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DOBRA ZMIANA W SAMORZĄDZIE
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Szanowni Państwo!

Już trzeci rok rząd Prawa i Sprawiedliwości, obozu Zjednoczonej Prawi-
cy zmienia Polskę na lepsze. Konsekwentnie naprawiamy nasze państwo,  
by mogło ono jak najlepiej służyć nam wszystkim. Naszym celem, celem 
polityki dobrej zmiany jest budowa Polski dostatniej, godnej, sprawiedliwej, 
uczciwej i bezpiecznej. Jednym słowem Polski takiej, której mieszkańcy 
będą mogli cieszyć się pod każdym względem takim samym poziomem 
życia, jaki jest udziałem obywateli najzamożniejszych państw europejskich. 
Systematycznie, krok po kroku zmierzamy ku temu celowi, przybliżając się 
tym samym do spełnienia wielkiego marzenia pokoleń Polaków o życiu  
na miarę naszych aspiracji.

Teraz nadszedł czas, by dobra zmiana zeszła na poziom samorządowy: 
do gmin, powiatów, dużych miast i województw i uczyniła nasze małe 
ojczyzny – wsie, miasteczka i największe aglomeracje – miejscami o wiele 
bardziej nadającymi się do życia.

Skończymy ze złymi praktykami i ukrócimy nadużycia. Położymy kres 
dzikiej, karmiącej się krzywdą zwykłych ludzi, reprywatyzacji. Nie dopuści-
my do wyprzedaży ważnych składników majątku naszych samorządów.  
Te dobra w postaci firm zajmujących się na przykład dostarczaniem wody, 
ciepła czy odprowadzaniem odpadów i ścieków powinny służyć ogółowi 
mieszkańców i być jednym z narzędzi kształtowania polityki władz lokal-
nych, a nie zyskom prywatnych właścicieli.

Tak jak w 2015 roku do wyborów prezydenckich i parlamentarnych 
Prawo i Sprawiedliwość przystąpiło z programem oczekiwanych przez 
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JESTEŚMY PARTIĄ WARTOŚCI

Nade wszystko Polska!

W tym krótkim zdaniu zawiera się sens istnienia i działania Prawa i Spra-
wiedliwości. Politykę rozumiemy bowiem jako służbę Ojczyźnie, jako na-
szą powinność wyrażającą się w pracy na rzecz jej pomyślności i rozwoju. 
Łączą nas marzenia o tym, by mieszkańcom naszego kraju, by obywate-
lom naszego wspólnego państwa – Rzeczypospolitej – żyło się tak dobrze,  
jak na Zachodzie.

Polska skrzy się dla nas mnogością znaczeń. Polska – to przeszłość, te-
raźniejszość ale także i przyszłość. To to, co materialne i to, co duchowe. 
Składa się na nią to, co trwa – jak ziemia, góry czy dziedzictwo naszych 
przodków, ale też i to, co jest w naszym życiu ulotne. Polska – to nasze prze-
życia, uczucia, oczekiwania i nadzieje. To – nasi przodkowie, dziadkowie, 
rodzice, dzieci i wnuki, to krąg przyjaciół i znajomych, to ludzie, którym coś 
zawdzięczamy, to wreszcie przyszłe pokolenia Polek i Polaków. Polska –  
to również miłość do bliskich, do ziemi, do krajobrazu, do naszych małych 
ojczyzn czy do tego, co przekazały nam wcześniejsze generacje. Polska 
– to w końcu także i to, co niewyrażalne, ale obecne w naszych sercach.

Dlatego tak ważna jest dla nas tradycja, dlatego tak bardzo chcemy 
lepszego życia tu i teraz, dlatego tak silnie pragniemy, by następnym po-
koleniom było lepiej niż nam, a państwo polskie stawało się coraz bardziej 
sprawne i silne.

Z tego, iż Polska stanowi punkt odniesienia dla wszystkich naszych dzia-
łań wynika, że polskość jest dla nas podstawową wartością. To z kolei na-
kłada na nas obowiązek dbania o to, by ona trwała. Stąd przykładamy 
taką wagę do przekazywania tradycji, do wychowania dzieci i młodzie-
ży w duchu patriotycznym, do wpajania młodemu pokoleniu przeświad-

Polaków zmian, tak dziś nasza partia, obóz Zjednoczonej Prawicy, staje  
do wyborów samorządowych dobrze przygotowana merytorycznie. 
Mamy naprawdę dobry, przemyślany program dla Polski lokalnej. A ściślej 
– mamy programy, bo nasze propozycje zawierają nie tylko zobowiązania 
o charakterze ogólnopolskim,  ale – i to przede wszystkim – plany tego,  
co zamierzamy zrobić, jeśli Państwo obdarzycie nas zaufaniem, w po-
szczególnych województwach, miastach, powiatach i gminach,  
aby ich mieszkańcom, aby nam wszystkim żyło się po prostu lepiej.

Program, który Państwu przedstawiamy jest efektem naszej wytężonej 
pracy na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Tak jak trzy 
lata temu jeździliśmy po Polsce i słuchaliśmy tego, co Polki i Polacy mają  
nam do powiedzenia. Odbyliśmy prawie tysiąc spotkań. Wiemy zatem, 
czego oczekują mieszkańcy naszego kraju i obiecujemy, że będziemy 
zmieniać nasze małe ojczyzny zgodnie z tymi oczekiwaniami.

Jestem głęboko przekonany, że tak jak realizacja naszego programu  
z 2015 roku zasadniczo odmieniła w wielu dziedzinach życie Polek i Pola-
ków, tak urzeczywistnienie naszych propozycji dla Polski lokalnej zaowo-
cuje dynamicznym rozwojem naszych małych ojczyzn oraz zasadniczym 
podniesieniem poziomu życia wspólnot lokalnych.

Nasze trzyletnie rządy świadczą o tym, że jesteśmy partią wiarygodną, 
która dochowuje zobowiązań wyborczych. Spełniliśmy już wiele obietnic 
złożonych Polakom, inne – systematycznie wprowadzamy w życie. 

Dotrzymujemy słowa w rządzie, dotrzymamy i w samorządzie! I to jest 
dodatkowy powód, dla którego warto zagłosować na kandydatów  
z list Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość do władz lokalnych 
wszystkich szczebli.

Jarosław Kaczyński
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czenia, że przynależność do wspólnoty oznacza także obowiązki wobec  
niej, że praca na rzecz dobra wspólnego powinna być istotną częścią na-
szego życia, a patriotyzm dnia codziennego – powinnością każdego z nas.

Demokracja

Pragniemy Polski demokratycznej. Uważamy, że tylko takie państwo 
może zapewniać obywatelom podmiotowość oraz poszanowanie  
ich przyrodzonych praw do wolnego życia w solidarnej, sprawiedliwej, 
uczciwej i praworządnej Rzeczypospolitej.

Jednakże nie każdy ustrój spełniający formalne warunki demokracji 
realizuje demokratyczne wartości. Trudno na przykład mówić o ustroju  
w istocie demokratycznym tam, gdzie obietnice wyborcze nie są regu-
larnie spełniane, gdzie traktuje się je wyłącznie jako pusty rytuał politycz-
nej gry, a nie honorowe zobowiązanie kandydujących osób i organiza-
cji, tam, gdzie ze wzrostu gospodarczego korzysta tylko nieliczna grupa 
uprzywilejowanych, czy wreszcie tam, gdzie krajowy czy lokalny establish-
ment kontroluje środki masowego przekazu oraz treści nimi przesyłane,  
a tym samym uniemożliwia praktykowanie podstawowej dla demokracji 
wolności słowa.

Tak samo nie ma demokracji tam, gdzie nie ma samorządu teryto-
rialnego z prawdziwego zdarzenia, gdzie mieszkańcy nie mają wpływu  
na kształt publicznego życia w ich wspólnotach lokalnych. Samorząd jest 
po prostu koniecznym warunkiem demokracji, bo pozwala nam współde-
cydować o sprawach dla nas najbliższych, bo daje nam  poczucie uczest-
nictwa, bo dzięki niemu czujemy się obywatelami swojej gminy, powiatu, 
miasta czy województwa.

Wolność

Dobry, sprawny i uczciwy samorząd przynosi nam też realną wolność 
w dwóch wymiarach: w postaci wolności do oraz wolności od czegoś. 
A więc z jednej strony stwarza nam możliwość udziału w życiu lokalnej 
społeczności a przez to kształtowania naszych małych ojczyzn, a z dru-
giej – powinien chronić przed administracyjno-biurokratyczną opresją 
oraz przed różnego rodzaju patologiami władzy i wynikającymi z niej nie-
godnymi działaniami czy też równie szkodliwymi zaniechaniami. Typowym 
przykładem tych ostatnich jest niestety zbyt częsta bierność władz i wła-
ściwych służb w obliczu popełnianych w biały dzień przestępstw i wykro-
czeń, jak choćby zakłócania spokoju.

Nie ma natomiast wolności tam, gdzie na przykład członek lokalnej spo-
łeczności boi się wójta czy lęka się narazić czymkolwiek miejscowej elicie 
władzy lub biznesu. Tylko człowiek wolny może w pełni rozwinąć swój po-
tencjał i budować pomyślność swoją i wspólnot, do których należy. 

Za rządów Prawa i Sprawiedliwości sfera wolności znacząco się posze-
rzyła. Teraz Polacy sami mogą decydować na przykład o tym, czy przej-
dą na emeryturę wcześniej czy później oraz o tym, w jakim wieku poślą  
do szkoły swoje dzieci.

Wspólnota

Choć każdy z nas jest niepowtarzalną jednostką, to od urodzenia odczu-
wamy potrzebę przynależności, bo przychodzimy na świat w rodzinie, czyli 
w najmniejszej ze wspólnot, które nas w życiu otaczają. Wraz z dorasta-
niem stajemy się członkami kolejnych: grupy w przedszkolu, klasy w szko-
le, roku na studiach, korporacji zawodowej. Odkrywamy nasze zakorze-
nienie we wspólnocie lokalnej, ideowej, narodowej, religijnej i kulturowej. 
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Jesteśmy mieszkańcami danej miejscowości, określonego obszaru histo-
ryczno-geograficznego, Polakami, członkami kręgu cywilizacji łacińskiej  
a także chrześcijanami. Jako wspólnota mamy swoje potrzeby i aspira-
cje. Pragniemy – jako naród i jako jednostki – żyć w wolności, równości 
i sprawiedliwości, ale także i w dobrobycie, jaki panuje na Zachodzie, 
również w tych krajach, które nie mogą się poszczycić ponad tysiąclet-
nim bytem państwowym.

Równość

Ma ona wiele wymiarów. Równość wobec prawa jest fundamentem  
i warunkiem koniecznym ustroju demokratycznego. Wyrasta ona także  
z właściwie pojmowanej wartości, jaką jest wspólnotowość, i łączy się  
ze sprawiedliwością i solidarnością. Ta równość przełożona na język dzia-
łania w sferze publicznej oznacza powinność prowadzenia takiej polityki 
na szczeblu rządowym i samorządowym, która prowadzi do zapewnienia 
mieszkańcom różnych części naszego kraju, członkom różnych grup spo-
łecznych czy zawodowych takich samych warunków życiowego startu  
i szans rozwojowych, zaś w wymiarze indywidualnym – obowiązek wspie-
rania na taką skalę tych, którym gorzej się wiedzie, by mogli oni prowa-
dzić godne życie, jak również zobowiązanie do opieki nad seniorami, 
chorymi czy niepełnosprawnymi. Tak właśnie należy rozumieć nasze ha-
sło „Polska jest jedna”.

Praworządność

Demokratyczne i sprawiedliwe państwo – to takie państwo, którego oby-
watele ufają państwu i żywią głębokie przekonanie, że ono ich nie skrzyw-

dzi. Innymi słowy – że żyją w państwie praworządnym. Pod pojęciem pra-
worządności rozumiemy nie tylko powszechne przestrzeganie przepisów,  
ale także pewność prawa, czyli przewidywalność sposobu jego stoso-
wania przez organy państwa. Tej dającej nam poczucie bezpieczeń-
stwa prawnego zasadzie pewności prawa podlega również sądownic-
two. Tam, gdzie sądy nie są uczciwe i bezstronne, gdzie nie podlegają 
kontroli, gdzie sędziowie działają wbrew ustawom i wynoszą się ponad 
społeczeństwo, uważając się za nadzwyczajną kastę, tam nie można 
mówić o praworządności.
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POLITYKA WEDŁUG WARTOŚCI

Nasze wartości i przekonania tworzą zwartą całość. One są fundamen-
tem naszego myślenia o polskich sprawach. Wynika z nich jasna wizja 
Rzeczypospolitej. Dzięki nim wiemy, jakiej Polski pragniemy i jakim kierunku 
powinniśmy iść, by Polakom żyło się lepiej. Sens istnienia naszej wspólno-
ty politycznej widzimy właśnie w urzeczywistnianiu tych wartości w życiu 
społecznym. Z nich wyrasta zarówno program naszego rządu jak i nasze 
programy samorządowe. Wartości, które wyznajemy, są w tych dokumen-
tach rozpisane na konkretne poczynania. 

Tak jak miliony Polek i Polaków chcemy, by nasza Ojczyzna rozwijała 
się jak najszybciej. Ale ma to być taki rozwój, w którym ze wzrostu gospo-
darczego korzystają wszyscy mieszkańcy naszego kraju, a nie tylko gru-
py uprzywilejowane i najlepiej zarabiające. Nie utrzymujemy, jak to się  
nam przypisuje, że Polska przez ostatnie 30 lat się nie rozwinęła, że Polacy 
nie żyją na wyższym poziomie niż przed 1989 r. Doskonale wiemy, ile pra-
cy włożyliśmy jako naród w to, by w naszych rodzinach było dostatniej. 
Niemniej twierdzimy, że wielu rzeczy nie zrobiono przez ten czas w ogóle,  
a inne można było wykonać szybciej i lepiej. Uważamy, że neoliberalne 
podejście nie gwarantuje sprawiedliwego rozwoju społecznego, że pre-
miuje za to ludzi o wysokich dochodach, przyczyniając się tym samym  
do rosnącego rozwarstwienia, ograniczającego szanse samorealizacji 
osobom gorzej sytuowanym.

Nasz rząd od trzech lat podejmuje działania, aby równość, która jest 
jednym z głównych fundamentów demokracji, stawała się udziałem każ-
dego obywatela, każdej rodziny i całego społeczeństwa. Na poziomie 
makroregionalnym wyrównujemy szanse między Polską wschodnią i za-
chodnią. Dotyczy to inwestycji infrastrukturalnych, zarówno drogowych  
jak i kolejowych, oraz działań wzmacniających rolę mniejszych miej-
scowości względem dużych miast. Programy społeczne – oprócz tego, 

że likwidują ogromne pokłady biedy wśród rodzin o najniższych docho-
dach – wyrównują także szanse edukacyjne dzieci i młodzieży. Działania  
na rynku pracy z jednej strony spowodowały podniesienie najniższych wy-
nagrodzeń pracowniczych, z drugiej skuteczna walka z ogromem pato-
logii gospodarczych przywraca zaufanie inwestorów do państwa. Rów-
ność, to także równość wobec prawa. Chcemy, aby instytucje wymiaru 
sprawiedliwości nie zachowywały się jak przewrotny sędzia, faworyzujący 
kogokolwiek ze względu na jego zamożność, wpływy czy poglądy po-
lityczne. To samo dotyczy innych organów władzy państwowej i samo-
rządowej. Czasy „sędziów i urzędników na telefon” muszą się skończyć 
raz na zawsze. W tej kwestii nasza determinacja nie osłabnie. Podobnie  
jak w przypadku działań na rzecz przejrzystości przetargów publicznych  
i sprawiedliwego dostępu do pracy. 

Należy także wspomnieć o jeszcze jednej, niezwykle ważnej sprawie ha-
mującej rozwój Polski na poziomie lokalnym. Jest nią szczególnie niepoko-
jące zjawisko tworzenia struktury społecznej opartej na uzależnianiu życia 
mieszkańców od nieformalnych relacji z osobami sprawującymi władzę  
w jednostkach samorządu. Wszędzie tam, gdzie dystrybucja środków fi-
nansowych bądź takiego dobra jak praca oparta jest wyłącznie na oso-
bistych, prywatnych relacjach mówimy o patologii. Tego typu zjawiska 
podważają zaufanie do władz samorządowych, a co za tym idzie pod-
ważają zaufanie do państwa. Nie może być tak, że wykorzystując swo-
ją pozycję osoby piastujące ważne stanowiska samorządowe tworzą lo-
kalnie grupy interesu, niczym grupy statusowe, zamknięte dla każdego, 
kto nie jest rodziną bądź bliskim znajomym marszałka, prezydenta miasta, 
burmistrza lub wójta. Zjednoczona Prawica poprzez zmianę standardów 
wprowadzi przejrzysty i uczciwy sposób wyboru pracowników na stanowi-
ska w instytucjach samorządowych i podległym im spółkach, jak również 
zapewni jasne procedury wyboru firm będących wykonawcami zleceń. 
Każdy obywatel musi mieć pewność, że jego wysiłek włożony w kształce-
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nie, zdobycie kompetencji i doświadczenia będzie procentował na rynku 
pracy, a sukces zawodowy nie zależy, jak nazbyt często mamy z tym dzisiaj  
do czynienia, od osobistych relacji z lokalnymi włodarzami.

Trzy lata dobrych zmian

Rząd Zjednoczonej Prawicy doprowadził do znaczącej poprawy ja-
kości życia obywateli naszego państwa. Oto najważniejsze podjęte  
przez nas działania:

Program Rodzina 500+ skutecznie zredukował poziom ubóstwa pol-
skich rodzin.

Obniżenie wieku emerytalnego dało szansę wcześniejszego przejścia  
na emeryturę wielu spracowanym Polakom. W dużej mierze tym, których 
profil zawodowy uniemożliwiał znalezienie zatrudnienia bądź odpowied-
niej pracy.

Pierwsze polskie rodziny odbierają już klucze do lokali wybudowanych  
w ramach Programu Mieszkanie+, który ma zapewnić Polakom dostęp  
do dużo tańszych mieszkań.

Znacząco podnieśliśmy minimalną płacę oraz stawkę godzinową, dzięki 
czemu realnie wzrosły wynagrodzenia pracowników, a także zwiększyli-
śmy najniższe emerytury oraz kwotę wolną od podatku, na czym skorzy-
stali najbardziej potrzebujący. 

Podjęliśmy decyzję o bezprecedensowym zwiększeniu nakładów  
na służbę zdrowia do 6 procent PKB w 2024 r.

W ramach polityki finansowej państwa rząd Zjednoczonej Prawicy sku-
tecznie uszczelnił system podatkowy. W wyniku nielegalnego wyłudzania 
podatku VAT przez lata Polscy obywatele tracili miliardy złotych. To środki, 
które mogły być przeznaczone od dawna na służbę zdrowia, budowę 

dróg, bądź pomoc potrzebującym. 
W ręce rodziców oddaliśmy decyzję, czy ich dzieci mają rozpocząć 

edukację w wieku sześciu czy też siedmiu lat.
Przeprowadzona przez nas reforma edukacji – m.in. przywracająca 

ośmioklasową szkołę podstawową, czteroletnie licea ogólnokształcące 
a likwidująca gimnazja oraz wprowadzająca szkoły branżowe, a także 
unowocześniająca programy nauczania, w tym w zakresie cyfryzacji, 
oraz przywracająca pełny kurs lekcji historii – dostosowała polską szkołę 
do stojących przed nią trudnych współczesnych wyzwań. Jednocześnie 
o ponad 300 mln zł podwyższyliśmy subwencję oświatową, dzięki czemu 
szkoły miały więcej pieniędzy na wyposażenie pracowni, zakup sprzętu 
czy modernizację pomieszczeń. 

Już raz obniżyliśmy podatek CIT dla małych i średnich firm, teraz zapla-
nowaliśmy kolejną jego redukcję do najniższego poziomu w Europie.

Likwidując bariery utrudniające przedsiębiorcom życie, ułatwiamy  
im prowadzenie działalności gospodarczej.

Naprawiamy i wzmacniamy nasze państwo, bo państwo słabe we-
wnętrznie nie jest w stanie należycie służyć obywatelom i realizować pol-
skiego interesu narodowego.

Postanowiliśmy podnieść wydatki na obronność do min. 2,5 procenta 
PKB w 2030 r. Podjęliśmy również wiele innych działań w sferze szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa, między innymi stworzyliśmy Krajową Mapę 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

O skuteczności naszej polityki jako całości najlepiej świadczą dwa 
wskaźniki. W sierpniu br. stopa bezrobocia wyniosła jedynie 5,8 procenta. 
Z kolei aż 89 procent mieszkańców uważa Polskę za kraj, w którym żyje się 
bezpiecznie. To także rekordowy wynik. Trzy lata dobrej polityki sprawiły,  
że Polacy są coraz bardziej zadowoleni z życia.

Dobra przyszłość dla wsi
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Wiele z naszch obietnic już zrealizowaliśmy, inne – wprowadzamy w ży-
cie. Przygotowujemy się też do spełnienia kolejnych, bo stale musimy iść 
mocno naprzód i dostosowywać nasz program do zmieniających się wa-
runków i okoliczności.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi kompleksową politykę rolną oraz 
politykę rozwoju terenów wiejskich. Niedawno wzmocniliśmy nasz program 
w tej dziedzinie o kolejne elementy, które zawiera Plan dla Wsi. Oto one:
1.  Większe dofinansowanie do paliwa rolniczego.

Zwiększymy z 86 do 100 litrów zwrot akcyzy zawartej w cenie zakupio-
nego paliwa na każdy hektar oraz wprowadzimy bezprecedenso-
we wsparcie dla producentów bydła poprzez zwrot akcyzy zawartej  
w cenie zakupionego paliwa w ilości 30 litrów na każdą Dużą Jednost-
kę Przeliczeniową.

2.  Budowa Narodowego Holdingu Spożywczego.
Stworzymy nową strukturę w postaci Narodowego Holdingu Spożyw-
czego, który będzie integrować potencjał produkcyjny polskiego 
rolnictwa i realizować skup produktów rolnych. Pozwoli to wpływać  
na stabilizowanie rynków rolnych, poziom cen płacowych rolników  
za sprzedane płody rolne, zaopatrzenie rolnictwa, promocje i eksport 
polskiej żywności.

3.  Rozszerzenie sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego.
Rozszerzamy możliwość legalnej sprzedaży nieprzetworzonej i przetwo-
rzonej w gospodarstwach żywności do takich podmiotów jak restaura-
cje, stołówki, gospodarstwa agroturystyczne czy lokalne sklepy.
Jednocześnie zwiększamy do 40 000 zł kwotę wolną od podatku  
dla żywności sprzedawanej w ramach Rolniczego Handlu Detaliczne-
go – po przekroczeniu tej kwoty obowiązywać będzie niski podatek  
w wysokości 2%.

4.  Zdrowa polska żywność.
Zwiększymy wsparcie dla produkcji żywności wysokiej jakości po-

przez wzmocnienie roli producentów w łańcuchach „od producenta  
do konsumenta”, a także dla rozwoju rynku żywności wysokiej jakości.
Wesprzemy też rozwój rolnictwa ekologicznego promując gospodar-
stwa ekologiczne produkujące na rynek, eliminując przy tym patologię 
wsparcia dla użytków, które nie dają żadnej produkcji.
Wprowadzimy oznaczanie produktów żywnościowych niezawierają-
cych GMO i zapewnimy skuteczny system kontroli w tym zakresie.

5.  Wsparcie rolnictwa na terenach górskich.
Wdrożymy programy hodowli bydła mięsnego, owiec i kóz pozwalające 
na zwiększenie produkcji, także na ekstensywnych użytkach zielonych.
Wprowadzimy specjalną politykę górska, ułatwiającą i wspierającą rozwój 
rolnictwa na terenach górskich, m. in. rozwój gatunków zwierząt tradycyj-
nie występujących w górach, rozwój przetwórstwa produktów lokalnych i 
regionalnych, w tym alkoholi, ze szczególnym wsparciem winiarstwa.

6.  Przeciwdziałanie suszom i ASF.
Wdrożymy szeroki program retencji wodnej oraz budowy systemów 
melioracji, w tym nowoczesnych systemów irygacyjnych oraz system 
poprawy żyzności gleb w Polsce poprzez szerokie stosowanie nawozów 
przyjaznych środowisku, poprawienie pH gleby (wapnowanie), regulo-
wanie stosunków wodno-powietrznych.
Rząd przeznaczył w tym roku na odszkodowania suszowe 1,5 mld zł.
Przygotowaliśmy program rekompensat i nieoprocentowanych poży-
czek dla producentów trzody chlewnej dotkniętej ASF. Wspieramy tak-
że bioasekurację na terenie walki z Afrykańskim Pomorem Świń. W naj-
bliższym czasie będziemy realizować nowe elementy wsparcia, m.in. 
projekt pomocy prewencyjnej i preferencyjnych kredytów obrotowych 
dla rolników na zakup środków do produkcji rolnej. Pomocą obejmuje-
my także sprzedaż świń z terenu objętego wirusem, ale wolnych od ASF.

7.  Polskie pasze.
Rozszerzymy uprawę roślin bobowatych, w tym soi, jako roślin dostar-
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czających wartościowe białko dla sektora paszowego, zapewniają-
cych dochody dla polskich rolników i poprawiających żyzność gleb.
Zwiększymy wykorzystanie białka paszowego z nasion rzepaku,  
także poprzez nowe metody przetwarzania i obróbki, zapewniające 
wysoką strawność i dobre efekty żywieniowe.
Rozpoczniemy proces zmniejszania zależności polskiej produkcji zwie-
rzęcej od importu białka paszowego, rugującego z rynku krajowe 
źródła białka i pogarszającego możliwości pozyskiwania dochodów  
przez polskie gospodarstwa

8.  Rolnictwo dla ekologii.
Zwiększymy wykorzystanie odpadowej biomasy ze źródeł rolniczych  
w biogazowniach, które obok wykorzystania elektrowni wodnych, 
będą istotnym wkładem rozwoju obszarów wiejskich w rozwój OZE. 
Zwiększymy też wykorzystanie surowców rolniczych dla przemysłu,  
w szczególności przy produkcji kompozytów, kosmetyków, parafarma-
ceutyków itp.

Odbudowujemy „Polskę powiatową”

Rządy PO i PSL na szczeblu centralnym oraz samorządowym obfitowa-
ły i nadal obfitują w wiele bardzo destrukcyjnych zjawisk, jak wyprzedaż 
majątku państwowego i samorządowego, „dzika” reprywatyzacja czy to-
lerowanie mafii VAT-owskich. Ale jednym z najbardziej szkodliwych proce-
derów było tak zwane „zwijanie Polski powiatowej”, czyli antyrozwojowa 
polityka degradowania mniejszych ośrodków, skazująca mieszkańców 
wielu z nich na wegetację. Polegała ona na likwidowaniu kolejowych  
i autobusowych połączeń komunikacyjnych, szkół, posterunków Policji, 
urzędów pocztowych, lokalnych oddziałów wielu innych instytucji, a w re-
zultacie także i miejsc pracy. Wyrządzone w ten sposób ogromne krzywdy 

i szkody są bardzo trudne, a czasami nawet niemożliwe do naprawienia. 
Dla przykładu: według wyliczeń w latach 2008-2015 ubyło ponad 1,5 tysią-
ca szkół i ponad 400 posterunków Policji. To liczby przerażające, a jedno-
cześnie pokazujące jak drastycznie nie liczono się z potrzebami mieszkań-
ców, jak odbierano im nadzieję na lepszą przyszłość.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości położył kres takiej polityce. Wielkim wy-
siłkiem staramy się na szczeblu rządowym odbudować to, co zostało 
zniszczone i zaprzepaszczone. Tam, gdzie obejmiemy w wyniku wyborów 
władzę, nasi samorządowcy będą kooperować z rządem oraz podejmą 
niezależne działania w tym kierunku.

Budować, a nie przeszkadzać

Nasz zasadniczy cel, którym jest doprowadzenie do tego, by Polacy mo-
gli się cieszyć takim samym poziomem życia, jak mieszkańcy najzamożniej-
szych państw europejskich, będzie łatwiejszy do osiągnięcia dzięki rzeczy-
wistemu współdziałaniu władzy centralnej i lokalnej. Tylko we współpracy 
z władzami rządowymi samorządy mogą podołać zadaniom związanym 
z organizacją i finansowaniem wielu przedsięwzięć – choćby walki z za-
nieczyszczeniem powietrza popularnie zwanym smogiem, z którym same, 
mimo podejmowanych wysiłków, nie potrafiły się uporać. Wymusza to ści-
słą współpracę obydwu struktur władzy. Tam, gdzie przebiega ona har-
monijnie rozwój regionu i poprawa życia mieszkańców następuje zdecy-
dowanie szybciej. Postawa konfrontacyjna wobec rządu, którą przyjmuje 
wiele samorządów rządzonych przez dzisiejszą opozycję parlamentarną 
nie służy niczemu dobremu i prowadzi donikąd. 

Komplementarność władzy centralnej i samorządowej – to konieczny 
warunek sprawnego funkcjonowania państwa i jego dynamicznego roz-
woju. Poprzez dobrą współpracę władzy centralnej i samorządowej może-
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my sprawniej, lepiej i szybciej budować dobrą przyszłość naszej Ojczyzny. 
Przykładem projektów służących rozwojowi lokalnemu a wymagających 
synergii działania instytucji centralnych i samorządowych jest tak zwana: 
„Piątka Morawieckiego”.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił kompleksową propozycję kon-
kretnych działań, mających na celu polepszenie codziennego życia zwy-
kłych Polaków. Składa się na nią pięć programów: „Ciepły dom”, „Dobra 
okolica”, „Nowoczesna gmina”, „Internet szybciej więcej” oraz „Mieszkasz 
decydujesz”. Dzięki ich realizacji będzie m.in. mniej smogu, powietrze sta-
nie się czystsze, mieszkańcy zyskają finansowo, wzrośnie liczba lokalnych 
połączeń  kolejowych i drogowych oraz zwiększy się komfort podróżowa-
nia. Dzieci będą mogły bezpieczniej chodzić do szkoły, seniorzy i osoby 
niepełnosprawne otrzymają większe wsparcie. Rozbudowana infrastruktu-
ra sportowa ułatwi nam dbanie o zdrowie i dobrą kondycję, a do każdej 
szkoły i każdej gminy doprowadzimy światłowód umożliwiający korzysta-
nie z szybkiego Internetu. Mieszkańcy zaś będą mogli – jak nigdy wcześniej 
– współdecydować o tym, co dzieje się w ich małych Ojczyznach.

Polacy słusznie oczekują zrównania poziomu swego życia z tym,  
jaki mają obywatele państw zachodniej Europy. Jeszcze nigdy w swo-
ich nowoczesnych dziejach Polska nie była tak blisko tego celu. Stoimy 
przed historyczną szansą i musimy ją wykorzystać. Dzięki naszej polityce  
z każdym rokiem dystans między Polską a Europą zachodnią maleje. Przed 
nami jeszcze długa droga, ale zwycięstwo kandydatów z list Prawa i Spra-
wiedliwości w najbliższych wyborach zdynamizuje i przyspieszy nasz marsz  
ku temu wymarzonemu przez pokolenia Polaków celowi.

ZASOBNE I LEPSZE ŻYCIE

Polacy chcą więcej zarabiać i lepiej żyć. To naturalne pragnienie każde-
go człowieka i każda władza powinna te dążenia wspomagać poprzez 
tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do ich spełnienia.

Wspieranie przedsiębiorczości, pobudzanie aktywności gospodarczej 
będzie służyło zwiększaniu liczby miejsc pracy. Nowe i zmodernizowane 
linie kolejowe, tramwajowe oraz drogi wraz z rozbudowanym i unowocze-
śnionym taborem i większą liczbą połączeń pozwolą łatwiej się przemiesz-
czać, co przełoży się na większe szanse zawodowe. Szerokopasmowy 
Internet w każdej gminie także ułatwi znalezienie zatrudnienia. Dzięki bu-
dowie tanich mieszkań młodzi ludzie nie będą musieli opuszczać swoich 
stron rodzinnych po to, by zarobić na własne lokum. Z drugiej strony ła-
twiej będzie o przenoszenie się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu pracy  
czy lepiej płatnego zajęcia. A więcej pieniędzy – to wyższy poziom życia.

Ale równie ważna jest dla Polaków lepsza jakość życia, o której decydu-
ją rzeczy zarówno wielkie, jak i małe. A zatem z jednej strony krótsze kolejki 
do lekarza, czystsze powietrze, kanalizacja i wodociągi, a z drugiej choć-
by domy kultury i seniora, bezpieczne parki, skwery, place zabaw, boiska, 
zazielenione ulice z parkingami i miejscami postojowymi dla okolicznych 
mieszkańców, dobrze skomunikowane z centrum osiedla, a czasem zwy-
kła ławeczka.

Większy komfort życia – to także dobre wiaty na przystankach: postawio-
ne tak, by deszcz nie zalewał, śnieg nie zawiewał i nie wiało po kostkach; 
z dużymi, czytelnymi i w miarę możności podświetlonymi rozkładami jazdy. 
Wiaty, które będą dla pasażerów, a nie dla reklamodawców. Lepsza ja-
kość życia – to również takie planowanie przestrzenne, z którego korzyść 
będą mieli przede wszystkim mieszkańcy, a nie deweloperzy. 

Mówi się, że czas – to pieniądz. To prawda, ale należałoby do tego do-
dać, że czas – to również więcej chwil dla rodziny a także na rozwój wła-
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snych zainteresowań. Ważne jest zatem dla nas wszystko, co oszczędza 
czas. I nie można zapominać o miłej, kompetentnej i chętnej do pomocy 
obsłudze w urzędach i instytucjach.

Wiele z rzeczy, które mają wpływ na grubość naszych portfeli i urodę 
codziennego życia można zrobić już na poziomie gminy, inne wymaga-
ją zaangażowania wyższych jednostek samorządu terytorialnego – po-
wiatu i województwa, jeszcze inne – potrzebują wsparcia centralnego  
w postaci inwestycji rządowych, różnych programów rządowych i funduszy.  
To z tych źródeł pochodzą środki na budowę i naprawę szkół, domów 
kultury, ośrodków sportowych, na drogi, ocieplenie budynków, opiekę  
nad dziećmi czy różnego typu dopłaty. Wypada jeszcze raz powtórzyć, 
że bardzo często końcowy sukces wymaga współdziałania jednostek 
samorządowych czy zespolenia wysiłków rządu i samorządu. Dlatego  
dla wspólnot lokalnych, dla naszych małych ojczyzn ma znaczenie,  
jaka jest polityka państwa i ważne jest, czy rząd i większość parlamentarna 
działa na poziomie centralnym na rzecz wszystkich mieszkańców i regio-
nów Polski, czy też służy interesom jedynie wybranych grup społecznych 
oraz podmiotów zagranicznych.

Nowe miejsca pracy

Jak wiadomo, tworzy je rozwijająca się gospodarka, a zwłaszcza sektor 
małych i średnich firm. Dlatego nasi przedstawiciele w samorządach będą 
pracować na rzecz pobudzania lokalnej i regionalnej aktywności ekono-
micznej oraz podnoszenia jej konkurencyjności i innowacyjności. Stworzymy 
jak najlepsze warunki do prowadzenia i zakładania działalności gospodar-
czej, w tym ułatwienia dla startujących w biznesie młodych ludzi.

Będziemy stawiać w strategiach rozwoju województw na działania 
zwiększające konkurencyjność danego regionu, wykorzystujące jego ist-

niejące przewagi oraz nisze rynkowe. Zależy nam szczególnie na inwe-
stycjach w małych i średnich miastach, zwłaszcza tych, które są zagro-
żone utratą swoich funkcji społeczno-gospodarczych oraz na obszarach 
wiejskich. Nasze wsparcie dla nich będzie przede  wszystkim polegało  
na ulgach podatkowych i preferencjach w dostępie do kredytów i poży-
czek. Inne formy wspomagania obejmą m. in. wynajem po preferencyj-
nych stawkach powierzchni produkcyjnych czy biurowych dla innowacyj-
nych miniprzedsiębiorstw czy ułatwienia w prowadzeniu handlu żywnością.

Nowe linie kolejowe i drogi lokalne 

Będziemy we współpracy z rządem modernizowali dworce i linie kole-
jowe oraz oddawali do użytku nowe ich odcinki. Chcemy w ten sposób 
przywrócić znaczenie kolejowego transportu lokalnego i  regionalnego. 
Jednocześnie będziemy współuczestniczyli w wielkim programie remon-
towania, przebudowy i budowy dróg gminnych i powiatowych. Zgodnie 
z obietnicami premiera Mateusza Morawieckiego powstaje Fundusz Dróg 
Samorządowych, na którego konto wpłynie na początek aż 5 mld zł. In-
westycje samorządowe w drogi lokalne będą dofinansowywane w wyso-
kości 80 procent ich wartości.

Dokonamy w ten sposób rewolucji infrastrukturalnej w Polsce lokalnej, 
zapewniając poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie atrakcyjności wielu 
terenów na wsi i w małych miasteczkach.

Transport publiczny

Będziemy przywracać zlikwidowane w poprzednich dekadach lokalne po-
łączenia kolejowe i autobusowe. Tu również wykorzystamy fundusze central-
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ne, którymi rząd Prawa i Sprawiedliwości chce wesprzeć te gminy i powiaty, 
które przystąpią do odtwarzania dawnych połączeń. Zamierzamy również 
konsekwentnie modernizować tabor, by polepszyć warunki podróżowania.

Powszechny dostęp mieszkańców i szkół do sieci – 
Internet szybciej więcej

W dzisiejszych czasach Internet – to podstawa rozwoju. Umożliwia pra-
cę i naukę na odległość, korzystanie z e-usług czy łatwiejsze załatwianie 
spraw urzędowych. Chcemy, by do końca 2020 r. szerokopasmowy Inter-
net docierał do każdej szkoły i każdego domu.

Własne mieszkanie nadzieją na przyszłość

Gminy są ustawowo zobowiązane do zaspokajania potrzeb mieszka-
niowych swoich mieszkańców. W dotychczasowych polskich realiach był  
to w ogromnej mierze pusty zapis. Dziś jest inaczej. Gminy mają wyjątkową 
szansę na rozwój na swoim terenie taniego budownictwa mieszkaniowe-
go. Zapewnia to rządowy program Mieszkanie+. Nie ma obecnie lepszej 
od niego propozycji dla rodzin o niższych i średnich dochodach. Dlatego 
nasi samorządowcy będą dążyli do tego, by jak najwięcej gmin i miejsco-
wości przystąpiło do tego programu.

Niższe koszty utrzymania

O zasobności naszych rodzinnych portfeli decyduje nie tylko to, ile za-
rabiamy, ale także to, ile możemy zaoszczędzić na różnego rodzaju obo-

wiązkowych opłatach. Podejmiemy działania dzięki którym więcej pienię-
dzy pozostanie w kieszeniach Polaków.

Wprowadzimy system preferencji dla tych, którzy segregują śmie-
ci. System ten obejmie zarówno spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,  
jak i domy jednorodzinne.

Będziemy także dążyć do obniżenia kosztów dostarczania wody i od-
prowadzania ścieków w gminach, które nie będą potrafiły uzasadnić wy-
sokich cen na te usługi. 

Z kolei w wyniku termomodernizacji domów i wymiany pieców będzie-
my płacić miej za dostarczane do naszych domów ciepło.
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POLSKA WIEŚ

Nie może być zasobnej Polski bez zamożnej polskiej wsi i rozwiniętych 
obszarów wiejskich. A zatem celem naszej polityki jest nie tylko jak naj-
większa opłacalność produkcji rolnej, ale również podniesienie jakości ży-
cia na tych terenach; doprowadzenie do tego, że uczeń opuszczający 
wiejską szkołę w niczym nie ustępuje swojemu rówieśnikowi z miasta. Jest  
to wielkim wyzwaniem, ale również możliwym do osiągnięcia celem. Ce-
lem, który systematycznie się przybliża. Inwestujemy w ochronę zdrowia, 
w edukację, w kulturę i w politykę społeczną, modernizujemy i budujemy 
nowe drogi i linie kolejowe, przywracamy zlikwidowane kiedyś połącze-
nia oraz posterunki Policji, wprowadziliśmy program taniego budownic-
twa mieszkaniowego oraz program Rodzina 500+. Efektem tych wszystkich 
działań jest poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich. 

Jedną z najważniejszych spraw, które będą forsować nasi samorządow-
cy, jest kwestia wspierania małych gospodarstw zorientowanych na eko-
logiczne produkty wysokiej jakości, a także przygotowania w miastach 
infrastruktury niezbędnej do sprzedaży bezpośredniej oraz rolniczego han-
dlu detalicznego.

Będziemy także dbali o wzbogacanie życia społeczno-kulturalnego  
na terenach wiejskich. Ożywimy działalność Gminnych Ośrodków Kultury 
zamieniając je w Lokalne Centra Aktywności. Z kolei rząd przygotował 
program potężnego wsparcia dla Kół Gospodyń Wiejskich.

EKOSYSTEM

Polska jest piękna i zasługuje na to, by była krajem czystym i zadbanym. 
Proponujemy szereg rozwiązań, dzięki którym środowisko w którym żyje-
my będzie zdrowsze, a my będziemy oddychać czystszym powietrzem.  
To projekt na ogromną skalę. Dzięki niemu nasze otoczenie na zawsze 
zmieni się na lepsze. Jesteśmy to winni nie tylko dziś żyjącym Polakom,  
ale także przyszłym pokoleniom.

Jednym z największych zagrożeń jest smog. W ramach walki z zanieczysz-
czeniem powietrza będziemy wprowadzać w życie programy termomo-
dernizacji domów i wymiany starych pieców i przyłączania niepodłączo-
nych budynków do sieci ciepłowniczej. Będziemy również wspierać rozwój 
zeroemisyjnego transportu publicznego, wprowadzenie stref czystego 
transportu, rozwój infrastruktury dla tankowania sprężonego i skroplonego 
gazu ziemnego, rozwój stacji ładowania dla samochodów elektrycznych 
w największych aglomeracjach i obszarach gęsto zaludnionych.

Przeprowadzimy inwestycje na rzecz zredukowania ilości zanieczyszczeń 
odprowadzanych ze ściekami do wód i ziemi oraz zapewnieniu odpo-
wiedniej jakości wody pitnej w aglomeracjach.

Podejmiemy również działania służące zapobieganiu i ograniczaniu 
wytwarzania odpadów komunalnych, wdrażaniu technologii odzysku,  
w tym recyklingu, wdrażaniu technologii unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, a także likwidowaniu zagrożeń wynikających ze składo-
wania odpadów. Będziemy prowadzić zdecydowaną walkę przeciw-
ko nielegalnemu składowaniu i spalaniu śmieci. W przeciwdziałaniu  
smogowi oraz w zwalczaniu nielegalnych wysypisk śmieci będziemy wyko-
rzystywać drony. 
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BEZPIECZEŃSTWO

Szeroko rozumiane bezpieczeństwo obejmuje prawie wszystkie aspek-
ty naszego życia. Jego zapewnienie, co jest podstawowym obowiązkiem 
władzy publicznej, oznacza likwidację czy minimalizowanie różnego typu 
zagrożeń od zapobiegania przestępczości począwszy a na doprowadze-
niu do bezpiecznego ruchu na drogach i ulicach skończywszy.

Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa wiemy, gdzie mamy  
do czynienia z niepożądanymi zachowaniami, i będziemy je konsekwent-
nie eliminować. Przede wszystkim wymusimy na służbach oraz inspekcjach 
stanowcze reagowanie na przypadki łamania prawa oraz jego egzekwo-
wanie. W zależności od sytuacji będziemy wysyłać w dany rejon więcej 
patroli, zwłaszcza w okolice, w których przebywa wiele dzieci, instalować 
monitoring, oświetlać teren, stawiać sygnalizację świetlną czy budować 
przejścia dla pieszych. Zerwiemy ze złą praktyką czynienia ze Straży Miej-
skiej źródła dodatkowych dochodów dla samorządowej kasy.

Korzystając z rządowego programu „Nowoczesna gmina” sfinansuje-
my tam, gdzie dzieci nie mogą bezpiecznie chodzić do szkoły, budowę 
chodników prowadzących do tych placówek.

Inwestycje podnoszące poziom bezpieczeństwa są konieczne, ale same 
nie wystarczają. Dlatego będziemy jednocześnie wdrażać programy edu-
kacyjne dla dzieci i dorosłych na temat zasad bezpieczeństwa przydat-
nych w różnych dziedzinach życia.

Będziemy, oczywiście, wspierać służby ratownicze, doposażając  
je w sprzęt oraz organizując szkolenia i ćwiczenia.

EDUKACJA

Trudno sobie wyobrazić zasobną, dostatnią i nowoczesną Polskę  
bez dobrej szkoły. Inwestując w nią, inwestujemy w perspektywy rozwojowe  
dla naszych dzieci, wnuków, a także dla naszej ojczyzny, bo pomyślność 
Polski zależy i zależeć będzie od poziomu edukacji Polaków. Chcemy 
stworzyć szkołę równych szans, to znaczy taki system edukacyjny, w któ-
rym dziecko przenosząc się z najmniejszej placówki wiejskiej do szkoły war-
szawskiej nie odczuje różnic w poziomie i sposobie nauczania.

Szkoły branżowe

System szkolny powinien też umieć dostosowywać się elastycznie  
do zmieniającego się zapotrzebowania ze strony gospodarki na wykwa-
lifikowanych pracowników różnych specjalności. Będziemy zatem wspie-
rać rozwój nowoczesnego szkolnictwa zawodowego – szkół branżowych,  
w których liczba uczniów będzie odpowiadała potrzebom gospodarki  
i rynku pracy, oraz doradztwa zawodowego. Szkoły te będą ściśle współ-
pracowały z podmiotami gospodarczymi. 

Na poziomie miast i województw będziemy również stymulować i ułatwiać 
kooperację wyższych uczelni i instytutów badawczych z przedsiębiorcami, 
mającą na celu transfer technologii i komercyjne wykorzystanie badań na-
ukowych. Będziemy pomagać w budowie marki wyższych uczelni oraz zna-
czenia ośrodków akademickich, a także działać na rzecz upowszechnienia 
dostępu do edukacji i nauki na poziomie szkolnictwa wyższego. Zwiększymy 
różnorodność form kształcenia, w tym kształcenia ustawicznego oraz bę-
dziemy wspierać rozwój uniwersytetów trzeciego wieku.
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Po lekcjach i po szkole

Dobra szkoła – to nie tylko nauczanie i wychowywanie na wysokim po-
ziomie, ale także rozwijanie zainteresowań uczniów w czasie pozalekcyj-
nym. Nie mniej ważne jest animowanie pozaszkolnej aktywności dzieci  
i młodzieży. W tych dwóch dziedzinach istnieją pod tym względem bardzo 
duże nierówności pomiędzy wielkimi i małymi ośrodkami, co stawia dzie-
ci i młodych z terenów wiejskich w gorszej sytuacji wyjściowej. Dołożymy 
wszelkich starań, by jak najszybciej te dysproporcje zostały zniwelowane.

Podobne nierówności występują w sferze organizowania w trakcie ferii  
i wakacji czasu dzieci, których rodzice pracują. Nasi przedstawiciele  
w samorządzie zadbają o to, by w gminach zostały uruchomione  insty-
tucje letniej animacji dzieci i młodzieży, polegającej zarówno na rozwi-
janiu zainteresowań, uprawianiu sportu, kształtowaniu troski o przyrodę,  
ale także na poznawaniu historii i dziedzictwa kulturowego Polski, regionu 
i najbliższej okolicy.

ZDROWIE

Ochrona i promocja zdrowia należą do zadań własnych samorządów 
wszystkich szczebli. To wielkie wyzwanie stojące przed samorządowcami 
ze względu na wieloletnie niedofinansowanie służby zdrowia. Podniesie-
nie ochrony zdrowia do poziomu, który satysfakcjonowałby pacjentów, 
wymaga harmonijnego współdziałania rządu oraz władz lokalnych i bę-
dzie efektem wysiłków na wielu polach.

Działając na rzecz poprawy jakości leczenia i zmniejszenia kolejek bę-
dziemy doposażać w niezbędny sprzęt placówki służby zdrowia i finan-
sować w nich remonty. Zaangażujemy się w rozwój opieki geriatrycznej  
a także w zapewnienie większej dostępności takich obecnie deficyto-
wych usług jak: leczenie zaćmy, pobyt w zakładach opiekuńczo-lecz-
niczych, na oddziałach internistycznych oraz intensywnej terapii, świad-
czenia ratunkowe, wielozakresowe lecznictwo onkologiczne oraz opiekę 
endokrynologiczną.

Będziemy również ułatwiać dostęp do usług telemedycznych,  
a także wspierać szkoły medyczne oraz dotować inicjatywy służące 
kształceniu kadry medycznej.

Naszym celem jest także to, by wszystkie dzieci w szkołach znalazły się 
pod opieką stomatologów.

Jednocześnie zwiększymy nakłady na profilaktykę oraz edukację zdro-
wotną. To bardzo ważna sfera działań, bowiem skuteczne propagowanie 
zdrowego trybu życia i dbania o siebie w postaci systematycznych kon-
trolnych wizyt u lekarza przynosi znakomite efekty dla naszego zdrowia  
oraz oszczędności dla systemu.
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SPORT I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

W naszym codziennym życiu amatorskie uprawianie sportu oraz aktywność 
fizyczna odgrywają coraz to większą rolę. Takie są potrzeby mieszkańców  
w całej Polsce, zarówno tych z najmniejszych gmin, jak i tych z największych 
miast. Chcemy grać, ćwiczyć, chodzić, biegać, jeździć na rowerze. Pra-
gniemy też być po prostu zdrowsi i sprawniejsi. Potrzeba do tego boisk, 
siłowni na wolnym powietrzu, terenów rekreacyjnych, ścieżek spacero-
wych i rowerowych.

Będziemy je budować sami oraz we współpracy z rządem wykorzystując 
w tym celu projekt Otwartych Stref Aktywności poświęcony rozwojowi ma-
łej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym 
oraz stanowiący element nowej „piątki Morawieckiego” program „Dobra 
okolica”, zakładający postawienie do 3 tysięcy ogólnodostępnych obiek-
tów dla całych rodzin.

Inny, adresowany do gmin, program oferuje dofinansowanie budo-
wy przyszkolnych lekkich hal sportowych, z których mogliby korzystać  
nie tylko uczniowie, ale także młodzież ćwicząca w lokalnych klubach 
sportowych. Także z tego programu zamierzamy korzystać.

POLSKA JEST JEDNA

Pod tym hasłem kryje się prosta prawda, że państwo polskie musi z jed-
nej strony troszczyć się w równy sposób o wszystkich swoich mieszkańców 
bez względu na ich pochodzenie, miejsce zamieszkania czy stan mająt-
kowy. Tak samo powinno ono dbać o równomierny rozwój wszystkich re-
gionów naszego kraju i zapewniać ich mieszkańcom takie same warunki 
życiowego startu. O sukcesach każdego z nas powinny decydować pra-
ca i zdolności, a nie inne, pozamerytoryczne czynniki.

Dewiza „Polska jest jedna” oznacza też, że mamy zobowiązania wzglę-
dem członków naszych społeczności, którzy z różnych przyczyn potrzebują 
pomocnej dłoni wyciągniętej w geście solidarności – na przykład naszych 
seniorów oraz osób niepełnosprawnych, lub też powinny być traktowane  
w szczególny sposób – jak choćby kobiety w ciąży czy mamy małych dzieci.

Najmłodsi

Doprowadzimy do tego, że nasz kraj pokryje sieć żłobków, klubów dzie-
cięcych i przedszkoli zaspokajająca potrzeby polskich rodzin. Te placów-
ki powinny być z jednej strony odpowiednio zlokalizowane, zaś z drugiej – 
otwarte w godzinach umożliwiających pracującym rodzicom odbiór dzieci.

Miejsca w żłobkach i w przedszkolach muszą  być zagwarantowane  
dla wszystkich dzieci bez względu na stan zamożności i miejsce zamieszkania.

Inwestowanie w nowe żłobki i przedszkola ułatwi rządowy program Ma-
luch+. W 2018 roku na finansowanie budowy i utrzymania tych placówek 
przeznaczonych zostało 450 milionów złotych, co pozwala na stworzenie 
blisko 25 tysięcy nowych miejsc dla dzieci. Samorządy, które już realizują pro-
gram, bądź w najbliższym czasie będą do niego przystępowały mogą liczyć 
nawet na 80-procentowy udział programu w pokryciu kosztów inwestycji.
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Seniorzy i osoby potrzebujące szczególnej opieki

Trudno sobie wyobrazić rozwój naszego kraju bez wspierania osób 
starszych i niesamodzielnych w codziennym funkcjonowaniu. Państwo, 
a zwłaszcza samorządy, powinny mocno zainwestować w rozwój insty-
tucji przeznaczonych do integracji i aktywności tych osób. Będziemy 
intensywnie zabiegać o podwyższenie jakości życia tych osób. 

Uczynimy to m.in. poprzez wykorzystanie rządowego programu „Se-
nior+”, współfinansującego budowę, modernizację i wyposażenie 
dziennych domów i klubów. 

Placówki „Senior+” dają osobom starszym możliwość aktywnego 
spędzenia czasu – 8 godzin dziennie – oferując różnorodne działania:  
od pomocy w czynnościach dnia codziennego, przez zapewnienie mi-
nimum jednego posiłku i pielęgnowanie więzi międzypokoleniowych 
dzięki spotkaniom z uczniami szkół, aż po zajęcia ruchowe i aktywny 
udział w życiu kulturalnym.

Jednym z ważnych zadań samorządu, zwłaszcza samorządu gmin-
nego, jest zapewnienie niezbędnej opieki osobom najsłabszym – star-
szym i niepełnosprawnym. Sprawna gmina powinna zapewnić wspar-
cie dla tych osób nie tylko w ramach służby zdrowia i podstawowej 
pomocy społecznej, ale uruchomić cały system pomocy obejmują-
cych m.in. transport i rozwiązywanie problemów codzienności. Gminy 
powinny umożliwić wsparcie dedykowanego asystenta społecznego. 
Samorządowcy z Prawa i Sprawiedliwości stworzą taki system w gmi-
nach i będą dążyli do jak najlepszej integracji osób z niepełnospraw-
nościami i starszych, którzy są zagrożeni wykluczeniem w związku  
ze stanem psychofizycznym.

Likwidujemy bariery

Dzięki wsparciu ze strony skierowanego do samorządów rządowe-
go programu Dostępność+ władzom lokalnym będzie łatwiej przepro-
wadzić rewolucję znoszącą różnego typu utrudnienia przeszkadzające  
nam na co dzień. Założeniem programu jest dostosowanie przestrze-
ni publicznej oraz innych obszarów życia społecznego do potrzeb osób  
z różnego rodzaju ograniczeniami:  niepełnosprawnych, niewidomych, 
niesłyszących, ludzi starszych, kobiety w ciąży, osób z dziećmi oraz osób 
podróżujących z większymi bagażami.

Za pieniądze z tego programu oraz środki własne, które przeznaczymy 
na ten cel będziemy budować, uwzględniające potrzeby różnych grup, 
wejścia do budynków publicznych i podjazdy, instalować windy, toale-
ty, barierki, kupować dla transportu publicznego odpowiednie autobusy 
i wagony, dla placówek oświatowych – wyposażenie i pomoce dydak-
tyczne, a w placówkach kulturalnych – sprzęt pozwalający korzystać  
ze zbiorów. Zmodyfikujemy pod tym katem strony internetowe urzędów 
oraz instytucji podległych samorządowi. Jednocześnie będziemy wpro-
wadzać przepisy nakładające w różnych dziedzinach – na przykład  
przy budowie nowych mieszkań bądź zakupach taboru miejskiego – obo-
wiązek stosowania tego typu ułatwiających życie rozwiązań.

Kultura dla wszystkich

Mieszkańcy najmniejszych polskich miejscowości mają dziś utrudniony dostęp 
do kultury i bardzo poważny problem z rozwijaniem zainteresowań swoich dzieci.

Instytucją, która w znaczący sposób może poprawić sytuację  
pod tym względem są Gminne Ośrodki Kultury, które zamienimy w Lokalne 
Centra Aktywności zapewniające:
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• zajęcia muzyczne, naukę gry na instrumentach oraz tańca dla dzieci
• możliwość tworzenia kół zainteresowań i kół tematycznych przez senio-

rów, którzy chcą rozwijać swoje zamiłowania
• miejsce dla działalności lokalnych grup aktywności, stowarzyszeń i klubów
• przestrzeń dla tworzenia startupów i innowacji społecznych.

Lokalne Centra Aktywności powinny być też miejscami stymulującymi 
działalność artystów ludowych i zespołów folklorystycznych.

Polska potrzebuje więcej teatrów. Będziemy wspierać rozwój placówek 
teatralnych nie tylko w miastach prezydenckich, ale także w mniejszych 
ośrodkach.

Sieć wodno-kanalizacyjna – likwidujemy 
cywilizacyjne zapóźnienia

Zawstydzająca jest skala braku dostępu gospodarstw domowych do ka-
nalizacji. Dziś z różnych form oczyszczania ścieków korzysta około 70% Po-
laków, ale na terenach wiejskich zaledwie 40% mieszkańców odprowadza 
zbiorczo ścieki, a dostęp do wody z wodociągów ma 85% mieszkańców wsi.

Będziemy wraz z rządem, w ramach specjalnego programu infrastruk-
turalnego, budować przyłącza sanitarne w miejscowościach i gminach, 
które nie posiadają pełnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Istotnym elementem programu dotacyjnego będzie budowa przydomo-
wych oczyszczalni ścieków w miejscach gdzie niemożliwe jest zbudowa-
nie kolektora ściekowego lub jego zasadność jest wątpliwa ze względów 
ekonomicznych. O dotację na budowę i obsługę oczyszczalni przydomo-
wej będą mogły ubiegać się pojedyncze gospodarstwa domowe. Inwe-
storzy otrzymają zwrot zdecydowanej większości kosztów poniesionych  
w związku z budową instalacji.

Uzupełnimy również sieć wodociągową. 

POLITYKA MIEJSKA

Naszym celem jest uczynienie polskich miast miejscami lepszymi do ży-
cia. Chcemy przywrócić je obywatelom. Najwyższy czas, by nasze mia-
sta przestały chaotycznie się rozwijać i służyć przede wszystkim interesom 
deweloperów lub innych grup nacisku. Polityka miejska, tak jak i polityka 
w każdej innej jednostce samorządu terytorialnego, musi zaspokajać po-
trzeby mieszkańców. Powinna to być zatem polityka zrównoważonego 
rozwoju, harmonijnie i sprawiedliwie godząca zróżnicowane potrzeby i in-
teresy różnych grup mieszkańców jak i miasta, jako całości.

Troska o nie powinna przede wszystkim wyrażać się w planowaniu urbani-
stycznym i uchwalaniu właściwie sporządzanych miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego. Nie dopuścimy do tego, by nowe osiedla 
powstawały pod dyktando deweloperów, bez żłobków, przedszkoli, szkół, 
placów zabaw, boisk, zieleni i wystarczającej liczby miejsc parkingowych. 
Takie osiedla muszą też być dobrze skomunikowane z centrum.

Będziemy bardzo zabiegali o to, by w naszych miastach było jak najlep-
sze powietrze. Osiągniemy to dzięki wprowadzaniu nisko- lub zeroemisyj-
nego transportu publicznego, stref czystego transportu, czy budowę stacji 
tankowania sprężonego i skroplonego gazu ziemnego oraz stacji ładowa-
nia dla samochodów elektrycznych. Będziemy również dążyli do obniża-
nia cen biletów w komunikacji publicznej, a tam, gdzie to możliwe, będzie 
ona darmowa. Nie zapomnimy też o zazielenianiu naszych miast. Dzięki 
niemu będzie w nich zdrowiej i ładniej.
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MIESZKASZ – DECYDUJESZ

Tworzymy wspólnotę obywateli. Wyraża się ona na kilku poziomach. 
Jesteśmy nie tylko obywatelami naszego państwa – Rzeczypospolitej,  
ale także obywatelami gmin, powiatów, miast i województw, w których 
żyjemy. Ale aby ta obywatelskość nie była mniej lub bardziej pustym poję-
ciem, aby w naszym życiu publicznym uczestniczyła jak największa liczba 
aktywnych mieszkańców, trzeba spełnić jeden podstawowy warunek: 

Zaufanie do władzy

Obywatele muszą mieć poczucie, że warto się w nie angażować,  
że troszczenie się o dobro wspólne w ich małych ojczyznach ma sens,  
że poświęcone temu wysiłek i czas nie są marnotrawione przez niechętnych 
tej aktywności urzędników. Aby tak się stało, należy odbudować zaufa-
nie do władzy centralnej i lokalnej. Mieszkańcy muszą mieć przekonanie,  
że sprawowanie władzy, że polityka jako taka, jest przede wszystkim służ-
bą na rzecz dobra danej wspólnoty, a nie okazją do załatwiania indywidu-
alnych czy partykularnych, a często i szemranych, interesów.  Obywatele 
muszą widzieć we władzy nie przeciwnika, ale godnego zaufania partnera,  
z którym negocjuje się takie rozwiązania, z których wszyscy będą zadowoleni. 

To zaufanie budują nie tylko takie podstawowe rzeczy, jak przejrzyste 
procedury wyborcze, spełnianie obietnic danych w czasie wyborów czy 
kierowanie się w codziennym rządzeniu potrzebami mieszkańców (a nie 
interesami zewnętrznych wobec nich grup), ale również bardzo ważne 
jest wyposażenie obywateli w narzędzia pozwalające im na twórcze za-
angażowanie w sprawy ich społeczności lokalnych.

Większy wpływ mieszkańców

Jako republikanom z ducha bardzo nam zależy na jak największym 
udziale mieszkańców w życiu ich małych ojczyzn. Dlatego nowelizując 
ustawy samorządowe i kodeks wyborczy oprócz  wprowadzenia rozwią-
zań mających zapobiegać oszustwom wyborczym i patologiom władzy, 
wzmocniliśmy wpływ obywateli na funkcjonowanie samorządów. Wśród 
nowych rozwiązań  znalazły się m.in.: transmisja wideo z sesji, inicjatywa 
uchwałodawcza dla mieszkańców, obowiązkowy raport o stanie gminy 
czy obligatoryjny budżet partycypacyjny dla miast na prawach powiatu.

Teraz chcemy również wprowadzić obowiązkowy fundusz sołecki, który 
nie jest dziś wyodrębniany w co trzeciej gminie. Taki fundusz odda miesz-
kańcom gmin prawo do decydowania o wydatkowaniu środków gmin-
nych na terenie ich miejscowości i będzie kolejną instytucją wpływu oby-
wateli na działanie władzy publicznej.

Uważamy także, że obowiązkowe powinny być dyżury radnych róż-
nych szczebli. Natomiast nasi wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast 
będą się systematycznie spotykać z mieszkańcami i rozmawiać o realizacji 
obietnic i zapowiedzi wyborczych.

Będziemy również dbać o to, by w współdecydowaniu o tym, co dzie-
je się w danej społeczności lokalnej brało udział jak najwięcej grup oby-
wateli o różnych potrzebach, a zwłaszcza seniorzy oraz by ich głos był  
jak najbardziej słyszalny.

Przyjazny, życzliwy urząd

To, w jaki sposób załatwiane są nasze sprawy w urzędach jest bodaj 
najważniejszym z punktu widzenia mieszkańca aspektem funkcjonowania 
władzy samorządowej. Mieszkaniec musi być w nich traktowany nie jak 
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sprawiający kłopot interesant, tylko jak członek wspólnoty lokalnej o okre-
ślonej potrzebie, którą należy zaspokoić. Innymi słowy – to urząd ma być 
dla mieszkańca, a nie mieszkaniec dla urzędu.

Dlatego będziemy dbać o coraz lepszą obsługę mieszkańców i o coraz 
wyższe standardy załatwiania spraw. Służyć temu będzie systematyczne 
sprawdzanie poziomu satysfakcji z pracy urzędników. Zmienimy również 
godziny pracy administracji samorządowej tak, by  były one bardziej do-
godne dla mieszkańców, a także będziemy rozszerzać możliwości kon-
taktowania się z nią za pośrednictwem Internetu. Będziemy także zwięk-
szać przejrzystość procesów podejmowania decyzji oraz ułatwiać dostęp 
mieszkańców do informacji.

Naszym podstawowym celem jest także i to, by w każdym urzędzie za-
łatwianie spraw było na jak najwyższym poziomie, a urzędnicy – nie tyl-
ko sprawni i kompetentni, ale również uśmiechnięci, mili, życzliwi i chętni  
do pomocy. Takie wymagania będą im stawiać nasi wójtowie, starosto-
wie, burmistrzowie, prezydenci miast i marszałkowie sejmików.

Uważamy, że praca w samorządzie – jako działanie na rzecz naszych 
małych ojczyzn – zobowiązuje. Mówi się o etosie służby państwowej, naj-
wyższy czas zacząć mówić o etosie służby samorządowej.

KAŻDA GMINA MA SZANSE  
NA ROZWÓJ

Stoimy na stanowisku, że tak, jak każdy człowiek ma swoje zdolności, 
talenty i przymioty, tak każda gmina ma w sobie potencjał rozwojowy. 
Oczywiście, raz jest on większy, raz – mniejszy, raz jest łatwiejszy do odna-
lezienia, raz – trudniejszy, ale jest. Zadanie władz samorządowych polega 
najpierw na zidentyfikowaniu tego potencjału, następnie na określeniu,  
w jaki sposób to bogactwo, które jest własnością społeczności lokal-
nej, spożytkować dla dobra wspólnego a w końcu na pomyślnym zre-
alizowaniu tej strategii rozwojowej. To przekonanie, że każda gmina ma 
swój potencjał przeciwstawiamy nazbyt częstej postawie wyrażającej się  
w stwierdzeniu, że czegoś „nie da się zrobić”. Samorządowcy  
Prawa i Sprawiedliwości będą potrafili te szanse rozwojowe znajdować  
i je wykorzystywać.
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Szanowni Państwo!

Mamy dobry i przemyślany program. Mamy świetnych kandydatów, go-
towych do wytężonej pracy na rzecz naszych wspólnot lokalnych i wpro-
wadzania dobrej zmiany do gmin, powiatów, miast i województw. Kandy-
datów, którzy powiedzą: „To jest możliwe. My to zrobimy”. Kandydatów, 
którzy traktują swoje zobowiązania wyborcze poważnie, którzy trzymają 
się raz danego słowa.

Trzy lata temu przed wyborami parlamentarnymi obiecaliśmy Państwu, 
że będziemy zmieniać Polskę, że nasze rządy przyniosą dobrą zmianę  
do polskich domów, że polskie rodziny będą miały lepsze życie. I wywią-
zaliśmy się z tych naszych obietnic. Dotrzymaliśmy słowa w rządzie, dotrzy-
mamy i w samorządzie.
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