
“Łapka” - symbol wolności 

Na konferencji widoczne były charakterystyczne grafiki - dłoń złożona w 
symbol wolności, solidarności i wspólnoty, w wielu kulturach kojarzony też z 
pokojem, czyli wartości, które wyznajemy w naszym ruchu. Ma ona związek z 
identyfikacja graficzną naszego ugrupowania. Więcej zobaczycie trzeciego 
lutego na Torwarze w Warszawie. 
  
Struktury - liczebność zespołów 

Od początku struktury to była dla nas kluczowa sprawa. Rozbudową stryktur 
zajmuje się Krzysztof Gawkowski. Struktury nowej partii są trzystopniowe: 
regionalne, okręgowe (podzielone na 41 okręgów wyborczych do Sejmu) i 
powiatowe. Wszystkie regiony i okręgi mają już swoje szefowe i szefów. 
Mamy też struktury w większości powiatów, a reszta, tak jak i powoływanie 
koordynatorów jest już na ukończeniu. Do oficjalnego startu partii będziemy w 
każdym z 380 polskich powiatów. Nawet w przypadku przedterminowych 
wyborów, na pewno będziemy już do nich przygotowani. Łącznie z 
wolontariuszami w nasz ruch zaangażowały się już tysiące osób w całej 
Polsce. 
W Wielkopolsce już kilkaset osób przyłączyło się do naszego ruchu.  
  
Warszawa - Torwar - 3 luty 2019 

Na naszej konwencji odsłonimy nazwę, program i liderów naszego ruchu. Od 
tej pory zaczniemy funkcjonować jako ugrupowanie polityczne i zaczniemy 
przygotowywać się do wyborów do Parlamentu Europejskiego. 
To pierwsze takie wydarzenie ostatnich 30 lat polskiej polityki. Na konwencji 
będzie prawie 8 tysięcy osób. To nowa jakość w polityce. Nie robimy 
konwencji dla działaczy partyjnych. Nasz ruch tworzony jest przez ludzi dla 
ludzi i liczba zarejestrowanych osób to potwierdza - 10.000!  
Po konwencji ruszamy w trasę po Polsce, gdzie Robert będzie kontynuował 
rozmowy z Polkami i Polakami o ich problemach, marzeniach i aspiracjach. 

Poznań - Sala Ziemi - Regionalna Konwencja Programowa 

Robert Biedroń odwiedzi też Poznań, gdzie w Sali Ziemi, 6 lutego br. o 
godzinie 18.00 odbędzie się Regionalna Konwencja Programowa dla 



Wielkopolski i wspólnie rozpoczniemy #NowyRozdział dla Poznania. 
Przedstawimy regionalnych liderów i liderki oraz zaprezentujemy rozwiązania 
dla Wielkopolski.  

ELEMENTY PROGRAMU, KTÓRE MOGĄ MIEĆ KLUCZOWE ZNACZENIE 
DLA REGIONU: 

Świeckie państwo 
  
Kościół katolicki jest największym posiadaczem ziemskim w Polsce po 
Skarbie Państwa. Nie ma powodów dla wyjątkowego traktowania jego 
finansów. Wycofamy finansowanie religii w szkołach. Zlikwidujemy Fundusz 
Kościelny i włączymy księży do powszechnego systemu emerytalnego. 
Opodatkujemy księży tak jak wszystkich obywateli. To oszczędność 
przynajmniej 3 mld złotych, które przeznaczymy na m.in. na budowę żłobków 
i przedszkoli, których brak tak dotkliwie odczuwają mieszkańcy i mieszkanki 
wszystkich miast w Polsce i Poznań, Piła, Konin czy Kalisz nie są tu 
wyjątkiem. 
  
W 2018 roku udział państwa w Funduszu Kościelnym osiągnął rekordowy 
poziom 156 mln zł. Nie ma podstaw dla tej instytucji tej instytucji z czasów 
komunistycznych (powołana w 1950 roku), w innym otoczeniu gospodarczym 
i po zakończeniu prac Komisji Majątkowej. Kościół największy posiadacz 
ziemski w Polsce po Skarbie Państwa – ma 160 tys. ha. 
  
Religia w szkołach powoduje koszty w dwóch kategoriach – wynagrodzeń 
katechetów (31 tys. osób) i kosztów wynajęcia sal lekcyjnych, 
udostępnianych bezpłatnie przez szkoły. Należy o tym pamiętać w 
szczególności w czasie gdy „deforma” edukacji spowodowała, że plany 
lekcyjne są przepełnione. Wycofanie się z finansowania państwa przyniesie 
oszczędności rzędu przynajmniej 1,8 mld zł rocznie. 
  
Duchowni przekazują średnio w podatkach zaledwie 1/9 tego, co zwykły 
obywatel. Obecny model ryczałtu jest przestarzały i nie odpowiada warunkom 
polityki podatkowej państwa. Dostosowanie opodatkowania księży do 
normalnego wymiaru zwiększy wpływy do budżetu państwa przynajmniej o 
150 mln zł. 



Roczny podatek ryczałtowy od osoby duchownej (przeciętnie 236 zł, 
przeciętna wysokość podatku PIT płacona przez zwykłego podatnika – ponad 
2000 zł rocznie. 
  
Zbiórki publiczne organizowane przez kościół nie są obecnie poddane 
regulacjom i kontroli. Tak naprawdę nie wiemy ile trafia na tzw. „tacę”. 
Szacunki mówią o kwotach od 1,2 mld zł do nawet 6 mld zł. W wariancie 
minimum w przypadku rejestrowania i opodatkowania zbiórek, budżet 
państwa zostałby zasilony kwotą ok. 150-200 mln zł. W przypadku efektywnej 
stawki podatku od darowizn 10% 
  
Uzyskane środki i ich wydatkowanie 

Środki uzyskane z niniejszego programu spowodowałyby korzyści dla 
budżetu państwa w wysokości przynajmniej 2,5 mld zł. Pieniądze te można 
przekazać na uzupełnienie Funduszu Alimentacyjnego, który obecnie jest w 
stanie pokryć zaledwie 33% świadczeń, z którymi zalega zobowiązany rodzic. 
Dzięki wskazanej kwocie świadczenie uzyska kolejne 500 tys. dzieci. 
Oznacza to pokrycie potrzeb na poziomie ok. 88%. Należy jednocześnie 
wzmocnić ściągalność alimentów. W związku z propozycjami w rozdziale 
dotyczącymi spraw społecznych można przewidywać, że 100% wymaganych 
świadczeń będzie wypłacane do roku 2021. 
 

Czyste powietrze 

Czyste powietrze to problem prawie wszystkich polskich miast. Nie uda nam 
się tego osiągnąć, ani dbać o zdrowie ludzi, czy chronić środowisko przy 
gospodarce energetycznej opartej na węglu kamiennym. 

Do 2035 roku przejdziemy z energii węglowej na czystą energię odnawialną, 
wspieraną przez gaz ziemny od naszych partnerów z Norwegii i Stanów 
Zjednoczonych: 
  
- nawet data jest odległa, bo jak podaje NIK wtedy zaczną się wyczerpywać 
złoża – musimy wcześniej zamknąć ten temat, bo zostaniemy zaskoczeni 
  



- rząd mówi o polskim węglu, ale ściągamy do kraju rekordowe ilości węgla z 
Rosji. Energia z odnawialnych źródeł to także niezależność energetyczna od 
krajów autorytarnych, które stanowią potencjalne zagrożenie dla Polski. 
  
- w Polsce przez zanieczyszczenie powietrza umiera 45 tys. ludzi rocznie. Nie 
można dłużej czekać. 
  
- PiS chce wyrzucać ponad 10 mld zł rocznie w węgiel, my chcemy 
przynajmniej tyle samo inwestować w OZE. To przyniesie też nowe miejsca 
pracy. 
  
- odejdziemy od węgla kamiennego zarówno w energetyce, ciepłownictwie, 
jak i wśród odbiorców indywidualnych, zastępując go energetyką opartą na 
źródłach odnawialnych i gazie ziemnym 
  
- wsparcie górników - dzisiaj 83 tys. osób 63 tys. pod ziemią – jeszcze 30 lat 
temu było ich prawie 0,5 mln. Zapewnimy im wcześniejszą emeryturę lub 
miejsca pracy w OZE – będzie potrzeba ponad 100 tys. ludzi do pracy w 
nowym sektorze 
  
- dostosowywanie sieci i linii przesyłowych do nowych źródeł – dzisiaj linie 
energetyczne powodują, że tracimy przynajmniej 14% energii i w chwili 
przeciążenia sieci są przerwy w dostawach. Trzeba to uporządkować, bo 
inaczej znowu będą nam groziły przerwy w dostawach energii każdego lata 
  
- dopłaty do wymiany kotłów w gminach – to nasze wspólne wyzwanie i 
państwo nikogo nie pozostawi z tyłu 
  
Deglomeracja 
  
W Polsce jest przynajmniej 88 miast, które spełniają warunki do 
funkcjonowania centralnego urzędu, zwłaszcza dawne miasta wojewódzkie, 
wśród których odnajdziemy również miasta w Wielkopolsce m.in. Piła, Konin 
czy Kalisz.  

Z drugiej strony mamy ponad 100 urzędów centralnych i innych instytucji: 
ministerstwa, GUS, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd 



Patentowy, Urząd Transportu Kolejowego i wiele innych. Mieszkańcy i władze 
miast powinny mieć wpływ na lokalizację instytucji. 
  
Deglomeracja to zatrzymanie odpływu młodych mieszkańców mniejszych 
miejscowości. To podniesienie rangi średnich miast, nowe miejsca pracy, 
nowe inwestycje prywatnych firm. 
  
Programowi deglomeracji będzie towarzyszyć cyfryzacja procedur, dzięki 
czemu przeniesienie urzędów poza jedno miasto nie będzie generowało 
kosztów administracyjnych. 
  
Program dla przedsiębiorców 

Na konwencji regionalnej przedstawimy kompleksowy program i propozycje 
dla przedsiębiorców, a wśród nich uproszczenie procedur, koniec biurokracji i 
przysłowiowej pieczątki powiązane z cyfryzacją administracji i urzędów. 
Przedsiębiorcy zamiast tracić czas w urzędach będą mogli skupić się na 
prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Więcej informacji i konkretów już 3 lutego w Warszawie na Torwarze oraz 6 
lutego w Poznaniu w Sali Ziemi. 


