
Przedstawiamy odpowiedzi na pytania zawarte w przyjętych na 
Krajowej Konwencji SLD w grudniu 2011 r. Tezach do dyskusji 
wewnątrzpartyjnej przed V Kongresem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 
Jednocześnie pragniemy podziękować tym wszystkim, którzy wyrazili swoje 
opinie.    

(załącznik nr 3)

Jaka Polska?

Co należy uczynić, aby zminimalizować koszty społeczne nieuchronnych reform? 
Jaki powinien być ich zakres oraz hierarchia? 

Jedynym znanym i funkcjonującym w Europie systemem zapobiegającym względnemu 
ubożeniu najsłabszych ekonomicznie jest system aktywnego monitorowania rynku 
pracy, z włączeniem mechanizmów zapobiegania bezrobociu (stymulowanie 
zatrudnienia) oraz zadaniowy systemem świadczeń, mający zwłaszcza na celu 
aktywizację podopiecznych. Najwłaściwszą formą zapobiegania wysokim kosztom 
społecznym reform jest przyjęcie i realizacja zasad nowoczesnego państwa 
opiekuńczego.

Do najważniejszych reform z punktu widzenia pracownika należą:
Podwyższenie płacy minimalnej (w perspektywie do średniej unijnej)
Powiązanie nieetatowych form zatrudnienia z systemem emerytalnym, rentowym i opieki 
zdrowotnej, a w perspektywie zniesienie „umów śmieciowych”
Zniesienie dyskryminacji płacowej kobiet (połowa zatrudnionych)
Wprowadzenie systemu zachęt do wydłużenia średniego czasu zatrudnienia, przy pełnej 
dobrowolności przechodzenia na emeryturę w wieku ustawowym
Reforma systemu zatrudnienia absolwentów i pracowników podejmujących pierwszą pracę

Do najważniejszych reform po stronie pracodawcy, należą:
Przejrzysty system podatkowy – obniżenie stawki podatku CIT dla firm do 18 proc.
Stymulujący system ulg podatkowych dla zatrudniania nowych pracowników i rozwijania 
innowacyjnych sfer produkcji
Przekazanie części kompetencji Urzędów Pracy wyspecjalizowanym agencjom, 
prowadzącym i opiekującym się losem zatrudnionego (począwszy od etapu nauczania 
szkolnego). 
Wprowadzenie ułatwień w rozliczeniach podatkowych i obciążeniach biurokratycznych  dla 
mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych

Do najważniejszych reform ogólnospołecznych należą:
1.   Uruchomienie programu rewitalizacji polskich miast i miasteczek.
2.   Realizacja programu wyeliminowania ubóstwa wśród polskich dzieci do 2020 roku. 
3.   Uchwalenie krajowego Programu startowego dla młodego pokolenia, który 



zawiera    propozycje dla młodych Polaków: nowoczesna edukacja, pierwsza praca, moja 
firma, samodzielne mieszkanie, bezpłatne przedszkola i żłobki.

4. Stworzenie nowej energetycznej polityki państwa, stymulującej rozwój inwestycji w 
energetykę z odnawialnych źródeł energii.

Jakie reformy rządu lewica powinna popierać, a jakie sama inicjować? Czy 
powinniśmy opowiedzieć się za stopniowym podnoszeniem wieku emerytalnego? I 
czy poprzeć odnośną propozycję zawartą w programie koalicji rządzącej?

Lewica popiera  reformy w państwie, które pomagają  rozwiązywać problemy 
społeczne w duchu sprawiedliwości  społecznej. Nowy Klub Poselski SLD wystąpił już 
z projektami ustaw m.in. o: podwyższeniu minimalnej płacy, emerytury i renty do 50% tych 
średnich świadczeń (zgodnie ze standardami Unii), o podwyższeniu progów dochodowych 
uprawniających do pobierania świadczeń rodzinnych (i ich waloryzacji), o 
zagwarantowaniu opieki medycznej w placówkach oświatowych, o in vitro.

Nie  możemy  poprzeć propozycji reformy emerytalnej. W programie wyborczym 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej w 2011 roku przedstawiliśmy racjonalną alternatywę dla 
koncepcji podwyższenia wieku emerytalnego do 67 lat. 

Zaproponowaliśmy kompleksowe działania na rynku pracy, jak (1) system zachęt na 
rzecz pracy legalnej i w pełni „oskładkowanej”, (2) tworzenie nowych, trwałych 
miejsc pracy, które osobom powyżej 50. lat dadzą szansę na dłuższą, 
perspektywiczną aktywność zawodową, (3) wprowadzanie elastycznego wieku 
emerytalnego, możliwość stopniowego przechodzenia na emeryturę. Chcemy 
również, (4) aby pracownicy o bardzo długim stażu mieli możliwość przejścia na 
emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. 

Dla zminimalizowania kosztów społecznych zapowiadanych przez rząd reform oraz 
złagodzenia skutków rosnących kosztów utrzymania, rząd powinien przychylić się do 
naszego postulatu programowego, aby minimum socjalne i minimum egzystencji w 
perspektywie były podstawą wypłaty świadczeń socjalnych. SLD ponowił w tej 
kadencji projekt dotyczący konieczności podwyższenia świadczeń i kryteriów 
dochodowych, uprawniających do zasiłków rodzinnych. 

Co można zrobić, aby tworzyć nowe miejsca pracy - szczególnie dla młodego 
pokolenia, a także, by przezwyciężyć głęboki kryzys budownictwa mieszkaniowego 
oraz zmniejszyć skalę migracji zarobkowej, zwłaszcza osób dobrze wykształconych?

W polskim społeczeństwie ma miejsce proces słabnięcia więzi 
międzypokoleniowych, niewielu młodych Polaków deklaruje poczucie dumy z 
przeszłości Ojczyzny, za to coraz powszechniej uważa, że szansy dla siebie należy 
szukać poza krajem. Szwankuje w Polsce selekcja i promocja talentów, marnujemy 
wiele talentów, nie oferujemy im możliwości rozwijania swoich umiejętności i 
zainteresowań, nie dbamy o ich kariery zawodowe po zakończeniu edukacji. 

W Polsce konieczne jest utworzenie systemu praktyk pracowniczych dla studentów i 



absolwentów, pozwalającego na zdobycie niezbędnego doświadczenia oraz budowy więzi z 
pracodawcą,  system wsparcia fiskalnego pracodawców zatrudniających młodych 
pracowników na ich pierwszej posadzie. 

Osoby młode, posiadające już pracę, ale nie mające jeszcze zdolności kredytowej, 
powinny mieć możliwość otrzymania mieszkania na kredyt, regwarantowany przez 
państwo, natomiast ci, którzy zdecydują się na dziecko – mieć prawo do darmowego i 
refinansowanego przez państwo żłobka – szczególnie jeśli zdecydują się na kontynuowanie 
pracy.

Polska nie ma koncepcji rozwoju gospodarki innowacyjnej. Budzi to niepokój i 
zniecierpliwienie coraz lepiej wykształconego społeczeństwa. Członkowie SLD zwracają 
uwagę na konieczność tworzenia nowoczesnych miejsc pracy, które pozwolą wykorzystać 
potencjał najzdolniejszych młodych Polaków. Nie będzie to możliwe bez współpracy 
środowisk naukowych i biznesu, a także bez wdrożenia mechanizmów stymulujących 
proces innowacji. Konieczne są inwestycje w strategicznych dla państwa sektorach 
gospodarki,  w tym produkcja i przetwórstwo żywności, transport, elektronika czy 
energetyka. W krytykowanych dzisiaj czasach PRL, Polska miała swoje reprezentacyjne 
branże  gospodarcze na tyle nowoczesne, że mogła eksportować polską produkcję, 
technologię i myśl konstrukcyjną. 

Polsce potrzebny jest system finansowania startupów technologicznych, zamiast 
nieefektywnego gospodarczo systemu redystrybucji grantów przez państwo.

W kraju stosunkowo biednym, jakim jest Polska, państwo ma obowiązek 
stworzyć system wspierający rozwój budownictwa komunalnego i spółdzielczego. 
Płynące z takiej polityki korzyści dla gospodarki i polityki społecznej państwa wydają się 
oczywiste: to wskutek konkurencji na rynku mieszkaniowym mogą zmniejszyć się koszty 
budowy a przez to ceny mieszkań, zwiększy się dostęp młodych rodzin do nowych 
mieszkań, będzie to korzystne dla koniunktury budowlanej i będzie impulsem dla wzrostu 
gospodarczego, powstaną nowe miejsca pracy. 

Usprawnienie gospodarki mieszkaniowej wymaga uproszczenia i racjonalizacji 
polityki miejskiej - regulacji prawnych, normujących utrzymanie zasobów 
mieszkaniowych gmin, budownictwa mieszkań socjalnych, oraz wynikających z nich 
efektów finansowych dla budżetów gmin. Potrzebny jest znaczny, stopniowy wzrost 
nakładów państwa na budownictwo mieszkaniowe. 

Postulujemy wprowadzenie systemu kredytów podatkowych dla firm 
inwestujących w badania i rozwój. Tylko dzięki zasadniczym zmianom w systemie 
fiskalnym, stymulującym rozwój, Polska może osiągnąć zbliżony do europejskiego 
poziom finansowania nauki 1,5 % PKB – czyli trzykrotnie wyższy niż obecny. 

Potrzebne będzie porozumienie postępowej części klasy politycznej ponad podziałami 
partyjnymi, zaś SLD powinien zaproponować współpracę na rzecz tego projektu 
zaprzyjaźnionym ugrupowaniom socjaldemokratycznym.  Pora na Pakt Cywilizacyjny 
dla Polski!

Czy w naszym programie kwestie społeczno-ekonomiczne winny brać górę nad 
postulatami ze sfery nadbudowy?



Po ponad dwudziestu latach polskiej transformacji, Sojusz Lewicy 
Demokratycznej za największy problem uznaje drastyczne nierówności społeczne. W 
naszym kraju rosną różnice pomiędzy bogatymi a biednymi. Mamy Polskę „A”, która 
skupia się w dużych aglomeracjach i żyje w dostatku oraz Polskę „B”, która pozostała w 
małych miasteczkach i żyje w niedostatku. Zarazem nastąpiło pogorszenie jakości i 
poziomu życia mieszkańców polskich miasteczek. Dlatego SLD proponuje przywrócenie 
trzeciej stawki podatkowej PIT dla najbogatszych Polaków na poziomie 50 procent. Nie 
ma bardziej skutecznego mechanizmu wyrównywania nierówności społecznych jak 
sprawiedliwy system podatkowy. 

Dostęp do sprawiedliwie opłacanej pracy jest warunkiem godnego życia. 
Równie ważna jest mądra polityka społeczna państwa, tj. ochrona najsłabszych poprzez 
zapewnienie im dostępu do tanich mieszkań, taniej żywności oraz przedmiotów 
niezbędnych w codziennym życiu. Mimo zapewnień rządzących liberałów o braku 
możliwości spełnienia tych postulatów, rezygnacja Lewicy z dążenia do ich realizacji 
byłaby poważnym zaniechaniem i błędem! 

Dlatego Sojusz Lewicy Demokratycznej zdecydowanie opowiada się za 
stworzeniem Pakietu dla młodych Polaków,  zestawu propozycji ułatwiających start 
życiowy młodego pokolenia tutaj, w kraju, a nie za jego granicami. Powinny się w 
nim znaleźć przede wszystkim inwestycje w nowe miejsca pracy i współpraca w tej 
dziedzinie instytucji państwa z pracodawcami; ulgi podatkowe, dopłaty z Funduszu Pracy 
do nowych miejsc pracy dla absolwentów, preferencje dla firm zatrudniających ludzi po 60 
roku życia i inne. 

Nie wyrażamy zgody na systematyczne ograniczanie środków Funduszu Pracy 
na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Polityka ta jest niespójna - 
zmniejszenie wysokości nakładów na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 
prowadzi do wzrostu bezrobocia, a tym samym zwiększa liczbę osób korzystających z 
biernych form wsparcia – pomocy społecznej i zasiłków dla osób bezrobotnych. Należy 
wrócić do niektórych form współpracy uczelni z pracodawcą: zwiększenia zakresu praktyk 
studenckich w programach studiów, aby umożliwić szybszy kontakt z potencjalnym 
pracodawcą; rozszerzenia zakresu staży absolwenckich; stypendia fundowane i 
przedwstępne umowy o pracę.

System ochrony zdrowia znajduje się obecnie w głębokim kryzysie. W wyniku 
ustawy o działalności leczniczej pogorszyła się - już i tak trudna - sytuacja samorządów, 
które są organami założycielskimi większości szpitali. Ogólny stan zadłużenia 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) wynosi ok. 10 
miliardów zł. Rząd uchyla się od odpowiedzialności za ten stan i stara się przerzucić odium 
społeczne oraz skutki finansowe niewydolnego systemu na samorząd. 

Sojusz Lewicy Demokratycznej stoi na stanowisku, że odpowiedzialność powinna 
spoczywać na tym podmiocie, który dysponuje środkami finansowymi na usługi 
medyczne. Należy urealnić  wyceny procedur szpitalnych i uprościć zasady 
kontraktowania. Niestety, szanse i warunki funkcjonowania szpitali publicznych i 
niepublicznych nie zawsze są równe, coraz częściej na niekorzyść tych pierwszych. 



Ochrona zdrowia w Polsce dojrzała do głębokiej reformy systemowej. Bezradni pacjenci, 
zwłaszcza starsi i schorowani, zagubieni między lekarzem i apteką, to 
kompromitacja dla rządu PO - PSL i państwa.

Podstawowym zadaniem SLD jest stworzenie systemu, w którym pacjent będzie 
miał bezpłatny i gwarantowany dostęp do świadczeń medycznych, bez 
wielomiesięcznych kolejek, upokarzających „dodatkowych” wpłat na szpital i 
innych patologii dzisiejszej „publicznej” służby zdrowia. Do tego priorytetu ma 
zostać dostosowana reforma systemu finansowania i funkcjonowania służby 
zdrowia w Polsce. 

Jak ważne miejsce w naszym programie powinna zajmować problematyka 
ochrony środowiska? Jak właściwie kojarzyć dobro człowieka i dobro samej 
przyrody, naszego otoczenia? 

Społeczeństwo zasługuje na rzetelną informację o środowisku, o kosztach i 
korzyściach płynących z polityki proekologicznej UE i państwa, ale także zagrożeń, jakie 
mogą wynikać z konkretnych decyzji, np. w energetyce atomowej czy eksploatacji gazu. 
Polska powinna dążyć do decentralizacji i dywersyfikacji źródeł energii. Tylko nowoczesna 
energetyka jest w stanie sprostać potrzebom społecznym początku XXI wieku, a 
jednocześnie spełnić warunki określone w ratyfikowanym przez Polskę „Protokole z Kioto 
do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych” w sprawie zmian klimatu. Gospodarka 
proekologiczna może być nowoczesna i efektywna, co pokazują przykłady państw 
skandynawskich, również Niemiec czy Holandii, które są jednocześnie wiodącymi 
eksporterami technologii proekologicznych. 

W Polsce musi powstać system stymulowania produkcji energii z 
odnawialnych źródeł poprzez prawdziwie europejski system zielonych certyfikatów. 
Ponadto inwestycje w budowę elektrowni wiatrowych, solarnych i bioelektrowni 
powinny napotykać na minimum biurokratycznych barier i cieszyć się szczególnym 
wsparciem państwa.

Jakimi metodami walczyć o świeckość państwa? Czy domagać się wyprowadzenia 
religii ze szkół, czy też czekać spokojnie na efekty procesów laicyzacji i sekularyzacji? 
Czy dążyć do opodatkowania (na wzór niemiecki) kościołów i związków 
wyznaniowych?

Polska lewica w okresie transformacji nigdy nie miała większości w parlamencie; 
nie mogła więc wprowadzić świeckiego modelu sprawowania władzy.

Członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej są poważnie zaniepokojeni 
nagminnym łamaniem konstytucyjnej zasady świeckości państwa. 

     Państwo powinno być świeckie, a władze publiczne bezstronne w sprawach 
światopoglądowych, religijnych i filozoficznych. Państwo jest „przesiąknięte” 
Kościołem, a konstytucyjna zasada przyjaznego rozdziału – co zauważamy z 



niepokojem - pozostaje wciąż zaledwie w sferze postulatu. Teza o zagrożonej pod tym 
względem autonomii Państwa ma swoje uzasadnienie. Mamy bowiem do czynienia ze 
skuteczną presją światopoglądową w stanowieniu prawa, z bezpośrednim obfitym 
finansowaniem instytucji kościelnych i duchowieństwa z budżetu państwa i budżetów 
samorządowych, z demonstrowaną religijnością władzy publicznej, religijnym charakterem 
ceremoniału państwowego, lokowaniem struktur kościelnych wewnątrz struktur 
państwowych (religia w szkole, ordynariaty, wydziały teologiczne).

Nie walczymy z religią ani nie walczymy z Kościołem. Walczymy natomiast o 
granice jego obecności w społeczeństwie i Państwie, o to, aby nie naruszały one praw 
człowieka do wolności sumienia i wyznania oraz autonomii Państwa. 

Uważamy, że finansowanie nauczania religii w szkołach, umieszczanie stopnia z 
religii na świadectwach stanowi nieodpuszczalne naruszenie zasady rozdziału 
kościoła od państwa. Utrzymywanie armii katechetów z budżetu państwa kosztuje 
w Polsce 12 razy więcej niż roczny budżet wszystkich instytutów Polskiej Akademii 
Nauk i 1/5 wszystkich wydatków na naukę w Polsce.

Jaki powinien być nasz stosunek do Polski Ludowej (czy głównie obrona 
życiorysów osób wówczas aktywnych, czy też uwypuklanie dorobku tamtego 
okresu, awansu cywilizacyjnego milionów ludzi, przy ograniczonej nie z naszej 
woli suwerenności)?

Sprawiedliwa ocena okresu Polski Ludowej wymaga uwzględnienia trzech 
zasadniczych kwestii: (1) położenia geopolitycznego Polski w następstwie II Wojny 
Światowej i oceny tego, jak w tym położeniu realizowany był polski interes narodowy, (2) 
jak  zmieniła się Polska w okresie 1944-1989 oraz (3) co i dlaczego sprawiło, że droga 
przebudowy ustrojowej przyjęta po wojnie nie doprowadziła do zamierzonego celu.

W pierwszej z tych spraw najważniejsze jest, że powojenne uzależnienie Polski 
od ZSRR zostało Polsce narzucone przez radzieckie zwycięstwa militarne i zgodę 
mocarstw zachodnich na podział Europy na strefy wpływów. Jak długo trwał ten 
podział, Polacy mogli jedynie stopniowo zmniejszać tę zależność, ale w pełni usunąć jej nie 
mogli. W drugiej kwestii najważniejszymi zmianami, które przyniósł okres Polski 
Ludowej, były (1) utrzymanie i umocnienie polskiej obecności na ziemiach wcielonych 
do Polski w wyniku drugiej wojny światowej; (2) szybkie odbudowanie kraju ze 
zniszczeń wojennych; (3) przebudowa gospodarcza zmieniająca kraj z rolniczego w 
uprzemysłowiony; (4) awans edukacyjny i społeczny milionów ludzi z rodzin 
robotniczych i chłopskich; (5) znaczny rozwój nauki i kultury narodowej. Zmiany te 
pociągały za sobą wysokie koszty i wyrzeczenia, ale ich ogólny bilans jest dla Polski 
zdecydowanie korzystny.

Podstawową przyczyną niepowodzenia budownictwa socjalizmu było błędne założenie 
ideologii komunistycznej, iż nowy ustrój można wprowadzić w drodze dyktatury 
proletariatu, przy pomocy radykalnych zmian, na które nie było społecznego przyzwolenia. 
Socjaldemokratyczna koncepcja stopniowych zmian, realizowanych na gruncie państwa 
prawa i w warunkach demokracji została – głownie wskutek dominacji ZSRR – odrzucona 



na rzecz oderwanej od realiów koncepcji rewolucyjnej dyktatury. Socjaldemokratyczna 
Lewica, jak żadna inna formacja polityczna, surowo oceniła wszystko, co było złe, a 
nawet zbrodnicze w naszej przeszłości. Powtarzając tę ocenę mamy jednak 
świadomość, że okres Polski Ludowej nie może zostać sprowadzony do błędów, 
niepowodzeń czy zbrodni, jak to uporczywie głosi prawica. Mamy prawo do dumy z 
tego, że okres Polski Ludowej przyniósł naszemu narodowi stabilne, najlepsze w 
naszej historii granice, wyrównanie demograficznych i ekonomicznych strat 
wojennych i poważny rozwój gospodarczy i kulturalny. W tym, że Polska jako 
pierwsza wśród państw socjalistycznych odbudowała system demokratyczny, istotną rolę 
odegrał reformatorski nurt PZPR, którego kontynuatorami w nowych warunkach stały się 
Socjaldemokracja RP, a następnie Sojusz Lewicy Demokratycznej.   

Czy w perspektywie pogłębiającego się kryzysu powinniśmy domagać się 
porozumienia głównych sił politycznych co do kluczowych kierunków polityki?

Mamy świadomość, że np. kwestie światopoglądowe należą do materii szczególnie 
delikatnej, a zmiany w tym obszarze nie powinny prowadzić do dyskomfortu obywateli ani 
być zagrożeniem dla pokoju społecznego. Zmian nie chcemy dokonywać jednostronnie, a 
w wyniku cierpliwego budowania porozumienia społecznego, zrozumienia i przyzwolenia 
opinii publicznej dla potrzeby takich zmian. Nasze postulaty adresujemy do władz 
państwowych i samorządowych, bowiem to one są odpowiedzialne za sytuację w 
Państwie. Opowiadamy się za parlamentarną drogą zmian w prawie i w położeniu 
światopoglądowym obywateli, która wykluczałaby autorytarne decyzje, jak miało to 
miejsce w przypadku wprowadzenia religii do szkół.

Sojusz Lewicy Demokratycznej opowiada się za respektowaniem w polityce 
zasady, by trudne sprawy Polaków rozstrzygać w publicznej debacie, z udziałem 
ekspertów, przedstawicieli zainteresowanych środowisk, organizacji pozarządowych, 
związkowych, reprezentantów zorganizowanych lub nieformalnych grup obywateli. 
Decyzje w sprawach zasadniczych nie mogą być wyłącznie domeną polityków, 
powinny uwzględniać interes społeczny (a nie wąskich grup interesów), respektować 
prawa obywatelskie. Potępiamy arogancję w tworzeniu prawa, zaniechania w 
dążeniu do społecznego konsensusu, lekceważące traktowanie aktu podpisania 
umowy międzynarodowej, które ośmieszają Polskę. 

Czy, kiedy i w jaki sposób stawiać takie sprawy, jak: likwidacja Senatu, 
niezbędność uzyskiwania zgody Sejmu (według modelu RFN) na każdorazowe 
wysyłanie polskich wojsk za granicę, uznanie za jeden z priorytetów wzrost 
nakładów na edukację i naukę (nawet kosztem środków przeznaczonych na 
obronę)?

Sojusz Lewicy Demokratycznej ponawia postulat likwidacji Senatu. W polskich 
warunkach państwa unitarnego, istnienie wyższej izby parlamentu wydaje się 
bezzasadne.

Sytuacja polityczna w Polsce ujawniła poważną słabość Sejmu, w tym niską 
skuteczność sprawowania funkcji kontrolnej, opisanej w art. 95 Konstytucji. Środkiem 



zaradczym nie może być rozbudowywanie instytucji komisji śledczych (przewidzianych w 
art. 111 Konstytucji), ponieważ Sejm nie może przekształcić się w federację komisji 
śledczych. Zaskoczeniem dla opinii społecznej była także ich rażąca nieskuteczność. Sojusz 
Lewicy Demokratycznej proponuje wprowadzenia nowych rozwiązań - sprawdzonych w 
innych państwach, jak okresowe „godziny pytań” do premiera, np. na co 2-gim posiedzeniu 
Sejmu. Klub SLD złożył wniosek w tej sprawie. Zmiany wymaga tryb podejmowania 
decyzji o wysyłaniu polskich wojsk za granicę, np. w drodze każdorazowej zgody Sejmu. 
Większość parlamentarną dla takiej inicjatywy legislacyjnej można uzyskać poprzez 
prezentację korzyści i strat wynikających z takiej zmiany. Udział polskich wojsk w 
misjach zagranicznych powinien ograniczać się do misji o charakterze rozjemczym i 
stabilizacyjnym. 

Jaki jest nasz stosunek do samorządów jako istotnego elementu budowania 
społeczeństwa obywatelskiego?

Samorząd jest ogniwem władzy publicznej – fundamentem demokratycznego 
nowoczesnego państwa. SLD opowiada się za wzmocnieniem samorządów wszystkich 
szczebli. Określone wizje „małej ojczyzny” powinny być realizowane przez różnorodne siły 
społeczne: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i związki – wszystkie instytucje 
społeczeństwa obywatelskiego. Przypominamy konstytucyjne gwarancje: prawo do 
decentralizacji funkcji państwa, obowiązek władz rządowych do przekazywania kolejnych 
zadań publicznych samorządom (art. 15); prawo do proporcjonalnego do wykonywanych 
zadań, udziału w dysponowaniu środkami publicznymi (art. 164 i 167) oraz zasadę 
pomocniczości. Opowiadamy się także za utrzymaniem pomocy finansowej 
bogatszych samorządów na rzecz słabszych, tzw. janosikowego. 

Polityka rządu prowadzi do osłabienia samorządności i demokracji 
obywatelskiej. Nie jest jasna długofalowa polityka państwa wobec samorządów, 
zwłaszcza finansowa.  Samorządowcy są zaskakiwani brzemiennymi w skutkach decyzjami 
rządu, np. słynnym rozporządzeniem Ministra Finansów (tzw. reguła Rostowskiego). 
Wiele z tych decyzji ogranicza możliwości inwestycyjne samorządów. „Drugą ręką” rząd 
przekazuje samorządom dodatkowe zadania jako zadania własne, bez zabezpieczenia 
środków na ich wykonanie. Unowocześnienia wymaga także przeregulowany i 
korupcjogenny system zamówień publicznych, który generuje nieuzasadnione koszty w 
sektorze finansów publicznych. 

Sojusz Lewicy Demokratycznej proponuje debatę na temat samorządności: 
przegląd kompetencji i wyposażenia w środki realizacji (finanse do dyspozycji) oraz relacji 
z administracją rządową; przeprowadzenie inwentaryzacji zadań samorządu w relacji do 
administracji rządowej, ocenę trafności ich usytuowania i rozważenie możliwości ich 
przekazania samorządom terytorialnym. Podejmowane dotąd inicjatywy były zbyt 
rozproszone i nieskuteczne, mimo zauważalnego pogarszania się warunków ich 
funkcjonowania. Po kilkunastu latach od ukonstytuowania się obecnego systemu 
samorządowego sytuacja dojrzała do reform zmierzających do usunięcia barier prawnych i 
instytucjonalnych, które w sposób znaczący utrudniają lub uniemożliwiają wypełnianie 
przez samorządy ich ustrojowej roli. 



Prawica uchyla się od podejmowania reform systemowych państwa, między 
innymi w ochronie zdrowia, edukacji, planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, za to próbuje obciążyć skutkami i kosztami tego zaniechania 
samorządy terytorialne. Skutki powstającego w tym zakresie chaosu prawnego 
wywołują coraz większą irytację społeczną, grożą rozszerzeniem zasięgu protestów 
społecznych.

Jaka partia? Jaka lewica?

Co  robić, aby wciąż znacząca polska lewica społeczna (minimum 30% obywateli) nie 
zawodziła się na swej lewicy politycznej?

Rozpocząć realizację projektu, wynikającego z zapisów programowych, których 
naczelnym przesłaniem jest walka z nierównościami społecznymi, wykluczeniem, o realną, 
uspołecznioną demokrację (w tym ekonomiczną), o świeckość państwa (republikanizm), o 
wolność myśli i wyznania, o kulturową i obyczajową wolność ekspresji jednostki. Lewica 
powinna realizować swój program z pomocą i poprzez autorytety – ludzi, którzy własnym 
przykładem zaświadczaliby, że głoszone hasła nie są tylko retoryką.

Jakiej chcemy partii i jakiej chcemy lewicy?

Demokratycznej (od góry do dołu), zorganizowanej wokół czytelnych celów, 
bezinteresownej, formującej swoich członków – zwłaszcza młodzież – na szlachetnych 
przykładach ludzi lewicy – tych historycznych i współczesnych. Wymagającej znajomości 
partyjnego programu i utożsamiania się z nim; sprzyjającej i rozwijającej dyskusję wokół 
zasadniczych problemów społecznych i wyciągającej z niej wnioski. Rozliczającej się z 
własnych błędów i wzmacnianej doświadczeniem poniesionych porażek. Partii, która 
władzę traktuje jak środek do realizowania społecznych celów, a nie cel sam w sobie.

Co należy zmienić w Sojuszu Lewicy Demokratycznej?

Podejście do historii i jej znajomość, widzenie problemów społecznych w ich całej 
złożoności procesów.

Czy wewnątrzpartyjne prawybory mają być praktyką stałą czy okazjonalną?

Stałą, gdyż mobilizują i aktywizują członków partii, dają im poczucie wpływu na wybór 
władz (zwłaszcza naczelnych), skracają dystans między szeregowym członkiem a 
przewodniczącym całej partii; wybory powszechne są elementem demokracji 
uczestniczącej, a fakt ich wprowadzenia w SLD czyni z partii prekursora wśród znaczących 
sił na polskiej scenie politycznej.

Czy istnieje potrzeba wewnątrzpartyjnych referendów i jakich kwestii mogłyby one 



dotyczyć?

Sondaże, przeprowadzone przy okazji internetowego głosowania na przewodniczącego 
partii pokazały zasadność takich, okresowych, ale także organizowanych okazjonalnie, 
referendów w sprawach niejednoznacznie akceptowanych w partii – np. zakresu swobód 
obyczajowych, parytetu, ale także zakresu współpracy z rządem w konkretnych sprawach. 
Wynik referendum dawałby lepszy mandat władzom partii w konkretnych działaniach i 
zmuszałby je do realizowania klarownej polityki informacyjnej. W przypadku przegranej 
skłaniałby do szukania nowych rozwiązań lub weryfikowałby program operacyjny.

Jak w praktyce realizować przekonanie, że na lewicy wrogów być nie powinno, a 
różnice zdań - nawet ostre - powinny być siłą napędową formacji?

Najprostszym sposobem jest zachowanie wierności samemu sobie – jeśli nie będziemy 
stwarzać zasadnego wrażenia, że nie dotrzymaliśmy obietnicy, znacznie łatwiej będzie nam 
rozmawiać z partnerami. Punktem wyjścia jednoczenia lewicy jest przebudowa i 
rekonstrukcja SLD po to, aby partia mogła rozmawiać z lewicowymi partnerami szczerym i 
wiarygodnym językiem.

Istnieje konieczność zdecydowanie większego otwarcia się SLD na środowiska lewicy 
społecznej, politycznej, akademickiej, obyczajowej. W jaki sposób to czynić? Co 
możemy im zaoferować? W jakich formach? 

       Obudowanie partii stowarzyszeniami, otwartymi dla bezpartyjnych, włączanie tych 
stowarzyszeń do dużych projektów społecznych, realizowanych przez partię. 
Przyjmowanie pomysłów płynących z „trzeciego sektora” i pomoc w ich realizacji. 
Reprezentowanie interesów tych środowisk na forum parlamentarnym i samorządowym. 
Współuczestnictwo (a także współfinansowanie) istotnych projektów naukowych, 
intelektualnych, realizowanych w środowisku akademickim (raportów, seminariów, 
wydawnictw).

Polska lewica jest rozdrobniona i skonfliktowana, a przez to słaba. Co powinniśmy 
ucznić, by zmienić ten stan rzeczy? Jak integrować lewicę? Jesteśmy przekonani, że 
nie da się tego zrobić bez Sojuszu Lewicy Demokratycznej ani przeciwko Sojuszowi. 
Musimy być obecni w tym procesie na miarę naszych niemałych wciąż możliwości 
organizacyjnych i kadrowych, wyobrażeń i celów.

Zacząć od siebie. Należy dawać przykład własnym zachowaniem, wymagać tego od 
członków partii, nie nastawiać się na zdobywanie władzy, lecz ludzkiego szacunku i 
zaufania. Wtedy władza oprze się na trwalszych podstawach niż kruche koalicje, bowiem 
zdobędziemy wpływ na poglądy ludzi, a nie tylko na ich interesowne odruchy. 

Z różnych stron, także SLD, słychać głosy o potrzebie zorganizowania okrągłego 
stołu (forum) Lewicy. Przez kogo i na jakich zasadach powinien być organizowany? 
Jak powinien wyglądać? Kto powinien przy nim zasiąść? Czego należy po nim 
oczekiwać i czym powinien się skończyć? 



Zasiąść przy nim powinni partnerzy. Twierdzenie, ze SLD w tym przedsięwzięciu 
miałoby posiadać uprzywilejowaną pozycję – natychmiast całą inicjatywę sprowadza do 
polityki. A Stół musi być miejscem rozmowy i ustalenia celów wspólnych dla całej lewicy 
(np. walka ze skutkami kryzysu), ale realizowanych bardzo różnie przez partie, 
stowarzyszenia, fundacje, jednostki, etc. na różnych polach, w różnych środowiskach i we 
wszelkich dostępnych formach.

Jaką postać organizacyjną powinna mieć zjednoczona lewica? Czy powinna być 
jedną partią, czy federacją partii i środowisk, ruchem politycznym, jak np. w 
modelu SLD do 1999 r.? (wtedy nasza partia funkcjonowała jako SdRP);

Trzeba powrócić do tego co się sprawdziło w latach dziewięćdziesiątych - Sojuszu jako 
szerokiej formacji partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych. 
To, co było cenne, to znaczący udział związkowców. Trudno sobie wyobrazić współczesną 
lewicę, która odwraca się od ruchu pracowniczego. Dlatego poszukiwanie nowej formuły 
organizacyjnej powinno zacząć się od znalezienia sposobu włączenia reprezentacji 
związkowej do struktur partii, a w rezultacie do klubu parlamentarnego Lewicy.

Czy Sojusz Lewicy Demokratycznej jest przygotowany na kryzys? Jak powinniśmy 
się zachowywać? Jaką przyjąć hierarchię spraw?

Bronić najsłabszych, nawet kosztem silnych. Sojusz musi opowiedzieć się po 
właściwej stronie – prekariatu, bezrobotnej młodzieży, biednych emerytów, itd., i w ich 
interesie przeprowadzać zwłaszcza akcje uświadamiające mechanizm wykluczenia, ze 
wskazaniem rzeczywistych winnych takiego stanu rzeczy. Podstawowym sposobem 
rozbrojenia sprzeciwu społecznego jest niewiedza o działaniach indoktrynacyjnych 
(„wszyscy się bogacimy”). Sojusz powinien dostarczać informacji, przykładu, a wreszcie 
protestu – w dostępnych i niedostępnych formach.


