
Propozycje do priorytetów programowych SLD
(załącznik nr 1)

I. Praca
Praca – pewna, godna, sprawiedliwa

Uważamy, że prawo do godnej, sprawiedliwie wynagradzanej i pewnej pracy jest nie 
tylko przywilejem, ale i podstawą funkcjonowania państwa  i jego struktur. 
Państwo realizując swoje funkcje musi w taki sposób organizować swoją aktywność, 
aby minimalizować skutki kryzysów i dekoniunktury dla pracowników, sprawiedliwie 
rozkładać ciężary podatkowe oraz zwiększać pewność zatrudnienia defaworyzowanych 
grup społecznych i wiekowych. 
System doradztwa zawodowego
Uważamy, że obecny system pośrednictwa pracy jest w istocie systemem zarządzania 
bezrobociem. Nowy system powinien wspierać i doradzać, wykorzystywać dostępne 
aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w sposób celowy i świadomy reagować 
na zapotrzebowanie rynku, towarzyszyć w ścieżce kariery i budowie kompetencji 
każdemu poszukującemu pracy. 
Praca dla młodych
Ponieważ bezrobocie młodzieży,  w tym w szczególności absolwentów szkół wyższych 
jest problemem strukturalnym nie wynikającym tylko z bieżących wahań koniunktury – 
uznajemy, że pracodawcy powinni być zachęcani do zatrudniania ludzi młodych,  
korzystając z ulg w opłacaniu składek na fundusz ubezpieczeń społecznych przez dwa 
pierwsze lata ich zatrudnienia.
Uznajemy też, że młodzieży, która rozpoczyna swoją karierę zawodową i która nie 
może jeszcze w życiorysie pochwalić się odpowiednim doświadczeniem, należy 
zapewnić system praktyk pracowniczych po to, aby zwiększyć ich szanse na późniejsze 
zatrudnienie w zawodzie, uzupełnić niedoskonałości systemu edukacji w 
przygotowaniu do życia zawodowego oraz przygotować młodych ludzi do 
przyjmowania wyzwań nowego i nieznanego dla nich środowiska.
Nie - dla śmieciowych form zatrudnienia
SLD uznaje, że jest czymś przewrotnym i nieludzkim twierdzenie, że deficyt systemu 
ubezpieczeń społecznych można likwidować zmuszając ludzi starszych do pracy do 67 
roku życia, a jednocześnie tolerować powszechne uciekanie od płacenia składek na 
ZUS, przymykając oczy na tzw.  umowy śmieciowe. Umowy te stały się tolerowaną 
przez rząd patologią systemową, powodującą, że unikanie składek ZUS stało się 
powszechnym sposobem zmniejszania kosztów pracy. 
Uważamy, że stosowanie umów zlecenia powinno być ograniczone tylko do 
niewielkich czynności – jednorazowych i o niskiej wartości. Uważamy, że od 
wszystkich umów zlecenia świadczonych na rzecz danego pracodawcy, a 
przekraczających wartość najniższej pensji, powinno się płacić składkę ZUS. 
Praca w pełnym wymiarze i zatrudnienie na czas nieokreślony to standard gwarantujący 
pracownikom uczciwą i godną płacę, to rozwiązanie zwiększające pewność zatrudnienia 
oraz zapewniające godną emeryturę. 
Ulgi za miejsca pracy
Przedsiębiorcy są racjonalni w swoich decyzjach ekonomicznych. Jednocześnie SLD 
uważa, że dla państwa i jego budżetu, ale też dla pracownika - każda praca jest 
ważniejsza i więcej warta niż najlepszy zasiłek. Uznajemy, że należy budować 
społeczeństwo pracy, a nie zasiłków. Społeczeństwo zasiłków jest zawsze biedne, 
wykluczone społecznie i nierozwijające się,  a społeczeństwo pracy  - aktywne, 



rozwijające się i bogate. W związku z tym, planujemy wprowadzenie systemu 
specjalnych zachęt fiskalnych dla pracodawców, tworzących nowe miejsca pracy.

 Emerytura – uzależniona od stażu pracy – nie tylko od wieku
Stanowczo sprzeciwiamy się wprowadzonemu przez rząd systemowi emerytalnemu. 
Uważamy, że staż pracy, a nie tylko wiek powinny umożliwiać przechodzenie na 
emeryturę. Nie zgadzamy się, żeby budżet państwa ratować, sięgając do kieszeni 
najsłabszych, najmniej zamożnych oraz tych, którzy w przeważającej mierze mają w 
tym wieku problemy ze znalezieniem pracy. Zapowiadamy, że zmiana wprowadzanego 
systemu będzie pierwszą decyzją rządu tworzonego przez SLD.
Pracujące matki – darmowe żłobki zamiast becikowego
System bezpłatnych urlopów wychowawczych jest ucieczką państwa od 
odpowiedzialności za zapewnienie żłobków i opieki dla najmłodszych. Matki decydują 
się na bezpłatny urlop tracąc dochód oraz znaczną część składki emerytalnej, ze 
względu na brak żłobków i możliwości zapewnienia dla dzieci opieki. Uważamy, że jest 
obowiązkiem, ale i realnym wieloaspektowym zyskiem państwa zapewnienie 
powszechnie dostępnych żłobków oraz wspieranie zakładów pracy, które refundować 
będą kobietom  koszty opieki nad dzieckiem w zamian za pozostawanie w pracy. 
Realizacja tych postulatów wymaga głębokich zmian w kodeksie pracy oraz 
wprowadzenia faktycznej – kompleksowej socjalnej polityki prorodzinnej państwa. 

II. ZDROWIE
Człowiek ważniejszy niż rynek. Zdrowie i życie ważniejsze niż NFZ.

Zdrowie jest ważniejsze niż pieniądz. Życie obywateli i ich zdrowie muszą być 
chronione zawsze. Nie ma dla państwa większej wartości niż zdrowie i życie jego

obywateli. Leczenie ma służyć ludziom, nie koncernom farmaceutycznym. Nie
może być uzależnione od zamożności pacjenta. Nie ma takich pieniędzy,
których państwo nie powinno wydawać dla ratowania choćby jednego obywatela.
Choćby państwo miało zrezygnować z wszelkich innych wydatków, pieniądze na
zdrowie i leczenie w budżecie muszą być zawsze. 

System ochrony zdrowia nie może też zamienić się w system zarządzania 
wielomiesięczna kolejką dla ubezpieczonych oraz natychmiastową wizytą czy zabiegiem 
dla płacących „dodatkowo”.

Powszechna, dostępna służba zdrowia
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. 

Tanie leki dla najuboższych
Obecny system refundacji przewiduje wsparcie finansowe państwa dla wszystkich, 
bez względu na ich dochody.  W tej sytuacji wiele leków, nawet refundowanych, jest 
zbyt drogich, żeby mogli sobie na nie pozwolić ludzie ubodzy. SLD proponuje 
wprowadzenie systemu dodatkowej refundacji leków (systemu tanich leków) dla osób 
najmniej zamożnych.

Wsparcie dla zakładów pracy
Naszym zdaniem państwo powinno zaoferować proceduralne i fiskalne ułatwienia dla 
zakładów pracy, fundujących pracownikom dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. 
System ten powinien zmniejszać obciążenia publicznej służby zdrowia oraz zwiększać 
komfort pracy pracowników i ich rodzin.

In vitro



Wprowadzenie pełnej refundacji zabiegów in vitro stanowi publiczne zobowiązanie 
SLD. w sytuacji, w której ta forma zapłodnienia jest dla wielu jedyną szansą na 
posiadanie dzieci. Refundacja in vitro jest przejawem prawdziwej i wolnej od 
hipokryzji polityki prorodzinnej państwa.

Prawo do aborcji
Uważamy, że każda kobieta ma prawo decydować o swoim ciele, a sprawy sumienia 
wynikające z zasad religijnych nie mogą być rozstrzygane w kodeksie karnym. 
Uważamy, że kobieta ma prawo do przerwania ciąży na każde żądanie.

III. EDUKACJA
Szkoła powszechna, europejska, bezpieczna.

Edukacja jest ważniejsza niż indoktrynacja, ponieważ droga do dobrobytu społeczeństwa 
wiedzie przez edukację, a nie przez polityczną czy religijną indoktrynację. Inwestycja w 
edukację jest inwestycją w społeczeństwo – jego rozwój i dobrobyt. W Polsce do 
niedawna były zagrożone podstawowe idee oświecenia związane z rozumem i nauką. 
Edukacja dostała się w ręce ludzi z epoki kontrreformacji. Teoria ewolucji była 
podważana, a w miejsce szkoły otwartej na wiedzę wprowadzono szkołę zamkniętą - na 
zasadach dogmatu. Równy i niezależny od sytuacji materialnej dostęp do nowoczesnego 
wykształcenia ma najważniejsze znaczenie dla realizacji idei sprawiedliwości społecznej.
Obowiązek państwa zapewnienia bezpłatnej edukacji musi być utrzymany. Studia
bezpłatne są sprawiedliwe, dają równą szansę i cechują społeczeństwa, które
cenią wiedzę.

Szkoła powszechna, tania, dostępna
Uważamy, że edukacja w Polsce musi być bezpłatna i dostępna bez względu na 
zamożność rodziców czy miejsce urodzenia. Opowiadamy się przeciwko pomysłom 
wprowadzenia odpłatności za studia dzienne na uczelniach publicznych. 
Ponadto uważamy, że koszty edukacji na szczeblu podstawowym stanowią nadmierne 
obciążenia dla wielu rodziców. Państwo powinno wprowadzić system zapewniający 
darmowe podręczniki szkolne dla osób niezamożnych, przywrócić w szkołach stołówki, 
gabinety lekarskie i stomatologiczne.

Szkoła świecka i europejska
Uważamy, że nauczanie religii w szkołach stanowi naruszenie zasady świeckiego 
charakteru państwa, a ponadto nadmierne i niczym nieuzasadnione obciążenie dla budżetu 
państwa. Uważamy, że dla rozwoju młodego pokolenia znacznie pożyteczniejsze będzie 
przeznaczenie zaoszczędzonych środków na nauczanie języków obcych od 
najwcześniejszych lat. 

Uczelnia powszechna, perspektywiczna i tania 
System bezpłatnej nauki na publicznych uczelniach wyższych w coraz większym stopniu 
staje się fikcją. Zachwianiu uległa równowaga między liczbą studentów studiujących 
bezpłatnie i tych, którzy muszą za naukę płacić. Należy przywrócić publicznym szkołom 
wyższym ich misyjny i niezarobkowy charakter, zwiększając liczbę miejsc na bezpłatnych 
studiach stacjonarnych, a także stworzyć system regwarantowanych przez państwo 
kredytów studenckich dla tych, dla których na takich studiach zabraknie miejsc. 

Debata o likwidacji gimnazjów
Uważamy, że eksperyment z utworzeniem gimnazjów nie powiódł się.  Ich utrzymanie 
nie przyniosło zakładanego efektu edukacyjnego, a zwiększyło trudności wychowawcze.  
Utrzymanie tych instytucji stanowi nadmierny koszt dla samorządów terytorialnych. 
Sytuacja ta skłania nas do zapoczątkowania pilnej debaty nad niezbędną reformą 



strukturalną polskiego systemu edukacji.
Kształcenie nauczycieli

Konieczna jest zmiana systemu kształcenia nauczycieli z uwzględnieniem przynajmniej 
semestralnej praktyki odbytej w szkole w trakcie studiów oraz obligatoryjne nabycie 
przez przyszłych nauczycieli umiejętności językowych i informatycznych.

Szkoła przedsionkiem kariery, a nie bezrobocia
Ukończenie szkoły lub uczelni wyższej w coraz mniejszym stopniu gwarantuje 
znalezienie pracy. Szkoły kształcą rosnącą armię wyedukowanych bezrobotnych, a 
dyplomy są często warte mniej niż papier na którym je wydrukowano.
Polsce potrzebne jest przywrócenie systemu rozbudowanego szkolnictwa zawodowego – 
odpowiadającego rosnącemu zapotrzebowaniu rynku  oraz reforma programowa systemu 
szkolnictwa wyższego kształcącego wysokowykwalifikowane kadry sfery publicznej, 
edukacji i gospodarki. 

IV. GOSPODARKA
Społeczna gospodarka rynkowa – dla socjalnego państwa

Rozwój gospodarczy powinien być gwarantem wzrostu dobrobytu całego 
społeczeństwa. Wszyscy proporcjonalnie i sprawiedliwie powinni czerpać owoce 
wzrostu gospodarczego i dobrobytu oraz solidarnie i proporcjonalnie ponosić koszty 
kryzysu finansowego.  
Państwo wspierając rozwój przedsiębiorczości gwarantuje sobie przychody, służące 
realizacji celów socjalnego państwa  – powszechnej darmowej edukacji, publicznej 
służby zdrowia, wsparcia dla najuboższych i potrzebujących.

Tania firma
Państwo, reformując system gospodarczy, nie zniosło jeszcze wszystkich barier w 
rozwoju przedsiębiorczości. Procedury zakładania spółek kapitałowych są uciążliwe i 
kosztowne, a biurokratyczne koszty funkcjonowania – wysokie.  
Uważamy, że zakładanie i likwidowanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 
powinno być łatwe, tanie i powszechnie dostępne. Uznajemy więc, że kapitał 
założycielski takiej spółki powinien wynosić minimum 1 zł, czas założenia – 1 dzień, a 
łączne koszty nie przekraczać 100 zł.  

Pobudzenie konsumpcji i inwestycji
Uważamy, że obniżenie podatku CIT do 18 % jest odpowiedzią na spowolnienie 
gospodarcze. Zmniejszenie tego podatku da naszym zdaniem istotny impuls 
konsumpcyjny i inwestycyjny pobudzający wzrost gospodarczy wobec perspektyw 
spadku inwestycji publicznych. 

Pobudzenie innowacyjności państwa
Polska jest jednym z najmniej innowacyjnych państw Europy.  Tegoroczny budżet 
Polskiej Akademii Nauk jest o 20% mniejszy niż ubiegłoroczny. Wydatki budżetu 
państwa na naukę wynoszą (według różnych danych) ok. 0,45% PKB i są trzykrotnie 
mniejsze od zalecanych przez strategię lizbońską Unii Europejskiej. Społeczne i 
gospodarcze – negatywne perspektywy tego stanu rzeczy nie budzą wątpliwości 
ekspertów i są przywoływane  w większości raportów i prognoz. Uważamy, że zmiana 
struktury polskiej gospodarki w tej dziedzinie wymaga szczególnych środków i 
odważnych działań budżetowych. Żeby osiągnąć zalecany przez UE poziom 
finansowania badań i rozwoju niezbędne będzie przyjęcie  zasady – przeznaczania na 
ten cel minimum 1,5% PKB z budżetu państwa. Uważamy, że to długoterminowa 
inwestycja, która we wszystkich państwach świata przynosi wymierne korzyści 
ekonomiczne.

Innowacyjność przedsiębiorców



Proponujemy wprowadzenie systemu dobrowolnych odliczeń co najmniej 1%  podatku 
CIT, który będzie mógł być przeznaczany na dofinansowanie instytutów badawczych i 
uczelni.  Ponadto proponujemy, korzystając ze wzorców zachodnich wprowadzenie 
systemu specjalnych ulg podatkowych dla firm inwestujących w badania i rozwój. 

Sprawiedliwe podatki
Rekordowe zadłużenie państwa przez rządy prawicy jest obiektywnym, ekonomicznym 
faktem. Uważamy, że koszty spłaty tego zadłużenia nie powinny odbywać się kosztem 
najbiedniejszych konsumentów, na których barki zrzucono jeden z najwyższych 
podatków VAT w Europie. 
Dlatego uważamy, że przywrócenie trzeciej stawki podatku PIT od osób zarabiających 
najwięcej, zlikwidowanej przez PiS,  a utrzymanej przez koalicję PO-PSL, jest zgodne z 
zasadą sprawiedliwości społecznej i pozwoli na poprawę stanu finansów publicznych. 
Ponadto wprowadzenie podatku od zysków bankowych stanowi istotne zwiększenie 
przychodów państwa. Uważamy, że to nie najbiedniejsi ale ci,  którzy czerpią 
najwyższe zyski, powinni solidarnie i proporcjonalnie uczestniczyć w kosztach 
wychodzenia z kryzysu.

VAT dla przedsiębiorców - po faktycznej zapłacie 
Konieczna jest zmiana ustawy o podatku VAT polegająca na tym, że odliczenie 
naliczonego w fakturach zakupu  podatku VAT może nastąpić dopiero z chwilą zapłaty 
za tę fakturę.
W obecnym systemie podatnik, który nie otrzyma zapłaty za usługę, musi i tak zapłacić 
od niej podatek VAT. Jest to jedna z przyczyn zadłużania się przedsiębiorstw oraz 
powstawania zatorów płatniczych. 

Pakt gospodarczy dla młodych przedsiębiorców
Proponujemy wprowadzenie szeregu rozwiązań dla młodych przedsiębiorców, 
polegających m.in.  na uproszczeniu rozliczania zaliczek na podatek dochodowy (raz na 
4 miesiące), uproszczonego rozliczania podatku CIT według stawki 17% (a powrotu do 
stawki podstawowej po przekroczeniu przychodu 120 tys. zł), obniżenia stawki składek 
ubezpieczeniowych do 30% podstawowego wymiaru.

Zielona energia
Polski system wspierania ekologicznych inwestycji energetycznych jest niesprawny i 
demotywujący. Uważamy, że Polsce potrzebna jest poparta zmianami legislacyjnymi 
strategia rozwoju zielonej energetyki – zielone certyfikaty faktycznie motywujące do 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz uproszczone procedury ułatwiające,  a 
nie utrudniające inwestycje w energetykę wiatrową, solarną i wytwarzaną z biomasy. 


