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RZECZPOSPOLITA
SAMORZĄDOWA
W 100-lecie polskiej niepodległości
wspólnie zdecydujemy o przyszłości naszych
małych ojczyzn. My, ludowcy pamiętamy, że marzenie o wolnej, samorządnej
Rzeczpospolitej pozwoliło naszemu Narodowi
przetrwać najtrudniejsze czasy. Nawet pod
obcymi zaborami zdołaliśmy zachować
naszą narodową tożsamość. Nie byłoby to
możliwe bez silnych wspólnot regionalnych
i lokalnych – bez Kół Gospodyń Wiejskich,
bez Ochotniczych Straży Pożarnych. Bez ich
determinacji i wierności polskości nie byłoby
niepodległej Polski.
Siła ludowców nie bierze się z wielkich pieniędzy, bo ich nie mamy. Nie popierają nas
celebryci, nie jesteśmy pupilkami mediów.
Mamy jednak coś innego, czego nie ma żadna
inne partia polityczna w Polsce. Za nami od
ponad 127 lat stoją te same wartości – braterstwo, solidarność i sprawiedliwość. To z nich
czerpiemy siłę do codziennej ciężkiej pracy dla
naszych małych ojczyzn, tak jak robili to nasi
bohaterowie – Wincenty Witos, Maciej Rataj,
Stanisław Mikołajczyk.

Mamy głębokie przekonanie, że nie da się
wybierać złych ludzi i wierzyć, że oni dokonają
dobrej zmiany. Polacy chcą samorządowców,
którzy będą tworzyć lepsze warunki do życia w naszych małych ojczyznach – dla polskich rodzin, dla młodych i dla seniorów, dla
rolnikówi przedsiębiorców, dla nauczycieli,
lekarzy i pielęgniarek. Dla wszystkich, nie dla
wybranych. Nie w Warszawie – tam już żyje
się całkiem nieźle – ale w polskich miasteczkach i wsiach. W naszych małych ojczyznach.
Oddajemy w Państwa ręce nasz program
„Rzeczpospolitej Samorządowej”. Rzeczpospolitej, w której decyzje zapadają jak najbliżej mieszkańców i podejmowane są wspólnie
z nimi przez dobrych gospodarzy. Nasze propozycje przedstawiamy szczegółowo i bardzo
konkretnie. Pragniemy w ten sposób zaprosić
do dyskusji nad naszym programem nie tylko
samych ludowców i naszych sympatyków, lecz
wszystkich, którym na sercu leży dobro małych
ojczyzn. Wszystkich, którzy – tak jak my – wierzą w Rzeczpospolitą Samorządową.

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego

RZECZPOSPOLITA SAMORZĄDOWA
CEL 1. Przywrócenie prawdziwej samorządności

Odejście od państwa scentralizowanego i restytucja samorządności terytorialnej
jest najlepszą z reform podjętych po roku 1989. Czas na kolejny krok! Zwiększymy
wpływ wspólnot regionalnych i lokalnych na rozwój naszych małych ojczyzn.
gospodarz w regionie
/ Jeden
Przejmowanie przez władzę centralną kompetencji i finansów samorządów

prowadzi do ograniczenia aktywności obywatelskiej i zmniejszenia wpływu wspólnot regionalnych i lokalnych na rozwój małych ojczyzn.
Gospodarzem regionu powinien być samorząd wojewódzki, współpracujący
z samorządem powiatowym i gminnym. Urzędy wojewódzkie jako organy
władzy państwowej powinny odpowiadać wyłącznie za sprawy bezpieczeństwa.

Izbą Samorządową
/ Senat
Przekształcenie Senatu w Izbę

Samorządową jako reprezentanta samorządu
terytorialnego, gospodarczego, zawodowego i organizacji pozarządowych. Nowa Izba
pełniłaby rolę stabilizatora sytuacji politycznej, rozładowując napięcia między administracją rządową, a środowiskami samorządowymi. Wzmocniłoby to pozycję samorządu w
relacjach z administracją rządową. Środowiska samorządowe i organizacje pozarządowe
uzyskałyby wpływ na bieg spraw w państwie, włączając Polaków w nurt życia państwowego. Senatorowie pełniliby swoją funkcję społecznie.

rolę sołtysów, rad sołeckich i osiedlowych
/ Wzmocnimy
Przekażemy mieszkańcom większą odpowiedzialność za rozwój naszych

małych ojczyzn. Zwiększymy kompetencje rad sołeckich i sołtysów, a także rad osiedli i ich przewodniczących. Zapewnimy im bezpośredni wpływ
na zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Sołtys i wspierająca go rada sołecka
– jak również rada osiedla i jej przewodniczący – staną się rzeczywistymi gospodarzami na swoim terenie.

administracji publicznej
/ Dekoncentracja
Obecnie niemal cała administracja publiczna koncentruje się w Warszawie,
co powoduje pogłębianie nierówności między poszczególnymi regionami
a stolicą. Dekoncentracja administracji publicznej, czyli rozproszenie
państwowych instytucji w różnych miastach, da regionom dodatkowy impuls
do rozwoju. Wzmocni nie tylko same ośrodki, ale także otaczające je obszary.

powiatów do Konstytucji
/ Wpisanie
Rozdział VII Konstytucji reguluje

zasady funkcjonowania samorządu
terytorialnego w Polsce. Podstawową jednostką – jak głosi ustawa zasadnicza
– jest gmina. Dopuszcza jednak istnienie innych szczebli władz regionalnych.
Taką instytucją są powiaty. Od reformy administracji publicznej w 1998 r. stały
się one jedną z najważniejszych jednostek władz lokalnych. Dlatego ludowcy
proponują wpisanie powiatów do Konstytucji.

CEL
Zablokowanie postępującej centralizacji władzy w państwie oraz zwiększenie
wpływu mieszkańców na decyzje podejmowane w ich najbliższym otoczeniu.

RZECZPOSPOLITA SAMORZĄDOWA
CEL 2. Samorządy przyjazne rodzinom

Samorządy mają tworzyć najlepsze warunki do życia dla polskich rodzin. Dawać im
poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, wspierać w trudnych momentach, zachęcać do
aktywności. Rozwiązywać realne problemy. Tak to zrobimy:
Darmowa komunikacja dla dzieci
/ Do
darmowej komunikacji publicznej

uprawnione będą wszystkie dzieci
uczęszczające do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i średnich. Na
takie rozwiązanie już zdecydowała się część największych miast. Naszym
celem jest bezpłatna komunikacja publiczna dla wszystkich dzieci, niezależenie
od dochodu ich rodziców. Nie tylko w metropoliach, ale we wszystkich
polskich miastach, miasteczkach i wsiach.

żłobki i kluby malucha
/ Bezpłatne
Wszyscy rodzice powinni mieć wybór, czy po urodzeniu dziecka chcą zostać
w domu czy wrócić do pracy. W pierwszym roku życia dziecka to proste, bo
wprowadziliśmy roczne urlopy rodzicielskie. A co później? Pierwszym krokiem
powinno być potrojenie liczby żłobków i klubów dziecięcych. Tak zrobimy.
To jednak nie wystarczy. Musimy sprawić, żeby placówki stały się dostępne
dla wszystkich rodziców. Dlatego zagwarantujemy polskim rodzinom
35 godzin tygodniowo darmowej opieki żłobkowej.

dla Rodziny
/ Godzina
Polacy należą do najwięcej pracujących narodów na świecie. Najbardziej uderza

to w najmłodsze dzieci, bo rodzice mają dla nich coraz mniej czasu.
Zmienimy to! Skrócimy o godzinę czas pracy rodzicom dzieci do 10. roku
życia. Taką możliwość mają już dziś matki karmiące maluchy w pierwszych
latach życia. Rozszerzymy ją również na rodziców, którzy odwożą dzieciaki
do przedszkola czy do szkoły. Zyskają na tym wszyscy – najmłodsi, rodzice
i ich pracodawcy.

& T@ta
/ M@ma
Umożliwimy matkom

i ojcom łączenie pracy z opieką nad dzieckiem
w pierwszych latach życia dziecka. Prawnie zagwarantujemy pracę na pół
etatu po urlopie rodzicielskim przez 24 miesięce. Przez ten czas otrzymywać
będą dodatkowo 1 tys. zł miesięcznie niezależnie od formy zatrudnienia.

rodziców z opłat parkingowych
/ Zwolnienie
Postój w strefach płatnego parkowania powinien być darmowy dla rodzin
z dziećmi. Nie może być tak, że rodzice odwożący dzieci do żłobków,
przedszkoli czy szkół muszą każdego dnia płacić za 5-minutowy postój przed
placówką. Naszym celem jest także ułatwienie życia rodzinom z mniejszych
miejscowości, które przyjeżdżają do dużych miast załatwić sprawy urzędowe.
Nie ma żadnego powodu, by ponosili w związku z tym dodatkowe koszty.

CEL
Stworzenie polskim rodzinom najlepszych warunków do życia tu w Polsce.
Tak, aby to tutaj Polacy chcieli żyć i pracować, a nie na emigracji.

RZECZPOSPOLITA SAMORZĄDOWA
CEL 3. Samorządy przyjazne młodym

Młodzi Polacy muszą mieć nie tylko poczucie, że w lokalnych wspólnotach decyzje
nie zapadają ponad ich głowami, ale przede wszystkim, że władze samorządowe
dokładają starań, by polityka najlepiej odpowiadała na oczekiwania młodzieży.
dla Młodych
/ Praca
Z programu skorzystają absolwenci szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych

i wyższych, którzy nie ukończyli 30 lat. Otrzymają dwuletnią gwarancję
zatrudnienia na umowie o pracę. Pozwoli im to pokonać najtrudniejszą barierę w wejściu na rynek pracy, jaką jest brak doświadczenia zawodowego.
Co ważne, sami wybiorą pracodawcę, który zgodzi się ich zatrudnić. W pracy
zdobędą praktyczne umiejętności, których nie nauczyłaby ich żadna szkoła.

za złotówkę dla młodych rodzin
/ Ziemia
Wiemy, jak ważne dla młodych małżeństw

jest posiadanie własnego
miejsca na ziemi. Własnego, nie wynajmowanego. Pomożemy polskim rodzinom
zrealizować to marzenie. Dla wszystkich rodzin, które chcą osiedlić się poza
miastem przygotowaliśmy program „Ziemia dla młodych”. Dzięki niemu
osoby do 35. roku życia będą mogły nabywać za symboliczną złotówkę
działkę budowlaną z zasobów państwowych. Wraz z działką uzyskają
pozwolenie na budowę i plan domu energooszczędnego.

mieszkania na wynajem
/ Tanie
Programy mieszkaniowe finansowane przez rząd skupiają się na największych
aglomeracjach, zupełnie pomijając średniej wielkości i najmniejsze
miejscowości. Szansę na wynajem taniego lokum powinni mieć również
pozostali mieszkańcy, których nie stać na zakup mieszkania lub nie chcą brać
kredytu hipotecznego. Z myślą o nich nasi samorządowcy wprowadzą
program „Tanie mieszkania na wynajem”.

na umowie o pracę w zamówieniach samorządowych
/ Zatrudnienie
Mimo wprowadzenia wielu obostrzeń prawnych, wciąż wielu młodych Polaków
nie ma szans po zakończeniu nauki na zatrudnienie w oparciu o umowę
o pracę. Zmuszeni są pracować na umowach śmieciowych bez prawa do urlopu
czy chorobowego. Administracja publiczna powinna dać dobry przykład
pracodawcom wprowadzając obowiązek dla kontrahentów w zamówieniach
publicznych zatrudniania pracowników wyłącznie na umowie o pracę.

Młodych w gminach, powiatach i województwach
/ Rady
Obligatoryjne tworzenie Rad Młodych na wszystkich szczeblach samorządu:

gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Ich zadaniem będzie promowanie
inicjatyw młodzieżowych, konsultowanie decyzji władz samorządowych,
kreowanie działań sprzyjających młodzieży i wyrażanie opinii w kluczowych
sprawach dla młodych mieszkańców.

CEL
Powstrzymanie wyjazdów młodych Polaków do pracy za granicę
oraz zachęcenie ich do zakładania rodzin w swoich małych ojczyznach.

RZECZPOSPOLITA SAMORZĄDOWA
CEL 4. Samorządy przyjazne seniorom

Szybkie starzenie się polskiego społeczeństwa staje się jednym z kluczowych wyzwań,
przed którym staną w następnej kadencji samorządy. Wymaga to od samorządowców
znacznie większej wrażliwości na postulaty środowiska osób starszych.
Emerytura bez podatku
/ Seniorzy
w czasie całego

okresu aktywności zawodowej opłacali podatki
i składki ubezpieczeniowe. Niemoralnym jest ponowne pobieranie od nich
danin. Dla zapewnienia seniorom godnych warunków życia zwolnimy
emerytury z podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie
społeczne. Umożliwi to wzrost emerytur o około 25%, co w istotny sposób poprawi sytuację materialną seniorów.

Karta Seniora
/ Samorządowa
Wprowadzimy Samorządową

Kartę Seniora dla wszystkich osób, które
osiągnęły ustawowy wiek emerytalny. Upoważniać ona będzie seniorów
do darmowego korzystania z transportu publicznego oraz wszystkich
samorządowych placówek kulturalnych i sportowych, bezpłatnego
i uprzywilejowanego używania miejsc parkingowych w strefach płatnego
parkowania. Jej posiadacze zostaną zwolnieni ze wszystkich podatków
pobieranych przez samorządy każdego szczebla.

seniora w każdej gminie
/ Dom
W jednym miejscu stworzymy

przestrzeń dla seniorów do spotkań
towarzyskich, warsztatów kulinarnych, działalności społecznej, budowania
więzi międzypokoleniowych. Także do opieki terapeutycznej i rehabilitacji. Domy seniora odpowiedzą na wszystkie te potrzeby. Zagwarantujemy
profesjonalną opiekę – fizjoterapeuty, pielęgniarki, ratownika medycznego,
psychologa – przez 8 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu.

teleopieki geriatrycznej
/ System
Samorządy wprowadzą powszechny system teleopieki dla osób starszych,
który pozwoli wydłużyć okres samodzielności seniorów we własnym domu
i uelastyczni sprawowanie opieki przez ich rodziny. Z oferty będzie mogła
skorzystać każda osoba, która osiągnęła ustawowy wiek emerytalny.

Seniorów w gminach, powiatach i województwach
/ Rady
Samorządy kształtując politykę regionalną nie mogą

sobie pozwolić
na rezygnację z doświadczenia osób starszych. Dlatego proponujemy
obowiązkowe tworzenie Rad Seniorów na wszystkich szczeblach samorządu: gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim. Rady miałyby charakter
konsultacyjny, doradczy i inicjujący działania, ze szczególnym naciskiem
na realizację polityki senioralnej. Pozwoli to pobudzić aktywność obywatelską
osób starszych w społeczności lokalnej.

CEL
Uwzględnienie postulatów seniorów w polityce regionalnej oraz aktywne
włączenie osób starszych w życie lokalnych wspólnot.

RZECZPOSPOLITA SAMORZĄDOWA
CEL 5. Polska wieś ostoją samorządności

Polska wieś zmieniła się w ciągu ostatnich lat nie do poznania, głównie dzięki
staraniom samorządów. Wieś to nie tylko rolnictwo, ale także nasza kultura i tradycja.
Sprawimy, że stanie się ona jeszcze lepszym miejscem do życia.
dla młodych rolników
/ Ziemia
Część gospodarstw rolnych, zwłaszcza

małych o powierzchni do 10 ha
albo prowadzona jest przez rolników w podeszłym wieku, nie posiadających
następców, albo grunty odłogują z uwagi na brak zainteresowania właścicieli ich
zagospodarowaniem. Ziemia, wykupiona przez Agencję Nieruchomości
Rolnych, będzie wydzierżawiana młodym rolnikom po obniżonych stawkach.
Poprzedni właściciele gruntów, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego
uzyskają prawo do emerytury pomostowej.

Targ w każdym mieście powiatowym
/ Zielony
Rolnicy muszą mieć godne miejsce do tego, aby sprzedawać swoje produkty.

Bez dyktatu sieci handlowych. Mieszkańcy zaś powinni mieć szeroki dostęp
do zdrowej żywności pochodzącej bezpośrednio od producenta. Proponujemy
stworzenie Zielonych Targów w każdym mieście powiatowym. Dzięki temu rolnicy będą mogli sprzedawać to, co wytworzą bez zbędnych pośredników, nie
uiszczając opłaty za korzystanie ze stoisk.

Regionalne Programy Rolne
/ UE:
Jednym z fundamentów sukcesu

polskich samorządów są środki unijne
z Polityki Spójności. To samorządowcy na poziomie regionów decydują, jak
je najlepiej wykorzystać. Tak samo powinno być z II filarem Wspólnej Polityki Rolnej
– Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. To samorządowcy winni decydować
o sposobach finansowania polskiego rolnictwa, bo to oni najlepiej wiedzą, jakie
gospodarstwa na ich terenie mają potrzeby rozwojowe.

w służbie rolnictwu
/ Drony
Chcemy rozwijać i umacniać markę polskiej żywności na świecie. Możemy konkurować

na światowych rynkach dzięki lepszym metodom produkcji i zwiększaniu wydajności.
Chcemy, by praca rolników była łatwiejsza. Dlatego uruchomimy program
wykorzystania dronów rolniczych, które pomogą monitorować plony, reagować
w sytuacjach kryzysowych, a przede wszystkim uproszczą pracę rolników.

dopłat do paliwa rolniczego
/ Podwyżka
Obecnie zwrot akcyzy za paliwo zużyte do produkcji rolnej przeliczane jest

do jednego hektara użytkowego. Przy hodowli zużycie paliwa jest znacznie
wyższe. Przykładowo w produkcji mleka – nawet trzykrotnie wyższe niż przy
uprawie zbóż. Zwiększymy wysokość dopłat do paliwa rolniczego
wprowadzając jako przelicznik DJP (dużą jednostkę przeliczeniową) zwierząt
utrzymywanych w gospodarstwie.

CEL
Polska wieś stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem do życia,
a rolnicy zyskają znacznie lepsze warunki do rozwoju swoich gospodarstw.

RZECZPOSPOLITA SAMORZĄDOWA
CEL 6. Samorządy przyjazne przedsiębiorcom

Polscy przedsiębiorcy już raz dokonali niemożliwego pokonując największy kryzys
gospodarczy w historii. Dzisiaj przychodzi czas na kolejny krok! Naszym celem jest
stworzenie w samorządach najlepszego miejsca do prowadzenia biznesu w Europie.
Samorządowe Huby Technologiczne
/ Polskie
startupy potrzebują nowego impulsu do rozwoju. Z powodu łatwego

dostępu do finansowania i do infrastruktury biznesowej koncentrują swoją
działalność w największych miastach, zupełnie nie wykorzystując potencjału
drzemiącego w dawnych miastach wojewódzkich. Powstanie Samorządowych
Hubów Technologicznych pozwoli startupom na rozwinięcie skrzydeł, zaś
średniej wielkości miastom na przyciągnięcie do siebie nowych inicjatyw.

bez ZUS
/ Start
Polska innowacyjność

jest znana na całym świecie. Potencjał naszych
przedsiębiorców wciąż hamują jednak wysokie koszty otwarcia firmy. Chodzi
tutaj szczególnie o ZUS. Składki na ubezpieczenie społeczne opłaca się od
pierwszego miesiąca działalności niezależnie od tego, czy firma generuje
przychody. Zmienimy to! Nowi przedsiębiorcy zapłacą pierwszą składkę
dopiero w miesiącu, w którym osiągną dochód – co najmniej 3 tys. zł netto. Do
tego czasu koszty ubezpieczenia pokryje budżet państwa.

000 zł dotacji na start
/ 50
Rozwój startupów blokują nie tylko wysokie koszty pracy, ale głównie brak

źródeł finansowania. Przy obecnym, szybkim tempie rozwoju, dobre
pomysły nie mogą czekać. Dziś przedsiębiorcy korzystają z dotacji na założenie
działalności gospodarczej z Urzędu Pracy. Wynoszą one 20 tys. zł. Dla wielu
branż to zbyt niska kwota. Dlatego proponujemy podniesienie kwoty bezzwrotnej dotacji do 50 tys. zł.

opłacane przez ZUS
/ Chorobowe
Zmiany muszą objąć również finansowanie zwolnień lekarskich pracowników.

Obecne przepisy potrójnie obciążają pracodawcę. Płaci ubezpieczenie,
traci pracownika i zysk z jego pracy oraz wypłaca pensje. Chcemy, aby to
ZUS przejął obowiązek opłacania wynagrodzenia pracownika przebywającego
na zwolnieniu lekarskim. Poczynając już od pierwszego dnia choroby. Nowe
przepisy obejmą mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

CIT dla małych i średnich firm
/ 0%
Duże firmy nie posiadają monopolu na innowacje. Nowatorskie pomysły rodzą

się w mniejszych firmach. Naszym celem jest uwolnienie tej energii, by mogły
nawiązać równorzędną rywalizację z zagraniczną konkurencją. Mikro i małe
przedsiębiorstwa zwolnimy z podatku CIT. Z gwarancją wyrównania powstałych
strat przez budżet państwa dla samorządów.

CEL
Uwolnienie potencjału małych i średnich firm, by łatwiej było im rywalizować
z zagraniczną konkurencją. Nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce.

RZECZPOSPOLITA SAMORZĄDOWA
CEL 7. Samorządy przyjazne środowisku

Środowisko naturalne jest naszym wielkim dziedzictwem narodowym. Dlatego
ekologia i rozwój zielonej energii stanowi jeden z najważniejszych priorytetów
samorządowców PSL.
odnawialnych źródeł energii
/ Rozwój
Odnawialne źródła energii to przyszłość

energetyki. Wiemy o tym dobrze,
dlatego stawiamy na zieloną energię. Podstawą bezpieczeństwa
energetycznego Polski powinien być miks energetyczny. Naszym celem
jest zapewnienie do 2035 r. niezależności energetycznej przy 50% udziale
energii pochodzącej z OZE. Dzięki temu ceny prądu spadną, a zatrudnienie
na obszarach wiejskich wzrośnie o 100 tysięcy nowych miejsc pracy.
W tym celu przywrócimy stałe taryfy za produkcję energii odnawialnej
i obniżymy podatek VAT z obecnych 23% do 8% na rozwiązania
wykorzystujące OZE.

elektrociepłowni
/ Rozwój
Najbardziej korzystnym

rozwiązaniem dla gospodarstw domowych
jest podłączenie do sieci cieplnej. Dla rodzin oznacza to niski koszt
użytkowania. By zachęcić mieszkańców do skorzystania z tej możliwości
należy wprowadzić 2-letnie dopłaty do rachunków za ogrzewanie
po rezygnacji z przestarzałych technologicznie pieców.

transport publiczny
/ Elektryczny
Rozwój ekologicznej komunikacji

publicznej przyczyni się do poprawy
jakości powietrza nie tylko w dużych ośrodkach miejskich, ale także w
mniejszych miejscowościach, które obecnie nie mogą pozwolić sobie na
ekoinwestycje. Samorządowcom należy pomóc w zdobyciu wkładu własnego
na dofinansowanie z UE. Środki pochodzić będą z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

sieci tras rowerowych
/ Rozbudowa
Polskie miasta dysponują już całkiem rozległą siecią tras rowerowych, wciąż

nie tworzą one jednak spójnej sieci w pełni pozwalającej wykorzystać rower
jako codzienny i całoroczny środek transportu. Kolejnym krokiem powinno być
łączenie istniejących tras zarówno w ujęciu regionalnym, jak i ponadregionalnym.

fotowoltaiczne na budynkach publicznych
/ Panele
Montaż paneli na budynkach publicznych poprawi efektywność

energetyczną
dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Chodzi m.in. o budynki
urzędów, ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie, urzędów
pracy, a także szkół, muzeów, galerii czy pływalni. Nie tylko pozwoli to na
ograniczenie kosztów ich funkcjonowania, ale przede wszystkim będzie miało
pozytywny wpływ na środowisko.

CEL
Zdrowi mieszkańcy, czyste powietrze, tani prąd, energooszczędna
administracja.

RZECZPOSPOLITA SAMORZĄDOWA
CEL 8. Samorządy wolne od smogu

Każdego roku smog zabija 48 tys. Polaków. Przez zanieczyszczone powietrze Polska
traci 102 mld dolarów rocznie. Nie możemy sobie na to pozwolić. Przy bierności władz
centralnych, odpowiedzialność za wygranie ze smogiem muszą wziąć samorządowcy.
Wymiana starych pieców
/ Nowoczesne
piece spełniające najwyższe normy są̨

bardzo drogie. Wiele polskich rodzin samodzielnie nie udźwignie takiego obciążenia. Państwo ma obowiązek je w tym wspomóc. Dofinansowanie do zakupu pieców powinno wynosić do 75% kosztów, a po spełnieniu kryterium dochodowego 100% kosztów.
To inwestycja w zdrowie Polaków, która się̨ zwróci.

do ogrzewania
/ Dofinansowanie
Wymiana przestarzałych technologicznie pieców to pierwszy krok. Główną

barierą dla wielu rodzin pozostaną wysokie koszty rachunków za ogrzewanie. Dlatego konieczne jest wprowadzenie co najmniej 2-letniego okresu
przejściowego, w którym państwo dofinansuje koszty ogrzewania. Warunkiem
otrzymania dopłat będzie spełnienie kryterium dochodowego.

norm dla pieców
/ Wprowadzenie
Każdego roku w polskich domach

przybywa 140 tys. przestarzałych
technologicznie pieców i kotłów. To one są przyczyną zanieczyszczenia
powietrza. Jeśli mamy wygrać ze smogiem, musimy zakazać instalacji pieców
i kotłów, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa. Bez tego nie uda się
ograniczyć niskiej emisji.

wież antysmogowych
/ Budowa
Nie wystarczy przeciwdziałać zanieczyszczaniu

powietrza, należy również
oczyszczać już zanieczyszczone. Pomóc w tym może budowa wież antysmogowych. Jak to działa? Wieża pochłania zanieczyszczenia znajdujące się w atmosferze, oczyszcza ją, a następnie wydziela czyste powietrze.

maski antysmogowe
/ Darmowe
Nie wolno nam bagatelizować

negatywnego wpływu smogu na zdrowie
najmłodszych.
Darmowe
maseczki
antysmogowe,
dystrybuowane
za pośrednictwem szkół w najbardziej zanieczyszczonych regionach, pozwolą
choć częściowo zniwelować szkodliwy efekt smogu na zdrowie dzieci.

stacji pomiarowych czystości powietrza
/ Rozbudowa
Wciąż mamy zbyt mało informacji na temat stanu powietrza w Polsce. Wiele

miejsc nie jest objętych żadną kontrolą. Zanieczyszczenie pyłem PM10 bada
jedynie 226 stacji pomiarowych, a PM2,5 zaledwie 91. Taka liczba punktów nie
gwarantuje rzetelnego i wiarygodnego źródła informacji dla wielu części kraju.
Konieczna jest budowa nowych stacji oraz inwestycje w mobilne urządzenia pomiarowe.

CEL
Trwałe wyeliminowanie smogu z naszego najbliższego otoczenia, tak aby
ostatni rok kadencji samorządu minął bez alertów antysmogowych.

RZECZPOSPOLITA SAMORZĄDOWA
CEL 9. Szkoła równych szans

Oświata nie potrzebuje rewolucji. Sama likwidacja gimnazjów nie podniesie poziomu
nauczania w polskich szkołach. Jedynie prawdziwy skok jakościowy pozwoli naszym
dzieciom stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata. Oto, jak chcemy to zrobić.
liczebności klas
/ Ograniczenie
Przeludnione klasy stają się prawdziwą zmorą polskich szkół. Mimo wysoko

wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, taki system uniemożliwia zapewnienie edukacji na odpowiednio wysokim poziomie. Rozwiązaniem jest propozycja
ograniczenia liczby uczniów w klasie do maksymalnie 20 osób. W pierwszym
etapie liczebność klas spadnie do 25 osób w 2019 roku. Docelowy pułap osiągniemy w 2022 roku.

posiłek dla każdego ucznia
/ Ciepły
Polscy uczniowie należą do najzdolniejszych

w Europie. Motywacja
i pracowitość to jednak nie wszystko. Musimy zapewnić im komfortowe
warunki nauki. Obecnie wielu uczniów nie tylko przychodzi głodna
do szkoły, ale i bez posiłku z niej wychodzi. Tak dalej być nie może!
Zagwarantujemy uczniom przynajmniej jeden ciepły posiłek w szkole. Niezależnie od statusu majątkowego ich rodziców. Niech żadne dziecko nie
będzie w szkole głodne.

od pierwszej klasy
/ Angielski
Współczesny świat oferuje coraz więcej możliwości dla młodych Polaków.

Kluczem do ich wykorzystania jest często dobra znajomość języków obcych. Pokazują to również realia rynku pracy. Dlatego zadbamy o dobry start
młodych w dorosłość. Proponujemy zapewnienie uczniom minimum
5 godzin nauki języka angielskiego w tygodniu już od pierwszej klasy szkoły
podstawowej.

system szkół zawodowych
/ Dualny
Zawodówka – to powinno brzmieć

dumnie. I tak będzie. Szkoły zawodowe staną się prawdziwą kuźnią przyszłych specjalistów. Nowy system
kształcenia współtworzyć będziemy wspólnie z przedsiębiorcami. Oprzemy
program nauki na ich doświadczeniach oraz potrzebach rynku pracy. Zajęcia
w szkołach zawodowych to jednak nie tylko nauka. Kształcenie odbywać się
będzie w systemie dualnym: 2 dni nauki i 3 dni płatnych zajęć praktycznych.

/ iTornister
Czas powiedzieć „stop” niszczeniu szans rozwoju dla dzieci z małych ośrodków.

One mają prawo mieć takie same szanse na godne życie i dobre zarobki jak ich
rówieśnicy w wielkich miastach. Uruchomimy program iTornister na który złoży się
tablet z internetem i wszystkimi niezbędnymi podręcznikami dla każdego dziecka
na wsi i w małych miejscowościach.

CEL
Jakościowy skok polskiego szkolnictwa, który umożliwi naszym dzieciom
równorzędną konkurencję z ich zagranicznymi koleżankami i kolegami.

RZECZPOSPOLITA SAMORZĄDOWA
CEL 10. Zdrowie pod ochroną samorządów

Zdrowie i ludzkie życie jest najwyższą wartością. Obowiązkiem państwa jest dbanie o
nie. Każdy obywatel powinien mieć dostęp do bezpłatnej opieki lekarskiej, w tym stomatologicznej, na jak najwyższym poziomie.
opieka stomatologiczna dla dzieci
/ Darmowa
Próchnicę ma 85 proc. polskich dwunastolatków. Jest to jeden z najwyższych

wskaźników w Europie. Tym groźniejszy dla młodych Polaków, że próchnica
prowadzi również do innych chorób. Bez regularnych przeglądów stomatologicznych, współpracy dentysty z pediatrą, edukacji i – kluczowe – bezpłatnej
opieki stomatologicznej nie pokonamy tego problemu. Dlatego ludowcy
wprowadzą darmowego dentystę dla wszystkich dzieci do 18. roku życia.
Pozwoli to wykształcić nawyk dbania o zęby, odciąży finansowo rodziców
oraz pomoże w wyrównywaniu szans mieszkańców mniejszych miejscowości.

wojewódzkie w jednym ręku
/ Szpitale
Organem założycielskim wszystkich szpitali w każdym z województw powinien

być minister zdrowia. Samorządy miałyby możliwość przejmowania prowadzenia
szpitali jako zadania powierzonego w drodze porozumienia. Minister zdrowia
nie mógłby odmówić przekazania szpitala samorządowi. Wraz z przekazaniem
zadania minister zdrowia byłby zobowiązany do zapewnienia środków niezbędnych
do utrzymania obiektów szpitalnych i ich wyposażenia w sprzęt medyczny.
Środki NFZ powinny być przeznaczone wyłącznie na finansowanie świadczeń
zdrowotnych. Taki system zapobiegałby przerzucaniu na samorządy i dyrekcje
szpitali skutków decyzji finansowych podejmowanych na poziomie rządowym.

Opieka farmaceutyczna
/ Farmaceuci
od zawsze służyli poradą w zakresie leków i podstawowej opieki

zdrowotnej. Pozwala im na to gruntowna wiedza zdobyta podczas wymagających studiów. W ostatnich latach etos tego zawodu jednak podupadł. Zawód
farmaceuty coraz bardziej ograniczał się do roli pracownika apteki. Zmieńmy
to. Dzięki większemu zaangażowaniu w system opieki nad pacjentem uda nam
się odciążyć lekarzy i zmniejszyć kolejki przed gabinetami. Nie ucierpi przy tym
jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo pacjentów.

zdrowotna
/ Turystyka
Wiedza i profesjonalizm

polskich lekarzy oraz placówek medycznych
są cenione na całym świecie. Polska w szybkim tempie staje się ważnym
ośrodkiem dla światowej turystyki medycznej. Może być jeszcze lepiej!
Mamy realną szansę objęcia pozycji lidera turystyki zdrowotnej wśród państw
Europy Środkowej. Na naszą korzyść wpływają konkurencyjność i wysoki
poziom usług. Ułatwmy jednostkom wykorzystanie tego potencjału.

CEL
Poprawa jakości i dostępności do publicznej służby zdrowia dla wszystkich
Polaków niezależnie od ich dochodu i miejsca zamieszkania.

RZECZPOSPOLITA SAMORZĄDOWA
CEL 11. Samorządy przyjazne kulturze

Samorządy to nie tylko prężnie rozwijająca się infrastruktura, nowe miejsca pracy
i inwestycje. To przede wszystkim przestrzeń do życia, która wypełnia nasz wolny czas.
Dlatego stawiamy także na rozwój kultury i dbanie o infrastrukturę sportową.
– wiejskie świetlice
/ Reymontówki
Wieś to nie tylko rolnictwo, to przede wszystkim wyjątkowa przestrzeń do

życia, w której znajduje się wielkie bogactwo kulturowe. Zadaniem samorządów
jest dbanie o rozwój lokalnej tradycji. Pomoże w tym program budowy
i remontów wiejskich świetlic. Dzięki temu działaniu stworzymy wyjątkowe
miejsce do spotkań i pracy dla Kół Gospodyń Wiejskich, lokalnych grup
działania, zespołów muzycznych czy rad sołeckich.

dla Kół Gospodyń Wiejskich i Ludowych Zespołów Sportowych
/ Granty
Proponujemy specjalne granty dla Kół Gospodyń Wiejskich i Ludowych

Zespołów Sportowych. Organizacje te będą mogły starać się o dedykowaną
pomoc finansową w wysokości 10 tysięcy złotych, specjalnie dla nich.
Obecnie, muszą rywalizować o wsparcie finansowe z wieloma innymi
organizacjami, co powoduje brak środków i utratę potencjału kulturowego wsi.

orkiestr i zespołów ludowych
/ Wsparcie
Orkiestry, zespoły muzyczne oraz zespoły regionalne stale dbają o podtrzymanie

tradycji i rozwój kulturalny wsi. Wielokrotnie to one są wizytówkami
swoich małych ojczyzn. Dlatego stworzymy specjalny fundusz wsparcia
dla tych organizacji, w celu zakupu nowych instrumentów i strojów
czy dofinansowania wyjazdów. Dzięki temu organizacje będą mogły się
dynamicznie rozwijać i jeszcze lepiej promować kulturę ludową.

za rogiem
/ Kino
Kino za rogiem jest nowoczesną propozycją zaspokojenia potrzeb kulturowych społeczności lokalnej. Proponujemy stworzenie w gminach i miastach
powiatowych sieci małych, kameralnych sal kinowych. Będzie w nich można
obok filmów, obejrzeć relacje z wydarzeń sportowych i kulturalnych. Nie chcemy, aby sztuka kinowa stała się rozrywką wielkomiejską a stała się sztuką
dla każdego.

obok Orlików
/ Orły
Budowa orlików okazała się strzałem w dziesiątkę. Dzięki temu tysiące

polskich dzieci uzyskało dostęp do profesjonalnej infrastruktury
piłkarskiej. Teraz czas, aby jeszcze rozwinąć tę ofertę. Zbudujemy Orły, czyli kompleksy lekkoatletyczne wokół boisk. Żadna dyscyplina sportowa nie
może być pomijana, a mieszkańcy lokalnych społeczności muszą mieć możliwości do rozwijania swoich pasji.

CEL
Poszerzenie oferty kulturalnej w gminach i małych miasteczkach, promocja
kultury ludowej oraz dalszy rozwój infrastruktury sportowej na wsiach.

RZECZPOSPOLITA SAMORZĄDOWA

CEL 12. Wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych
Każdego dnia 700 tys. strażaków ochotników nieustannie dba o bezpieczeństwo
Polek i Polaków oraz animuje działania sportowo-oświatowo-kulturalne w naszych
małych ojczyznach. Wesprzyjmy ich w tej służbie.
VAT na sprzęt pożarniczy
/ Obniżka
Każda jednostka OSP, aby skutecznie mogła dbać o bezpieczeństwo lokalnych

społeczności, musi mieć odpowiedni sprzęt. Obecnie stawka podatku VAT
na sprzęt pożarniczy wynosi 23% To błąd! Stanowi to znaczny wydatek
dla samorządów nie tylko przy zakupie drobnego sprzętu ratowniczego,
ale szczególnie przy zakupie samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Proponujemy powrót do 8% stawki VAT na sprzęt pożarniczy.

Finansowanie sprzętu i umundurowania
/ Potrzeby
zazwyczaj przekraczają możliwości

finansowe jednostek OSP.
Wynika to z wysokich kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu
oraz mundurów pożarniczych – zarówno dla strażaków ochotników,
jak i przedstawicieli młodzieżowych drużyn pożarniczych. Dlatego
proponujemy powrót do obowiązującego wcześniej systemu wsparcia,
uwzględniającego podmiotowość Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
we wspieraniu jednostek ochotniczych straży pożarnych.

– budowa i remont
/ Remizy
Utworzymy ogólnopolski samorządowy program budowy nowych i remontów
istniejących już remiz strażackich, ze szczególnym uwzględnieniem części
operacyjno-technicznej. Strażacy ochotnicy muszą mieć odpowiednio
przygotowane miejsce do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego
oraz spotkań organizacyjnych. Dzięki temu remizy staną się znów centrum
życia kulturalnego i obywatelskiego wsi.

z podatku zbiórek na OSP
/ Zwolnienie
Dzięki staraniom ludowców Sejm przyjał ustawę o zbiórkach publicznych,
która zniosła obowiązek występowania o zgodę na organizację zbiórek
przez OSP oraz zniosła opłatę skarbową. Chcemy pójść jeszcze dalej
i całkowicie zwolnić z podatku zbiórki i darowizny na OSP. Środki te są
bowiem wydawane przez strażaków ochotników na poprawę funkcjonowania
jednostek, a co za tym idzie, poprawiają nasze bezpieczeństwo.

lekarskie OSP opłacane z NFZ
/ Badania
Każdy strażak ochotnik, biorący udział

w akcjach ratowniczych, musi
posiadać badania lekarskie wystawione przez specjalistę. Badania muszą
być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lata. Koszty badań pokrywają
samorządy gminne. Proponujemy inny mechanizm, odciążający gminy. To NFZ
powinien wziąć na siebie koszty opłacania badań lekarskich strażaków.

CEL
Poprawa bezpieczeństwa naszych małych ojczyzn. Wsparcie dla strażaków
ochotników to nie koszt, to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców.

RZECZPOSPOLITA SAMORZĄDOWA
CEL 13. Zrównoważony rozwój infrastruktury

Nowoczesna infrastruktura to podstawa dobrze funkcjonującego samorządu.
Jej rozwoju nie pozwolimy ograniczyć do największych aglomeracji. To mniejsze
miejscowości najbardziej potrzebują dziś inwestycji infrastrukturalnych.
i remont dróg lokalnych
/ Budowa
Dobre drogi lokalne z chodnikami, ścieżkami rowerowymi i parkingami
w gminach i w miastach nie tylko ułatwiają komunikację, ale podnoszą
także nasze bezpieczeństwo. Uruchomimy specjalny program budżetowego
wsparcia dla gmin i powiatów w budowie dróg lokalnych. Będzie to jeden
z naszych głównych priorytetów samorządowych.

samorządowy
/ Bilet
Koleje regionalne już teraz funkcjonują bardzo dobrze. Nowoczesny tabor,

sprawna obsługa i niskie ceny dowodzą, że samorządy lepiej radzą sobie
z inwestycjami niż urzędy centralne. Już teraz z kolei samorządowych
w skali kraju korzysta ok. 140 milionów pasażerów rocznie. W celu
usprawnienia transportu i udogodnienia podróży proponujemy
wprowadzenie wspólnego kolejowego biletu samorządowego. Dzięki niemu
będzie można podróżować wszystkimi liniami samorządowymi, we wszystkich
województwach.

połączeń autobusowych
/ Przywrócenie
Krok po kroku likwidowane są kolejne połączenia autobusowe. Dotyka to

szczególnie wsi i mniejszych miejscowości, choć dla wielu mieszkańców
oznacza całkowite odcięcie od większych miast, urzędów, dostępu do kultury
i sportu. Nasi samorządowcy, we współpracy z prywatnymi przewoźnikami,
odbudują siatkę połączeń autobusowych, szczególnie na obszarach, gdzie nie
mogą ich zastąpić linie kolejowe.

w największych miastach i aglomeracjach
/ Metro
Polskie miasta cały czas się rozrastają. Zwiększa się liczba mieszkańców,

powiększa się ich powierzchnia oraz łączą się w aglomeracje. Mieszkańcy oczekują od włodarzy miast coraz sprawniejszej komunikacji i szybszej
możliwości dotarcia do pracy, szkoły czy sieci handlowej. Postulujemy
dofinansowanie największych miast Polski i aglomeracji powyżej miliona
mieszkańców w przygotowaniu planu metra oraz jego wybudowaniu.

/ Sekundniki
Proponujemy

zainstalowanie sekundników na skrzyżowaniach głównych
arterii miast, gdzie funkcjonuje sygnalizacja stałoczasowa oraz w miejscach
o ruchu wahadłowym. Przykłady innych miast takich jak Budapeszt pokazują,
że zainstalowanie sekundników poprawia płynność ruchu. Sekundniki można
zastosować również przy przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych.

CEL
Umożliwienie mieszkańcom korzystania z taniej, bezpiecznej i wygodnej
komunikacji samorządowej.

RZECZPOSPOLITA SAMORZĄDOWA
CEL 14. Mocne finanse samorządowe

Chcemy Polski zdecentralizowanej, gdzie decyzje podejmuje się najbliżej mieszkańców.
Za zwiększaniem kompetencji, musi iść również gwarancja finansowania lokalnych
wspólnot. Stabilność finansowa samorządów jest gwarantem zrównoważonego rozwoju.
Wpływy z VAT także dla samorządów
/ Władze
centralne przerzucają na samorządy

kolejne zadania, ale nie
zabezpieczają środków na ich realizację. Czas skończyć z tymi praktykami. Samorządy każdego szczebla: gminny, powiatowy i wojewódzki będą
partycypować także we wpływach z podatku VAT. Przekazywanie zaledwie
1% tych środków, pozwoli zwiększyć budżet samorządów o 6,5 mld zł rocznie.
Przyczyni się to do przyśpieszenia inwestycji i rozwoju naszych małych ojczyzn.

ekologiczna
/ Subwencja
Wprowadzimy rekompensaty dla gmin, które mają 50% swojego obszaru

w programie „Natura 2000”. Jako jeden ze składników subwencji ogólnej wprowadzimy wskaźnik ekologiczny rekompensujący gminom ubytek
dochodów związany z ograniczeniami wynikającymi z posiadania na swoim terenie obszarów chronionego.

usług samorządowych
/ Standaryzacja
Ustanowimy standaryzację usług publicznych wykonywanych przez jednostki

samorządu terytorialnego jako obiektywną podstawę obliczenia kosztów ich
świadczenia. Poprawi to dostępność oraz jakość usług oferowanych przez samorządy.

finansowanie płac nauczycieli
/ Centralne
Kolejne reformy szkolnictwa wprowadzają nowe zadania dla samorządów,

przy braku zwiększenia finansowania. Dlatego proponujemy finansowanie pensji nauczycieli z budżetu centralnego. Pozostałe zadania oświatowe
pozostaną finansowane przez samorządy.

wpływu regulacji na samorządy
/ Ocena
Proponujemy wprowadzenie specjalnej oceny wpływu regulacji na jednostki

samorządu terytorialnego. Wiele aktów prawnych wpływa na funkcjonowanie oraz finanse samorządów. Podstawową zasadą powinno być odpowiednie
zapobieganie negatywnym skutkom, dlatego już na etapie przygotowywania
aktów prawnych powinna powstać kompletna analiza ich wpływu na samorządy.

zadania z gwarancją finansowania
/ Nowe
Zagwarantujemy, aby każde przesunięcie

kompetencji na samorządy,
przekazywanie im zadań i wykonanie ich, wiązało się z pokryciem 100 proc.
ich kosztów przez władzę centralną. Odpowiedni zapis w ustawie zabezpieczy
wykonanie tych zadań oraz sprawi, że finanse jednostek samorządu terytorialnego nie
zostaną zachwiane.

CEL
Finansowe zabezpieczenie inwestycji w regionach oraz wprowadzenie
jasnego podziału kompetencji między władzą centralną a samorządami.

