


d kilku tygodni ca³a Polska i ca³y œwiat walczy z niewidzialnym wrogiem                            
- koronawirusem.  Niestety w czasie kiedy setki naszych rodaków umieraj¹,      Otysi¹ce choruj¹, a miliony martwi¹ siê o swoje ¿ycie, zdrowie i pracê, dla obecnej 

w³adzy licz¹ siê tylko wybory. Chc¹ przez kolejnych 5 lat kontrolowaæ wszystko                                
i wszystkich, mieæ swojego prezydenta, który akceptuje rz¹dy autorytarne jednej formacji.                               
To nieprzyzwoite. 
 

Licz¹, ¿e inni kandydaci zejd¹ im z drogi. Po to, by nadal, bez ¿adnych hamulców 
sprawowaæ niekontrolowan¹ w³adzê nad niemal wszystkim obszarami ¿ycia publicznego, 
demonstracyjne lekcewa¿yæ obowi¹zuj¹ce w Polsce prawo, w tym Konstytucjê, prowadziæ 
szkodliwe spory z Uni¹ Europejsk¹ i obsadzaæ spó³ki skarbu pañstwa swoimi nominatami. 
Polski nie staæ na zmarnowanie kolejnych 5 lat.
 
 Dlatego jasno deklarujê, ¿e wezmê udzia³ w wyborach prezydenckich.                             
Polski nie wolno oddaæ walkowerem tym, którzy interes partyjny maj¹ ponad zdrowie, 
bezpieczeñstwo i pomyœlnoœæ Polaków.
 
Czas przywróciæ wspólnotê, realnie walczyæ z koronawirusem. Dlatego nie poddam siê                         
i bêdê walczy³ o urz¹d prezydenta. O wygran¹ z Andrzejem Dud¹. 

Jako doœwiadczony polityk wiem, ¿e dziœ bardzo potrzebny nam jest konkretny plan                      
- co dalej. I ja taki mam: 

? Bêdê zawsze mówi³ Wam prawdê. Dlatego zobowi¹zuje siê, ¿e jako prezydent bêdê         
   co roku wyg³asza³ orêdzie o stanie pañstwa. 
? Bêdê szanowa³ nade wszystko obywateli i prawo. Nie mo¿e byæ tak ¿e w³adza wydaje  
   nakazy i rozkazy, a potem sama bezceremonialnie je ignoruje. 
? Bêdê dba³ o ochronê zdrowia. Ka¿dy Polak ma prawo do szybkiego leczenia, a pracownicy  
   ochrony zdrowia do godnego wynagrodzenia.
? Bêdê s³ucha³ przedsiêbiorców i pracowników, tak by zadbaæ o ka¿de miejsce pracy                             
   i odbudowê polskiej gospodarki.
? Bêdê dba³ o polskie rodziny, by jak najszybciej wróci³y do normalnego ¿ycia, edukacji                   
   i mog³y godnie ¿yæ – dlatego utrzymam wszystkie programy spo³eczne.

Gdy z³o siê szerzy, tym bardziej trzeba walczyæ o dobro. Ja siê nie poddam.                
Wierzê, ¿e razem wygramy tê walkê! B¹dŸcie zdrowi. 



I. NOWY PAKT DLA ZDROWIA

PREMIA DLA BOHATERA

ODMRO¯ENIE OCHRONY ZDROWIA

Walka z epidemi¹ koronawirusa w Polsce uwypukli³a problemy, z jakimi zmaga siê 
polska s³u¿ba zdrowia. W zwi¹zku z tym, trzeba podj¹æ pilne dzia³ania maj¹ce na celu 
naprawê tych obszarów ochrony zdrowia, które nie funkcjonuj¹ jak nale¿y. Ca³y ten proces 
musi byæ podzielony na dzia³ania, które musimy podj¹æ natychmiast, maj¹ce na celu 
skuteczn¹ walkê z korona wirusem, oraz te d³ugofalowe, zmierzaj¹ce do systemowego  
poprawienia efektywnoœci leczenia  w Polsce.

Dlatego, 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 uzdrowienia systemu ochrony 
zdrowia. Prezydent RP musi byæ tego gwarantem. 

Konieczne jest natychmiastowe podniesienie pensji pracowników s³u¿by 
zdrowia oraz pracowników pomocy spo³ecznej – wspó³czesnych bohaterów,                   
którzy swoj¹ ciê¿k¹ prac¹, w tych szczególnie trudnych warunkach, chroni¹ nasze ¿ycie                        
i zdrowie. Walcz¹ oni o nasze bezpieczeñstwo zdrowotne i mo¿liwoœæ stabilnego 
funkcjonowania gospodarki. Bez ich trudu i ogromu poœwiêcenia nie mo¿liwe by³oby 
opanowanie pandemii, a skutki zdrowotne oraz skutki dla gospodarki by³yby 
katastrofalne. To oni broni¹ nas przed koronawirusem. Nie staæ nas na oszczêdzanie               
na ich pensjach!

Dlatego na czas trwania stanu zagro¿enia epidemi¹ i stanu epidemii,                                    
ka¿dy z pracowników ochrony zdrowia oraz pomocy spo³ecznej powinien                    
otrzymaæ „Premiê dla Bohatera” w kwocie 1500 z³. Taki projekt ustawy musi byæ 
przyjêty natychmiast. Pieni¹dze powinny zostaæ wyp³acone z wyrównaniem                               
od  marca 2020 r.

Konieczne jest równie¿ jak najszybsze przywrócenie pe³nego dzia³ania opieki 
medycznej - ambulatoryjnej i szpitalnej w najczêstszych problemach zdrowotnych 
Polaków -  w tym w  chorobach uk³adu kr¹¿enia i nowotworowych. Musimy d¹¿yæ                 
do pilnego przywrócenia normalnego dzia³ania diagnostyki, w tym tomografii                            
i rezonansu, mammografii i USG, a tak¿e badañ uk³adu kr¹¿enia - bez szybkich             
dzia³añ w tym zakresie doprowadzimy do zwiêkszonej umieralnoœci na te schorzenia.  
Niezbêdne jest  tak¿e jak najszybsze przywrócenie pe³nej pomocy medycznej dla kobiet 
w ci¹¿y, a tak¿e porodów rodzinnych, które s¹ tak wa¿ne dla poczucia bezpieczeñstwa 
zdrowotnego kobiet i dzieci. 

PILNE:
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Kolejnym etapem bêdzie stopniowe przywracanie normalnej  pracy przychodni 
specjalistycznych dla dzieci i m³odzie¿y oraz gabinetów stomatologicznych                                  
i  rehabilitacyjnych.

Warunkiem niezbêdnym do wprowadzenia wszystkich tych kroków jest 
oczywiœcie podejmowanie ich w œcis³ym  poszanowaniu standardów 
epidemiologicznych maj¹c na uwadze przede wszystkim bezpieczeñstwo pacjentów               
i personelu medycznego. 

KOLEJNE KROKI:

Produkcja maseczki chirurgicznej w XXI wieku nie powinna byæ wyzwaniem,                  
z którym nie poradzi sobie polskie pañstwo. Produkcje przy³bic ca³kowicie przejêli                   
w czasie pandemii wolontariusze i polscy przedsiêbiorcy wykorzystuj¹c druk 3D. 
Uzale¿nienie od  chiñskiej produkcji leków, maseczek i respiratorów sparali¿owa³o 
system ochrony zdrowia w Polsce w czasie pandemii. Odbudowa krajowej produkcji 
leków i wyrobów medycznych to koniecznoœæ dla zapewnienia bezpieczeñstwa 
zdrowotnego obywateli. 

Leczenie pacjenta w sytuacji braku œrodków ochrony indywidualnej, koniecznoœæ  
zapewnienia ubezpieczenia od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków w pracy, 
obni¿enie wysokoœci wynagrodzenia w czasie kwarantanny, brak dodatków 
epidemiologicznych za prace w warunkach wysoce zakaŸnych – to tylko niektóre                       
z problemów z bezpieczeñstwem i ochron¹ w pracy pracowników medycznych.                    
Nie bêdzie bezpieczeñstwa pacjentów, bez zapewnienia bezpiecznych warunków 
medykom. W jednym akcie prawnym rangi ustawowej zagwarantujemy najwa¿niejsze 
prawa medyków do pracy w bezpiecznych warunkach. 

W czasie pandemii zobaczyliœmy, ¿e praca w wielu miejscach to dla medyka                
nie tylko obci¹¿enie psychiczne i fizyczne, ale tak¿e czynnik ryzyka w przenoszeniu 
chorób zakaŸnych pomiêdzy placówkami medycznymi. Dziêki realnemu wzrostowi p³ac 
personelu medycznego musimy zatrzymaæ zjawisko wieloetatowoœci. Godne zarobki                 
w jednym miejscu bez koniecznoœci ciê¿kiej pracy w wielu miejscach to jedno                                
z najwa¿niejszych wyzwañ dla ochrony zdrowia.  

Ostatnie dni pokaza³y, ¿e odpowiedzialnoœæ za sektor opieki spo³ecznej,                                  
a w szczególnoœci domy pomocy spo³ecznej zosta³a bardzo rozmyta w systemie. 
Ministerstwo rodziny zamiast zdobyæ œrodki bud¿etowe na maseczki i kombinezony             
dla pracowników DPS-ów zachêca³o obywateli, ¿eby sami prowadzili zbiórki na ten cel. 

ROZWÓJ KRAJOWEGO RYNKU LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH

USTAWA O BEZPIECZEÑSTWIE ZAWODOWYM PRACOWNIKÓW 
OCHRONY ZDROWIA I OGRANICZENIE ZJAWISKA WIELOETATOWOŒCI

USTAWA O BEZPIECZEÑSTWIE PENSJONARIUSZY 
I PRACOWNIKÓW OŒRODKÓW OPIEKI D£UGOTERMINOWEJ 
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W domach pomocy spo³ecznej brakuje wytycznych, standardów organizacyjnych,                   
a personel jest traktowany jako pracownicy medyczni drugiego sortu, którym                          
nie przys³uguj¹ dodatki finansowe nale¿ne pracownikom w szpitalach. 

Doœwiadczenia z pandemii pokazuj¹ jak wysokie ryzyko epidemiologiczne wystêpuje                
w oœrodkach opieki d³ugoterminowej, dlatego gwarantujê stworzenie nowych 
przepisów, które zapewni¹ odpowiednie standardy bezpieczeñstwa dla pensjonariuszy 
oraz pracowników domów opieki spo³ecznej, warsztatów terapii zajêciowej oraz innych 
oœrodków opieki d³ugoterminowej. Stworz¹ one gwarancjê bezpieczeñstwa                           
dla pensjonariuszy i pracowników sektora opieki d³ugoterminowej oraz stabilne 
finansowanie koniecznych podwy¿ek pensji. 

Opieka medyczna w warunkach domowych, jak i teleopieka medyczna,                                                  
w szczególnoœci wzglêdem seniorów staje siê ju¿ nie tylko potrzeb¹, ale koniecznoœci¹. 
Nie tylko w czasie pandemii musimy obni¿yæ liczbê pacjentów osobiœcie  korzystaj¹cych                          
z pomocy medycznej. W tym celu konieczne jest przede wszystkim: 

? uruchomienie linii telefonicznej finansowanej przez NFZ, na której ka¿dy pacjent    
   otrzyma podstawow¹ poradê medyczn¹, a w razie koniecznoœci e-skierowanie,  
   e–receptê, e –zwolnienie, 
? teleporada lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza specjalisty                                             
   czy telerehabilitacja powinny staæ siê standardem finansowanym przez NFZ,                    
   znacz¹co lepiej wycenionym ni¿ tradycyjna porada, aby zachêciæ do przyjmowania                 
   tych rozwi¹zañ przez placówki medyczne, 

? e-recepta, e–zwolnienie, e–skierowanie czy e–zaœwiadczenie musz¹ staæ siê      

   powszechnie stosowanym elementem praktyki dzia³ania s³u¿by zdrowia                                    
   bez koniecznoœci osobistego kontaktu pacjenta z lekarzem.

W Polsce musi powstaæ centralna jednostka naukowa w obszarze chorób 
zakaŸnych wzorowana na paryskim Instytucie Pasteura oraz berliñskim Instytucie              
im. Roberta Kocha. Powinna ona zaj¹æ siê opracowaniem odpowiednich procedur                      
i mechanizmów, które uchroni¹ Polaków przed skutkami podobnych epidemii                             
w przysz³oœci. Naukowcy z takiej instytucji, w oparciu o dowody naukowe,                             
bêd¹ wydawaæ zalecenia dotycz¹ce postêpowania spo³eczeñstwa w trakcie epidemii. 
To tutaj bêd¹ powstawaæ te¿ wzorcowe procedury medyczne dla szpitali, czy domów 
pomocy spo³ecznej, która pozwol¹ zapobiegaæ rozprzestrzenianiu siê chorób 
zakaŸnych.

Przepisy ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej maj¹ ju¿ 35 lat i kompletnie                       
nie przystaj¹ do dzisiejszej rzeczywistoœci. Bezpieczeñstwo Polaków wymaga 
nowoczesnej, odbiurokratyzowanej inspekcji sanitarnej, z dobrze wynagradzanymi 
specjalistami, wyposa¿onymi w nowoczesne zaplecze diagnostyczne. 

ROZWÓJ OPIEKI MEDYCZNEJ W WARUNKACH DOMOWYCH I TELEOPIECE

UTWORZENIE NARODOWEGO INSTYTUTU CHORÓB ZAKA�NYCH 
I REFORMA PAÑSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ
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ZMIANA MODELU FINANSOWANIA ODDZIA£ÓW ZAKA�NYCH

ZWIÊKSZENIE LICZBY LEKARZY ZE SPECJALIZACJ¥ Z CHORÓB ZAKA�NYCH ,
A TAK¯E PIELÊGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH

UTWORZENIE KRAJOWEJ AGENCJI REZERW DLA SZPITALNICTWA

W ostatnich latach zniknê³o wiele oddzia³ów i ³ó¿ek zakaŸnych,                                   
bo ich utrzymanie by³o obci¹¿eniem dla bud¿etu szpitali i samorz¹dów.                                          
W epidemii koronawirusa okaza³o siê jak bardzo brakuje nam ³ó¿ek zakaŸnych.              
Dlatego ich finansowanie jeszcze w tym roku musi siê zmieniæ. NFZ musi finansowaæ              
nie tylko ich bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ, ale tak¿e zapewniæ rycza³towe finansowanie                          
ich gotowoœci do udzielania œwiadczeñ zdrowotnych, tak aby w razie zagro¿eñ 
epidemicznych by³y one gotowe na przyjêcie pacjentów.

Od 2003 roku  choroby zakaŸne nie by³y uznawane  przez ¿adnego z ministrów 
zdrowia za priorytetow¹ dziedzinê medycyny. W konsekwencji zabrak³o zachêt                      
do kszta³cenia siê lekarzy w tej dziedzinie, czego efekty odczuliœmy w czasie pandemii. 
Leczenie chorób zakaŸnych musi natychmiast staæ siê priorytetem kszta³cenia lekarzy, 
pielêgniarek, specjalistów zdrowia publicznego i diagnostów laboratoryjnych. 

Agencja Rezerw Materia³owych nie zda³a egzaminu z odpowiedzialnoœci                     
za zdrowie Polaków oraz zapewnienie ci¹g³oœci pracy placówek medycznych.               
Ochrona zdrowia potrzebuje odrêbnej agencji rezerw z magazynem w ka¿dym                           
z województw, aby szpitalom nigdy nie zabrak³o wyposa¿enia ratuj¹cego ¿ycie                           
i zdrowie. 
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KOLEJNE KROKI: 

Kolejnym krokiem w walce o ochronê polskich przedsiêbiorstw przed skutkami 
kryzysu gospodarczego powinno byæ takie zbudowanie ich pozycji, aby mog³y                             
z powadzeniem konkurowaæ o uczestnictwo w najwa¿niejszych projektach 
gospodarczych polskiego pañstwa i samorz¹dów. W tym celu musimy wprowadziæ 
preferencje przy ubieganiu siê o zamówienia publiczne dla polskich firm. Konieczne s¹ 
zmiany w ustawie, które umo¿liwi¹ skuteczniejsz¹ walkê w  konkursach o zamówienia 
samorz¹dowe i pañstwowe. Dodatkowe punkty za „polsk¹ markê” pozwol¹ 
przynajmniej czêœciowo wyrównaæ dysproporcjê, jaka niestety jest pomiêdzy polskimi,                                    
a zagranicznymi przedsiêbiorcami w poziomie przyznanej pomocy finansowej w dobie 
kryzysu. 

Polscy przedsiêbiorcy bardzo czêsto skar¿¹ siê, ¿e aparat urzêdniczy                              
i administracyjny jest tak skonstruowany, ¿e zamiast poœwiêcaæ czas rozwojowi firm, 
musz¹ go mieæ najwiêcej na walkê z biurokracj¹. Nie zmieni³o siê to znacz¹co,                    
mimo kryzysowej sytuacji w jakiej jest polska gospodarka w dobie pandemii 
koronawirusa. Czas z tym skoñczyæ raz na zawsze! Jeden wniosek – jedna strona                  
i  oœwiadczenia zamiast zaœwiadczeñ - ta zasada powinna byæ regu³¹ przy prowadzeniu 
dzia³alnoœci gospodarczej. Polscy przedsiêbiorcy to uczciwi ludzie, którzy swoj¹ 
zaradnoœci¹ i pracowitoœci¹ budowali mozolnie olbrzymi dziœ potencja³ naszej 
gospodarki. W czasie epidemii i podczas kryzysu gospodarczego nastêpuj¹cego po niej, 
musimy zrobiæ wszystko, aby prowadzenie dzia³alnoœci  gospodarczej by³o  ³atwiejsze,  
a pañstwo w koñcu zaufa³o ludziom, na których pracy i aktywnoœci zbudowana jest 
nasza  si³a gospodarcza i dobrobyt obywateli.

Gospodarcze skutki epidemii koronawirusa pokaza³y dobitnie, i¿ wprowadzenie 
Programu „Dobrowolny ZUS” jest konieczne. Gdyby funkcjonowa³ on w momencie 
rozwoju epidemii uda³oby siê uchroniæ przed likwidacj¹ czy  zawieszeniem dzia³alnoœci 
wiêksz¹ iloœæ firm i samozatrudnionych. G³ównym za³o¿eniem programu jest to,                      
¿e przedsiêbiorca bêdzie móg³ sam zadecydowaæ czy chce op³acaæ sk³adki ZUS-wskie 
czy z tego w danym momencie rezygnuje, ponosz¹c konsekwencje tej decyzji                             
w przysz³oœci.  Przedsiêbiorca to osoba odpowiedzialna, która prowadz¹c w³asn¹ firmê 
musi wykazaæ siê przenikliwoœci¹ i umiejêtnoœci¹ dalekosiê¿nego planowania,                
dlatego powinien mieæ mo¿liwoœæ samodzielnego decydowania o zabezpieczeniu 
finansowym na przysz³oœæ. Dobrowolny ZUS mu to umo¿liwi. 

PUNKTY ZA POLSKÊ

LIKWIDACJA BARIER: JEDEN WNIOSEK – JEDNA STRONA, 
OŒWIADCZENIA ZAMIAST ZAŒWIADCZEÑ

DOBROWOLNY ZUS
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