
Uchwała nr 3/2023
Zjazdu Krajowego partii Polska 2050 Szymona Hołowni

w sprawie przyjęcia DNA oraz 10 obietnic

§ 1

Na podstawie art. 19 ust. 3 lit c Statutu Partii Polska 2050 Szymona Hołowni, Zjazd Krajowy
przyjmuje poniższe DNA Partii Polska 2050 Szymona Hołowni oraz 10 obietnic Partii Polska 2050
Szymona Hołowni:

D.N.A. Polski 2050 Szymona Hołowni

Polacy to Naród, który łączy pragnienie wolności. Demokracja w Polsce potrzebuje innowacji
i odnowy - tak, aby dawała ludziom wpływ na rzeczywistość i poczucie przynależności do
wspólnoty.

Polityka to służba. Dziś w Polsce niestety tak nie jest. Politycy za dużo zajmują się sobą, a za mało
ludźmi. Rządy skupiają się na łatwych zyskach, a trudne i potrzebne zmiany przekładają na
wieczne nigdy.

My w Polsce 2050 Szymona Hołowni działamy inaczej. Wchodzimy do polityki by rozwiązać
problemy ważne dla ludzi. Angażujemy się w działalność obywatelską. Nasza partia jest częścią
ruchu społeczno-politycznego, który tworzymy wraz z lokalnymi aktywistami ze stowarzyszenia
Polska 2050. Nasz wspólny cel to budowanie Polski na pokolenia, a nie na jedną kadencję.

Jeśli chcesz mieć wpływ na rzeczywistość, nie godzisz się z tym, że zwykli ludzie mają mało do
powiedzenia - to jesteśmy partią dla Ciebie.

Demokracja to nie tylko wybory, dlatego potrzebne jest otwarcie na jej nowe formy takie jak
panele obywatelskie. Rządzący powinni słuchać głosu obywateli częściej niż raz na cztery lata.
Politycy muszą też ponosić realną odpowiedzialność za swoje działania. Złodziejstwo i łamanie
prawa musi wiązać się z odpowiedzialnością karną.

Jeśli chcesz załatwienia spraw naprawdę ważnych, za które nikt nie chce się wziąć od lat,
masz dość wojen polsko-polskich - to jesteśmy partią dla Ciebie

Odbudowa publicznej ochrony zdrowia, by ludzie nie musieli dopłacać za prywatne leczenie - to
nasz priorytet. Za kluczowe uważamy unowocześnienie polskiej szkoły i uwolnienie jej od presji
ideologicznej. Rozumiemy, że rynek sam nie rozwiąże postępującego kryzysu mieszkaniowego,
jednak zamiast centralnych programów mieszkaniowych postawimy na budownictwo
komunalne i społeczne. Mieszkanie nie może być dobrem luksusowym.



Jeśli szacunek do pracy i przedsiębiorczość jest dla Ciebie wartością - to jesteśmy partią dla
Ciebie. 

System podatkowy należy uprościć i uporządkować. Trzeba zagwarantować biznesowi stabilne
środowisko prawne i finansowe. Praca, w tym także w sektorze publicznym powinna być godnie
wynagradzana, a państwo powinno świecić przykładem jako dobry pracodawca.

Jeśli uważasz, że opieka państwa nie może być darem rządzących w zamian za głosy
wyborcze - to jesteśmy partią dla Ciebie

Opieka należy się najsłabszym, którzy naprawdę jej potrzebują np. dzieciom, które nie mogą
liczyć na swoją biologiczną rodzinę czy osobom z niepełnosprawnościami. 

Jeśli masz dość zrośnięcia Kościoła z Państwem, które trwa w Polsce już 30 lat. Jeśli chcesz
aby ten rozdział wreszcie się dokonał, z szacunkiem dla osób różnych wyznań i osób
niewierzących - to jesteśmy partią dla Ciebie. 

Jeśli nie  godzisz się na dalsze demolowanie środowiska naturalnego - to jesteśmy partią dla
Ciebie. 

Lasy muszą być poddane społecznej kontroli. Obszary chronione powinny wzrosnąć dwukrotnie
w najbliższej dekadzie. Musimy zredukować ilość zanieczyszczeń, które wpływają do polskich rzek
i jezior.

Jeśli jesteś za zieloną i suwerenną energetyką - to jesteśmy partią dla Ciebie

Polska energetyka powinna opierać się przede wszystkim na słońcu, wietrze i atomie. Korzyści
z zielonej energetyki powinni czerpać ludzie i wspólnoty lokalne, a nie wielkie korporacje.

Jeśli cenisz to, że jesteś obywatelem Unii Europejskiej, jednocześnie nie chcesz wyrzekać się
polskości i polskich interesów - to jesteśmy partią dla Ciebie. 

Takie są nasze wartości i zobowiązania wobec naszych wyborców



10 OBIETNIC

Chcemy zmieniać Polskę na pokolenia, a nie sejmową kadencję

1. Elektrownia w każdym domu. Na energii mają bogacić się ludzie, a nie wielkie spółki.
Właściciele domów, mieszkańcy bloków, gminy, będą mogli produkować tanią zieloną
energię i na niej zarabiać.

2. Jednolita danina. Trzeba uporządkować i uprościć podatki. Wprowadzimy pobór
pojedynczego podatku od dochodów. Będzie on zawierał wszystkie obecne podatki i składki,
które będą naste ̨pnie rozdysponowywane na poszczególne fundusze.

3. Apolityczne Komitety Nominacyjne. Zmienimy system doboru kadr do zarządów Spółek
Skarbu Państwa i kierowniczych stanowisk w administracji. Nie pozwolimy na dalsze
traktowanie państwa jak łupu politycznego.

4. Punktualna, czysta i regularna kolej w każdym powiecie. Transport publiczny musi być
dostępny dla każdego niezależnie od kodu pocztowego.

5. Dobrowolny odpis podatkowy zamiast obowiązkowego Funduszu Kościelnego. Najwyższa
pora na oddzielenie kościoła od państwa.

6. Senat obywatelski - 100 losowo wyłonionych (z mandatem na rok) obywatelek i obywateli.
Będą oni konsultować strategiczne projekty zmian. Senat miałby głos doradczy, ale rząd
musiałby publicznie ustosunkować się do jego rekomendacji.

7. Płynny angielski po podstawówce. Szkoła musi być nastawiona na kompetencje przyszłości
(programowanie, angielski, komunikacja, szacunek dla innych), a nie przeszłości.

8. Wizyta u lekarza specjalisty maksymalnie w ciągu trzech miesięcy. Wprowadzimy zasadę,
że w razie braku terminów, wizyta prywatna będzie refundowana na koszt państwa. Problemy
z systemem ochrony zdrowia trzeba rozwiązywać, a nie zamiatać pod dywan.

9. Podwojenie powierzchni parków narodowych do 2030 r. Ta zmiana musi dokonać się
z szacunkiem dla potrzeb społeczności lokalnych. Obecnie zaledwie 1,1% Polski podlega
pełnej ochronie, przy średniej unijnej na poziomie 3,4%. Polska przyroda jest unikalna i piękna
- to dziedzictwo narodowe, które chcemy przekazać następnym pokoleniom.

10. Rodzina dla każdego dziecka. Doprowadzimy do zamknięcia domów dziecka do 2030 r. 
Wszystkie dzieci w Polsce zasługują na własną rodzinę, jeśli nie biologiczną to zastępczą lub
adopcyjną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łódź, 21 stycznia 2023 r.


