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Potrzebujemy dziś 

w polityce wielkiej 

rewolucji pokoleniowej, 

masowego wejścia 

młodych ludzi  

do działalności publicznej. 

Bardziej nowoczesna 

Polska jest możliwa.  

Razem stać nas na więcej.

PolskaNowa
teraz



spis treści

spis tresci



Nadszedł czas przełomu. Polska nie może dalej wyglądać tak, jak do tej pory. 

Nowoczesna stworzyła program dla Polski, który jest gwarancją szybkiej zmiany. 

Głęboko wierzymy w to, że nasz kraj będzie nowoczesnym, sprawnym  

i zasobnym państwem. Dla obywateli, dla milionów zwykłych ludzi.

Program Nowoczesna współtworzyli obywatele. To oni, a nie politycy są najlepszymi 

ekspertami – bo wiedzą, jak naprawdę żyje się w Polsce, czego brakuje  

i co trzeba zmienić. Dlatego różni się on od programów innych partii politycznych.  

Większość z nich nie bierze pod uwagę prawdziwych potrzeb ludzi, źle identyfikuje 

współczesne problemy, a co gorsza - odpowiada na nie tylko pustymi obietnicami.

Społeczeństwa rozwijają się i rosną w siłę,  jeśli potrafią wciąż wymyślać się na nowo.  

Mówię jasno i wyraźnie - potrzebujemy dziś programowej alternatywy  

i wytyczenia nowych politycznych celów. Cele te powinny być  ambitne  

– dzisiaj potrzebujemy programu na miarę wejścia do Polski do UE i NATO.

Taki kierunek proponuje Nowoczesna.  

Mamy w Polsce moc możliwości, których nie wykorzystujemy. Mnóstwo potencjału, 

zdolności i talentów, które mogą być lepiej spożytkowane. Mamy ambicje i determinację 

ludzi przedsiębiorczych, olbrzymią aktywność obywatelską. Mamy także przykłady 

sukcesów i skutecznego, profesjonalnego działania, z których można czerpać.  

Ich uwolnienie może dać Polsce nowy impuls do rozwoju.

 14563
Tyle osób wzięło 
udział w tworzeniu 
„Mapy wyzwań  
dla Polski” 
(spontaniczne 
spotkania  
w całej Polsce).

Nowa Polska  
– teraz! 



Musimy przejść na wyższy poziom innowacyjności. Bogactwo ludzi i narodów bierze się 

z dobrze zorganizowanej pracy i  twórczego podejścia do pojawiających się wyzwań. 

Program ten krótkoterminowo da efekt w postaci wzrostu gospodarczego na poziomie 

5-6%, który przełoży się na znaczące ograniczenie bezrobocia i szybki wzrost płac. 

Wzrost na poziomie 2-4% nie posuwa nas do przodu, to dreptanie w miejscu.

By ten program zrealizować, pora wreszcie dokonać w Polsce wielkiej zmiany 

jakościowej elit rządzących. Nowe pokolenie musi wyjść z cienia i postawić swoje osoby 

do dyspozycji społeczeństwa. Polityka uchodzi za brudną i złą. I taka w dużej mierze  

jest – teraz. Nie zmieni się to, jeśli nie wejdą do niej profesjonaliści, ludzie  

ze znajomością języków, doświadczeniami zawodowymi i sukcesami. 

Ile jeszcze lat możemy się cieszyć z tego, że mamy wolne wybory, że jesteśmy 

członkami  Unii i NATO, albo że nie ma kolejek w sklepach i zbudowaliśmy  

kilka odcinków autostrad? Ile jeszcze lat będziemy się wstydzić za własny kraj  

i słuchać o potrzebie zmian, wiedząc, że będzie nadal tak, jak jest?  

To zależy tylko od nas. Albo nasze pokolenie porzuci wygodne pozycje recenzentów 

i sami weźmiemy się za politykę, albo Polska nie będzie się rozwijać. 

Polska potrzebuje dziś ludzi, którzy potrafią przewodzić i zarządzać. Najlepszych. 

Takich, którzy swymi osiągnięciami w różnych dziedzinach udowodnili, że sprawdzają 

się w budowaniu i łączeniu, a nie w kłótniach i tworzeniu problemów. Którzy potrafią 

słuchać, podejmować decyzje i wprowadzać zmiany. Którzy nie składają pustych 

obietnic, ale potrafią proponować rozwiązania i wprowadzać je. Zawodowców, 

z dokonaniami i z sukcesami, którzy sprofesjonalizują świat polityki i wprowadzą  

do niego nową jakość. Dołączcie do nas, by zmieniać Polskę. 

Ryszard Petru, założyciel Stowarzyszenia Nowoczesna



„Kierunki Programowe” Nowoczesna powstały jako efekt głębokich konsultacji 

społecznych. Będziemy je rozwijać, by jak najlepiej zidentyfikować prawdziwe 

problemy Polaków i zaproponować rozwiązanie, które naprawdę,  

a nie pozornie je rozwiązują.

Założenia programowe Nowoczesna są oparte na konsultacjach społecznych, 

przeprowadzonych w ciągu ostatniego 1,5 miesiąca. W tym krótkim czasie  

mieliśmy okazję rozmawiać z tysiącami osób w kilkuset miastach Polski.  

Ponad 11 tys. osób wzięło udział w kongresach i spotkaniach, podczas których 

powstawała „Mapa polskich wyzwań”. Po kongresie założycielskim w całym kraju  

odbyło się ponad 800 spotkań koordynowanych przez sympatyków,  

w których uczestniczyło ponad 14 tys. osób. Ich liderzy pojawili się sami,  

tak silna była potrzeba rozmowy i dialogu o Polsce. 

W ankiecie on-line, w której pytaliśmy Polaków o to, co przeszkadza im  

w kontaktach z państwem, otrzymaliśmy ponad 57 tys. spontanicznych odpowiedzi. 

Każda z nich została wnikliwie zanalizowana, a łącznie – stały się podstawą  

do nakreślenia kierunków programu. Od początku zakładaliśmy bowiem,  

że najpierw będziemy słuchać, a potem odpowiadać. I że będzie to  

pierwszy program oparty na prawdziwej, a nie udawanej rozmowie.

Musimy wykorzystać  
w Polsce każdy talent

57734
Tyle odpowiedzi 
udzielonych 
w ankiecie online 
„Impuls do lepszego 
życia i dobrobytu”.



Z konsultacji tych wynika, że Polakom najbardziej przeszkadzają  
obecnie cztery kwestie:

a)  Niskie dochody i niestabilna sytuacja na rynku pracy, poczucie zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia. Wiele osób czuje, że znalazło się na marginesie przemian. 

b)  Poczucie braku godności i szacunku – rozczarowanie politykami, poczucie złego 

traktowania przez urzędników i przez państwo. Odczuwamy silne rozczarowanie 

i wstyd, że państwo nie jest dobrze zarządzane, nie świadczy dobrej jakości usług.

c)  Olbrzymia biurokracja, skomplikowane przepisy i mnóstwo denerwujących procedur 

i wymagań na każdym kroku. Blokują one nie tylko przedsiębiorców,  

ale każdego, kto prowadzi jakąś aktywność.

d)  Zmniejszanie się wolności gospodarczej, pogarszające się warunki prowadzenia 

biznesu. Obawa i niepokój o to, że firmy nie będą się rozwijać i tworzyć  

nowych miejsc pracy. A także – niepokój o to, czy mamy doby pomysł 

 na podtrzymanie rozwoju w przyszłości.

Musimy znaleźć na te problemy dobre rozwiązania. „Kierunki programowe” proponują 

cztery wielkie zmiany: poprawę sposobu działania państwa, zmniejszenie barier 

krępujących rozwój gospodarki, pełne wykorzystanie potencjału i talentów ludzi  

oraz poprawę jakości życia. Można, i trzeba, zrobić to jednocześnie. 

Ludzie powiedzieli nam o wielu rzeczach, o których nie śniło się ekspertom, brylującym 

w telewizji i oceniającym świat z wygodnej kanapy. Zaproponowali dziesiątki 

znakomitych rozwiązań, nad którymi teraz pracujemy. Bardzo za nie wszystkie 

dziękujemy. I prosimy o więcej!. Bo publikacja „Kierunków…” nie kończy prac nad 

programem. Dopiero je zaczynamy. Będziemy czekać na uwagi i uzupełnienia, prowadzić 

dialog z organizacjami pozarządowymi, i nadal konsultować się z obywatelami.  

To nie jest nasze ostatnie słowo i nie ostatni pomysł na Polskę. 

Paweł Rabiej: Koordynator konsultacji społecznych  
i prac programowych Nowoczesna

20862
Łącznie aż tyle  
osób podzieliło się 
z nami swoją  
opinią, co zmienić 
w Polsce.



Wartości Nowoczesna
Program jest odzwierciedleniem naszych wartości, określonych jeszcze przed Kongresem 
Założycielskim. Stowarzyszenie Nowoczesna to inicjatywa ludzi, którzy chcą aktywnie 
 uczestniczyć w pozytywnych zmianach w naszym kraju. Jego ideą jest społeczeństwo  
nowoczesne i otwarte, rozwijające się w oparciu o innowacyjną przedsiębiorczość,  
żyjące w dobrze zarządzanym i funkcjonującym kraju. Społeczeństwo ludzi wykształconych  
zgodnie z wyzwaniami nowoczesności. Społeczeństwo otwarte na Europę i świat.  
Społeczeństwo aktywnych, uczestniczących w zmianach i rządzeniu państwem obywateli.

NOWOCZESNOść
Chcemy żyć w nowoczesnym, dobrze zarządzanym i funkcjonującym kraju.  
Mamy jasną wizję, jak współtworzyć sprawnie i sprawiedliwie działające państwo,  
społeczeństwo i rynek.

WOLNOść
Wolność i możliwość realizacji indywidualnych marzeń to dla nas nadrzędna wartość.  
Chcemy państwa respektującego wolność i różnorodność obywateli  
oraz przywrócenia wolności gospodarczej.

ROZWóJ
Dążymy do tego, by młodzi mieli lepsze perspektywy, przedsiębiorcy – możliwość 
 lepszego działania, a wszyscy obywatele – lepsze życie. Wierzymy, że wspólnie  
możemy zdziałać w Polsce znacznie więcej.

ZAANgAżOWANIE
Angażujemy się w zmiany społeczne, bo mamy doświadczenie, energię i entuzjazm.  
Chcemy, by do polskiej polityki wróciła odwaga realizacji marzeń i wiarygodność.

ODPOWIEDZIALNOść
Pragniemy Polski, w której ludzie biorą odpowiedzialność za siebie, swój rozwój,  
swoje otoczenie, a także za swoje słowa. Chcemy, aby do życia publicznego  
wróciła wizja, przyzwoitość i szacunek.



PolskaNowa
teraz

Wesprzyj nas mikrowpłatą na stronie:    
https://nowoczesnapl.org/wesprzyj/

Przekazane środki zostaną wykorzystane na cele  
statutowe Fundacji Nowoczesna RP z siedzibą  
w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 10, 35-113 Rzeszów,
KRS: 0000563526  •  NIP: 8133705353  •  REGON: 36178805000000

Pomóż nam zmienić  
    Polskę na bardziej

nowoczesną,  
        przedsiębiorczą 
               i sprawiedliwą!
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DIAgNOZA
Jako obywatele chcemy, by politycy rozumieli stojące przed Polską wyzwania i wiedzieli, 

jak na nie odpowiedzieć. Jedną z najważniejszych przyczyn problemów w naszym kraju 

jest sposób działania polityki, państwa i administracji. Obywatele mówią wprost: państwo 

działa źle i jest nieskuteczne. Nie chroni wolnego rynku i wolności światopoglądowej. 

Za dużo zbyt skomplikowanych przepisów, arogancja i puste obietnice polityków, 

oderwane od ludzi, głuche na nasz głos partie – to właśnie dostrzegamy.

W działalności państwa i administracji widzimy kilka wyzwań:

 1. PARTIE ODERWAły SIę OD LUDZI I PRZESTAły ICh SłUChAć

2.   MAMy NIESPRAWNE I NIEZByT DOBRZE ZARZąDZANE  

PAńSTWO, NADMIAR PRZEPISóW 

3.    POZIOM OBSłUgI W URZęDACh NIE ZADOWALA OByWATELI

4. RZąD OgRANICZA SAMORZąD I DZIAłANIA OByWATELI

Stare partie straciły wiarygodność, by wprowadzić potrzebne zmiany.   

Nie są do tego zdolne mentalnie. Ich działanie zniechęca nas do państwa i demokracji. 

Dlatego potrzebne są  zmiany w ustroju i kulturze rządzenia. N
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Sprawne państwo 
dla obywateli
Nowoczesne państwo



1.  Zmiany chcemy zacząć od polityki,  
bo to ona jest dziś jednym z głównych 
źródeł problemów. 

Polityka nie może być głucha na głos ludzi. Tej, 
która jest – aroganckiej, tchórzliwej, składającej 
niemożliwe obietnice – mówimy „stop”. Chcemy 
polityki innej: racjonalnej, opartej o szacunek 
dla faktów, dla realiów, zaufanie do rozsądku, 
przedsiębiorczości i pracowitości Polaków.

2.  Dlatego chcemy poważnych zmian 
ustrojowych, które zmienią kulturę 
polityczną:  

 ¬ Jesteśmy za zmianami ordynacji wyborczej 
i wprowadzeniem rozwiązań, które polepszą 
kontakt posłów z wyborcami i uwzględnią 
głos większości obywateli (model niemiecki). 

 ¬ Chcemy modyfikacji sposobu finansowania 
partii politycznych z budżetu. Partie 
powinny bardziej zabiegać o poparcie 
obywateli i pieniądze od indywidualnych 
wyborców. Powinno to ograniczyć 
nadmierne wydatki partii na ulotki, 
billboardy i inne działania promocyjne.  

 ¬ Chcemy ograniczenia kadencyjności posłów. 
Po dwóch kadencjach powinni opuścić na 
kolejną kadencję Sejm, by nie zapomnieć 
o rzeczywistości. Rozwiązanie to powinno 
sprzyjać pojawieniu się nowej generacji 
polityków, o wyższych kompetencjach 
i kulturze. Postulujemy zmniejszenie liczby 
posłów i likwidację Senatu.  

 ¬ Chcemy wprowadzenia głosowania 
przez Internet i prowadzenia przez rząd 
i parlament szerszego dialogu społecznego 
wokół głównych dla polityki kwestii. Takie 
konsultacje powinny być także prowadzone 
przez Internet. 

 ¬ Rząd musi zyskać możliwość sprawniejszego 
rządzenia: przeprowadzimy głęboką 
reorganizację struktur centralnych, by 
móc sprawnie podejmować i wdrażać 
decyzje. Wprowadzimy również rozwiązania 
outsourcingowe i centralizację zakupów, by 
obniżyć koszty działania administracji. 

CO 
PROPONUJEMy?
 1.   STOP AROgANCKIEJ I NIEODPOWIEDZIALNEJ POLITyCE

 2.   ZMIANy USTROJOWE: LEPSZA POLITyKA I PAńSTWO

 3.   RADyKALNE UPROSZCZENIE PRZEPISóW

 4.   WZMOCNIENIE SAMORZąDU 
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3.  Chcemy radykalnie uprościć przepisy, 
które krępują obywateli i samych 
urzędników oraz wreszcie  
poprawić ich jakość.

Mimo obietnic, żaden rząd tego nie zrobił. 
Przepisy nie mogą krępować wolności 
gospodarczej. Zreorganizujemy urzędy według 
najlepszych wzorów zachodnich, stawiając na 
urzędników, którzy pomagają, a nie dokuczają. 
Urzędnicy z efektami będą lepiej wynagradzani.

4.  Będziemy dążyć do wzmocnienia 
finansowego gmin, bo to one znajdują 
się najbliżej obywatela i realizują 
większość usług publicznych. 

Rząd nie może wprowadzać rozwiązań, 
które skutkują pogorszeniem się jakości 
obsługi mieszkańców na poziomie gmin. 
Chcemy zwiększenia decentralizacji finansów 
samorządów, poszerzenia źródeł finansowania 
samorządów i oparcia ich na stabilnym 
dochodzie PIT, z możliwością kształtowania 
ograniczonej części stawki przez samorządy, 
swobody w formie realizacji zadań lokalnych,  
a także rozwijania idei „smart cities”,  
czyli miast które stawiają w centrum 
zaspokajanie potrzeb obywateli. 

5.  Jesteśmy za mobilizowaniem gmin 
do tworzenia związków gmin, 
stymulowaniem łączenia się gmin 
i przejmowaniem przez nie zadań 
powiatów, oraz tworzeniem  
związków gminno-powiatowych  
do realizacji zadań powiatów. 

Będziemy dążyć do ograniczenia liczby 
radnych gmin, a zarazem ich profesjonalizacji 
i wzmocnienia. Będziemy zwiększać jawność 
i przejrzystość działań wspólnot lokalnych, 
bo zachęci to większą liczbę mieszkańców 
do partycypacji społecznej. Zaproponujemy 
ustawę metropolitarną regulującą 
funkcjonowanie dużych miast z gminami 
ościennymi, co pozwoli sprawniej  
zarządzać dużymi miastami.

6.  Państwo jest oparte  
na wartościach.

Będziemy bronić w życiu publicznym państwa 
działającego racjonalnie, a także takich 
wartości, jak wolny rynek, odpowiedzialność, 
solidarność społeczna, efektywność 
i skromność. Poprawimy mechanizmy 
działania państwa,  
by mogło się w nim żyć lepiej.     ❚

Jako prezydent miasta Nowa Sól oraz osoba związana 
z Nowoczesną, uważam, że najważniejszy dla kraju jest rozwój 
gospodarczy, bo silna gospodarka jest w stanie rozwiązać większość 
naszych problemów. Niestety, politycy w Polsce zupełnie o tym 
nie pamiętają, zajmując się najczęściej sami sobą, a nie np. 
znoszeniem barier hamujących rozwój gospodarczy kraju.  
Wierzę, że tak nie musi być, że nadszedł czas kompetentnych ludzi 
zajmujących się rozwiązywaniem realnych problemów Polski. 

Wadim Tyszkiewicz
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DIAgNOZA
By dokonywać poważnych zmian społecznych, trzeba mieć silną i zdrową gospodarkę. 

Wolny rynek, który pozwala rozwijać inicjatywę i nikomu nie podcina skrzydeł,  

proste i jasne zasady działania, mądre wspieranie przez państwo kierunków rozwoju  

– to one, a nie obietnice tworzą miejsca pracy i zwiększają wynagrodzenia. 

Tymczasem w działaniu gospodarki i rynku coraz więcej rzeczy niepokoi Polaków. 

Dostrzegają brak szerszej wizji rozwojowej. Rząd zaniedbał myślenie o tym, co powinno 

być motorem rozwoju w przyszłości. Nie wyciągnął wniosków z błędów popełnionych 

w przeszłości. Ocena wykorzystania funduszy unijnych pozostawia wiele niedosytu.  

A co najważniejsze, zmniejsza się wolność rynku i pogarszają warunki działania firm. 

W konsultacjach pojawiło się aż kilkanaście kwestii, które najbardziej przeszkadzają 

w rozwoju gospodarki i tworzeniu nowych miejsc pracy:

 1.  PODCINANIE SKRZyDEł PRZEDSIęBIORCZOśCI

 ¬ System podatkowy jest niejasny, nieprzejrzysty, zbyt skomplikowany. Przedsiębiorcy 
mówią: wielkość stawek podatkowych nie jest najważniejsza. Najbardziej szkodzi 
nadmierne skomplikowanie i olbrzymia biurokracja, nastawiona przeciw firmom. 

 ¬ Jakość stanowienia prawa jest bardzo niska. Rząd i Sejm wprowadzają regulacje,  
które ograniczają konkurencje i utrudniają działanie, nie myśląc,  
jak dotknie to poszczególne sektory i branże.
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Nowoczesna gospodarka

Wolność gospodarcza 
przede wszystkim



 ¬ Wejście nowych firm na rynek ograniczają różne regulacje, koncesje, zezwolenia, dopuszczenia, 
licencje i certyfikacje: dotyczą one prawie 1000 rodzajów działalności gospodarczej.  
Koszty tych wymogów administracyjnych to 5% PKB. 

 ¬ Sztywny kodeks pracy i obciążenia kosztów pracy utrudniają zatrudnianie pracowników.  
Obowiązki związane z zatrudnianiem (np. przechowywanie dokumentacji pracowniczej  
przez 50 lat) pochłaniają mnóstwo czasu.

 ¬ System edukacyjny nie przygotowuje dobrze do pracy. Do firm trafiają mało potrafiący  
i mało zmotywowani pracownicy.

 ¬ Firmy duszą się z powodu zatorów płatniczych, procesy sądowe toczą się zbyt długo.

 2.  BRAK WIZJI I STRATEgII, CO DALEJ

 ¬ Na szerszym planie widać brak spójnej strategii rozwoju gospodarczego. Ciągle konkurujemy  
niskimi płacami. Nie ma spójnej polityki wspierania innowacji: zajmuje się tym wiele ośrodków, 
a firmom daje to niewiele. Nie rozwija się współpraca  nauki i biznesu. Brak strategii energetycznej, 
choć jest to kluczowy obszar działania państwa. Brakuje także strategii przemysłowej i rozwijania 
branż, które są już polskimi specjalnościami, np. stolarki okiennej, spożywczej, przemysłu 
kosmetycznego i rolnictwa.

 ¬ Firmy rodzinne i z polskim kapitałem odczuwają, że we własnym kraju mają gorzej niż zagraniczne.  
Nadmierne regulacje i biurokracja przytłacza przede wszystkim firmy średnie i mniejsze.  
To one ponoszą największe koszty. Przeszkadza to firmom z rodzimym kapitałem rosnąć,  
podnosić jakość produktów i usług i wychodzić za granicę.   

 ¬ Kraje rozwijają się, jeśli potrafią wciąż wymyślać się na nowo. Polska gospodarka urosła szybko,  
ale dziś proste rezerwy uwolnione dwie dekady temu wyczerpują się. By utrzymać wzrost, potrzeba 
więcej kreatywności i współdziałania. Polskie firmy nie mają takiego kapitału, technologii i sieci 
zbytu jak ich konkurenci z Europy zachodniej. Jeżeli mają szybciej akumulować kapitał i szybciej się 
rozwijać, trzeba stworzyć im lepsze, a nie gorsze warunki lepsze niż w krajach od Polski bogatszych.
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1. Przywrócenie wolności gospodarczej

W ciągu ostatnich kilku lat państwo coraz 
bardziej krępowało aktywność obywateli. 
Biurokratyzacja i nadmiar przepisów 
tłamszą gospodarkę. Po pierwsze, chcemy 
odbiurokratyzowania gospodarki i uproszczenia 
prawa. Polskie firmy muszą móc oddychać.  
Nie ma innej drogi do wzrostu liczby miejsc 
pracy. Proponujemy:

 ¬ Zmniejszenie liczby przepisów i regulacji, 
eliminację tych, które są niepotrzebne – co 
powinno dać wzrost PKB na poziomie 1-2 
procent PKB m.in. przez oszczędność czasu 
i procedur w firmach. 

 ¬ Likwidację niepotrzebnych koncesji, 
zezwoleń czy licencji. Prostota  
przepisów jest wartością.

 ¬ Deregulację zawodów, rynku energetyki, 
transportu czy telekomunikacji 
w perspektywie 5 lat, co może przyczynić się 
do wzrostu polskiej gospodarki o ok. 9%. 

 ¬ Ułatwienia w procedurach zakładania firm, 
przez m.in. zlikwidowanie minimalnego 
kapitału zakładowego spółek kapitałowych 
i uproszczenie wpisu zmian w KRS online. 

 ¬ Zmniejszenie restrykcyjności prawa pracy, 
wprowadzenie umowy projektowej oraz 
zmiany ułatwiające rozwiązywanie umów 
z nierzetelnymi pracownikami, uregulowania 
dotyczące telepracy.

2.  Kluczowe znaczenie dla rozwoju 
firm i tworzenia miejsc pracy ma 
uproszczenie przepisów podatkowych 
VAT. Proponujemy „Reset Podatkowy”.

 ¬ Uproszczenie przepisów VAT, wprowadzenie 
jednolitej stawki VAT w wysokości 18 proc. 
i wprowadzenie nowej, spójnej ordynacji 
podatkowej.

 ¬ Połączenie instytucji pobierających  
podatki w jedną instytucję.

 ¬ Zatarcie niezawinionych przewinień 
podatkowych (darowanie błędów 
popełnionych przez podatników PIT i CIT); 
połączony z akcją afirmatywną  
„Płacę podatki, w Polsce”.  

CO 
PROPONUJEMy?
 1.   PRZyWRóCENIE WOLNOśCI gOSPODARCZEJ 

I ODBIUROKRATyZOWANIE gOSPODARKI

 2.   „RESET PODATKOWy” 

 3.   POLSKA INNOWACyJNA I KONKURENCyJNA
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 ¬ Zmiana kultury organizacyjnej urzędów, 
by urzędnicy nie bali się rozstrzygać 
wątpliwości na korzyść podatnika.

 
3.  Polska potrzebuje nowego pomysłu 

na rozwój: wskazania nowych 
obszarów wzrostu z uwzględnieniem 
trendów globalnych, demograficznych 
i społecznych. Zaproponujemy model, 
który opiera się na kilku założeniach: 

 ¬ Właściwe wykorzystanie ostatniej 
perspektywy unijnej – te pieniądze nie mogą 
pójść na nietrafione, zbytkowne inwestycje, 
ale na wsparcie podwalin pod nowy wzrost.

 ¬ Superulga podatkowa w wysokości 200 
proc. kosztów na działalność B+R przy 
jednoczesnym zniesieniu obowiązku 
zdobycia poświadczenia od instytucji 
naukowej.

 ¬ Program nowoczesnej industrializacji 
kraju na miarę XXI wieku – skupionej na 
przyciąganiu i rozwijaniu branż związanych 

z biotechnologią, optoelektroniką, 
farmaceutyką, automatyką i teleinformatyką. 

 ¬ Rozwój usług o wysokiej wartości dodanej.

 ¬ Wspieranie rozwoju firm rodzinnych i firm 
polskich średniej wielkości, wychodzących 
za granicę, poprzez pomoc w ekspansji 
na rynki zagraniczne, rozwój kompetencji 
międzynarodowego zarządzania, ułatwienia 
dostępu do kapitału na ekspansję.

 ¬ Rozwój branż kreatywnych, opartych  
na kreatywności Polaków. 

 ¬ Rozwój współpracy nauki i biznesu, 
rozwinięcie nowoczesnych form 
współdziałania, skutkujących wspólnymi 
przedsięwzięciami.

 ¬ Rozwój nowoczesnego rolnictwa, opartego 
o slow food i niewielkie, jakościowe 
gospodarstwa rolne.

Wielokierunkowa polityka wzrostu pozwoli 
w najbliższych latach zidentyfikować polskie 
specjalności i rozwinąć je.     ❚
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Głęboko wierzę w wolny rynek. Jest on źródłem rozwoju kraju, daje 
postęp cywilizacyjny. Niestety w naszym kraju był on przez lata 
ograniczany kolejnymi przepisami i narastającą biurokracją. Polsce 
jest potrzebny nowy oddech, nasze małe i średnie przedsiębiorstwa 
muszą zostać odblokowane. Dopiero wówczas miliony Polaków 
zyskają pracę, budżet państwa większe wpływy, a cały kraj 
– cywilizacyjny skok do przodu.

dr Marek Radzikowski



DIAgNOZA
Kultura jest równie ważna jak gospodarka: razem są „hybrydowym silnikiem”  

rozwoju społecznego. Z jednej strony to duchowy i materialny dorobek Polaków  

– wszystko, co składa się na naszą pamięć. Z drugiej – dzisiejsza aktywność  

kreatywna i twórcza. Każdy z nas ma talent, który może rozwinąć.

Wyrastające z kultury przemysły kreatywne szybko rosną na całym świecie.  

Także w Polsce przemysł festiwali sztuki, teatru, muzyki, budowy nowych muzeów,  

galerii, architektury, turystyki kulturalnej, mody i wzornictwa tworzy wiele nowych  

miejsc pracy. „Klasa kreatywna” - pracownicy związani z inżynierią, edukacją, 

programowaniem komputerowym, sztuką, reklamą, projektowaniem czy mediami,  

mają coraz większe znaczenie dla gospodarki. 

Korzystanie z dóbr kultury, bogata oferta kulturalna i łatwy dostęp do niej są zaś jednym 

z najważniejszych czynników, które bierzemy pod uwagę gdy oceniamy jakość życia. 

Jako Nowoczesna widzimy tu kilka wyzwań:

 1. NISKA RANgA KULTURy W POLITyCE, BRAK SPóJNEJ POLITyKI KULTURALNEJ

2.   NIEWySTARCZAJąCE  WyDATKI NA KULTURę, NIERóWNOMIERNy DOSTęP 

3.    NIEDOCENIANIE PRZEMySłóW KREATyWNyCh

Polska może wygrać dzięki kreatywności i kulturze. Talent i kultura są bowiem  

coraz ważniejsze w gospodarce. ścieżką tą podąża już wiele krajów. N
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3Kreatywność   
- napęd rozwoju
Nowoczesna kultura



1.  Nowoczesna chce prowadzić 
innowacyjną politykę w zakresie kultury. 

Będzie ona z jednej strony traktować kulturę  
jako część gospodarki, z drugiej zaś – stworzy 
kulturze i ludziom kultury odpowiednie warunki 
rozwoju. Polityka ta będzie opierać się  
na docenieniu znaczenia kultury dla tożsamości 
i wzmacniania cech kreatywnych Polaków  
oraz dla rozwijania branż kreatywnych. 

2.  Rozwiązania sprzyjające rozwijaniu 
mecenatu i finansowania prywatnego 
powinny być równorzędną formą 
finansowania kultury. 

Wprowadzimy możliwość odpisu 1% podatku CIT 
na wspieranie kultury, tak jak 1 proc. PIT  
na organizacje pożytku publicznego.  
Budżet promocji polskiej kultury musi być  
kilkukrotnie zwiększony, by wzmacniać polską  
tożsamość i wizerunek za granicą. Jesteśmy  
za wprowadzeniem stałej ceny książki na wzór 
Francji i Niemiec. Chcemy, by czytanie  
stało się modne i popularne!

3.  Uprościmy przepisy prawne 
i instytucjonalne w celu wspierania 
twórczości artystycznej, poprzez 
stosowanie spójnych zasad 
uwzględniających umowy  
(np. zniesienie progu 85 tys. dochodu 
rocznego przy umowach o dzieło) czy 
zabezpieczenia zdrowotne dla artystów.

4.  Chcemy, by każdy Polak miał szansę 
rozwinąć swój talent! 

Wprowadzimy szerokie publiczno – prywatne 
oraz publiczno-społeczne programy edukacyjne 
„Poznaj Kulturę” i „Rozwiń Talent”, oparte m.in. 
o rozwiązania nowych technologii i zasoby 
cyfrowe, adresowane do dzieci i młodzieży. 
Pierwszy będzie rozwijać kontakt z różnymi 
formami kultury i twórczości i czołowymi 
dziełami polskiej kultury (literatura, sztuka, film). 
Drugi - da możliwość spróbowania różnych form 
twórczości oraz identyfikacji talentów 
plastycznych, muzycznych i sportowych.  

CO  
PROPONUJEMy?
 1.   PODNIEść ZNACZENIE KULTURy I PRZEMySłóW KREATyWNyCh

 2.   DODATKOWE FINANSOWANIE KULTURy – ODPISy CIT 

 3.   NIE ZMARNOWAć TALENTU żADNEgO POLAKA!

 4.    LEPSZE WARUNKI ROZWOJU DLA PRZEMySłóW KREATyWNyCh 

 5.    ODPOLITyCZNIć TELEWIZJę PUBLICZNą I INSTyTUCJE KULTURy
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Da to pewność, że żaden rodzący się talent nie 
zostanie zmarnowany dlatego, że nie został 
odkryty. Pozwoli również rozwijać szerszą 
znajomość kultury i dumę z dziedzictwa polskiej 
kultury. Wprowadzimy narzędzia PPP i PPS,  
które ułatwią dzieciom i młodzieży dostęp  
do kultury (pakiet „Kultura Rozwija”:  
zniżki, możliwość kontaktu ze sztuką  
na preferencyjnych warunkach).

5.  Stworzymy strategię rozwijania 
przemysłów kreatywnych, 
wprowadzając mechanizmy i zachęty 
(np. obniżenie CIT i subwencje) dla 
wybranych branż kreatywnych, np. 
filmowej. 

Pozwoli to na lokowanie w Polsce 
międzynarodowych produkcji filmowych. 
Jednym z jej elementów będzie rozwój  
klastrów rozwijających przemysły kreatywne.

6.  Media publiczne mają  
duże znaczenie kulturotwórcze. 

Nie powinny lansować interesu partii,  
ale interes publiczny. Zaproponujemy  
nową ustawę medialną, sprzyjającą 
wzmacnianiu przez media publiczne 
potencjału kultury.     ❚
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Gospodarka jest częścią kultury, a nie kultura – gospodarki. 
Musimy o tym pamiętać, bo korzenie pamięci, wartości i rozwoju 
tkwią w kulturze. Naród, który o niej zapomina, skazuje się 
na zapomnienie. Program Nowoczesnej traktuje kulturę jako 
jedno z kół zamachowych rozwoju Polski w przyszłości. 
Dbałość o kulturę nie tylko rozwija nas jako ludzi, ale zwiększa 
też kreatywność i innowacyjność.

Joanna Scheuring–Wielgus
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DIAgNOZA
Coraz większej liczbie Polaków wykształcenie nie daje dobrego życiowego startu.  

Mówią: „Wiedza, którą nabyłem na studiach jest nieprzydatna.  

W niczym mi nie pomaga”. Tymczasem edukacja powinna przygotowywać  

do dobrego życia – nie tylko wydajnego, ale także sensownego.

Z konsultacji, jakie przeprowadziła Nowoczesna, wynika, że dostrzegamy wiele 

mankamentów w systemie edukacji. Rodzice widzą, że system jest przestarzały i ciągle się 

zmienia,  a uczelnie wyższe kształcą magistrów, którzy później nie mogą znaleźć pracy. 

Martwi ich przede wszystkim to, czy ich dzieci znajdą w życiu dobrą pracę.

Uczestnicy konsultacji wskazują na kilka istotnych kwestii:

 1. EDUKACJA W STARyM STyLU JUż NIE WySTARCZy

2.   UCZELNIE NIE MOgą PRODUKOWAć BEZROBOTNyCh 

3.    MUSIMy UCZyć SIę PRZEZ CAłE żyCIE

4. MUSIMy WyDAWAć WIęCEJ NA EDUKACJę
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4Edukacja, która  
daje dobry start
Nowoczesna edukacja



1.  Obywatele chcą rozwiązań opartych na 
założeniu „uczymy się przez całe  życie” 
i dopasowaniu szkół do potrzeb rynku. 

By pomóc młodzieży w podjęciu najlepszych 
życiowych decyzji, wprowadzimy doradztwo 
zawodowe już w gimnazjum, liceum/technikum 
oraz szkołach zawodowych i studiach m.in. 
w celu walki ze sztuczną gloryfikacją studiów 
wyższych oraz lepszego planowania swojego 
rozwoju zawodowego. Wprowadzimy testy 
identyfikacji predyspozycji zawodowych, które 
pomogą podjąć właściwe decyzje życiowe. 

2.  By podnieść realną znajomość języka 
angielskiego i umiejętność posługiwania 
się nim oraz kompetencje nowych 
technologii Polaków, wprowadzimy 
powszechny Narodowy Program  
Nauki Języka Angielskiego  
oraz naukę programowania. 

Zwiększą one możliwości rozwoju  
i sukcesu zawodowego.

CO  
PROPONUJEMy?
 1.   PODEJśCIE „UCZyMy SIę CAłE żyCIE”

 2.   NARODOWy PROgRAM NAUKI ANgIELSKIEgO

 3.   NOWOCZESNy SySTEM FINANSOWANIA (BONy EDUKACyJNE)

 4.   DOPASOWANIE STUDIóW DO POTRZEB RyNKU  

5.   PRAKTyCZNOść W KAżDyM PRZEDMIOCIE  
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Pokolenie Z, dla którego nowe technologie są oczywiste, będzie miało jeszcze inne 

oczekiwania związane z edukacją. „Stałe miejsce pracy” staje się mitem, dlatego trzeba 

myśleć w kategoriach ciągłego dokształcania się, rozwijania swoich umiejętności 

i kompetencji.  Ale i tak najważniejszym jej zadaniem pozostanie rozwijanie 

postaw: zdolności do brania na siebie odpowiedzialności i  podejmowania decyzji, 

eksperymentowania, szukania wiedzy i jej interpretowania oraz przedsiębiorczości.  

Kraje, które postawiły na te właśnie cechy edukacji osiągają najlepsze efekty 

 i są w stanie zwiększać dobrobyt.



3.  Wprowadzimy nowoczesny system 
finansowania, który wychodzi poza 
debatę „za dużo/za mało środków 
publicznych na edukację”. 

Będzie on łączył finansowane przez państwo 
bony edukacyjne (pieniądze idą za studentem) 
i preferencyjne kredyty studenckie.

4.  By dopasować studia wyższe do potrzeb 
rynku, będziemy promować kierunki 
techniczne i szkoły zawodowe, a także 
dążyć do rozwijania relacji między 
biznesem a szkołami oraz biznesem 
i firmami szkoleniowymi. 

Odświeży to program nauczania i zwiększy 
możliwość uzyskania pracy przez absolwentów. 
Wprowadzimy „podwójne” programy nauczania, 
połączone z płatnymi stażami w firmach 
– pozwoli to absolwentom na zdobycie 
kwalifikacji i łatwiejszy start. Rozwiniemy również 
kierunki i klasy patronackie tworzone z firmami. 

5.  Wprowadzimy pragmatyczne  
podejście do edukacji. 

Na lekcjach informatyki uczniowie powinni 
uczyć się  programów przydatnych w pracy, 
na lekcjach przedsiębiorczości – o tym, jak 

zarabiać pieniądze. Ważnym elementem edukacji 
stanie się pokazywanie uczniom jak nabywać 
praktyczne umiejętności, wzmacnianie ich 
wiary we własne możliwości i pokazywanie, 
jak ich własne działania mogą mieć wpływ na 
zmiany w ich środowisku. Szkoła powinna stać 
się również ośrodkiem uczenia aktywności 
obywatelskiej i rozwijania społeczeństwa 
obywatelskiego. 

6.  Nie każdy naukowiec jest świetnym 
dydaktykiem i nie każdy doskonały 
dydaktyk musi być dobrym naukowcem. 

Te dwie funkcje na uczelniach trzeba rozdzielić. 
Pracownicy szkół wyższych powinni być 
w większym stopniu motywowani do uprawiania 
lepszej jakościowo dydaktyki, a naukowcy – do 
prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych.

7.  Stworzymy system ustawicznego 
kształcenia dla dorosłych w oparciu 
o Powiatowe Urzędy Pracy, narzędzia 
e-learningowe i dedykowane  
kanały telewizji publicznej. 

Rozwiniemy we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi bezpłatne e-learningowe formy 
rozwoju kompetencji zawodowych.     ❚N
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Musimy zacząć od podstawowego pytania – dlaczego uczymy 
innych? Do jakiego życia ich przygotowujemy? Przez ostatnie 25 lat 
świat zmienił się diametralnie. Nowe technologie, sposoby 
komunikacji sprawiły, że jesteśmy innym społeczeństwem. 
To powoduje konieczność ustawicznych zmian w sposobie 
edukowania dzieci i młodzieży. Państwa, które zbudowały 
strategię rozwoju stawiając na edukację, dzisiaj są silne 
gospodarczo i bogate społecznie.

Joanna Schmidt
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DIAgNOZA
Zdrowie nasze i naszych bliskich to jedna z kwestii, które obchodzą nas najbardziej. 

Z konsultacji społecznych wynika, że dla ponad 40 proc. osób najbardziej dotkliwym 

problemem są kolejki do lekarzy  specjalistów oraz pogarszająca się jakość obsługi 

pacjentów. Potęguje to ich obawy o własne zdrowie.

Postęp medycyny jest w ostatnich latach olbrzymi. Ale nie idzie za nim postęp 

w organizacji systemu ochrony zdrowia. Mimo pozornych zmian, w Polsce funkcjonuje 

on jak w latach powojennych. Jest nadal nastawiony na udzielanie pomocy doraźnej, 

kształcenie – na rozwój kadr dla szpitali, a  finansowanie – na płacenie za interwencje 

a nie za efekty. Organizacja opieki zdrowotnej nie nadąża za potrzebami i rozwojem 

medycyny i technologii.

główne wyzwania, jakie tu identyfikujemy dzięki konsultacjom,  

dotyczą zarówno kwestii doraźnych, jak i strategicznych:

 1. ZMNIEJSZENIE KOLEJEK: NIKT NIE MOżE ZOSTAć BEZ POMOCy

Pacjenci dostrzegają przede wszystkim kolejki i trudny dostęp do lekarzy specjalistów. 
Zwracają uwagę na fikcję: płacą składkę zdrowotną na niesprawny system,  
a leczą się prywatnie (już 30 proc. wydatków na zdrowie). 
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Denerwuje ich obojętność personelu medycznego w podejściu do pacjenta – brak empatii, brak 
czasu dla pacjenta, nieczułe traktowanie np. seniorów, brak dobrej informacji o tym, co im dolega. 
Doświadczyło tego ponad 90 proc. osób. Widzą, że wyzwaniem  jest zmniejszenie nierówności 
w zdrowiu. Przede wszystkim jednak, nie chcą być pozostawieni bez pomocy, w sytuacji  
gdy zapadną na ciężką chorobę, którą trudno uleczyć czy operować.

2.   POTRZEBNE LEPSZE ZARZąDZANIE 

Na nadmierną biurokrację skarżą się i pacjenci, i lekarze, i pielęgniarki. Pacjenci dostrzegają 
takie kurioza jak wypisywanie recept ręcznie, gdy lekarz ma mało czasu. Podejrzewają, że problem 
nie tkwi w pieniądzach, których zawsze jest za mało, ale w procedurach, organizacji pracy, 
sposobie działania. Widzą, że „wąskim gardłem” są lekarze, podczas gdy wiele rzeczy mógłby 
robić personel medyczny. Dostrzegają też informatyczne zapóźnienie systemu,  
odpływ kadr z medycyny – codzienne braki w zarządzaniu.

3.    SySTEM PO PROSTU NIE DZIAłA 

Eksperci z kolei dostrzegają wiele nieefektywności, silne konflikty interesów i złe działanie 
samego systemu. Poziom finansowania z budżetu jest niski, rola NFZ niewłaściwa, usługi 
– zmonopolizowane przez państwowego ubezpieczyciela. Z ochrony zdrowia odpływają  
specjaliści, a wykorzystanie oszczędzających czas technologii i rozwiązań jest niskie. 
Eksperci postulują częściową odpłatność za usługi medyczne i wprowadzenie konkurencji 
płatników. A także – postawienie na profilaktykę, promowanie sportu, zdrowego  
odżywiania się – bo to również wpływa na nasze zdrowie. 

Najważniejsze pytanie brzmi jednak:  „Czy poprawiać to, co jest, czy przyjrzeć się problemom 
i zastosować „opcję re-start” – zastanowić się, jak sformatować system zdrowia na nowo”? 
Wiele osób czuje, że to jedyna droga do prawdziwych zmian i postawienia pacjenta w centrum. 
Przykład Obamacare pokazuje, że pomimo olbrzymiego oporu środowiska medycznego, lekarzy, 
lobby producentów zmiana jest możliwa, a system można zaprojektować tak, by na kolejne 
kilkadziesiąt lat działał sensownie. Zdaniem wielu ekspertów, i wynika to też z konsultacji, 
sytuację może zmienić tylko prawdziwy „kopernikański przewrót” w zdrowiu.N
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1.  Musimy odwrócić optykę, w centrum 
myślenia o zdrowiu musi znaleźć się 
pacjent: to on jest najważniejszym 
partnerem dyskusji o ochronie zdrowia, 
a nie eksperci czy politycy. 

Tą zasadą będziemy się kierować opracowując 
szczegółowy program w tym zakresie.

2.  W krótkiej perspektywie doprowadzimy 
do racjonalizacji wydatków w systemie 
ochrony zdrowia i zmniejszenia 
największych jego uciążliwości. 

Skoncentrujemy się na:

 ¬ Zmniejszeniu kolejek i poprawie 
dostępności lekarzy – specjalistów,  
m.in. przez odciążenie ich od części prac 
i rzeczywistą informatyzację.

 ¬ Zmniejszeniu nierówności i poprawie 
leczenia bez względu na miejsce 
zamieszkania i typ choroby.

 ¬ Zadbaniu, aby prawa pacjentów były 
rzeczywiście wykonywane, w tym prawo 
do poszanowania godności, informacji 
i właściwego traktowania.

 ¬ Wprowadzeniu rozwiązań zapobiegających 
odpływowi lekarzy, pielęgniarek i personelu 
medycznego – m.in. podwyżek wynagrodzeń 
dla pielęgniarek.

 ¬ Wprowadzeniu programów dla wrażliwych 
grup społecznych, w  szczególności 
najmłodszych i starszych. Szczególnie: opieki 
pediatrycznej i dentystycznej w szkołach oraz 
programów regularnych badań dla  seniorów, 
pomagających rozpoznać groźne choroby 
na wczesnym etapie.

Zmiany te pozwolą na zmniejszenie największych 
dolegliwości systemu ochrony zdrowia.

3.  Zmienimy system zarządzania: 
ochrona zdrowia musi mieć swojego 
zarządzającego, NFZ nie może być 
kreatorem polityki, ale jej realizatorem, 
konieczne jest przejrzenie „dziur” 
w systemie i racjonalizacja działań. 

Wprowadzimy konkurencję płatników 
(prywatne firmy ubezpieczeniowe) i dobrowolne 
ubezpieczenia zdrowotne, co zwiększy ilość 
pieniędzy w systemie i pozwoli na podniesienie 
jego jakości.  

CO  
PROPONUJEMy?
 1.   SZyBKA LIKWIDACJA KOLEJEK I DORAźNyCh UCIążLIWOśCI 

 2.   NOWE źRóDłA FINANSOWANIA W SySTEMIE

 3.   „RESTART” – DIALOg NAD NOWyM SySTEMEM

 4.   POWSZEChNy PROgRAM PROFILAKTyKI 
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Z perspektywy prawnika zajmującego się ochroną praw pacjentów 
widzę, jak wiele jest do zrobienia w tej dziedzinie. Najważniejsze 
jest, żebyśmy w krótkim terminie dali realną szansę ulżenia 
największym bolączkom pacjentów – kolejkom i słabemu 
dostępowi do usług medycznych. Ale równocześnie dajemy 
propozycję uszczelnienia systemu finansowania i odważnej debaty 
o wyzwaniach przyszłości. To daje nadzieję na system ochrony 
zdrowia godny XXI wieku.

Kamila Gasiuk-Pihowicz

4.  Uważamy jednak, że na dłuższą metę 
systemu w obecnej postaci nie da się 
utrzymać, grozi mu zapaść. 

Wiąże się to ze zmieniającymi się trendami 
demograficznymi i społecznymi. Dlatego 
w średniej perspektywie chcemy przebudowy 
systemu i wypracowania wspólnie z obywatelami 
i interesariuszami „nowego ładu” w ochronie 
zdrowia, który postawi w centrum interesy 
pacjenta. Proponujemy restart systemu. 
Rozpoczniemy dialog na temat wartości, na 
których należy oprzeć ochronę zdrowia w Polsce, 
a dokładniej – jakie rodzaje świadczeń powinny 
mieć priorytety. Dialog taki będzie podstawą do 
zaprojektowania systemu na nowo, by mógł on 
służyć lepiej wszystkim Polakom.

5.  Wprowadzimy Powszechny Program 
Profilaktyki – kłopoty ochrony zdrowia 
są bowiem także efektem niskiego 
znaczenia profilaktyki, zdrowego 
i sportowego trybu życia 
oraz zapobiegania chorobom. 

Program ten będzie prowadzony 
wraz z interesariuszami pozarządowymi 
i będzie miał na celu:

 ¬ Popularyzację sportu i aktywności fizycznej 
oraz dbanie o zdrowie.

 ¬ Edukację zdrowotną w przedszkolach 
i szkołach, która wypracuje podstawy 
zdrowego podejścia do życia, poszerzenie 
listy bezpłatnych szczepień i wprowadzenie 
opieki stomatologicznej dla dzieci 
i młodzieży.

 ¬ Upowszechnienie badań profilaktycznych, 
które pozwalają wykrywać wcześnie 
groźne choroby.

 ¬ Szeroką edukację społeczną, która zwiększy 
świadomość konieczności dbania 
o zdrowie i kondycję psychofizyczną.

Dziś uwaga większości Polaków jest skupiona 
na obawie, by nie zachorować, a system 
ochrony zdrowia nie zapewnia bezpieczeństwa. 
Będziemy dążyć do zmiany go i oparcia 
na skonsultowanych z obywatelami wartościach, 
tak by każdemu Polakowi zapewniał odpowiedni, 
taki sam poziom bezpieczeństwa, a zarazem 
dawał nadzieję na to, że w ciężkiej chorobie nikt 
nie zostanie bez opieki.     ❚
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DIAgNOZA
Mimo, że gospodarka w ostatnich latach odniosła sukces, wiele osób w Polsce żyje 

w niepewności. Część ma poczucie, że nie są godnie traktowani, a część – że padli  

ofiarą „ciemniej strony” szybkiego rozwoju. Niskie dochody, niepewność związana  

z pracą lub emeryturami szczególnie dotykają młodych. 

W konsultacjach przeprowadzonych przez Nowoczesna trzy kwestie pojawiły się  

jako szczególnie pilnie do rozwiązania.

 1. NIESTABILNOść ZATRUDNIENIA I NISKIE DOChODy

2.   PRZySZłOść SySTEMU EMERyTALNEgO  

3.    NIEEFEKTyWNy SySTEM WSPARCIA SOCJALNEgO 

Większość krajów ma dziś problemy z polityką zatrudnienia, systemami emerytalnymi 
i pomocą społeczną. Będą one rosnąć. globalna rywalizacja o niskie koszty pracy, rozwój 
technologii i większa efektywność sprawia, że praca może stać się luksusem. Demografia 
sprawia, że na emerytury pracuje coraz mniej zatrudnionych. Nierówności społeczne 
powodują zaś, że wzrośnie liczba osób które wbrew swojej chęci będą korzystać  
ze wsparcia socjalnego. Dlatego polityka społeczna nowoczesnego państwa  
musi być dobrze przemyślana i oparta na innowacyjnych rozwiązaniach.
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1.  Solidarność społeczna nakazuje,  
by nikt nie został sam, bez pomocy. 

Kierujemy się wartościami sprawiedliwości 
i racjonalnością, która nakazuje tworzyć lepsze 
warunki do korzystania z rozwoju przez 
wszystkich Polaków i pomagać tym, którzy 
znaleźli się w trudnej sytuacji. Aby to zrealizować, 
potrzebne jest nie tylko zracjonalizowanie tych 
polityk, ale przede wszystkim – nowe, włączające 
innych interesariuszy, obywatelskie podejście. 

2. W zakresie polityki pracy proponujemy:

 ¬ Zmianę konstrukcji płacy minimalnej, 
różnicując ją na poziomie województw 
z wydzieleniem obszarów metropolitalnych, 
by brała pod uwagę realne koszty 
utrzymania.

 ¬ Aktywne, regionalne polityki na rynku pracy: 
subwencje zatrudnienia w wybranych 
regionach i grupach społecznych, a także 
– poprawę działania instytucji obsługujących 
rynek pracy, z ich prywatyzacją włącznie.

 ¬ Monitorowanie i eliminowanie luki płacowej 
między kobietami i mężczyznami: równa 
płaca musi być tak samo wynagradzana. 
Będziemy dążyć również do pełnego 
równouprawnienia i równych szans kobiet 
i mężczyzn na rynku pracy.

 ¬ Programy stwarzające szanse aktywizacji 
zawodowej osób starszych (60+), by mogły 
one wykorzystać swoje doświadczenie 
i wiedzę w międzypokoleniowym transferze 
doświadczeń. 

 ¬ Wprowadzenie tych polityk, w połączeniu 
ze wzrostem gospodarczym, będzie 
prowadzić do wzrostu płac.

3.  Chcemy jednego, sprawiedliwego 
systemu emerytalnego dla wszystkich. 

Proponujemy stopniowe ujednolicanie systemu 
przez obejmowanie nim nowych osób 
wchodzących na rynek pracy: górników, rolników 
i pozostałych, uprzywilejowanych do tej pory 
grup społecznych. Nowoczesny system 
emerytalny należy uzupełnić kapitałową częścią, 
która zwiększy emerytalne bezpieczeństwo. 

CO 
PROPONUJEMy?
 1.   ODPOWIEDZIALNA I STABILNA POLITyKA ZATRUDNIENIA

 2.   SPRAWIEDLIWy SySTEM EMERyTALNy

 3.   PROgRAMy „POTENCJAł MłODyCh” I „AKTyWNy SENIOR” 

 4.   OByWATELSKA POMOC SPOłECZNA 
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Część składki na III filar mogłaby pochodzić 
z Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych, 
a część – płaciłby sam pracownik. Systemem 
objęty byłby każdy wchodzący na rynek pracy. 
Tak skonstruowany system emerytalny,  
choć nie idealny, zwiększa prawdopodobieństwo  
dobrego emerytalnego zabezpieczenia  
na przyszłość.

4.  Ze względu na szczególne znaczenie 
dobrego startu młodych w zawodowe 
i rodzinne życie wprowadzimy program 
„Potencjał Młodych”, z którego będą 
mogły skorzystać osoby kończące naukę. 

Obejmie on zestaw narzędzi ułatwiających 
uzyskanie zatrudnienia (m.in. system płatnych 
staży w firmach), a także rozwiązania 
zmniejszające obciążenia podatkowe. Osoby 
do 30 roku życia zakładające działalność zostaną 
zwolnione z podatku dochodowego (dochody 
do I progu) oraz ze składki ZUS przez pierwsze 
dwa lata działalności. Dodatkowym rozwiązaniem 
będą subwencje dla firm zatrudniających 
młodych pracowników.

5.  Co siódmy mieszkaniec Polski  
jest osobą niepełnosprawną. 

Wypracujemy spójną, skuteczną politykę 
poświęconą osobom niepełnosprawnym  
oraz ich opiekunom.  

Będzie ona dążyć do zwiększenia aktywności 
zawodowej niepełnosprawnych oraz ułatwień 
odejmowania pracy dla ich opiekunów. 

6.  W zakresie polityki senioralnej,  coraz 
ważniejszej ze względu na starzenie się 
społeczeństwa, zaproponujemy program 
„Aktywny Senior”, przygotowujący  
do procesu starzenia, a także 
pomagający w utrzymaniu dobrego 
stanu zdrowia i jakości życia. 

7.  Polityka pomocy społecznej  
nie działa skutecznie. 

Dlatego wprowadzimy system oparty o inicjatywy 
obywatelskie. Sprowadzi on rolę państwa do roli 
strażnika jakości świadczeń – nie zaś usługodawcy 
w tym zakresie. Prowadzenie polityki społecznej 
może być przejęte przez podmioty obywatelskie,  
bądź prywatne na zasadzie kontraktowania zadań 
lub bonów społecznych. Pozwoli to nie tylko  
na odpowiednie sprofilowanie pomocy i dotarcie  
do najbardziej potrzebujących, ale także  
zapewni jej wydajność i kompleksowość. 

Uważamy, że dobra polityka społeczna nie może 
dziś spoczywać tylko na państwie. Musi być 
wielosektorowa i obywatelska. Musi także dbać 
o to, by nie zmarnować potencjału, talentu 
 i chęci żadnej osoby. To nowe podejście  
do polityki społecznej.     ❚

Szybki rozwój Polski to priorytet, ale chciałbym, żeby korzystali 
z niego wszyscy Polacy. Solidarność społeczna nakazuje, by nikt 
nie został sam, bez pomocy. Kierujemy się wartościami takimi 
jak sprawiedliwość i racjonalność, które nakazują tworzyć lepsze 
warunki do korzystania z rozwoju przez wszystkich Polaków 
i pomagać tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

Adam Kądziela
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DIAgNOZA
Bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze. Polska jest jednym z najbardziej 
doświadczonych przez historię narodów w Europie. Dziś nasze obawy o przyszłość rosną. 
Wojna na Ukrainie, globalne zawirowania gospodarcze, słabość gospodarcza i polityczna 
Unii Europejskiej, zagrożenia ze strony fundamentalizmów, kłopoty polskich firm  
na rynkach zagranicznych – to najważniejsze dziś lęki Polaków związane  
z sytuacją międzynarodową. 

Najważniejsze są dzisiaj trzy kwestie:

 1. STRATEgIA OBECNOśCI POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ 

2.   ZWIęKSZENIE BEZPIECZEńSTWA KRAJU  

3.    WZMOCNIENIE POZyCJI POLITyCZNEJ I gOSPODARCZEJ POLSKI W śWIECIE 

Polska racja stanu jest obecnie niedookreślona. Wcześniej wyznaczały ją starania o wejście 

do NATO i Unii Europejskiej. Dziś mamy nową sytuację. Polska już od 16 lat jest w NATO 

i od 11-tu w UE. Musi samodzielnie określać swoje interesy w sprawach, które  

wcześniej jej nie dotyczyły.  Ma wpływ na wypracowywanie  głównych  kierunków  

europejskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i innych polityk unijnych.   

Musi więc rozstrzygnąć, jakie rozwiązania najlepiej odpowiadają polskiej racji stanu.
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7Zastrzyk nowej 
energii dla Europy
Nowoczesna Polska w świecie



1.  Polska musi znaleźć nowy pomysł  
na swoje zaangażowanie  
w Europie i świecie. 

Może nim być stymulowanie Unii Europejskiej 
do zmian. Nowoczesna chce silnej Polski w sercu 
Europy. Pogłębianie integracji europejskiej 
wzmacnia pozycję naszego kraju. Unię 
Europejską trzeba wzmacniać i dalej 
współtworzyć, a nie być przeciwko niej – bez 
żadnych kompleksów i obaw o uzależnienie. 
Polska polityka w UE musi być aktywna, odważna 
i łączyć wartości z interesami. Tylko tak można 
przeciwdziałać dezintegracji UE i brać 
odpowiedzialność za jej kształt. Utrzymanie  
czterech unijnych swobód: przepływu towarów, 
osób, usług i kapitału jest absolutnie kluczowe.  

2.  Rozbudować dotychczasowe sojusze 
i tworzyć nowe. Strategiczne znaczenie 
dla Polski w Europie mają stosunki  
z  Niemcami – naszym sąsiadem 
i najsilniejszym państwem UE,  
a także z Francją. 

Trzeba budować dobre relacje z południowymi 
i północnymi sąsiadami: państwami bałtyckimi 
i grupy Wyszehradzkiej. Polska powinna być 
bardziej zaangażowana w sprawy Morza 
Bałtyckiego i wspierać europejską  
integrację Bałkanów Zachodnich. 
Polska aktywność  wobec Ukrainy i innych 
państw na wschodzie to  nasza racja stanu.  
Bo stabilność i transformacja tego regionu jest 
kluczowa dla bezpieczeństwa Polski. 
Polska musi zdefiniować sojuszników poza 
Europą, z którymi chce zbudować bliższe relacje. 
Poza USA,  istotnym sojusznikiem może być 
Turcja. Ważnymi parterami, zarówno 
gospodarczymi, jak i politycznymi, mogą stać się 
tzw. „gospodarki wschodzące”. 

3.  Współpraca transatlantycka musi być 
zdecydowanie wzmocniona. 

Polska musi mieć jasną i twardą agendę swoich 
interesów bezpieczeństwa w NATO i UE. Stany 
Zjednoczone pozostaną głównym członkiem 
NATO i naszym sojusznikiem, ale koniecznie 
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 1.   POLSKA – ZASTRZyK śWIEżEgO MyśLENIA DLA EUROPy
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trzeba rozwinąć mocny europejski filar 
bezpieczeństwa i obrony. Transatlantycka 
umowa inwestycyjno-handlowa  (TTIP) może 
nadać współpracy transatlantyckiej nową 
dynamikę i być „ekonomicznym NATO”. 

Polska oczekuje takiego poziomu swojego 
bezpieczeństwa w Sojuszu, jak kraje zachodnie. 
Ale sama też musi odrobić lekcję. Poza 2 proc. 
PKB na obronność, trzeba zwiększyć sprawność 
polskiego wojska i rozwijać sektor zbrojeniowy: 
podobnie jak w Izraelu może stać się 
innowacyjnym przemysłem, napędzającym 
gospodarkę.

Strategia energetyczna Polski jest również 
elementem współpracy transatlantyckiej 
i powinna być w większym stopniu związana 
z polityką bezpieczeństwa i międzynarodową 
polityką ochrony klimatu. 

4.  Wzmocnienie polskiej marki w świecie 
wymaga ambitnej dyplomacji 
ekonomicznej, która nie boi się  
łączyć polityki z biznesem. 

Ekonomizacja polskiej polityki 

zagranicznej jest kluczowa i musi zostać 

wzmocniona. Wymaga nowych inwestycji, 

programów i przetasowań w sieci 

placówek dyplomatycznych, które 

wspierają polskie firmy i promują kulturę 

i tradycję. Obecność Polski w świecie  

to również aktywne zaangażowanie 

w globalne i regionalne organizacje 

międzynarodowe. 

Polska musi określić na nowo swoje miejsce w regionie, Europie 
i świecie. Nadszedł czas, w którym trzeba wziąć odpowiedzialność 
za Europę. Chcemy to robić w jej sercu. Tylko tam, nie na 
obrzeżach Europy, Polska może być silna. Marka Polski w świecie 
potrzebuje zaś inwestycji w ambitną dyplomację ekonomiczną, 
bardziej rozwiniętych relacji z tzw. potęgami wschodzącymi 
i zaangażowania w globalne i regionalne, pozaeuropejskie 
organizacje międzynarodowe, które tak odpuściliśmy.

dr Barłomiej Nowak





KOORD YNATO RZ Y REGIO NA LNI:
dolnoslaskie@nowoczesnapl.org

kujawsko-pomorskie@nowoczesnapl.org

lubelskie@nowoczesnapl.org

lubuskie@nowoczesnapl.org

lodzkie@nowoczesnapl.org

malopolskie@nowoczesnapl.org

mazowieckie@nowoczesnapl.org

warszawa@nowoczesnapl.org

opolskie@nowoczesnapl.org

podkarpackie@nowoczesnapl.org

podlaskie@nowoczesnapl.org

pomorskie@nowoczesnapl.org

slaskie@nowoczesnapl.org

swietokrzyskie@nowoczesnapl.org

warminsko-mazurskie@nowoczesnapl.org

wielkopolskie@nowoczesnapl.org

zachodniopomorskie@nowoczesnapl.org

K O N TA K T: 
Stowarzyszenie Nowoczesna

BIURO W WAR SZ AWIE:
info@nowoczesnapl.org

MEDIA:
media@nowoczesnapl.org 

F U N D A c j A  N O W O c Z E S N A  R P  z siedzibą w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 10, 35-113 Rzeszów

KRS: 0000563526   •  NIP: 8133705353   •  REGON: 36178805000000



PolskaNowa
teraz

Nowoczesna łączy osoby 

o różnych światopoglądach.  

Tak rozumiemy nowoczesność. 

Możemy mieć różne poglądy, 

ale możemy szanować się 

i szukać rozwiązań,  

które są dziś najbardziej  

odpowiednie dla obywateli.



Stowarzyszenie Nowoczesna
ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa

www.nowoczesnapl.org
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