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organizacji i związków zawodowych, które zadeklarowały udział w Kongresie.

JESTEŚMY LEWICĄ
Nie wdajemy się w dyskusję, czy podział na lewicę i prawicę 
jest jeszcze zasadny. Interesuje nas człowiek i jego losy. 
Jak długo ludzie pracy będą zależni od działania kapita-
lizmu, zwłaszcza spekulacyjnego, tak długo będziemy się 
nazywać lewicą,

Reprezentujemy pracowników – wszystkich, którzy żyją 
z pracy rąk i umysłów. Bronimy bezrobotnych i nie zga-
dzamy się na porządek społeczny, w którym dzięki istnie-
niu rezerwowej armii ludzi bez pracy, możliwy jest wyzysk 
pracujących i obniżanie standardów zatrudnienia.

Polska potrzebuje lewicy i socjaldemokratycznego spoj-
rzenia na społeczeństwo i państwo. Równość, wolność 
i sprawiedliwość społeczna to wartości, a zarazem cele 
lewicowej polityki. Uznajemy ich aktualność, ale jedno-
cześnie rozumiemy, że współczesna lewica musi być inna 
od tej, którą znamy z historii.

PAŃSTWO MUSI WRÓCIĆ
Polska po ośmiu latach rządów prawicowych potrzebuje 
zmiany programowej i nowej wizji rządzenia. Środkiem 
realizacji lewicowej wizji jest państwo – państwo aktywne 
i skuteczne. Lewica chce przełamać słabość i niemoc dzi-
siejszego państwa, którym ludzie w Polsce mówią, że abdy-
kowało lub odwróciło się plecami do obywateli. Państwo 
musi wrócić!

W okresie 20 lat transformacji ustrojowej doszło w Pol-
sce do gwałtownego ograniczenia praw socjalnych, poja-
wiło się wysokie bezrobocie, zlikwidowano szereg przywi-
lejów pracowniczych, wydłużono wiek emerytalny. Pań-
stwo zamiast pełnić rolę arbitra, przyjęło rolę aparatu 
broniącego interesów pracodawców. Czas to zmienić – 
stwórzmy polski model państwa socjalnego. Niech będzie 
to państwo kompromisu społecznego, realizujące zasadę: 
tyle rynku ile konieczne, tyle gwarancji socjalnych, ile 
możliwe.

Państwo nie może być pełnomocnikiem oraz wykonawcą 
woli anonimowych sił ekonomicznych, przed którymi ma 
chronić swych obywateli. Swoboda przepływu kapitału 

i w zglobalizowanym świecie nie powinny oznaczać bez-
silności wobec żywiołu rynkowego.

NIERÓWNOŚĆ TO NIESPRAWIEDLIWOŚĆ
Społeczeństwo egalitarne, w którym nie istnieją nadmierne 
różnice klasowe, stanowe, majątkowe stanowi bardziej 
efektywny model rozwoju społecznego niż społeczeństwo 
oparte na głębokich różnicach, podziałach i wyklucze-
niu części obywateli z dostępu do dóbr. Wielowymiarowe 
i nakładające się na siebie nierówności są szkodliwe dla 
rozwoju jednostek, rodzin, społeczności lokalnych, regio-
nów i kraju jako całości. Nowoczesny świat opiera się na 
przezwyciężeniu dawnych podziałów stanowych i przyzna-
niu wszystkim obywatelom równych praw. Jednak formalna 
równość nie gwarantuje rzeczywistej równości. Dlatego 
potrzebna jest lewicowa polityka społeczna, która powinna 
zbliżać Polskę do nowoczesnego ideału społeczeństwa 
równości, który w największym stopniu osiągnęły pań-
stwa skandynawskie. Lewica musi zdecydowanie dążyć 
do zmniejszenia skali ubóstwa.

RYNKI SŁUŻĄ LUDZIOM,  
A NIE LUDZIE RYNKOM
Współczesny globalny kryzys gospodarczy, jest w istocie 
kryzysem paradygmatu neoliberalnego w gospodarce. To 
on stworzył warunki i narzędzia dla niekontrolowanego 
rozkwitu spekulacji finansowych, które doprowadziły do 
załamania światowych finansów.

Polityka gospodarcza socjaldemokracji opiera się na 
założeniu, że wolność rynku ograniczają: dobro jednostki 
i społeczeństwa oraz ich szanse rozwoju. Wolność gospo-
darcza jest wartością tylko w tej mierze, w jakiej służy 
dobru całego społeczeństwa. Przekracza właściwą miarę 
wtedy, gdy prowadzi do pogłębienia nierówności społecz-
nych oraz wyzysku ekonomicznego.

Socjaldemokracja nie kwestionuje mechanizmów rynko-
wych ani nie zmierza do ich zniweczenia. Rynek jest narzę-
dziem, którym posługują się ludzie, nie zaś celem życia 
wspólnoty. Jeśli narzędzie to w danych okolicznościach 
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zawodzi w realizacji celów podstawowych, państwo ma nie 
tylko prawo, lecz również obowiązek ingerowania w system 
gospodarczy. Lewicową politykę gospodarczą można spro-
wadzić do czterech podstawowych założeń: wysoki i sta-
bilny wzrost gospodarczy, jak najwyższy poziom zatrud-
nienia, sprawiedliwy podział owoców dobrobytu i roz-
woju gospodarczego, odpowiedzialność za państwo, czyli 
brak zgody na rujnowanie dorobku pokoleń i zadłużanie 
państwa.

Dyskusja nie powinna toczyć się wokół tego, czy pań-
stwo może ingerować w sferę gospodarczą, ale w jaki spo-
sób i w jakim stopniu ta ingerencja powinna mieć miejsce, 
tak aby system gospodarczy najefektywniej pozwalał na 
realizację celów społecznych, przy zachowaniu wolności 
gospodarczej i konkurencyjności.

PRACA LEPSZA OD ZASIŁKU –  
ODBUDUJEMY POLITYKĘ SPOŁECZNĄ
Szacuje się, że w wyniku transformacji ustrojowej znik-
nęło aż pięć milionów miejsc pracy w Polsce. Obecnie 
ponad dwa miliony ludzi w Polsce nie ma pracy, a w naj-
bardziej kryzysowych latach po 1989 roku bezrobociem 
było dotkniętych nawet 3,5 miliona ludzi. Ten problem 
byłby jeszcze bardziej dotkliwie odczuwany gdyby nie emi-
gracja zarobkowa Polek i Polaków. Dążenie do możliwe 
pełnego zatrudnienia jest dla lewicy sprawą najwyższej 
troski. Tworzeniu miejsc pracy będą sprzyjać działania 
państwa wspierające rozwój małej i średniej przedsię-
biorczości, a także przedsiębiorczości społecznej (spół-
dzielnie, spółdzielnie socjalne) oraz państwowe inwesty-
cje w gospodarkę. Niezwykle ważne jest, by powstawało 
nie tylko więcej miejsc pracy, lecz by były one miejscami 
pracy dobrej jakości.

Zadaniem lewicy jest dążenie do możliwie szerokiego 
wsparcia instytucji rodziny w  całej różnorodności jej 
potrzeb oraz wielości form, w jakich rodzina może funk-
cjonować. Niektóre formy życia rodzinnego (jak związki 
osób tej samej płci) wymagają poszerzenia uprawnień 
zarówno w sensie prawnym jak i socjalnym. Rolą lewicy 
jest likwidować bariery dla osób, które chciałyby wycho-
wywać dzieci – a z przyczyn prawnych, socjalnych czy 
zawodowych nie mogą tego robić. Znaczenie ma nie tyle 
samo rodzenie dzieci, ile ich wychowanie. Zachęcając do 
posiadania dzieci, trzeba promować nie tyle macierzyń-
stwo, co rodzicielstwo, angażujące w wychowanie dzieci 
zarówno matki, jak ojców.

Dążymy przebudowy systemu emerytalnego, by 
w zasadniczej części był on oparty na zasadzie solidarności 

pokoleń. Emerytury kapitałowe mogą być uzupełnieniem 
systemu. Należy zapewnić przyszłym emerytom możliwość 
wyboru pomiędzy przekazywaniem wszystkich składek 
emerytalnych do ZUS, a przekazywaniem ich części do 
prywatnych towarzystw emerytalnych (OFE). Generalnie 
uważamy, że moment przechodzenia na emeryturę powi-
nien wynikać ze stażu pracy, a nie arbitralnie ustalonego 
wieku emerytalnego.

ZDROWIE – SZPITALE DLA LUDZI,  
NIE DLA ZYSKU
Niedługo minie piętnaście lat od wprowadzenia w Pol-
sce przez konserwatywno-liberalny rząd Jerzego Buzka 
programu czterech „wielkich” reform, w tym zdrowot-
nej. Okazuje się, że problemy, które miały zostać rozwią-
zane istnieją nadal, a skutki reform są często odmienne 
od zakładanych. Stan zdrowia społeczeństwa nie uległ 
poprawie w oczekiwanym stopniu, a wręcz pojawiło się 
wiele nowych niekorzystnych zjawisk. Zapewnienie właś-
ciwej opieki zdrowotnej jest bardzo pilnym zadaniem. Jest 
to fundamentalne wyzwanie dla lewicy, która musi napra-
wić system zdrowotny zniszczony przez rządy prawicowe.

Dla lewicy w Polsce powinno być jasne, że możliwy wybór 
między dwiema głównymi opcjami: rynkową i wspólno-
tową powinien być rozstrzygnięty na rzecz tej drugiej. 
Wbrew temu co mówi nam rząd dzisiaj już wiemy, że ważne 
jest czy szpitale są prywatne czy publiczne. System opieki 
zdrowotnej powinien realizować zasady sprawiedliwości, 
solidarności i altruizmu, jednym słowem – zmniejszać 
nierówności zdrowotne. Rynek osłabia pozycję biednych 
na rzecz bogatych, mimo pozornej formalnej równości 
wszystkich uczestników. Rynek usług zdrowotnych nie jest 
ani sprawiedliwy, ani nie zapewnia efektywności ekono-
micznej. Nie zawiera w sobie mechanizmów samoregulacji. 
W rynkowych systemach środki przenoszone są tam, gdzie 
jest możliwość dużego zysku, a nie tam, gdzie występuje 
potrzeba medyczna. Podstawowym postulatem powinno 
być dzisiaj odrzucenie opcji rynkowej i przywrócenie pub-
licznej służby zdrowia.

EDUKACJA – WYKSZTAŁCENIE  
NIE JEST TOWAREM
Lewica świadoma wyzwań cywilizacyjnych XXI w. opo-
wiada się za szkołą egalitarną, świecką, tolerancyjną, 
nowoczesną. Wyrównywanie szans edukacyjnych jest 
najefektywniejsze na wczesnych etapach edukacji. 
Konieczne jest zatem objęcie opieką przedszkola wszyst-
kich dzieci w  wieku 3–5 lat w  finansowanych przez 
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państwo publicznych placówkach, o rozwiniętej funkcji 
wyrównawczych i integracyjnej. Wzorem krajów skandy-
nawskich należy utworzyć dziewięcioletnią szkołę pod-
stawową. Gwarancją właściwego procesu wyrównywania 
szans edukacyjnych jest publiczna oświata jako podstawa 
systemu edukacyjnego, w którym szkoły prywatne są jedy-
nie uzupełnieniem.

Obecna struktura systemu edukacji w Polsce pogłębia 
nierówności społeczne, sprzyja segregacji uczniów. Gim-
nazja, które w zamyśle reformatorów miały być miejscem 
wyrównywania szans edukacyjnych, przyspieszyły selek-
cję uczniów, stały się także miejscem kumulacji proble-
mów wychowawczych związanych z trudnościami okresu 
dojrzewania.

Nie wolno też zapominać o szkole jako o miejscu sku-
tecznej pomocy społecznej: posiłki, gabinety opieki 
medycznej, stypendia i granty uczniowskich, oferta zajęć 
pozalekcyjnych muszą być wpisane w życie szkoły. Należy 
powstrzymać likwidację funkcji socjalno-opiekuńczych 
szkoły: zamykanie świetlic szkolnych, prywatyzację sto-
łówek (obiad z cateringu lub przekazywanie szkolnej sto-
łówki prywatnemu ajentowi).

Lewica przestrzega, że oszczędzanie w oświacie bywa 
bardzo kosztowne. Obecny system finansowania należy 
skorygować, wprowadzając system wyrównawczy, uwzględ-
niającym poziom zamożności gminy i obejmujący także 
finansowanie przedszkoli. Gmina i powiat jako organizator 
procesu nauczania powinny odpowiadać za infrastrukturę 
oświatową, natomiast za jakość i poziom nauczania odpo-
wiedzialność ponosić musi państwo. Samorządy nie mogą 
być zainteresowane zatrudnianiem „tanich” nauczycieli. 
Zawód nauczyciela wymaga szczególnej ochrony i gwaran-
cji państwa. Konieczne jest zachowanie Karty Nauczyciela, 
próby jej likwidacji służą urynkowieniu edukacji.

PRAWA KOBIET  
TO STANDARD CYWILIZACYJNY
Prawa kobiet są standardem cywilizacyjnym wyznaczo-
nym przez prawa człowieka. Niestety w wielu krajach, 
w tym również w Polsce mamy do czynienia z lekcewa-
żeniem kanonu praw człowieka. Jako lewica uważamy, że 
dojrzałość polityki europejskiej w sprawie równości płci 
i zatrudniania jest wzorem do naśladowania w polskich 
warunkach.

Tak jak wszyscy pracownicy, Polki walczą o prawo do 
godności i pracy. Nadal większość bezrobotnych w Polsce to 
kobiety. Stanowią one też ponad połowę długotrwale bez-
robotnych. Ponad połowa kobiet obecnie poszukujących 

pracy zmuszana jest do zatrudnienia na umowach śmiecio-
wych – bez zabezpieczenia społecznego, prawa do urlopu, 
emerytury, ubezpieczenia. Państwo, pomimo ustawowych 
gwarancji prawa do pracy, nie potrafi ochronić obywatelek 
przed dyskryminacją na rynkach pracy.

Wciąż niedościgłym ideałem pozostają równe wynagro-
dzenia za równą pracę (o porównywalnej wartości) – w Pol-
sce utrzymuje się nierówność ok. 20 proc. na niekorzyść 
kobiet. Kobiety wciąż otrzymują niedostateczną ochronę 
ze strony instytucji państwowych, nadal muszą walczyć 
o prawo do bezpieczeństwa w rodzinie i w sferze publicz-
nej. Polki w corocznych Manifach stale podnoszą kwestię 
niedostatków wolności wyboru. Kluczowym dla większości 
obszarów dyskryminacji kobiet okazuje się brak dostępu do 
kontroli płodności. Lewica dbająca o prawa kobiet w XXI 
w. musi przede wszystkim uznać za standard cywilizacyjny 
prawa reprodukcyjne i seksualne. Ustawowy zakaz aborcji 
jest fundamentem pozwalającym budować konserwatywną 
politykę społeczną.

LEWICOWA POLITYKA  
NA RZECZ KULTURY
XX-wieczna lewica słusznie dostrzegała w  kulturze 
potężny instrument oddziaływania społecznego. Dzia-
łania polityczne lewicy międzywojennej w Polsce były 
częścią planu kulturowego, mającego doprowadzić do 
powstania lepszego (sprawiedliwszego socjalnie) i demo-
kratycznego społeczeństwa. Temu celowi służyła rozwijana 
w środowiskach robotniczych akcja oświatowa, edukacyjna 
i wychowawcza (TUR, spółdzielnie mieszkaniowe, działal-
ność sportowa, upowszechnianie czytelnictwa, etc.) oraz 
artystyczna.

Współczesna polska lewica zbyt często ulegała zjawisku 
typowemu dla całego świata polityki, które socjologowie 
określają mianem „wymeldowania się z kultury”. Polega 
ono na tym, że ugrupowania polityczne funkcjonują jako 
swoisty towar na rynku wyborczym i są skupione głównie 
na własnym marketingu. Nie są w stanie korzystać z kul-
tury jako środka formowania postaw społecznych, charak-
terystycznego dla lewicy przedwojennej czy okresu PRL. 
Lewica polityczna nie powinna temu ulegać i musi zwery-
fikować swój stosunek do kultury. Obecność lewicy w kul-
turze popularnej i umasowienie jej przesłania powinno być 
ambitnym i godnym poparcia celem polityki kulturalnej 
w programie partii lewicowych.

Lewica musi też posiadać własną wizję polityki kultural-
nej państwa. W okresie transformacji ustrojowej państwo 
konsekwentnie wycofywało się z obowiązku finansowania 
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kultury, podporządkowując tę sferę prawom rynku. 
W rezultacie doszło do patologicznej komercjalizacji dzia-
łań kulturalnych i gwałtownego upadku poziomu tzw. kul-
tury masowej. Tak zachwalany przez zwolenników wolnego 
rynku biznes nie stworzył miejsc pracy w kulturze, wyzy-
skując twórców i doprowadził do destabilizacji publicznych 
instytucji kultury w Polsce. Pożądanym wydaje się być 
model zawierający elementy sponsoringu oraz przemyśla-
nej polityki kulturalnej państwa. Może być przeciwwagą 
dla wyłączności biznesu i komercji. Pozwala łączyć źródła 
finansowania bez rezygnacji z ambicji artystycznych.

POLSKA W EPOCE GLOBALIZACJI.  
INNY ŚWIAT JEST MOŻLIWY
Konieczna jest radykalna zmiana obecnego modelu funk-
cjonowania naszej cywilizacji, zgodnie z którym sektor 
finansowy zdominował gospodarkę, a ta z kolei interesy 
społeczne i globalne. Punktem wyjścia dla rekonstrukcji 
ładu międzynarodowego powinien stać się postulat „glo-
balnej umowy” przenoszącej państwa rozwinięte i roz-
wijające się na nową płaszczyznę dialogu i współpracy 
w kwestiach ekonomicznych i bezpieczeństwa.

Lewica uznaje, że strategiczne cele polskiej polityki 
zagranicznej oparte są na trzech filarach: polityce europej-
skiej; relacjach z sąsiadami oraz pozostałymi państwami 
regionu Europy Środkowej i Wschodniej; stosunkach euro-
atlantyckich, kontaktach z czołowymi państwami i ugru-
powaniami integracyjnymi innych regionów świata oraz 
udziale w rozwiązywaniu problemów globalnych. Na tych 
trzech polach należy budować konsensus w polityce zagra-
nicznej, obejmujący jak najszerszy krąg ugrupowań poli-
tycznych i społecznych.

Polska musi być obecna w debacie na temat przyszłości 
integracji europejskiej. Opowiadamy się za wykonywa-
niem szeregu kompetencji państwa z poziomu wspólno-
towego – Unii Europejskiej. Tylko silny ponadpaństwowy 
i ponadnarodowy organizm europejski może zapewnić 
szybszy rozwój naszego kraju i umocnić jego pozycję we 
wspólnocie międzynarodowej. Uważamy, że należy dążyć 
do wyrównywania szans rozwojowych poszczególnych 
społeczeństw UE poprzez stopniowe ujednolicanie syste-
mów ochrony zdrowia, opieki społecznej i edukacji. Nie 
oznacza to znoszenia narodowej specyfiki, lecz wypra-
cowanie wspólnych europejskich standardów, obowiązu-
jących w każdym z państw członkowskich i skuteczniej 
chroniących prawa jednostki, w tym prawa pracownicze.

W ostatnich latach istotnej poprawie uległy stosunki 
z  naszymi dwoma kluczowymi sąsiadami: Niemcami 

i Rosją. Proces ten należy kontynuować. Istnieje histo-
ryczna szansa na wypracowanie nowej formuły współ-
pracy polsko-rosyjskiej. Na wzór Trójkąta Weimarskiego 
powinien być rozwijany Trójkąt Kaliningradzki, obejmu-
jący Polskę, Niemcy i Rosję. W ten sposób wsparlibyśmy 
ideę bezpieczeństwa kooperatywnego w relacjach NATO 
z Rosją. Stałym zadaniem polskiej polityki zagranicznej 
powinien być rozwój stosunków z pozostałymi bliższymi 
i dalszymi sąsiadami z Europy Środkowej i Wschodniej.

ODZYSKAĆ PRZESZŁOŚĆ.  
WSPÓŁCZESNA LEWICA WOBEC HISTORII
W dzisiejszej Polsce obserwujemy powrót fali antykomu-
nizmu, a na wielu demonstracjach powraca okrzyk „Przecz 
z komuną!”. Dzisiejsi prawicowi radykałowie odgrywają 
spektakl walki z „komuną”, jaki odbywał się w latach 80. 
Na skutek dominacji medialnej osób dorastających w tym 
okresie i działalności Instytutu Pamięci Narodowej, wizja – 
jak mówią te środowiska – „wojny polsko-jaruzelskiej” 
staje się uosobieniem postawy patriotycznej. Prawicowa 
polityka historyczna podsuwa młodemu pokoleniu odpo-
wiednie kody kulturowe kontestacji. To z kolei ma bezpo-
średnie przełożenie na politykę.

Niestety, lewica ułatwiła prawicy zdobycie monopolu 
na zawładnięcie interpretacją przeszłości. Poza obroną 
praw obywatelskich ludzi związanych z PZPR, nowe par-
tie lewicy po 1989 r. nie wypracowały własnej, spójnej 
polityki historycznej. Z nonszalancją traktowały swoje 
symbole takie jak święto 1 Maja, czy czerwony sztandar. 
Lewica przez wiele lat była niepewna swojej przeszło-
ści, ignorancka w stosunku do socjalizmu międzywojen-
nego, i uległa wobec przeciwników wysyłających ją na 
„śmietnik historii”. Oprócz tego nie potrafiła skutecz-
nie przeciwstawić się utworzeniu IPN-u oraz „dzikiej” 
lustracji. Dziś lewica wysuwa postulat likwidacji Instytutu 
Pamięci Narodowej i Biura Lustracyjnego. Po przeszło 20 
latach od przełomu ustrojowego najwyższy czas zakończyć  
lustrację.

Dzisiejsza lewica chce przeciwstawić prawicowej inter-
pretacji przeszłości własną narrację historyczną. Jedną 
z  pierwszych takich inicjatyw jest ogłoszenie „roku 
Edwarda Gierka”. Ten zwrot ku historii umożliwiła podjęcie 
na nowo dyskusji o zaletach i wadach pochłoniętego przez 
czarną dziurę 45-lecia. Umiejętność zbudowania własnego 
historycznego kontekstu, wyzbytego kompromitujących 
anachronizmów i tworzącego perspektywę współczesno-
ści i przyszłości jest równie konieczna jak przekonujący 
program gospodarczy.
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