Naród. 

Wewnêtrzne spory polityczne i napiêcia spo³eczne doprowadzi³y wtedy do zabójstwa 
Prezydenta Gabriela Narutowicza i tragicznego w skutkach przewrotu majowego,  
podczas którego, w bratobójczych walkach zginê³y setki Polaków. Pamiêtamy                    
o tamtej dusznej atmosferze autorytaryzmu, której skutkami by³y Proces Brzeski                      
i wiêzienie dla dzia³aczy opozycji w Berezie Kartuskiej. Nastêpstwem tych wydarzeñ   
by³a katastrofa wrzeœnia 1939 r., której jako g³êboko podzielony Naród, nie byliœmy                      
w stanie zapobiec. 
 
Dziœ, analizuj¹c najnowsz¹ historiê Polski, mo¿na siê dopatrzeæ wielu analogii.                                    
W 1989 r. potrafiliœmy siê w sposób pokojowy oswobodziæ od sowieckiej kurateli i wybiæ 
na pe³n¹ suwerennoœæ. Zjednoczeni wokó³ wielkich celów: wst¹pienia w struktury NATO 
i Unii Europejskiej, dokonaliœmy wielkiego skoku cywilizacyjnego, bêd¹c pañstwem,    
które inni podawali za wzór udanej transformacji politycznej i gospodarczej.                             
Obecnie nie sposób oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e bardzo zwolniliœmy tempo tych przemian,                     
a mo¿e nawet zmieniliœmy niebezpiecznie kierunek do którego zd¹¿amy.    

Dzisiaj debatê publiczn¹ zdominowa³y monologi, których jedynym celem jest czêsto tylko 
dyskredytacja przeciwnika. Nie patrz¹c na koszty spo³eczne budowana jest atmosfera 
konfliktu, w której tylko jedna strona dysponuje monopolem na m¹droœæ. Coraz mniej 
rozmawiamy o tym, co zrobiæ, by rozwi¹zywaæ problemy Polaków: jak naprawiæ s³u¿bê 
zdrowia, poprawiæ edukacjê i zadbaæ o godn¹ jesieñ ¿ycia seniorów. Politycy                               
nie dyskutuj¹ o tym jak pomóc polskim przedsiêbiorcom, by mogli tworzyæ coraz lepiej 
p³atne miejsca pracy, a w miejsce szukania realnych reform w wymiarze sprawiedliwoœci,                       
mamy konflikty personalne z prób¹ upolitycznienia s¹dów. Wszystko to ma swoje daleko 
id¹ce konsekwencje w postaci g³êbokiego podzia³u spo³eczeñstwa i powstania murów 
nienawiœci miêdzy Polakami. Historia natomiast, pokazuje nam dobitnie, i¿ dzia³aj¹c 
wspólnie, zjednoczeni, wokó³ najwa¿niejszych polskich spraw, jesteœmy w stanie 
dokonaæ rzeczy wielkich – osobno, sk³óceni wewnêtrznie, nie jesteœmy zdolni do niczego. 
 
Powszechne sta³o siê wœród Polaków poczcie braku nadziei na to, ¿e ten stan 
permanentnej wojny polsko-polskiej mo¿e siê zakoñczyæ, a debata publiczna wróciæ                
na w³aœciwe sobie tory, gdzie w centrum dyskusji zawsze jest cz³owiek i jego problemy.



Jako kandydat na Prezydenta chcê Polakom przywróciæ nadziejê na zakoñczenie 
przed³u¿aj¹cego siê konfliktu i ja³owego sporu. Chcê daæ nadziejê przysz³ym                       
pokoleniom Polaków, ¿e sprawiedliwsza i bardziej przyjazna Polska jest mo¿liwa.                                   
Wierzê, ¿e wspólnie mo¿emy zbudowaæ Polskê przysz³oœci, opart¹ na dialogu i tolerancji, 
gdzie ka¿dy bêdzie czu³ siê dobrze. Mam w sobie g³êbokie przekonanie, ¿e pomimo 
ró¿nic, które nas dziel¹, zawsze jesteœmy w stanie osi¹gn¹æ porozumienie                                     
w najwa¿niejszej sprawie, która  wszystkich  powinna ³¹czyæ – t¹ spraw¹ jest Polska.  

Kandydujê na Urz¹d Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, bo jestem przekonany,            
¿e dziœ potrzebny jest aktywny Prezydent, jednocz¹cy wszystkich Polaków, który jest 
prawdziw¹ g³ow¹ pañstwa, a nie wykonawc¹ poleceñ p³yn¹cych z tej, czy innej partii.

Kandydujê, bo wiem, i¿ Polsce potrzebny jest Prezydent, który bêdzie s³ucha³ swoich 
rodaków i nie bêdzie wstydzi³ siê swoich decyzji podpisuj¹c pod os³on¹ nocy  ustawy              
czy przyjmuj¹c œlubowania od sêdziów z partyjnej nominacji. Deklarujê, ¿e z Pa³acu 
Prezydenckiego uczyniê centrum dialogu i porozumienia, z którego bêd¹ wychodzi³y 
m¹dre projekty ustaw, poprawiaj¹ce ¿ycie obywateli. 

Przedstawiam mój program wyborczy - „Nadzieja dla Polski”. Proszê Was o wsparcie,                    
bo zbyt wiele jest do stracenia, by pozwoliæ sobie na dalsze marnowanie czasu                       
w tej wyniszczaj¹cej, wewnêtrznej wojnie. Razem mamy du¿o do zrobienia,                                 
aby Polska znów by³a wzorem do naœladowania dla innych, a nadzieja na lepsz¹ 
przysz³oœæ zawita³a do wszystkich polskich domów. 



I. PREZYDENT PONAD PODZIA£AMI 

MINISTROWIE W KANCELARII PREZYDENTA ZE WSZYSTKICH 
OPCJI PARLAMENTARNYCH

FILIE KANCELARII PREZYDENTA W KA¯DYM Z 49 BY£YCH MIAST 
WOJEWÓDZKICH 

Jednym z g³ównych powodów, dla których zdecydowa³em siê kandydowaæ na Urz¹d 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest g³êboka wiara, ¿e mogê przyczyniæ siê do naprawy 
wielu spraw, które dzisiaj s¹ wielkimi problemami dla Polaków.  

Wierzê, ¿e mo¿na poprawiæ dzia³anie wymiaru sprawiedliwoœci, zadbaæ o zdrowie Polaków 
poprzez wyci¹gniecie systemu publicznej ochrony zdrowia z zapaœci czy doprowadziæ                         
do przemian w funkcjonowaniu gospodarki, które dadz¹ nadziejê na skuteczniejsz¹ walkê      
ze zmianami klimatycznymi. Jestem pewien, i¿ te zmiany s¹ konieczne i mo¿liwe                               
do przeprowadzenia, ale nie stanie siê to jeœli nie zmienimy tego co jest dzisiaj g³ównym 
problemem naszego spo³eczeñstwa - jeœli nie zakoñczymy wojny polsko-polskiej                                   
i nie przywrócimy braterstwa w naszym Narodzie.  

Podstaw¹ mojego programu i jego najwa¿niejszym elementem jest odnowienie                       
w Polsce dialogu pomiêdzy ludŸmi, œrodowiskami, grupami zawodowymi i politykami.                                
Bêdê Prezydentem stoj¹cym zawsze blisko ludzi, buduj¹cym przestrzeñ do rozmowy, 
tolerancji i porozumienia. 

Odbudowê dialogu w Polsce zacznê od stworzenia w Kancelarii Prezydenta otwartej 
przestrzeni do dyskusji i wymiany pogl¹dów na wa¿ne dla Polski sprawy, pomiêdzy 
politykami ró¿nych partii, organizacjami spo³ecznymi i zawodowymi. 

Nikt nie ma monopolu na m¹droœæ. Pa³ac Prezydencki bêdzie miejscem dialogu 
wszystkich stron dyskursu politycznego, reprezentuj¹cych pogl¹dy ró¿nych grup 
wyborców. Dlatego Sekretarzami Stanu w Kancelarii Prezydenta bêd¹ przedstawiciele 
ka¿dej z opcji politycznych znajduj¹cych siê w Parlamencie. Pozwoli to na prawdziwy, 
ponadpartyjny dialog, którego celem bêdzie rozwi¹zywanie poszczególnych 
problemów Polaków, a nie udowadnianie na si³ê wy¿szoœci nad  przeciwnikami 
politycznymi. 

W rozmowach z Polakami, których spotykam na swej drodze, czêsto pojawia siê 
problem dostêpnoœci do urzêdów, w których ka¿dy przychodz¹cy obywatel móg³by 
uzyskaæ pierwsz¹ pomoc w rozwi¹zaniu swoich spraw wynikaj¹cych z kontaktu                         
z organami pañstwa czy samorz¹du. Czasem s¹ to skomplikowane problemy prawne 
ale najczêœciej proste sprawy, których rozwi¹zanie wymaga tylko odrobiny dobrej woli   
i odpowiedniego ukierunkowania dzia³ania takiej osoby. 
Deklarujê, i¿ jako Prezydent RP, bêdê zawsze blisko ludzi, a urzêdnicy mojej Kancelarii 
bêd¹ dostêpni dla obywateli w Filiach Kancelarii Prezydenta w ka¿dym z 49 by³ych 
miast wojewódzkich. Do ich zadañ bêdzie nale¿a³a pomoc w rozwi¹zywaniu 
codziennych problemów Polaków, poprzez porady prawne, nakreœlenie œcie¿ki 
postêpowania w danej sprawie i bezpoœrednie wsparcie w kontakcie z organami 
pañstwa i samorz¹du.   
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POLSKA FUNDACJA ZDROWIA POD PATRONATEM PIERWSZEJ DAMY 

PREZYDENCKI MINISTER DS. POLONII

PREZYDENCKIE KONSYLIUM DS. REFORMY SYSTEMU OCHRONY 
ZDROWIA W POLSCE  

RADA DIALOGU OBYWATELSKIEGO 

Pañstwo nie ma prawa odbieraæ nadziei osobom ciê¿ko chorym, odmawiaj¹c pokrycia 
kosztów leczenia i skazuj¹c ich ¿ycie i zdrowie na ³askê zbiorek publicznych.  Zamiast 
Polskiej Fundacji Narodowej, ze œrodków zabieranych przez ni¹ od spó³ek Skarbu 
Pañstwa na doraŸne dzia³ania polityczne, utworzymy w Kancelarii Prezydenta                       
pod patronatem Pierwszej Damy Polsk¹ Fundacjê Zdrowia. Bêdzie ona zajmowa³a                  
siê znalezieniem odpowiedniej placówki medycznej, zbieraniem œrodków                                      
i dofinansowaniem skomplikowanych operacji dla polskich pacjentów za granic¹,                      
w ka¿dym przypadku, gdy nasze szpitale nie bêd¹ w stanie wykonaæ takiego zabiegu. 

Poza granicami naszego kraju ¿yje oko³o 21 milionów Polaków i osób polskiego 
pochodzenia, którzy s¹ rozsiani po ca³ym œwiecie. Dla utrzymania dobrego kontaktu                  
i wspó³pracy z nimi potrzebny jest apolityczny, Prezydencki Minister ds. Polonii, 
którego bêdê powo³ywa³ w porozumieniu z Senatem RP, przy uwzglêdnieniu g³osów 
wszystkich partii politycznych reprezentowanych w parlamencie. Do jego zadañ 
nale¿eæ bêdzie przede wszystkim pomoc w powrocie do kraju naszych rodaków,     
którzy wyra¿¹ tak¹ chêæ i gotowoœæ (np. z Kazachstanu i innych krajów tego regionu) 
oraz dzia³anie na rzecz inwestowania w Polsce przez Poloniê z ca³ego œwiata.

Jednym z najwiêkszych problemów z którym zmagaj¹ siê Polacy, jest  kryzys systemu 
ochrony zdrowia. Jego  reforma jest potrzebna natychmiast. Wymaga to jednak 
nieugiêtej woli i konsekwencji. Bardzo wa¿ne jest, aby plan tej sytuacji powsta³ ponad 
podzia³ami  i zosta³ wyci¹gniêty z bie¿¹cego sporu politycznego. Jako Prezydent RP,  
powo³am i stanê na czele Konsylium do spraw kompleksowej  reformy sytemu ochrony 
zdrowia w Polsce. W sk³ad tego zespo³u wejd¹ eksperci, przedstawiciele wszystkich 
zawodów medycznych, organizacje pacjentów oraz politycy wszystkich partii 
reprezentowanych w Parlamencie. Efektem pracy Konsylium bêdzie przygotowanie                                           
i wdro¿enie kompleksowej reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce. 

Dzia³alnoœæ organizacji pozarz¹dowych to jeden z najwiêkszych sukcesów Polski                    
po 1989 r. Wykonuj¹ one na co dzieñ olbrzymi¹ pracê, wszêdzie tam, gdzie instytucje 
pañstwowe zawodz¹. Barier¹ w tej dzia³alnoœci okazuje siê czêsto uzale¿nienie                       
ich finansowania od polityków aktualnie sprawuj¹cych w³adzê. Powo³ana przeze mnie 
Rada Dialogu Obywatelskiego bêdzie skupiaæ przedstawicieli trzeciego sektora,                        
a w jej posiedzeniach braæ udzia³ bêd¹ równie¿ strona rz¹dowa i samorz¹dowcy.                          
Rada pozwoli na dialog organizacji pozarz¹dowych z w³adzami, prowadzony                          
na równych, partnerskich zasadach. Jej podstawowym celem bêdzie  wypracowanie 
rozwi¹zañ ustawowych zwiêkszaj¹cych efektywnoœæ tych podmiotów                                          
i zapewniaj¹cych stabilne finansowanie. 
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RADA DIALOGU SPO£ECZNEGO - NOWE OTWARCIE

OGÓLNOPOLSKA RADA SENIORÓW PRZY PREZYDENCIE RP

Dialog w Polsce prze¿ywa powa¿ny kryzys. Najlepszym tego przyk³adem jest obecna 
marginalizacja roli Rady Dialogu Spo³ecznego, któr¹ mia³em zaszczyt tworzyæ.                          
Z za³o¿enia, dyskusja tam prowadzona, a przede wszystkim wnioski z niej p³yn¹ce, 
powinny byæ realnym czynnikiem sprawczym przy kszta³towaniu naszej rzeczywistoœci 
gospodarczej. Jednak wszystkie decyzje zapadaj¹ w gabinecie jednego cz³owieka,                     
z pominiêciem wskaŸników i badañ, a tak¿e argumentów partnerów spo³ecznych. 
Nowe Otwarcie Rady Dialogu Spo³ecznego bêdzie mia³o za zadanie prze³amaæ ten 
impas. Rozwi¹zania wypracowane w dialogu przez partnerów spo³ecznych i rz¹d bêd¹ 
mia³y - dziêki inicjatywie ustawodawczej Prezydenta - realn¹ mo¿liwoœæ wejœcia                        
w ¿ycie. 

Jako minister pracy i polityki spo³ecznej stawia³em olbrzymi nacisk na rozwój polityki 
senioralnej. Zawsze stara³em siê wiele czerpaæ z doœwiadczenia ¿yciowego i m¹droœci 
seniorów. Dlatego te¿, powo³am Ogólnopolsk¹ Radê Seniorów, która dzia³a³aby stale 
przy Prezydencie RP. Jej zadaniem bêdzie wypracowywanie rozwi¹zañ pozwalaj¹cych 
na podniesienie jakoœci ¿ycia seniorów i kierowanie ich w postaci prezydenckich 
projektów ustaw na drogê legislacyjn¹. Bêdzie siê sk³adaæ z przedstawicieli                          
Rad Seniorów wszystkich szczebli samorz¹dowych, a tak¿e ekspertów z zakresu 
ochrony zdrowia, polityki spo³ecznej, cz³onków Uniwersytetów Trzeciego Wieku                    
i Klubów Seniora, przedstawicieli Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów                                 
i Inwalidów, a tak¿e organizacji kombatanckich z ca³ego kraju.  
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II. BEZPIECZNA POLSKA 

BEZPIECZEÑSTWO POLSKI W SOJUSZACH MILITARNYCH

FINANSOWANIE ARMII

ZWIÊKSZENIE ZDOLNOŒCI BOJOWYCH POLSKIEJ ARMII 

Zgodnie z Konstytucj¹, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej stoi na stra¿y suwerennoœci                       
i bezpieczeñstwa pañstwa oraz nienaruszalnoœci i niepodzielnoœci jego terytorium.                         
Jest te¿ Zwierzchnikiem Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej, który w czasie pokoju sprawuje                    
to zwierzchnictwo za poœrednictwem Ministra Obrony Narodowej.

Obowi¹zkiem Prezydenta RP jako Zwierzchnika Si³ Zbrojnych jest inicjowanie procesu                    
ich  rozwoju. To m.in. od Prezydenta powinno zale¿eæ, jak bêdzie wygl¹da³a polska armia. 
Stan Si³ Zbrojnych RP uzale¿niony jest od wyposa¿enia, a wiêc nie tylko od zagranicznych 
zakupów, ale przede wszystkim kondycji polskiego przemys³u zbrojeniowego, dlatego bêdê 
aktywnie dzia³a³ w tym obszarze, aby skutecznie rozwijaæ potencja³ polskiego przemys³u 
obronnego. 

Nasze bezpieczeñstwo militarne opiera siê na NATO i œcis³ej wspó³pracy wojskowej               
z USA. Nale¿y oczywiœcie pog³êbiaæ relacje z rz¹dem amerykañskim, dlatego jako 
Prezydent RP zadbam o dobre kontakty z przedstawicielami amerykañskiej sceny 
politycznej, a przede wszystkim poprawiê relacje z europejskimi cz³onkami sojuszu. 
Bêdê równie¿ zabiega³ o zwiêkszenie sta³ej obecnoœci wojsk USA w Polsce                              
oraz o wzmocnienie tzw. „Wschodniej Flanki NATO”. 

Jestem zwolennikiem utrzymania sta³ego wzrostu wydatków na armiê do poziomu 
2,5% PKB do roku 2030. Uwa¿am jednak, i¿ wiêkszoœæ tych œrodków musi byæ wydana 
w polskim przemyœle zbrojeniowym, w myœl zasady „B¹dŸmy silni tym,                                    
co produkujemy”, która jest motywem przewodnim mojego programu wsparcia 
polskiego przemys³u zbrojeniowego. Zakupy zagraniczne musz¹ natomiast 
przewidywaæ inwestycje oraz transfer najnowoczeœniejszych technologii z zagranicy 
do polskiego przemys³u zbrojeniowego. Bez tego nie ma realnego wzmocnienia 
naszego potencja³u obronnego i nie rozwijaj¹ siê polskie zak³ady zbrojeniowe.

Konieczne jest powiêkszenie liczebnoœci ¿o³nierzy zawodowych polskiej armii do liczby 
150.000 tysiêcy, w szczególnoœci powiêkszenie korpusu szeregowych i podoficerów. 
Tworzenie nowych jednostek wojskowych powinno byæ konsultowane w ramach 
sejmowych komisji i realizowane w œcis³ej wspó³pracy z rz¹dem i w³adzami lokalnymi, 
aby w maksymalnym stopniu wykorzystaæ wszystkie programy rozwoju regionów, 
gdzie takie jednostki maj¹ powstaæ.

Dlatego te¿, w trakcie swojej prezydentury zaproponujê utworzenie 2 Œwiêtokrzyskiej 
Dywizji Pancernej w Kielcach. Projekt utworzenia nowej dywizji bêdzie jednoczeœnie 
przedmiotem wspó³pracy Biura Bezpieczeñstwa Narodowego z odpowiednimi 
komórkami Ministerstwa Obrony Narodowej, a tak¿e z przedstawicielami parlamentu                
i samorz¹dów.
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POLSKI PRZEMYS£ ZBROJENIOWY

MODERNIZACJA TECHNICZNA SI£ ZBROJNYCH 

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

Jestem zwolennikiem g³êbokich zmian w funkcjonowaniu polskiego przemys³u 
zbrojeniowego, w tym przede wszystkim w Polskiej Grupy Zbrojeniowej, której obecna 
dzia³alnoœæ nie przynosi odpowiednich korzyœci dla przemys³u i gospodarki.                    
Mój program zak³ada wsparcie dla wszystkich polskich spó³ek zbrojeniowych.

Obok zamówieñ w koncernach zagranicznych, zaproponuje rozwi¹zania systemowe,            
których celem bêdzie skierowanie wielomiliardowych zamówieñ na sprzêt wojskowy 
do polskich przedsiêbiorców, zatrudniaj¹cych polskich pracowników, którzy p³ac¹ 
podatki do naszego bud¿etu. Dziêki temu z tytu³u ró¿nego rodzaju podatków i sk³adek, 
do bud¿etu pañstwa wp³ynie nawet kilkadziesi¹t miliardów z³otych, które bêdzie 
mo¿na przeznaczyæ na ratowanie s³u¿by zdrowia, pomoc osobom niepe³nosprawnym, 
rencistom i emerytom.

Obecny Plan Modernizacji Technicznej Si³ Zbrojnych wymaga radykalnych zmian,                                          
a w szczególnoœci po³¹czenia ró¿nych zadañ w programy, podobnie jak to uczyniono 
we Francji, Wielkiej Brytanii czy w USA. Efektem proponowanych zmian bêdzie 
zwiêkszenie zdolnoœci przemys³owych zak³adów zbrojeniowych kluczowych                          
dla bezpieczeñstwa pañstwa. 

Jestem przy tym przeciwnikiem  wprowadzania rozwi¹zañ pomostowych, w postaci 
zakupu od innych krajów u¿ywanego sprzêtu wojskowego, wszêdzie tam gdzie niej jest 
to konieczne dla utrzymania zdolnoœci bojowej jednostek o znaczeniu strategicznym. 
Obecnie bardzo wiele programów modernizacji i zakupów niezbêdnego sprzêtu                      
dla polskiej armii jest w nieskoñczonoœæ odwlekanych. Oceniam takie dzia³ania                     
jako swego rodzaju ucieczkê od rozwi¹zania najpowa¿niejszych problemów 
modernizacyjnych polskiej armii i przerzucenie ich na nastêpnego ministra lub rz¹d.

Wojska Obrony Terytorialnej powinny  zostaæ elementem sk³adowym zawodowej 
armii i podlegaæ jej dowództwu, a nie Ministrowi Obrony Narodowej.  Pozwoli to 
¿o³nierzom s³u¿¹cym obecnie rotacyjnie, na dalszy rozwój i ewentualne 
kontynuowanie s³u¿by w charakterze ¿o³nierza zawodowego.

Jestem równie¿ zwolennikiem wiêkszego wykorzystania potencja³u Ochotniczych 
Stra¿y Po¿arnych, które s¹ bardzo dobrze przygotowane do akcji ratowniczych                 
i zapobiegania skutkom klêsk ¿ywio³owych, a nie maj¹ wystarczaj¹cego wsparcia                     
ze strony pañstwa. Uwa¿am, ¿e czêœæ œrodków, którymi dysponuje Minister Obrony 
Narodowej, powinno trafiaæ  na rozwój i wsparcie wyposa¿enia jednostek OSP.
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Stanowczo opowiadam siê za odpolitycznieniem armii - nie politycy, ale prze³o¿eni 
¿o³nierzy powinni byæ kreatorami ich kariery zawodowej. To dowódcy jednostek 
wojskowych bêd¹ wskazywaæ na okreœlone stanowiska s³u¿bowe podw³adnych 
¿o³nierzy, a nie politycy czy urzêdnicy MON, ca³kowicie lekcewa¿¹c opiniê dowódców, 
a nawet wbrew ich stanowisku. Takie sytuacje mia³y miejsce niejednokrotnie w kilku 
minionych latach i doprowadzi³y do os³abienia struktury dowódczej i potencja³u                                         
kadrowego Wojska Polskiego.  

Elementem bezpieczeñstwa pañstwa jest te¿ Wojskowa S³u¿ba Zdrowia, dostêpna 
zarówno w kraju dla ¿o³nierzy oraz weteranów wojennych, jak równie¿ w czasie misji 
medycznych. Wojskowa S³u¿ba Zdrowia musi byæ te¿ w pe³ni gotowa do udzielania 
pomocy wszystkim obywatelom w sytuacji zagro¿enia ze strony chorób  zakaŸnych                      
i innych zagro¿eñ biologicznych. Dlatego wspólnie z Ministrem Obrony Narodowej 
zadbamy o jej kadry, rozwój infrastruktury oraz bazy medycznej, tak istotnej                             
dla bezpieczeñstwa obywateli.

ODPOLITYCZNIENIE ARMII

WOJSKOWA S£U¯BA ZDROWIA
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III. ODPOWIEDZIALNA POLITYKA ZAGRANICZNA

SILNA POLSKA W SILNEJ UNII EUROPEJSKIEJ 

GRUPA “PÓ£NOC-PO£UDNIE  

ZABEZPIECZENIE POLSKICH INTERESÓW W WIELKIEJ BRYTANII 

¯yjemy w czasach wyj¹tkowej niestabilnoœci i widocznej zmiany œwiatowych realiów 
geopolitycznych. Podstaw¹ skutecznej polityki zagranicznej jest jej konsekwentne 
prowadzenie i wspólne wyznaczenie celów strategicznych na kolejne 5, 10 i 15 lat.  Dziœ tego 
brakuje. Polska z jednego z g³ównych pañstw Unii Europejskiej, sta³a siê pañstwem,                       
które  nie znajduje siê przy g³ównym stole gdzie podejmowane s¹ kluczowe dla Wspólnoty 
decyzje. Priorytetem polskiej polityki zagranicznej powinno byæ budowanie sojuszy                                
i wzmocnienie pozycji Polski na arenie miêdzynarodowej. W globalnym wyœcigu 
samodzielnie niewiele mo¿na osi¹gn¹æ. 

Nie ma bezpieczeñstwa Polski bez Unii Europejskiej. Doprowadzê do wpisania naszego  
cz³onkostwa we Wspólnocie Europejskiej do Konstytucji. Posiadaj¹c taki przepis                      
w Konstytucji, bêdziemy zabezpieczeni przed nieodpowiedzialnymi krokami ze strony 
niektórych polityków, którzy swoim postêpowaniem staraj¹ siê za wszelk¹ cenê sk³óciæ 
Polskê z reszt¹ rodziny europejskiej. Jest to bardzo groŸne, bo mo¿e w przysz³oœci 
doprowadziæ do opuszczenia przez nas tej wspólnoty b¹dŸ usuniêcia z niej                            
przez zniechêcone tak¹ postaw¹ pañstwa, dla których  kontynuacja i dalszy rozwój 
œcis³ej wspó³pracy w ramach UE jest podstawow¹ wartoœci¹. 

Jako Prezydent RP bêdê aktywnie dzia³a³ na rzecz przywrócenia Polsce roli jednego                               
z „rozgrywaj¹cych” pañstw w ramach Unii Europejskiej, zamiast obecnej roli pañstwa 
„rozgrywanego”. Teraz bowiem, bardzo czêsto przy podejmowaniu decyzji                                
w kwestiach kluczowych dla ¿ywotnych interesów Polski, niektóre kraje tzw. „Starej 
Unii” wykorzystuj¹ nieudolnoœæ obecnego rz¹du i  faktyczn¹ izolacjê Polski w ramach 
UE do marginalizowania naszego g³osu – kwestia dyrektywy w sprawie                                  
tzw. „transportowców” jest tego najlepszym przyk³adem.  

Wobec daleko niewystarczaj¹cej obecnie roli Grupy Wyszehradzkiej czy zamro¿enia 
spotkañ pañstw Trójk¹ta Weimarskiego (którego dzia³alnoœæ na najwy¿szym szczeblu 
trzeba bezwzglêdnie reaktywowaæ) oraz wyjœcia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty, 
nale¿y zaproponowaæ nowy format grupy pañstw UE, które powinny wytyczaæ  
kierunki i nadawaæ odpowiedni¹ dynamikê  sprawom wa¿nym dla Zjednoczonej 
Europy. Maj¹c to na uwadze podejmê siê inicjatywy utworzenia Grupy „Pó³noc -
Po³udnie”, która bêdzie siê sk³adaæ z szeœciu pañstw o najwiêkszym znaczeniu 
gospodarczo-politycznym w danym regionie Europy. Tworzyæ j¹ powinny: Hiszpania, 
W³ochy, Francja, Niemcy, Polska i Szwecja. Pozwoli to na powrót Polski do g³ównego 
sto³u decyzyjnego UE. 

Wielka Brytania to jeden z kluczowych partnerów Polski, szczególnie na p³aszczyŸnie 
kontaktów handlowo-gospodarczych. Niedawno dokonany Brexit spowodowa³,                   
i¿ polska polityka w Unii Europejskiej bêdzie znacznie trudniejsza ni¿ dotychczas. 
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Wielka Brytania by³a dla nas naturalnym sojusznikiem reprezentuj¹c sprawy pó³nocnej 
czêœci Europy wobec Francji, W³och czy Hiszpanii. Musimy zrobiæ wszystko,                       
aby zabezpieczyæ interesy naszych przedsiêbiorców i pracowników                                                                   
na Wyspach i wykorzystaæ œcis³e wiêzi z Wielk¹ Brytani¹ do uczynienia z Polski ³¹cznika 
pomiêdzy ni¹, a Uni¹ Europejsk¹. Jako Prezydent RP, jedn¹ z pierwszych wizyt 
zagranicznych z³o¿ê w Londynie, aby wzmocniæ nasze stosunki bilateralne i nadaæ                     
im nowy impuls po Brexicie. 

Jednym z celów mojej prezydentury bêdzie odbudowanie nieistniej¹cej w³aœciwie 
obecnie  polskiej polityki wschodniej. Strategicznym interesem Polski jest wzmacnianie 
suwerennoœci Bia³orusi i Ukrainy. Polska polityka, szczególnie wobec Ukrainy,                         
musi jednak opieraæ siê na fundamencie prawdy historycznej, chocia¿ niejednokrotnie 
jest ona trudna dla obu narodów. Tylko wtedy relacje na linii Polska-Ukraina bêd¹ 
mog³y siê rozwijaæ, co pozwoli skutecznie zabiegaæ o utrzymanie prozachodniej 
orientacji Kijowa. Nie mo¿na równie¿ rezygnowaæ z dialogu – bez wzglêdu na jego 
skomplikowany charakter– z Rosj¹. Utraciliœmy, kiedyœ bardzo dobre, relacje  z rosyjsk¹ 
opozycj¹, a zerwanie umowy o ma³ym ruchu granicznym z Okrêgiem Kaliningradzkim 
utrudni³o skutecznie ¿ycie mieszkañcom terenów przygranicznych. Polska polityka 
wschodnia musi byæ krytyczna wobec agresywnych zapêdów Putina,                                 
ale nie antyrosyjska.

Podstaw¹ skutecznej polityki zagranicznej jest jej ci¹g³oœæ, nie mo¿e ona byæ polem 
konfliktu politycznego. Rada Bezpieczeñstwa Narodowego i fora parlamentarne 
poœwiêcone polityce miêdzynarodowej powinny spotykaæ siê regularnie i czêsto.                    
Bêdê zwo³ywa³ Radê Bezpieczeñstwa Narodowego co najmniej raz na kwarta³. Polska 
racja stanu to coœ wiêcej, ni¿ racja jednego rz¹du. Pa³ac Prezydencki bêdzie wreszcie 
miejscem prawdziwego dialogu, gdzie wszystkie g³osy zostan¹ wys³uchane i wziête 
pod uwagê przy procesie podejmowania decyzji strategicznych dla Polski. 

W³¹czê siê aktywnie w promowanie Polski i jej dorobku kulturowego i gospodarczego 
za granic¹. Nie pozwolê te¿ na opluwanie dobrego imienia Polski przez polityków               
i media z innych krajów. Podmioty, które mia³y pe³niæ tê rolê, jak Polska Fundacja 
Narodowa, dysponuj¹ca olbrzymim bud¿etem, nie radz¹ sobie z tym zadaniem                              
i s¹ czêsto wykorzystywane do doraŸnej walki politycznej. 

Polska w kontaktach z innymi pañstwami  nie mo¿e mieæ barw politycznych, wszyscy 
zagraniczni partnerzy powinni postrzegaæ nas jako jednoœæ, dlatego rozwi¹zania 
dotycz¹ce promocji Polski i ochrony jej dobrego imienia powinny byæ wypracowane                   
w porozumieniu wszystkich si³ politycznych, tak, ¿eby na zewn¹trz nasze dzia³ania by³y 
spójne i konsekwentne. Jako Prezydent RP bêdê tego gwarantem. 

POLITYKA WSCHODNIA

WSPÓLNE CELE STRATEGICZNE

PROMOCJA POLSKI NA ŒWIECIE
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POLSKA W GLOBALNYM WYŒCIGU

DYPLOMACJA GOSPODARCZA

W ci¹gu dwóch kolejnych dekad wymiana towarowa Europy z Chinami wzrosn¹æ mo¿e 
kilkanaœcie razy. Musimy odnieœæ korzyœci z tworz¹cego siê w³aœnie „Nowego 
Jedwabnego Szlaku”, dlatego polskie przedsiêbiorstwa powinny aktywnie 
uczestniczyæ w powstawaniu centrów prze³adunkowo-logistycznych i w wymianie 
handlowej - pozostanie jedynie krajem tranzytowym nie przyniesie wymiernych 
korzyœci dla gospodarki. Sprawuj¹c urz¹d Prezydenta RP, bêdê dzia³a³ na rzecz 
zwiêkszenia wspó³pracy gospodarczej z Chinami oraz z drugim, bardzo wa¿nym 
pañstwem tego regionu – Indiami.  Wzmocni  to nie tylko nasz¹ pozycjê w polityce 
gospodarczej i wyznaczaniu nowych jej kierunków, ale te¿ zwiêkszy bezpieczeñstwo.

Polska dyplomacja zosta³a zaprzêgniêta ostatnio do realizacji partyjnych interesów 
grupy rz¹dz¹cej. Zamiast wspierania polskich przedsiêbiorców, zabiegania o wzrost 
eksportu i budowania  polskiej marki - zlikwidowano piony ekonomiczno-handlowe                 
w ambasadach. Polscy przedsiêbiorcy nie mog¹ ju¿ liczyæ na pomoc placówek 
dyplomatycznych. Natomiast na ca³ym œwiecie reprezentowanie interesów 
ekonomicznych jest g³ównym zadaniem dyplomacji.   

Dlatego, jako Prezydent RP zrobiê wszystko, aby zapewniæ wsparcie polskim 
przedsiêbiorcom w poszukiwaniu nowych kontaktów handlowych i otwieraniu 
nowych rynków na polskie towary, w tym na nasze najlepsze dobro eksportowe             
– zdrow¹, tradycyjn¹ ¿ywnoœæ. Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê na kadry dyplomatyczne, 
które w ostatnim czasie mocno upartyjnione, powinny przejœæ proces odpolitycznienia, 
aby na ca³ym œwiecie reprezentowali nas prawdziwi dyplomaci – bezpartyjni urzêdnicy 
dbaj¹cy o interes wszystkich Polaków, a nie partyjni nominaci zainteresowani 
wy³¹cznie spe³nianiem ¿yczeñ obecnej w³adzy.
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IV. POLSKA PRZYSZ£OŒCI 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, oprócz prerogatyw zwi¹zanych z polityk¹                          
zagraniczn¹ i obronnoœci¹, dysponuje bardzo cennym instrumentem, jakim jest                     
inicjatywa ustawodawcza. 

Przedstawione w tej czêœci programu propozycje s¹ odpowiedzi¹ na problemy, o których 
us³ysza³em podczas wielu spotkañ z rodakami. To sprawy najwy¿szej wagi, wymagaj¹ce 
pilnej interwencji i naprawy. Chocia¿ wiele z tych dzia³añ powinien podj¹æ rz¹d, to wszêdzie 
tam, gdzie nie bêdzie odpowiedniej aktywnoœci z jego strony, bêdê wystêpowa³                                  
z prezydenck¹ inicjatyw¹ ustawodawcz¹ i przekonywa³ do poparcia moich projektów,   
które poprawi¹ poziom ¿ycia Polaków.

Warunkiem sfinansowania tych  inicjatyw jest stabilny wzrost gospodarczy. Dlatego te¿,                  
tak du¿¹ uwagê przywi¹zujê do wsparcia polskiej przedsiêbiorczoœci m.in. poprzez takie 
programy jak dobrowolny ZUS, który bêdzie sk³aniaæ do podejmowania dzia³alnoœci, 
zmniejszaæ szar¹ strefê i  w perspektywie kilku lat przyniesie zwiêkszone wp³ywy                               
do bud¿etu. 

Niestety, niepokoj¹co wygl¹da stopa inwestycji w Polsce – spad³a ona do 18,2-18,8%                       
w ostatnich dwóch latach. Pog³êbiaj¹cy siê chaos w wymiarze sprawiedliwoœci, niepewnoœæ 
co do  prawomocnoœci wyroków i porz¹dku prawnego odstraszaj¹ od inwestowania                           
– zarówno inwestorów krajowych, jaki i zagranicznych. Przywrócenie pewnoœci i stabilnoœci 
porz¹dku prawnego to podstawa do tego, aby t¹ tendencjê odwróciæ . Jest  to jedno                             
z najpilniejszych zadañ, które czeka na przysz³ego prezydenta. Zwiêkszenie stopy inwestycji 
w Polsce do 25%, a wiêc o ponad 32 % od stanu obecnego to warunek stabilnego rozwoju 
Polski przez najbli¿sze lata i sta³ego zwiêkszania wp³ywów do bud¿etu.

Prócz inwestycji prywatnych i nap³ywu inwestycji zagranicznych, to w rêkach pañstwa                      
s¹ programy, które w zdecydowany sposób mog¹ wp³yn¹æ na zwiêkszenie inwestycji 
krajowych – dotyczy to w szczególnoœci inwestycji w odnawialne Ÿród³a energii,                             
w tym morskie elektrownie wiatrowe oraz w polski przemys³ zbrojeniowy. Na przyk³ad, 
obecnie sprzêt dla polskiej armii kupowany jest g³ównie za granic¹, niejednokrotnie  
rz¹dz¹cy przep³acaj¹ za kontrakty i nie ma dodatkowych korzyœci w postaci inwestycji                      
w polski przemys³ zbrojeniowy lub transferu technologii do polskiej gospodarki.                            
Jako zwierzchnik Si³ Zbrojnych bêdê d¹¿y³ do tego, aby co najmniej po³owa wydatków 
zbrojeniowych by³a wydawana w polskich fabrykach, w zak³adach p³ac¹cych podatki                      
w naszym kraju. To nie tylko zwiêkszy bezpieczeñstwo na wypadek koniecznoœci szybkiego 
zwiêkszenia zakupów, ale te¿ spowoduje, ¿e znaczna czêœæ  œrodków wydawanych                          
na obronnoœæ wróci do bud¿etu w postaci podatków. Przy czym  mowa tu o setkach 
miliardów z³otych, których wydanie zaplanowane jest w Planie Modernizacji Technicznej 
polskiej armii do roku 2030.
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Jeden z moich sztandarowych projektów - Emerytura bez Podatku zmniejszy wp³ywy                         
do bud¿etu z tytu³u podatku dochodowego od osób fizycznych, ale jednoczeœnie co najmniej 
1/3 tego ubytku znajdzie siê w bud¿ecie z tytu³u zwiêkszenia konsumpcji, a w efekcie 
zwiêkszonych wp³ywów z innych podatków, w tym z podatku VAT.  Dlatego bêdê wspiera³ 
rozwój polskiej przedsiêbiorczoœci, zwiêkszenie inwestycji krajowych i zagranicznych,                      
a tak¿e racjonalne i oszczêdne  wydatkowanie œrodków, które ju¿ s¹ w bud¿ecie Polski – 
poniewa¿ to warunki trwa³ego wzrostu PKB i zwiêkszenia wp³ywów do bud¿etu, a co za tym 
idzie sfinansowania prospo³ecznych i prorozwojowych projektów zawartych w moim 
programie.

Ostatnie lata, pomimo wzrostu gospodarczego, s¹ czasem w którym pog³êbia siê kryzys 
ochrony zdrowia w Polsce. Gwarantowane w Konstytucji RP prawa pacjentów                                 
nie s¹ zabezpieczone. Norm¹ sta³y siê wielomiesiêczne oczekiwanie na wizytê u specjalisty                  
i zabiegi medyczne, przeci¹¿one SOR-y i rosn¹ce problemy z zapewnieniem wystarczaj¹cej             
do obs³ugi pacjentów kadry medycznej.
Jako Prezydent RP  zrobiê wszystko aby, po³¹czyæ si³y polityczne i œrodowiska ekspertów                   
w celu  wprowadzenia „Paktu dla Zdrowia”, bo tylko wspó³dzia³anie i ci¹g³oœæ mog¹ 
rozwi¹zaæ problemy systemu ochrony zdrowia. Temat ten musi byæ wyci¹gniêty z bie¿¹cego 
sporu politycznego. Stanê na czele ponadpartyjnego Konsylium wszystkich œrodowisk                     
na rzecz naprawy sytuacji w ochronie zdrowia w Polsce. Pa³ac Prezydencki bêdzie tym 
miejscem, w którym powstanie kompleksowa propozycja reformy systemu ochrony zdrowia. 
Prezydent RP bêdzie tego gwarantem. 

Fundamentem wszystkich zmian maj¹cych na celu poprawê sytuacji w ochronie 
zdrowia jest pilne zwiêkszenie finansowania. Œrodki na ten cel mog¹ pochodziæ                     
m.in. z przesuniêcia 2 % ze sk³adki rentowej oraz akcyzy na papierosy i alkohol. 
Pozyskanie œrodków na profilaktykê i leczenie jest zatem mo¿liwe bez dodatkowych 
obci¹¿eñ podatkowych pracowników i pracodawców. Dziêki tym nak³adom 
zahamujemy narastaj¹cy brak osób wykonuj¹cych zawody medyczne w sektorze 
publicznym oraz poprawimy dostêpnoœæ pacjentów do opieki medycznej finansowanej 
ze œrodków publicznych. 

Zwiêkszenie o co najmniej 30 %  wynagrodzenia  pracowników placówek medycznych         
- w szczególnoœci  pielêgniarek i po³o¿nych, ratowników medycznych, diagnostów 
laboratoryjnych, fizjoterapeutów, lekarzy, farmaceutów szpitalnych, techników 
medycznych oraz pracowników administracji - jest kluczem do zwiêkszenia ich liczby                  
i zapewnienia odpowiedniego poziomu œwiadczonych us³ug medycznych.                      
Dobrze op³acani pracownicy nie bêd¹ zmuszeni braæ dodatkowych dy¿urów,                       
¿eby utrzymaæ swoja rodzinê i nie bêd¹ musieli emigrowaæ zarobkowo za granicê. 

1. MOJA RECEPTA NA REFORMÊ SYSTEMU OCHRONY 
ZDROWIA

ZWIÊKSZENIE WYDATKÓW PUBLICZNYCH NA OCHRONÊ ZDROWIA 
DO 6,8% PKB 

PODNIESIENIE WYNAGRODZEÑ PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA
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ZWIÊKSZENIE LICZBY PERSONELU MEDYCZNEGO W POLSCE

NAJNOWOCZEŒNIEJSZE METODY LECZENIA DOSTÊPNE W POLSCE 

ZWIÊKSZENIE DZIA£AÑ NA RZECZ PROFILAKTYKI CHORÓB CYWILIZACYJNYCH 

DARMOWE LEKI, SZCZEPIENIA I OPIEKA DENTYSTYCZNA DLA DZIECI

LECZENIE NIEP£ODNOŒCI

Zniesienie limitów przyjêæ na studia na kierunkach medycznych oraz specjalizacjach 
lekarskich, a tak¿e stworzenie systemu stypendialnego dla studentów i absolwentów 
tych kierunków, skrócenie i upraktycznienie programów specjalizacji lekarskich                       
oraz pielêgniarskich s¹ niezbêdne do zatrzymania narastaj¹cego kryzysu kadrowego               
w ochronie zdrowia. Pozwoli to realnie zwiêkszyæ liczbê studentów kierunków 
medycznych, którzy bêd¹  szybciej i efektywniej zasilaæ kadry ochrony zdrowia.

W dostêpnoœci do nowoczesnego leczenia chorób cywilizacyjnych, w szczególnoœci 
leczenia nowotworów, pacjenci z Polski nie mog¹ byæ w gorszej sytuacji ni¿ obywatele 
innych pañstw Unii Europejskiej. Dostêp do nowoczesnych procedur medycznych                       
i leków daje nadziejê walcz¹cym o zdrowie i  ¿ycie, której pañstwo nie mo¿e pozbawiaæ 
swoich obywateli. M.in. temu s³u¿yæ ma Europejski Program Onkologiczny,                           
który zaproponowa³em w maju 2019r. Konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie 
tych rozwi¹zañ w sposób efektywny do polskiego systemu ochrony zdrowia. 

Kompleksowe uzdrowienie sytuacji w systemie ochrony zdrowia w Polsce wymaga 
równie¿ zmiany podejœcia do problemów profilaktyki zdrowotnej. Skuteczna edukacja 
zdrowotna w szko³ach, ciep³e posi³ki dla uczniów i zwiêkszenie  aktywnoœci  fizycznej 
w zajêciach szkolnych i pozaszkolnych to tylko czêœæ rozwi¹zañ adresowana do dzieci                   
i m³odzie¿y.  Równie wa¿ne w tej materii jest zadbanie o powietrze wolne od smogu                     
i wprowadzenie bezp³atnych badañ profilaktycznych  dla osób zagro¿onych chorobami 
cywilizacyjnymi. Postawienie na profilaktykê zdrowotn¹ jest konieczn¹ inwestycj¹           
w zdrowie obywateli. 

Ograniczeniem w dbaniu o zdrowie i ¿ycie polskich dzieci nie mog¹ byæ pieni¹dze. 
Obecnie wiêkszoœæ rodziców p³aci za us³ugi dentystyczne dla swoich dzieci. 
Wyeliminowana w wielu krajach UE próchnica, w polskich realiach dotyka bardzo wielu 
uczniów. Darmowy dentysta  dla dzieci musi byæ zagwarantowany w systemie,                        
ale w sposób efektywny, a nie tylko na papierze. Dzieciom powinna te¿ przys³ugiwaæ 
rycza³towa op³atê za leki na receptê i w pe³ni finansowany przez pañstwo kalendarz 
szczepieñ rekomendowanych.

Wypracowane w 2015 r. rozwi¹zania w ramach Ustawy o leczeniu niep³odnoœci                    
by³y du¿ym sukcesem i nadziej¹ dla wielu par, które w koñcu otrzyma³y realn¹ pomoc                    
w realizacji swojego marzenia o posiadaniu w³asnych dzieci. Ustawa przewidywa³a 
finansowanie tych starañ zwi¹zanych m.in. z zap³odnieniem in vitro z bud¿etu pañstwa. 
Niestety nastêpny rz¹d siê z tego wycofa³, co by³o du¿ym b³êdem. Dlatego jedn¹                       
z moich pierwszych inicjatyw ustawodawczych bêdzie przywrócenie finansowania                     
In vitro z bud¿etu pañstwa. 
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2. POLSKA W ZGODZIE Z NATUR¥
 – CZYSTE ŒRODOWISKO, ZDROWA ̄ YWNOŒÆ 

STAWKA 0% VAT NA TRADYCYJN¥, ZDROW¥ ¯YWNOŒÆ 
I PROMOCJA SPRZEDA¯Y BEZPOŒREDNIEJ 

ZIELONA ENERGIA

Zmieniaj¹cy siê klimat jest wyzwaniem dla odpowiedzialnoœci polityków, nie tylko w Polsce. 
Ostatnio masowo wystêpuj¹ce po¿ary lasów na Syberii, w Afryce, Australii i Amazonii 
nakazuj¹ zadaæ pytanie: w jakim œwiecie ¿yæ bêd¹ nasze dzieci i wnuki, oraz  co zrobiæ,                       
aby ten œwiat nie by³ gorszy ni¿ ten, który my zastaliœmy?

Wzrastaj¹ca temperatura i topnienie lodowców mo¿e spowodowaæ podniesienie poziomu 
mórz oraz wielkie migracje ludzi. Coraz bardziej realnym staje siê brak wody pitnej w wielu 
regionach œwiata. Niedobry wody pitnej mog¹ dotkn¹æ te¿ Polski, bo mniej wody na g³owê 
mieszkañca w UE maj¹ tylko Malta, Cypr i Czechy. 

Zmiany klimatu spowodowane dzia³alnoœci¹ cz³owieka to jedno, drugie to problem jakoœci 
powietrza,  œmieci i wszechobecnego plastiku, który produkowany w nadmiernych iloœciach 
zanieczyœci³ ju¿ morza i w postaci mikrocz¹steczek odnajdywany jest ju¿ w opadach 
deszczu, powietrzu, a co za tym idzie – ¿ywnoœci, maj¹c bezpoœredni wp³yw na zdrowie ludzi. 
Dba³oœæ o œrodowisko i walka o czyste powietrze staje siê wiêc jednym z najwa¿niejszych,                    
o ile nie najwa¿niejszym wyzwaniem dla kolejnych pokoleñ. Prezydent we wspó³pracy                         
z rz¹dem ma obowi¹zek wyznaczyæ d³ugofalowe kierunki rozwoju, które bêd¹ uwzglêdnia³y 
problemy zwi¹zane  z ochron¹ œrodowiska  i ekologi¹.

Rozwijaj¹c gospodarkê i zwiêkszaj¹c inwestycje nale¿y pamiêtaæ, aby nie wyniszcza³y                    
one œrodowiska i s³u¿y³y przysz³ym pokoleniom. Trzeba postawiæ na rozwi¹zania,                        
które przyczyni¹ siê do rozwoju efektywnego, a zarazem ekologicznego rolnictwa, poprawy 
jakoœci powietrza i ochrony klimatu. 

Zdrowa ¿ywnoœæ powinna byæ powszechna, a cena nie mo¿e byæ barier¹                                
w jej dostêpnoœci. Jednak na przystêpnoœci cenowej zdrowej ¿ywnoœci nie powinni 
traciæ jej bezpoœredni producenci. ¯eby to zapewniæ, konieczne jest wprowadzenie                 
0% stawki VAT na ¿ywnoœæ wytwarzan¹ w sposób tradycyjny. Taki krok bêdzie 
ogromn¹ korzyœci¹ zarówno dla producentów - bo bêd¹ mogli konkurowaæ cenowo                                 
z produktami nie wytwarzanymi w sposób naturalny, a przede wszystkim                                
dla konsumentów - poniewa¿ zwiêkszy siê dla nich dostêpnoœæ zdrowej, polskiej 
¿ywnoœci. Projekt bêdzie przewidywa³ tak¿e u³atwienia w bezpoœrednim kontakcie 
pomiêdzy klientem, a producentem ¿ywnoœci, tak aby droga do zakupu zdrowej, 
tradycyjnej ¿ywnoœci by³a jak najkrótsza, bez poœredników i dodatkowych kosztów.

Jestem zwolennikiem systematycznego odchodzenia od wêgla jako g³ównego surowca 
energetycznego polskiej gospodarki. Naszym celem jest 50% udzia³ OZE                      
w polskim miksie energetycznym do 2030 roku. Nie mo¿e siê to jednak odbywaæ 
kosztem tych regionów kraju, które swój rozwój opiera³y dot¹d g³ównie na z³o¿ach 
tego surowca. 
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Powinny siê staæ one nowymi zag³êbiami przemys³owymi, w których g³ówn¹ rolê bêd¹ 
odgrywa³y produkcja i wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii. W ten sposób Œl¹sk 
i inne zag³êbia wêglowe przejd¹ ewolucjê z generuj¹cych najwiêksze koszty 
klimatyczne regionów do liderów zielonej energii. 

Bêdê równie¿ przekonywa³ rz¹dz¹cych do  wprowadzenia  rozwi¹zañ u³atwiaj¹cych 
powstawanie biogazowni, w tym tych  opartych  na beztlenowej fermentacji,                    
dziêki czemu spe³niaæ bêd¹ one najwy¿sze standardy ochrony œrodowiska i nie bêd¹ 
powodowa³y uci¹¿liwoœci zapachowej. Takie instalacje, prócz elektrycznoœci                              
i nawozów bêd¹ dostarcza³y ciep³o do sieci ciep³owniczej, a tak¿e utylizowa³y odpady 
organiczne.

Jako Prezydent RP bêdê tak¿e aktywnie  wspieraæ rozwój energetyki rozproszonej, 
prosumenckiej skupionej na panelach fotowoltaicznych. W³asna produkcja pr¹du musi 
siê op³acaæ, a nadwy¿ki oddawane bêd¹ do sieci. Przekonam rz¹d o koniecznoœci 
likwidacji barier administracyjnych w tym obszarze. Przyk³ad musi iœæ z instytucji  
pañstwowych, dlatego uwa¿am, i¿ panele fotowoltaiczne powinny siê znaleŸæ                     
na jak najwiêkszej liczbie budynków u¿ytecznoœci publicznej, takich jak  urzêdy, szko³y 
czy p³ywalnie.  

Program budowy morskich elektrowni wiatrowych mo¿e zapewniæ do 20% (14 GW) 
potrzeb energetycznych polskiej gospodarki. Pomo¿e to w transformacji systemu 
energetycznego kraju w kierunku gospodarki niskoemisyjnej oraz zapewnieniu 
bezpieczeñstwa energetycznego. Zrobiê wszystko co w mojej mocy aby z pozycji 
Prezydenta RP przekonywaæ do  wprowadzenia go przez rz¹d.  Budowa nowoczesnych 
farm wiatrowych na Ba³tyku, tylko o mocy 6 GW do 2025 roku, to wed³ug wstêpnych 
szacunków: 60 mld z³ do PKB Polski, 15 mld z³ do bud¿etu z CIT i VAT, oraz do 70 tys. 
nowych miejsc pracy w ró¿nych regionach kraju. 

Budowa morskich farm wiatrowych oznacza tak¿e koniecznoœæ wyprodukowania                   
m. in. stali, co pomo¿e wype³niæ moce produkcyjne polskich hut. Dzia³aj¹ce w Polsce 
przedsiêbiorstwa ju¿ dziœ mog¹ dostarczyæ do 70% komponentów i us³ug niezbêdnych 
do zbudowania morskich farm wiatrowych.

Obowi¹zkiem rz¹dz¹cych Polsk¹ jest stworzenie warunków, w których polscy rolnicy, 
na równych zasadach mog¹ konkurowaæ na wspólnym europejskim rynku.                         
Dlatego w nowym unijnym bud¿ecie dop³aty dla polskiego rolnika powinny byæ                       
w tej samej wysokoœci, w jakiej otrzymuj¹ je rolnicy Francji i Niemiec.                                
Wspólnie z rz¹dem Prezydent ma obowi¹zek dzia³aæ na forum Unii na rzecz 
podniesienia unijnych dop³at do wysokoœci 1200 z³/ha.

BUDOWA DU¯YCH MORSKICH FARM WIATROWYCH 

RÓWNE SZANSE DLA POLSKICH ROLNIKÓW 
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PROGRAM MA£EJ RETENCJI

ZABLOKOWANIE UMOWY UE-MERCOSUR

FUNDUSZ WZAJEMNEJ POMOCY W STABILIZACJI DOCHODÓW ROLNICZYCH 

3. £¥CZYMY POKOLENIA  
– PRZYSZ£OŒÆ POLSKICH RODZIN I GODNE ¯YCIE SENIORÓW

PODNIESIENIE KWOTY WOLNEJ OD PODATKU 

Bêdê przekonywa³ rz¹d do wprowadzenia d³ugofalowego programu budowy 
zbiorników retencyjnych. Uproœci on procedury, których spe³nienie jest niezbêdne    
do budowy zbiorników do 5000 metrów kwadratowych i bêdzie zawiera³                     
instrumenty wspieraj¹ce stosowanie odpowiednich metod agrotechnicznych                       
dla upraw zwiêkszaj¹cych  iloœæ wody w glebie. 

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

Praca rolników coraz bardziej uzale¿niona jest od zjawisk od nich niezale¿nych. 
Powoduje to brak stabilnoœci dochodów. Dlatego zaproponujê stworzenie Funduszu 
Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, którego celem bêdzie 
zagwarantowanie stabilizacji prowadzonej przez nich dzia³alnoœci, w przypadku                 
gdy nie bêdzie mo¿liwoœci uzyskania odpowiedniej zap³aty za sprzedane produkty 
rolne od podmiotu który sta³ siê niewyp³acalny.

Prezydent RP, dziêki inicjatywie ustawodawczej i zapleczu politycznemu                       
w parlamencie, ma mo¿liwoœæ, a wrêcz obowi¹zek zg³aszaæ  projekty ustaw, które bêd¹ 
podnosi³y jakoœæ ¿ycia Polaków i sprawi¹, ¿e ka¿dy w naszym kraju bêdzie czu³ siê 
bezpiecznie i komfortowo.

Taka w³aœnie bêdzie moja prezydentura - aktywna i bogata  w prezydenckie projekty 
ustaw, daj¹ce nadziejê na lepsz¹ przysz³oœæ polskim rodzinom, a osobom 
niepe³nosprawnym i seniorom na godne i szczêœliwsze ¿ycie.

Jedn¹ z moich pierwszych inicjatyw ustawodawczych bêdzie zagwarantowanie 
realnego podniesienia kwoty wolnej od podatku do 8000 z³ dla wszystkich Polaków. 
By³o to solenne zobowi¹zanie obecnego Prezydenta RP, który pomimo posiadania 
popieraj¹cej go samodzielnej wiêkszoœci w obu Izbach Parlamentu, z tej obietnicy- 
podobnie jak z wielu innych z³o¿onych Polakom w kampanii -  siê nie wywi¹za³. 
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PROGRAM „W£ASNY K¥T” 

ROZWINIÊCIE PROGRAMU 500+

1000 Z£ DLA DZIECI I 500 Z£ DLA DOROS£YCH NIEPE£NOSPRAWNYCH 
BEZ PROGU DOCHODOWEGO

EMERYTURA BEZ PODATKU CZYLI WIÊCEJ W PORTFELU

Dostêp do w³asnego lokum to dziœ olbrzymi problem dla polskich rodzin. Wiele z nich 
nie staæ na zaci¹gniêcie kredytu na ten cel. Dlatego potrzebny jest  program wsparcia 
zakupów i budowy domów i mieszkañ dla m³odych ma³¿eñstw. Bud¿et pañstwa 
sfinansuje do 50 000 z³ „wk³adu w³asnego”, aby mo¿na by³o zaci¹gn¹æ kredyt              
na pierwsze w³asnoœciowe mieszkanie. Takie rozwi¹zanie bêdzie zachêt¹ u³atwiaj¹c¹ 
podjêcie przez m³odych ludzi decyzji o za³o¿eniu rodziny czy powrocie                           
z emigracji zarobkowej.

Moje œrodowisko polityczne by³o jedynym z opozycji, które popar³o wprowadzenie 
tego programu. Jestem bowiem wierny zasadzie, i¿ dobre projekty ustaw nale¿y 
popieraæ niezale¿nie od tego od kogo pochodz¹. Liczy siê bowiem wspólny cel,                            
jakim jest poprawa jakoœci ¿ycia polskich rodzin. Obecnie, wobec panuj¹cej dro¿yzny 
konieczne jest rozbudowanie tego programu o coroczny mechanizm waloryzacyjny 
oparty o rozwi¹zania przyjête przy waloryzacji emerytur i rent. Pozwoli to                               
na utrzymanie wartoœci si³y nabywczej œwiadczenia, pomimo wzrostu cen 
podstawowych towarów i us³ug.

Prezydent powinien szczególn¹ uwagê poœwiêcaæ osobom, które ze wzglêdu na swoje 
ograniczenia wynikaj¹ce z niepe³nosprawnoœci maj¹ o wiele trudniejsze warunki                      
do ¿ycia i rozwoju. Moje dzia³ania jako Prezydenta bêd¹ siê koncentrowa³y                             
na uwolnieniu potencja³u spo³ecznego takich osób i poprawieniu ich warunków 
bytowych. Jednym z nich bêdzie projekt ustawy gwarantuj¹cy  dodatek na rehabilitacjê                    
w wysokoœci 500 z³ dla wszystkich osób niepe³nosprawnych, bez progu dochodowego,                          
a tak¿e podwy¿szaj¹cy œwiadczenie wychowawcze przys³uguj¹ce rodzicom dzieci 
niepe³nosprawnych do wysokoœci 1000 z³. 

Bêdê konsekwentnie zabiega³ o wprowadzenie w ¿ycie ustawy „Emerytura                         
bez podatku”. Emeryci swoje podatki ju¿ zap³acili. Projekt ten, to wyraz solidarnoœci 
miêdzypokoleniowej. Wiêkszoœæ seniorów ¿y³a i pracowa³a w systemie,                              
który nie pozwala³ zapracowaæ im na dostatni¹, spokojn¹ jesieñ ¿ycia. Wprowadzenie 
projektu spowoduje pozostawienie œrednio 250 z³otych wiêcej co miesi¹c                         
w portfelu seniora. Oznaczaæ to bêdzie oko³o 3 000 z³otych rocznie wiêcej.                         
Dla porównania „trzynasta emerytura” w 2019 r. to  jedynie 888 z³.
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PRACA EMERYTA BEZ PODATKU DOCHODOWEGO 

EMERYTURY STA¯OWE 

OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA 

EMERYTURA ROLNICZA

W Polsce ju¿ oko³o 770 tys. emerytów zdecydowa³o siê kontynuowaæ pracê                           
po osi¹gniêciu wieku przejœcia na emeryturê.  W ostatnim czasie to przyrost o ponad 
200 tys. Jest to pozytywne zjawisko, które najczêœciej jest jednak spowodowane 
bardzo niskimi emeryturami, które zmuszaj¹ do tzw. „dorabiania do emerytury”.      
Nale¿y wesprzeæ tê aktywnoœæ zwalniaj¹c takie przychody emerytów z podatku 
dochodowego. 

Du¿a czêœæ Polek i Polaków zaczyna aktywnoœæ zawodow¹ bardzo wczeœnie,                         
co powoduje, i¿ szczególnie przy ciê¿kiej pracy fizycznej, nie mo¿e wykonywaæ                                  
zawodu w wieku np. 60 i wiêcej lat, bo nie pozwala im na to zdrowie. Polki i Polacy 
powinni mieæ mo¿liwoœæ wczeœniejszego przejœcia na pe³n¹ emeryturê po spe³nieniu  
ustawowych warunków takich jak osi¹gniêcie wieku 55 lat przez kobiety i 60 lat                   
przez mê¿czyzn oraz przepracowaniu odpowiednio 35 i 40 lat pracy. 

Jako Prezydent bêdê patronowa³ wprowadzeniu Ogólnopolskiej Karty Seniora                        
dla wszystkich osób, które osi¹gnê³y ustawowy wiek emerytalny. Seniorzy bêd¹ 
korzystaæ ze zni¿ek na zasadach przewidzianych w Ogólnopolskiej Karcie Du¿ej 
Rodziny, któr¹  wprowadza³em w 2014 r. Zni¿ki bêd¹ dostêpne zarówno w podmiotach 
podleg³ych pañstwu, samorz¹dom jak i u przedsiêbiorców. Pozwoli to seniorom 
zaoszczêdziæ pieni¹dze podczas zakupów w sklepach, wyrabianiu dokumentów                      
czy wyjœæ do teatru lub kina.  

Obecnie, pe³na emerytura rolnicza przys³uguje ubezpieczonemu rolnikowi,                        
który po osi¹gniêciu wieku emerytalnego i udokumentowaniu okresu ubezpieczenia 
zdecydowa³ siê zrezygnowaæ z dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego.                        
Trzeba to zmieniæ, dlatego z³o¿ê jako inicjatywê prezydenck¹ projekt ustawy,                   
który nie bêdzie uzale¿nia³ prawa do pe³nej emerytury rolniczej od przekazania 
gospodarstwa.

20



4. SPRAWNE, NIEZAWIS£E S¥DY 
I SPO£ECZEÑSTWO OBYWATELSKIE 

PAKIET USTAW LIKWIDUJ¥CY CHAOS W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŒCI 

Jednym z najwa¿niejszych wyzwañ jakie stawiam przed sob¹ po objêciu urzêdu Prezydenta 
RP, jest po³o¿enie kresu narastaj¹cemu dziœ chaosowi w wymiarze sprawiedliwoœci                             
i przywrócenie stabilnoœci i pewnoœci co do prawa w Polsce. Sytuacja do jakiej doprowadzili 
rz¹dz¹cy zagra¿a bezpieczeñstwu pañstwa i godzi w interesy wszystkich obywateli. 
Natomiast obecny Prezydent RP, podpisuj¹c wszystkie szkodliwe i destrukcyjne ustawy 
maj¹ce na celu upol i tycznienie  wymiaru sprawiedl iwoœci ,  uczyni ³  s iê  
wspó³odpowiedzialnym za chaos prawny i dramaty ludzkie, które  s¹ jego nastêpstwem.

Pierwszym krokiem w drodze do uzdrowienia sytuacji w tej dziedzinie  jest wprowadzenie 
kompleksowego pakietu ustaw, które przywróc¹ niezale¿noœæ Krajowej Rady S¹downictwa, 
cofn¹ szkodliwe zmiany w strukturze S¹du Najwy¿szego i zagwarantuj¹ stabilnoœæ 
funkcjonowania tych instytucji. Po objêciu urzêdu odbiorê tak¿e œlubowanie od trzech 
prawid³owo wybranych sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego w 2015 r.  

Moim celem jako Prezydenta RP bêdzie równie¿ urealnienie wp³ywu obywateli na procesy 
zwi¹zane ze sprawowaniem w³adzy. Prezydent jest osob¹, która w naturalny sposób 
powinna patronowaæ wprowadzeniu takich rozwi¹zañ, poniewa¿ ma najwiêkszy mandat 
zaufania zdobyty w bezpoœrednich wyborach. 

Jestem zdeterminowany, aby wprowadziæ Pakiet Obywatelski Paw³a Kukiza. Powo³am                     
w tym celu zespó³ ekspertów spoœród wybitnych prawników, przedstawicieli organizacji 
pozarz¹dowych i samorz¹dowców, którzy bêd¹ odpowiedzialni za wszechstronny  przegl¹d           
i zaproponowanie zmian obecnej Konstytucji i ustaw reguluj¹cych dzia³anie instytucji 
pañstwowych. Czêœæ w³adzy sprawowana teraz de facto przez liderów partyjnych musi 
wróciæ w rêce obywateli.   

Kryzys wywo³any przez nieodpowiedzialnych polityków przeniós³ siê bezpoœrednio                  
na sale s¹dowe. S¹ to kolejne ludzkie dramaty bêd¹ce konsekwencj¹ odraczania 
rozpraw i przed³u¿aj¹cego siê do horrendalnych rozmiarów czasu oczekiwania                         
na orzeczenia. Niezale¿nie od kroków podejmowanych wobec Polski przez Trybuna³ 
Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej, musimy sami doprowadziæ do koñca tego impasu                    
i dualizmu prawnego. 
Osob¹ naturalnie predysponowan¹ do po³o¿enia kresu temu chaosowi jest Prezydent 
RP. Doprowadzê do spotkania przy okr¹g³ym stole ds. wymiaru sprawiedliwoœci 
wszystkich stron tego  sporu. Wœród ekspertów ze œrodowisk sêdziowskich i innych 
zawodów prawniczych i w dialogu z nimi zostanie wypracowane rozwi¹zanie w postaci 
pakietu ustaw porz¹dkuj¹cych sytuacjê w instytucjach wymiaru sprawiedliwoœci,     
który przed³o¿ê jako inicjatywê prezydenck¹. Bêdzie on zawiera³ rozwi¹zania 
przywracaj¹ce niezale¿noœæ Krajowej Rady S¹downictwa, zniesienie represyjnych 
przepisów z tzw. „ustawy kagañcowej” czy naprawienie sytuacji w S¹dzie Najwy¿szym          
i Trybunale Konstytucyjnym. Konieczne jest przy tym równie¿ odebranie œlubowania 
od trzech prawid³owo wybranych w 2015 r. sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego. 
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Kolejnym krokiem bêdzie przeprowadzenie realnej reformy wymiaru sprawiedliwoœci, 
której celem nie bêd¹ czystki kadrowe, a skrócenie postêpowañ, obni¿enie kosztów 
s¹dowych, ³atwiejszy dostêp obywateli do s¹dów i odbudowa zaufania Polaków                            
do instytucji  pañstwa prawa.  

Wymiana prezesów s¹dów i demonta¿ najwa¿niejszych instytucji wymiaru 
sprawiedliwoœci to ¿adna reforma. Polacy oczekuj¹ rzeczywistej reformy                              
s¹downictwa, dlatego doprowadzê do wprowadzenia zmian maj¹cych na celu przede 
wszystkim skrócenie postêpowañ s¹dowych i  obni¿enie kosztów,                                        
które ponosz¹ wszyscy szukaj¹cy sprawiedliwoœci w s¹dzie. Pomog¹ w tym                              
z pewnoœci¹ Sêdziowie Pokoju, którzy bêd¹ wybierani w lokalnych spo³ecznoœciach             
i zajm¹ siê rozstrzyganiem drobnych sporów s¹dowych. Jednym z pierwszych 
projektów ustaw, jakie z³o¿ê bêdzie projekt ustawy o obni¿eniu kosztów s¹dowych                    
w sprawach cywilnych oraz postêpowaniach przed s¹dami administracyjnymi                           
i w Krajowym Rejestrze S¹dowym.  

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

Konieczne jest ustanowienie jednego dnia w roku, w którym by³yby przeprowadzane 
referenda dotycz¹ce spraw wa¿nych dla obywateli, zarówno na poziomie krajowym, 
jak i lokalnym. Referendum to najbardziej demokratyczne narzêdzie kontroli 
spo³ecznej oraz wp³ywu obywateli na w³adze. To wielka szansa na aktywizacjê 
spo³eczeñstwa, które bra³oby udzia³ we wspó³decydowaniu o wa¿nych sprawach                   
nie tylko raz na kilka lat, przy okazji wyborów. Dzieñ referendalny by³by okazj¹,                     
przy której obywatele mogliby pokazaæ rz¹dz¹cym ¿ó³t¹ lub czerwon¹ kartkê.                     
W ten sposób zwiêkszy³aby siê odpowiedzialnoœæ polityków sprawuj¹cych funkcje 
publiczne. To wreszcie szansa na uzdrowienie debaty publicznej. 

W niemal ka¿dych wyborach blisko po³owa uprawnionych do g³osowania nie korzysta 
ze swojego prawa i zostaje w domach. Dotyczy to zw³aszcza ludzi m³odych, to bardzo 
niekorzystna tendencja. Dlatego zaproponujê wprowadzenie mo¿liwoœci g³osowania 
przez Internet. Kilka pañstw umo¿liwia ju¿ tak¹ formê g³osowania - m.in. Estonia                               
i Szwajcaria. 

SPRAWNE S¥DY 

MIESZANY SYSTEM WYBORCZY

DZIEÑ REFERENDALNY

G£OSOWANIE PRZEZ INTERNET
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Frekwencja uleg³aby zwiêkszeniu, przede wszystkim wœród ludzi m³odych.                        
Polonia i osoby niepe³nosprawne wreszcie mog³yby uczestniczyæ w wyborach                      
bez koniecznoœci pokonywania zbêdnych barier. 

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

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

Olbrzymi skok cywilizacyjny ostatnich lat to w du¿ej mierze zas³uga tysiêcy 
samorz¹dowców. Reforma Samorz¹dowa jest jedn¹ z najlepszych w ostatnich 
dziesiêcioleciach, a polskie doœwiadczenia w tej dziedzinie s¹ czêsto podawane                       
za przyk³ad w innych krajach jako wzór do naœladowania. Samorz¹dy s¹ jednak obecnie 
obarczane du¿¹ iloœci¹ zadañ w których wyrêczaj¹ organy pañstwa, w œlad za czym                          
nie id¹ wystarczaj¹ce œrodki z bud¿etu centralnego. Samorz¹dy s¹ tak¿e pozbawiane 
niektórych kompetencji i mo¿liwoœci samodzielnego podejmowania decyzji, na rzecz 
arbitralnych decyzji podejmowanych przez w³adze centralne w Warszawie,                            
co jest w istocie zaprzeczeniem idei samorz¹dnoœci. Jako Prezydent RP                              
bêdê stra¿nikiem niezale¿noœci i stabilnoœci finansowej samorz¹dów, a tak¿e orêdownikiem 
jak najwiêkszej decentralizacji pañstwa. 

Coraz wiêksz¹ rolê w funkcjonowaniu spo³eczeñstwa i wype³nianiu zadañ publicznych 
odgrywaj¹ organizacje pozarz¹dowe. Potrafi¹ one efektywnie dzia³aæ tam, gdzie pañstwo 
poprzez swoje instytucje i organy nie dociera. Jest to rzesza wspania³ych ludzi                                    
- spo³eczników, których sensem ¿ycia jest s³u¿ba drugiemu cz³owiekowi. Zas³uguj¹ oni                    
na szczególne docenienie i wsparcie, które gwarantowaæ bêd¹ moje propozycje 
wzmocnienia roli i pozycji organizacji pozarz¹dowych, jakie przed³o¿ê w prezydenckich 
inicjatywach ustawodawczych. 

POWSZECHNE WYBORY: RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH, 
PROKURATORA GENERALNEGO, KRAJOWEJ RADY S¥DOWNICTWA

SENAT IZB¥ SAMORZ¥DOW¥

5. SILNE SAMORZ¥DY I NIEZALE¯NE ORGANIZACJE 
POZARZ¥DOWE
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NOWA USTAWA O DOCHODACH SAMORZ¥DÓW 

USTAWA METROPOLITALNA

ODLICZENIA VAT DLA SAMORZ¥DÓW REALIZUJ¥CYCH INWESTYCJE

OBNI¯KA VAT NA SPRZÊT PO¯ARNICZY

STABILNE FINANSOWANIE DLA ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH 

Wobec ostatnich zmian w systemie podatkowym, jeszcze bardziej uwypukli³                       
siê problem niewystarczaj¹cych œrodków jakimi dysponuj¹ samorz¹dy na realizacjê 
coraz wiêkszej iloœci zadañ w³asnych i zleconych. Wszystkie te zmiany rzutuj¹                         
na ograniczenie samorz¹dowych œrodków na kulturê, sport, czy  us³ugi publiczne 
realizowane w gminach, powiatach i województwach. Odp³ywowi pieniêdzy                           
z bud¿etów samorz¹dów nale¿y zapobiegaæ poprzez wydzielenie dla nich 
odpowiedniej czêœci wp³ywów z podatku VAT, które mog³yby zasiliæ podupadaj¹ce 
finanse sektora samorz¹dowego.  

Bêdê aktywnie wspiera³ d¹¿enia du¿ych polskich miast do wprowadzania                                
do ich funkcjonowania Ustaw Metropolitalnych. S¹ one szans¹ na szybszy rozwój                         
i lepsz¹ jakoœæ ¿ycia ich mieszkañców. Obecnie takie rozwi¹zania s¹ dopuszczalne 
jedynie w województwie œl¹skim. Nale¿y rozszerzyæ te mo¿liwoœci tak¿e na inne miasta 
wojewódzkie, które zg³aszaj¹ chêæ zawi¹zania takich zwi¹zków. Pozwala to na szybszy 
rozwój regionu, wiêksz¹ integracjê skupionych w nim gmin poprzez m.in. wspólne 
planowanie inwestycji, lepsze wykorzystywanie funduszy unijnych czy sprawniejsz¹ 
organizacjê transportu i komunikacji. 

Jako Prezydent RP bêdê wspiera³  polskie samorz¹dy i dba³ o nadawanie im nowych 
impulsów rozwojowych, dlatego z³o¿ê projekt ustawy daj¹cy mo¿liwoœæ zwolnienia                    
z VAT dla samorz¹dów realizuj¹cych inwestycje publiczne w strategicznych dla polityki 
pañstwa obszarach. Œrodki zaoszczêdzone w ten sposób przez samorz¹dy bêd¹ 
przeznaczone na inwestycje w obszarze budowania infrastruktury spo³ecznej                           
i ochronie zdrowia.

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

Polski sektor organizacji pozarz¹dowych potrzebuje silnego impulsu rozwojowego                                           
i uniezale¿nienia siê od konkursów grantowych ustawiaj¹cych NGO-sy w pozycji 
klienta w³adzy. Odpowiedzi¹ na te potrzeby bêdzie prezydencki projekt ustawy 
zwiêkszaj¹cy z 1 do 2 procent kwotê podatku dochodowego, któr¹ bêdzie mo¿na 
przekazaæ na wskazan¹ organizacjê po¿ytku publicznego. 

24



Zagwarantuje równie¿, obowi¹zkow¹ reprezentacjê przedstawicieli organizacji 
pozarz¹dowych w komisjach samorz¹dowych przyznaj¹cych granty, których zadaniem 
bêdzie zapewnienie transparentnoœci rozstrzygniêæ finansowych.

Obecnie organizacje pozarz¹dowe z terenów wiejskich musz¹ rywalizowaæ o wsparcie 
finansowe z wieloma innymi, co czêsto powoduje brak œrodków i utratê potencja³u 
rozwojowego wsi. Odpowiedzi¹ na te potrzeby bêdzie prezydencki projekt ustawy 
zapewniaj¹cy specjalne granty dedykowane pozarz¹dowym organizacjom,                           
które z uwagi na swoje umiejscowienie na terenach wiejskich maj¹ utrudniony dostêp  
do œrodków publicznych. Chodzi tu przede wszystkim o zespo³y folklorystyczne,                  
Ko³a Gospodyñ Wiejskich i Ludowe Zespo³y Sportowe, a tak¿e inne organizacje, 
których rola w aktywizacji spo³ecznoœci lokalnych i popularyzowaniu kultury ludowej 
jest nie do przecenienia. 

So³tys jest funkcjonariuszem publicznym dzia³aj¹cym w imieniu pañstwa i samorz¹du 
gminy najbli¿ej ludzi, dlatego te¿, moim zdaniem, powinien byæ wynagradzany,                        
tak jak ka¿dy pracownik administracji  samorz¹dowej. Proponujê równie¿ wzmocnienie 
roli so³ectw poprzez umo¿liwienie im, tak jak organizacjom po¿ytku publicznego,  
pozyskiwania (poza bud¿etem gminy) œrodków na wykonywanie planowanych zadañ. 
Projekt ustawy, przewiduj¹cy powy¿sze rozwi¹zania, który z³o¿ê jako prezydenck¹ 
inicjatywê ustawodawcz¹, bêdzie zak³ada³ tak¿e mo¿liwoœæ przekazania 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych na rzecz so³ectwa w³aœciwego ze wzglêdu                           
na miejsce zamieszkania podatnika.

Wieœ to nie tylko rolnictwo, to przede wszystkim wyj¹tkowa przestrzeñ do ¿ycia,                        
w której znajduje siê wielkie bogactwo kulturowe. Zadaniem pañstwa jest dbanie                      
o rozwój lokalnej tradycji. Pomo¿e w tym mój  program budowy i remontów wiejskich 
œwietlic. Dziêki temu dzia³aniu zostan¹ stworzone wyj¹tkowe miejsca do spotkañ                          
i pracy Kó³ Gospodyñ Wiejskich, lokalnych grup dzia³ania, zespo³ów muzycznych                      
czy rad so³eckich. 

Obowi¹zkiem pañstwa jest zapewnienie dzieciom i m³odzie¿y wykszta³cenia 
gwarantuj¹cego dobre perspektywy ¿yciowe i daj¹cego szansê na równy start                                
na rynku pracy, nie tylko polskim, ale te¿  europejskim. Obecny system nie odpowiada tym 
potrzebom, a najwiêkszym jego wrogiem jest niestabilne finansowanie.                                     
Dlatego zaproponujê „Prezydencki Pakt dla Edukacji”, który powsta³ w dialogu                           
z organizacjami zawodowymi nauczycieli, samorz¹dowcami i uczniami. Jego  podstaw¹                  
jest wprowadzenie stabilnego finansowania oœwiaty poprzez pe³n¹ subwencjê oœwiatow¹ 
dla samorz¹dów, pokrywaj¹c¹ wszystkie potrzeby p³acowe nauczycieli.

WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH NA TERENACH WIEJSKICH 

WZMOCNIENIE ROLI SO£TYSÓW I RAD SO£ECKICH 

REYMONTÓWKI W KA¯DEJ WSI 

6. DOBRA EDUKACJA - LEPSZY START 
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Proponowane przeze mnie zmiany nie bêd¹ mia³y jednak na celu dokonania kolejnej 
rewolucji w szko³ach: przywracania gimnazjów czy innych ramowych zmian jeœli chodzi             
o podzia³ na szko³y podstawowe i œrednie. Uwa¿am, ¿e nale¿y skupiæ siê na ewolucyjnym 
udoskonalaniu systemu, jak to czyni Finlandia od prawie 40-tu lat, tj. wprowadzaniu 
stopniowo drobnych zmian w postaci nowych przedmiotów, czy zadbania o równe szanse 
dla wszystkich uczniów niezale¿nie od pochodzenia czy statusu materialnego.

Samorz¹dy maj¹ obecnie wielkie problemy ze sfinansowaniem wielu zadañ, nie tylko 
w³asnych, ale te¿ zleconych. Przyk³adem jest subwencja oœwiatowa,                                    
która nie wystarcza na pokrycie w ca³oœci zapotrzebowania na wyp³aty pensji  
nauczycieli.  Pañstwo powinno przej¹æ ca³¹ odpowiedzialnoœæ za  wyp³acanie pensji dla 
nauczycieli, dziêki czemu samorz¹dy nie bêd¹ musia³y w to anga¿owaæ w³asnych 
pieniêdzy, które bêdzie mo¿na  przeznaczyæ  na inne wa¿ne cele, w tym te zwi¹zane                                                
z zajêciami pozalekcyjnymi i sportem dla dzieci i m³odzie¿y. 

Presti¿ zawodu nauczyciela musi zostaæ odbudowany, dlatego m.in. œrednia p³aca 
nauczyciela na etacie musi równaæ siê œredniej p³acy w gospodarce. Spowoduje to 
zwiêkszenie atrakcyjnoœci zawodu nauczyciela. W obecnym systemie pañstwo                       
nie zapewnia te¿ finansowania  szkoleñ i kursów – musi siê to zmieniæ, poniewa¿                     
nie mo¿na wymagaæ od nauczycieli ci¹g³ego doskonalenia zawodowego                                   
bez przeznaczania œrodków na ten cel.

Od pewnego czasu zmagamy siê z odp³ywem absolwentów naszych szkó³ wy¿szych           
do innych krajów, gdzie proponowane im s¹ lepsze warunki finansowe za wykonywan¹ 
przez nich pracê. Wspólny rynek pracy UE to wielki przywilej, jednak nie mo¿na 
dopuœciæ, aby kszta³c¹cy siê w polskim systemie specjaliœci wyje¿d¿ali zaraz po studiach 
za granicê i zasilali inne gospodarki. Szczególnie szkodliwe s¹ ubytki specjalistów                    
w s³u¿bie zdrowia, kierunkach in¿ynieryjnych czy bran¿y IT. 

Studentów tych nale¿y zachêciæ do podjêcia deklaracji o pracy w Polsce przynajmniej 
przez okres 10 lat po studiach. Pos³u¿y temu Prezydencki Fundusz Stypendialny,                   
który zagwarantuje ka¿demu studentowi, który podejmie takie zobowi¹zanie, 
stypendium w wysokoœci 1000 z³ przez ca³y okres studiów. Œrodki na ten cel                       
bêd¹ przekazywa³y spó³ki skarbu pañstwa z wypracowywanych przez siebie zysków. 
Stypendium takie pozostanie bezzwrotne, pod warunkiem wype³nienia deklaracji 
poprzez wykonywanie pracy w Polsce lub dla podmiotu polskiego, przynajmniej                     
przez 10  z 15 lat przypadaj¹cych po zakoñczeniu studiów.

PE£NA SUBWENCJA OŒWIATOWA 

P£ACE I ODBUDOWANIE PRESTI¯U ZAWODU NAUCZYCIELA 

PREZYDENCKI FUNDUSZ STYPENDIALNY 
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OGRANICZENIE LICZEBNOŒCI KLAS I POSI£EK DLA KA¯DEGO UCZNIA 

ANGIELSKI OD PIERWSZEJ KLASY I NOWE PRZEDMIOTY NAUCZANIA 

7. LIKWIDACJA BARIER DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

POWSZECHNY SAMORZ¥D GOSPODARCZY 

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

Niestety wci¹¿ wielu polskich uczniów nie tylko przychodzi do szko³y g³odna,                      
ale te¿ wychodzi z niej bez posi³ku. Ka¿dy uczeñ powinien otrzymywaæ dwudaniowy 
posi³ek w szkole, niezale¿nie od statusu maj¹tkowego ich rodziców.

Znajomoœæ jêzyków obcych to klucz do mo¿liwoœci oferowanych przez wspó³czesny 
œwiat. Dlatego konieczne jest minimum 5 godzin nauki jêzyka angielskiego  w tygodniu, 
ju¿ od pierwszej klasy szko³y podstawowej. Nale¿y równie¿ rozszerzyæ ofertê 
edukacyjn¹ szkó³ o nowe obowi¹zkowe przedmioty nauczania: podstawy ekonomii 
oraz wiedzê o ekologii i zdrowym trybie ¿ycia, w tym o od¿ywianiu siê.

Polscy przedsiêbiorcy i ich firmy to wspania³y kapita³, dziêki któremu tak dobrze rozwija                   
siê nasza gospodarka. Nie by³oby nowych programów socjalnych, wzrostu wp³ywów                     
do bud¿etu i zwi¹zanych z tym inwestycji gdyby nie ich ciê¿ka praca w budowaniu krok                      
po kroku - od podstaw, zrêbów polskiej gospodarki wolnorynkowej w przeci¹gu ostatnich 
trzydziestu lat. Pañstwo powinno zadbaæ o tê grupê aktywnych Polaków szczególnie 
troskliwie.

Tymczasem mno¿¹ siê kolejne bariery, utrudnienia i dodatkowe obci¹¿enia finansowe. 
Prezydent RP powinien byæ ambasadorem rozwoju polskiej przedsiêbiorczoœci,                      
nie tylko za granic¹, ale tak¿e w kraju, tak aby ich osi¹gniêcia zosta³y odpowiednio 
docenione, a kolejne ustawy u³atwia³y prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej,                            
a nie utrudnia³y. Krokiem w tym kierunku bêd¹ rozwi¹zania, jakie przedstawiê                          
w ramach inicjatywy ustawodawczej, które realnie polepsz¹ warunki prowadzenia 
dzia³alnoœci gospodarczej dla naszych przedsiêbiorców. 

Jestem zwolennikiem przywrócenia Powszechnego Samorz¹du Gospodarczego                    
w Polsce. Instytucja ta funkcjonowa³a w naszej przestrzeni prawnej przed II wojn¹ 
œwiatow¹, i jak wskazuje wielu przedsiêbiorców, powinna zostaæ reaktywowana. 
Pozwoli to poprawiæ efektywnoœæ dzia³ania przedsiêbiorstw, pomo¿e ustanowiæ 
sprawne s¹downictwo gospodarcze oraz przyczyni siê do rozwoju szkolnictwa 
zawodowego. Projekt stosownej ustawy reaktywuj¹cej Powszechny Samorz¹d 
Gospodarczy z³o¿ê jako prezydenck¹ inicjatywê ustawodawcz¹. 
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DOBROWOLNY ZUS DLA PRZEDSIÊBIORCY 

OGRANICZENIE BIUROKRACJI

ZMIANY W PRAWIE DOTYCZ¥CYM DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ 

Wysoki i stale rosn¹cy ZUS jest czêsto barier¹ dla podejmowania dzia³alnoœci 
gospodarczej. Dlatego zaproponujê wprowadzenie Programu Dobrowolny ZUS                       
dla Przedsiêbiorców. Samozatrudniony bêdzie móg³ zdecydowaæ, czy chce op³acaæ 
ZUS, czy z tego rezygnuje, ponosz¹c konsekwencje nieop³acania sk³adki. 
Proponowane przeze mnie rozwi¹zanie jest szans¹, ¿e wiêcej osób zdecyduje siê                    
na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej, co zwiêkszy wp³ywy do bud¿etu                              
z podatków, a tak¿e zwiêkszy iloœæ pieniêdzy w systemie ochrony zdrowia.                         

Ponadto wprowadzenie takiej mo¿liwoœci zapobiegnie likwidowaniu dzia³alnoœci 
gospodarczej przez osoby, które nie maj¹ wysokich przychodów i nie wytrzymuj¹ 
p³acenia sk³adek na ZUS. Dotyczy to w szczególnoœci w³aœcicieli ma³ych sklepów, 
aptek, warzywniaków, kwiaciarni, zak³adów fryzjerskich, warsztatów, zak³adów 
rzemieœlniczych - w gestii osób je prowadz¹cych nale¿y pozostawiæ, czy chc¹ p³aciæ 
ca³y ZUS, czy jedynie sk³adkê zdrowotn¹.  

Podczas rozmów z polskimi przedsiêbiorcami, bardzo czêstym problemem 
podnoszonym przez nich jest kwestia nieustaj¹cych kontroli ze strony ró¿nych 
urzêdów pañstwowych. Uniemo¿liwia to normalne funkcjonowanie firm,                                
nie wspominaj¹c ju¿ o ich rozwoju. Dlatego nale¿y wprowadziæ limit kontroli firmy 
przez poszczególne instytucje pañstwowe na poziomie jednej kontroli na rok. 

Podobnie  jeœli chodzi o coraz bardziej rozbudowany obowi¹zek sprawozdawczoœci. 
Nie mo¿e byæ tak, ¿e przedsiêbiorca ca³¹ energiê potrzebn¹ na prowadzenie i rozwój 
firmy zu¿ywa na ci¹g³e kontrole  i niezliczone sprawozdania.

Kolejnym z utrapieñ polskich przedsiêbiorców jest ogrom nag³ych  zmian w prawie 
dotycz¹cym dzia³alnoœci gospodarczej. Obecna w³adza potrafi uchwalaæ ustawy nawet 
w jedn¹ dobê, a potem niejednokrotnie kilkanaœcie razy nowelizowaæ te z³e                                    
i przygotowane w poœpiechu przepisy. 

Szkodzi to gospodarce, gdy¿ stwarza niepewnoœæ co do ci¹g³oœci poszczególnych 
rozwi¹zañ prawnych. Rozwój firm  natomiast, to dalekosiê¿ne planowanie,                                
o które bardzo trudno w naszej rzeczywistoœci legislacyjnej. Jako Prezydent RP                     
z³o¿ê projekt ustawy, zgodnie z którym ka¿da taka zmiana ustawowa, bêdzie wymaga³a                               
tzw. „rz¹dowej œcie¿ki legislacyjnej” z pe³n¹ gam¹ konsultacji spo³ecznych,                                   
w tym przede wszystkim zaopiniowania jej przez Radê Dialogu Spo³ecznego.
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50 000 Z£ DOTACJI NA START 

Dziœ m³odzi, rozpoczynaj¹cy dzia³alnoœæ przedsiêbiorcy korzystaj¹ z dotacji z Urzêdu 
Pracy, która wynosi oko³o 20 000 z³. Dla wielu to zbyt niska kwota, gdy¿ koszty 
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, szczególnie dla ma³ych firm stale rosn¹.                           

¯eby podtrzymaæ trend rozwojowy nowych firm zak³adanych przez m³odych ludzi,        
jako Prezydent RP z³o¿ê projekt ustawy, w którym zaproponujê podniesienie                     
kwoty bezzwrotnej dotacji na rozpoczêcie dzia³alnoœci i stworzenie miejsca pracy                             
do 50 000 z³.
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V. MOJE ZOBOWI¥ZANIE

Sprawuj¹c Urz¹d Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej:

1. BÊDÊ PRZESTRZEGA£ KONSTYTUCJI,

2. BÊDÊ PREZYDENTEM DIALOGU, KTÓRY SZANUJE WSZYSTKICH
     I NA NOWO PO£¥CZY POLAKÓW,

3. DOPROWADZÊ DO NAPRAWY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA 
    W POLSCE,

4. ZAGWARANTUJÊ SPRAWNY I APOLITYCZNY WYMIAR
    SPRAWIEDLIWOŒCI,

5. WPROWADZÊ PAKIET OBYWATELSKI PAW£A KUKIZA

6. ZADBAM O GODNE ̄ YCIE SENIORÓW 
    - WPROWADZÊ EMERYTURÊ BEZ PODATKU,

7. BÊDÊ GWARANTEM SILNEJ I BEZPIECZNEJ POLSKI DBAJ¥CEJ O SWOJ¥  
    KULTURÊ I DUMNEJ Z HISTORII,

8. ZADBAM O BEZPIECZEÑSTWO POLSKICH RODZIN I DOBR¥   
    PRZYSZ£OŒÆ KOLEJNYCH POKOLEÑ,

9. ZADBAM O ZIELON¥ PRZYSZ£OŒÆ POLSKI: ROZWÓJ WSI, ZDROW¥    
    ̄ YWNOŒÆ I CZYSTE ŒRODOWISKO,

10. ZLIKWIDUJÊ BARIERY DLA POLSKIEJ PRZEDSIÊBIORCZOŒCI.
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