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najważniejszych
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programowych
Nowoczesnej
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W CO
WIERZYMY
JAKO LIBERAŁKI
I LIBERAŁOWIE?
WIERZYMY, ŻE:
miejsce Polski jest w europejskiej wspólnocie wartości,
każda i każdy zasługują na szacunek i zrozumienie,
dobrobyt zależy od pracy i przedsiębiorczości,
wolność gospodarcza sprzyja rozwojowi,
współpraca i mosty są lepsze niż dzielenie i mury,
każda i każdy są równi i powinni mieć równe prawa i szanse,
przyszłość ludzkości zależy od stanu środowiska,
warto być życzliwym, uczciwym i przyzwoitym.

"Nowoczesna powstała z marzeń
o lepszej, nowoczesnej i lepiej
zorganizowanej Polsce.
Jesteśmy zdeterminowani,
mamy energię, odwagę do tego,
żeby te marzenia realizować."
ADAM SZŁAPKA

PRZEWODNICZĄCY NOWOCZESNEJ

NOWOCZESNA TO:
wolność osobista i gospodarcza,
sprawne państwo i dobre, stabilne prawo,
ochrona własności prywatnej,
rozdział kościoła od państwa,
walka o prawa człowieka i równe prawa
każdej i każdego,
odpowiedzialność, rozsądek i troska,
równe szanse dla każdego,
silna Polska w silnej Europie,
patriotyzm, który łączy, a nie dzieli,
optymizm i wiara, że jako wspólnota
osiągamy wielkie cele.

EUROPA I WOLNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

STRONA

POLSKA PORZEBUJE ZMIANY KURSU

2

Liberalizm
to najlepszy pomysł
na przyszłość.
Od 2015 r. nasz kraj jest na złym kursie, który prowadzi do katastrofy.
Populistyczny rząd nie ma wizji ani planu na pomyślną przyszłość
dla Polek i Polaków.
Gdy ograniczana jest wolność, gdy szaleją autorytaryzm i wojna,
gdy pojawiają się wielkie wyzwania dla przyszłych pokoleń, potrzebny
jest liberalizm – bo jego odpowiedzią jest sprawiedliwość oparta
na wolności, współpracy i odpowiedzialności.
Rządy PiS spełniły swoją obietnicę – wizję „Polski w ruinie”.
Roztrwoniły osiągnięcia ciężkiej pracy Polek i Polaków
po 1989 r., którzy wzięli los w swoje ręce. Cofnęły Polskę
o dekady.
Teraz przyjęły kurs na populizm i konfrontację z Unią Europejską.
Grozi to katastrofą gospodarczą, społeczną i geopolityczną.
Przypomina również najgorsze karty z polskiej historii, gdy brak rozsądku,
trzeźwego spojrzenia i narodowej zgody doprowadził do wymazania
naszego państwa z mapy.
Postępujący rozkład demokratycznego państwa
– zniszczenie instytucji, niepohamowany rozrost biurokracji, gigantyczne
rozdawnictwo, niekompetencja rządzących, nepotyzm, kolesiostwo
i korupcja – są widoczne od wielu lat i nasilają się.
Polityka PiS doprowadziła do gwałtownego zubożenia i poczucia
braku bezpieczeństwa społecznego.
Gigantyczna inflacja pożera dochody i oszczędności obywateli, budżet
państwa został wydrenowany, wzrost gospodarczy jest niepewny.
Zniszczone zostały kapitał społeczny i poczucie wspólnoty.
Gdy ogranicza się wolności, gdy niszczone są broniące ich instytucje,
gdy rośnie niesprawiedliwość, gdy populizm nakręca kłamstwo i lęki,
potrzebne są wartości liberalne. Czas na liberalizm jest w szczególności wtedy,
gdy w państwie brakuje wolności i rozsądku.
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Od kilku wieków liberałki i liberałowie wnoszą do życia politycznego
i społecznego rozsądek, umiar, poszerzanie sfery wolności
i sprawiedliwości. Liberałki i liberałowie dbają także o życzliwość
– bo życzliwe podejście do ludzi jest warunkiem sukcesu nowoczesnej
demokracji.
Zawsze wierzyliśmy i nadal wierzymy w możliwość
i konieczność zmian na lepsze.
Świat wokół nas nie jest doskonały, ale można go małymi krokami
zmieniać, by żyło się łatwiej.
Jako liberałki i liberałowie, poszukujemy w Nowoczesnej
odpowiedzi, jakzmieniać współczesny świat bez rewolucji,
kontrrewolucji i utopii.
Zawsze – co pokazuje historia – prowadziły one do zniewolenia,
prawicowej bądź lewicowej antywolnościowej, antyludzkiej dyktatury.
Uważnie obserwujemy rzeczywistość wokół nas. Patrzymy na świat
realistycznie i dostrzegamy, jak się zmienia. Widzimy dziś wiele nowych
społecznych i gospodarczych zagrożeń, a także poważne wyzwania
dla naszej przyszłości i bezpieczeństwa naszego państwa.
Uważamy, że musimy wspólnie – jako demokratyczne,
opozycyjne partie – znaleźć na nie odpowiedź.
Liberalizm jako sposób myślenia o świecie także się zmienia. Poszerza swoje
pole widzenia. Dostrzegamy dziś potrzebę walki o podstawowe europejskie
wartości i o wolny rynek, ale także potrzebę walki o środowisko naturalne,
bezpieczeństwo socjalne oraz sprawiedliwość i równość.
Nade wszystko naszym celem jest troska o wolność i o to,
by chroniące ją instytucje liberalnej demokracji były silniejsze
i odporne na ataki wrogów społeczeństwa otwartego.
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LIBERALNA
JEDENASTKA
NOWOCZESNEJ

Polska w Europie.
Jednoznaczny, cywilizacyjny wybór.
Przywrócenie praworządności i ładu konstytucyjnego.
Rozliczenie winnych niszczenia państwa.
Większe inwestycje w bezpieczeństwo i obronność.
Zapewnienie pokoju to podstawa istnienia państwa.
Strefa euro i stabilna gospodarka.
Niska inflacja, bezpieczne oszczędności, wysokie zarobki.
Zielona energia.
Tani i czysty prąd: dla rodzin, firm i samorządów.
Świecka i nowoczesna szkoła.
Praktyczna edukacja bez ideologii.

samorządna.
7 Polska
Deregulacja, decentralizacja, demonopolizacja.
kobiet.
8 Prawa
Legalna i bezpieczna aborcja.
model rodziny.
9 Partnerski
Równość małżeńska.
dla rodzin oraz dofinansowanie in vitro.
10 Wsparcie
Inwestycja w przyszłość.
publicznym priorytetem.
11 Zdrowie
Dobre zdrowie i profilaktyka przez całe życie.

#NowoczesnaPolska
Wierzymy, że wolność jednego człowieka może
być ograniczona tylko wolnością innego człowieka.
Tak długo, jak nie czyni krzywdy nikomu innemu,
człowiek wolny ma prawo dążyć do swobody
i decydowania o swoim własnym życiu.
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Polska w Europie.
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Jednoznaczny,
cywilizacyjny wybór.

DIAGNOZA

92%
Źródło: CBOS 2022

Taki odsetek Polek i Polaków popiera
obecność Polski w Unii Europejskiej.
To rekordowe poparcie od lat. Rośnie zaufanie
do unijnych instytucji – wynosi obecnie 64% (IX 2022)
i wzrosło od 2021 r. o 11%. 70% Polek i Polaków chce,
aby rząd PiS wycofał się ze zmian w sądownictwie,
tak by można było uruchomić wypłaty z Funduszu Odbudowy.
38% badanych chciałoby pogłębienia integracji UE.
54% zwolenników pogłębiania integracji to ludzie młodzi.

STRATEGIA
Miejsce Polski jest w Europie i w Unii Europejskiej. Obecność w UE i pogłębianie
integracji to nasz jednoznaczny, cywilizacyjny i historyczny wybór, a także
priorytet bezpieczeństwa.
Zakończymy spór rządu PiS z Komisją Europejską o praworządność i doprowadzimy
do wypłaty środków z KPO. Będziemy przeciwstawiać się osłabianiu Unii Europejskiej
przez populistów oraz dążyć do wzmocnienia unijnych instytucji i pogłębienia
integracji europejskiej. Chcemy silnej Polski w silnej Europie – to definicja polskiej
suwerenności i przyszłości.

"Miejsce Polski jest w sercu Europy.
Silna Polska to członkostwo w strefie euro,
wspieranie procesów integracyjnych,
budowa europejskiego filaru
bezpieczeństwa."
BARTŁOMIEJ E. NOWAK

WYKŁADOWCA AKADEMICKI, CZŁONEK NOWOCZESNEJ

"Byłaś dzielna Polsko, teraz bądź mądra
i bezpieczna z Europą – wspólnotą
narodów i ludzi wolnych, piękną
w różnorodności i silną w poszanowaniu
praw oraz dziedzictwa."
NATALIA POBŁOCKA

RADNA MIASTA SOPOTU,
PRZEWODNICZĄCA REGIONU POMORSKIEGO NOWOCZESNEJ

"Integracja europejska to nie tylko pieniądze,
to przede wszystkim wspólne wartości
i bezpieczeństwo. Dla nas Europa to wspólny
dom, gwarancja pokoju i lepsza przyszłość
dla kolejnych pokoleń."
MIŁOSZ HODUN

CZŁONEK ZARZĄDU EUROPEAN LIBERAL FORUM,
CZŁONEK NOWOCZESNEJ
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Przywrócenie
praworządności i ładu
konstytucyjnego.
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Rozliczenie winnych niszczenia państwa.
DIAGNOZA

77%
Źródło:
More in Common
2022

Tyle Polek i Polaków nie ufa rządowi.
90% Polek i Polaków, którzy nie głosują na PiS
uważa, że Polska zmierza w złym kierunku.
72% Polek i Polaków uważa, że korupcja
w Polsce to duży problem. Do najbardziej
skorumpowanych Polki i Polacy zaliczyli
administrację rządową (43%).

STRATEGIA
PiS zdewastował nie tylko Trybunał
Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i KRS,
ale także większość instytucji publicznych,
niszcząc ich autonomię i profesjonalizm.
Pociągniemy ich do przewidzianej
prawem odpowiedzialności karnej,
skarbowej i konstytucyjnej.

BARBARA
DOLNIAK

POSŁANKA,
CZŁONKINI
ZARZĄDU
NOWOCZESNEJ

Stworzymy proste i zrozumiałe prawo.
Zadbamy, aby wyroki Trybunału
Sprawiedliwości UE oraz Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka
były respektowane.
Przywrócimy niezależność instytucjom
państwa prawa. Trybunał Konstytucyjny,
Sąd Najwyższy oraz Krajowa Rada
Sądownictwa staną się niezależne
od polityków.
Upowszechnimy systemy arbitrażowe
i mediacje.
Rozdzielimy funkcje Prokuratora
Generalnego od Ministra Sprawiedliwości,
uwalniając prokuratorów od nacisków
politycznych.
Pociągniemy do odpowiedzialności
winnych niszczenia państwa.
Rozliczymy nepotyzm i korupcję.

ANDRZEJ
PRENDKE

PRZEWODNICZĄCY
MŁODYCH
NOWOCZESNYCH,
WICEPRZEWODNICZĄCY
NOWOCZESNEJ

"Jesteśmy
zwolennikami
rzetelnej
reformy
wymiaru
sprawiedliwości,
gdzie sądy będą
dla obywatela,
gdzie dobre
prawo to proste
prawo, a język
prawniczy jasny
i zrozumiały
dla każdego.
Zamiast dwóch
byle jakich
przepisów –
jeden, a dobry"
"Nikt nie może
bezkarnie łamać
prawa.
Wszystkich
przestępców
rozliczą wolne
i sprawiedliwe
sądy. Także tych
z PiS-u."
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inwestycje
3 Większe
w bezpieczeństwo i obronność.
Zapewnienie pokoju
to podstawa istnienia państwa.

DIAGNOZA

70%
Źródło:
CBOS 2022

Tyle Polek i Polaków uważa, że wojna w Ukrainie
zagraża bezpieczeństwu Polski.
Według 84 proc. ankietowanych wojna będzie trwać jeszcze
co najmniej kilka miesięcy. Polki i Polacy są również
największymi entuzjastami działań Unii Europejskiej wobec
Rosji i reakcji na jej napaść na Ukrainę (78% przy unijnej
średniej 57%, Eurobarometr 2022). 63,4% Polek i Polaków
uważa, że polska armia nie jest przygotowana na konflikt
zbrojny (IBRiS 2022).

STRATEGIA
Wraz z napaścią Rosji na Ukrainę znacznie wzrosło
zagrożenie dla bezpieczeństwa. Rządy PiS praktycznie
rozbroiły armię i zniszczyły system odporności państwa
na ataki z zewnątrz. Polska nie jest gotowa na wojny nowej
generacji, ataki dezinformacyjne i technologiczne ze strony
wrogich nam i Europie sił.
Za pilne zadanie uważamy zbudowanie systemu
bezpieczeństwa na miarę nowych zagrożeń
oraz wzmocnienie potencjału obronnego armii,
tak by stała się ona czynnikiem stabilizacji w regionie.
Opracujemy nową strategię obronną,
uwzględniającą różnego rodzaju
zagrożenia i zwiększającą system
odporności państwa na konflikty
nowych generacji.
Dozbroimy polską armię i poprawimy
system zarządzania armią, by Wojsko
Polskie stało się czynnikiem gry
o równowagę w regionie.

WITOLD
ZEMBACZYŃSKI

POSEŁ,
WICEPRZEWODNICZĄCY
NOWOCZESNEJ

"Fundament nowoczesnej
i bezpiecznej przyszłości Polski musi
opierać się na trzech filarach. Pierwszy
to bogate, wykształcone i świadome
swojej wartości społeczeństwo.
Drugi filar to zintegrowany w ramach
wspólnoty transatlantyckiej system
sojuszy obronnych poparty silnymi
więzami gospodarczymi z partnerami
Unii Europejskiej. Trzeci filar to rozwój
stosunków bilateralnych z krajami
o wspólnych wartościach."

euro
4 Strefa
i stabilna gospodarka.
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Niska inflacja, bezpieczne
oszczędności, wysokie zarobki.

DIAGNOZA

56%
Źródło:
Eurobarometr 2022

Taki odsetek Polek i Polaków opowiada się
za wejściem do strefy euro, mimo
anty-europejskiej polityki uprawianej
przez rząd PiS i kłamstw rozpowszechnianych
przez rząd i NBP.
51% Polek i Polaków uważa, że wejście do strefy euro miałoby
pozytywne skutki dla gospodarki, m.in. zmniejszyłoby inflację.
56% Polek i Polaków uważa, że inflacja i rosnące ceny to największy
problem, z jakim mierzy się Polska (Fundacja Batorego, 2022).

STRATEGIA
Chcemy jak najszybciej przygotować Polskę i wprowadzić do strefy euro.
Zwiększy to stabilność i bezpieczeństwo gospodarki oraz zmniejszy ryzyko
inflacji i drożyzny. Wprowadzimy także nową, ambitną strategię rozwoju
gospodarczego i społecznego. Ochrona pieniędzy Polek i Polaków, wartości
ich zarobków i oszczędności powinna stać się priorytetem dzięki stabilnej
polityce pieniężnej realizowanej przez fachowców oraz odpowiedzialnej
polityce fiskalnej.
Powołamy pełnomocnika rządu
ds. wejścia do strefy euro.
Rozpoczniemy przygotowania
do przyjęcia w Polsce wspólnej
waluty.
Przeprowadzimy kampanię
informacyjną o korzyściach
wejścia do strefy euro.
Wprowadzimy z sukcesem Polskę
do obszaru wiarygodnej,
europejskiej waluty.
Wprowadzimy nową, ambitną
strategię rozwojową kraju.
Odbudujemy zaufanie rynków
do Polski.
Przywrócimy gospodarce
i pieniądzowi wolnorynkowe
reguły, bezpieczeństwo i zaufanie.

ALEKSANDRA KOT

WICEPRZEWODNICZĄCA
MŁODYCH
NOWOCZESNYCH,
CZŁONKINI NOWOCZESNEJ

"Dla zdecydowanej większości
młodych Europejczyków waluta
euro to symbol bezpieczeństwa
i stabilność finansowej! Chcę,
żeby euro było także moją
przyszłością – i to jak najszybciej!"

"Drożyzna i inflacja to wina
rządów PiS – psucia rynku,
gospodarki i pieniądza.
Gospodarce i pieniądzowi trzeba
przywrócić wolnorynkowe
reguły, bezpieczeństwo
i zaufanie. Potrzebujemy euro!"
MICHAŁ PRZYBYLAK

EKONOMISTA, WICEPRZEWODNICZĄCY WIELKOPOLSKIEJ NOWOCZESNEJ

energia.
5 Zielona
Tani i czysty prąd dla rodzin,
firm i samorządów.

DIAGNOZA

74%
Źródło:
More in Common
2022

Taki odsetek Polek i Polaków zgadza się
ze stwierdzeniem, że odnawialne źródła
energii to sprawa bezpieczeństwa narodowego.
80% Polek i Polaków uważa, że w obliczu kryzysu
energetycznego należy rozwijać odnawialne źródła
energii – farmy wiatrowe i słoneczne oraz elektrownie
wodne. 62,5% Polek i Polaków popiera budowę
elektrowni atomowych w Polsce. 70% Polek i Polaków
uważa, że budowa elektrowni jądrowej jest dobrym
sposobem walki z ociepleniem klimatycznym.

STRATEGIA
Koszty energii rosną i będą rosnąć ze względu na wzrost
konsumpcji. Dziś absolutnie kluczowe jest zapewnienie
taniej energii przy jednoczesnym uniezależnieniu się
od importu nośników energii pierwotnej.
Chcemy przeprowadzenia kompleksowej transformacji
sektora, by osiągnąć bezpieczeństwo energetyczne –
pewność dostaw oraz niedrogi prąd.
To najważniejsze wyzwanie strategiczne i rozwojowe
na najbliższe dekady.

Zwiększymy niezależność energetyczną Polski.
Zdecentralizujemy system tworzenia i dystrybucji energii
elektrycznej.
Postawimy na rozwój OZE i bezpieczne technologie jądrowe.
Będziemy stopniowo wygaszać elektrownie węglowe
i kopalnie węgla.
Zapewnimy gospodarstwom domowym, gospodarce
i samorządom czystą energię elektryczną i ciepło.

"Transformacja energetyczna
to priorytet. Będziemy działać
na rzecz odejścia od kosztownej
energetyki konwencjonalnej
ku energetyce odnawialnej,
wprowadzając udogodnienia dla
takich projektów. Oprzemy się
na najnowszych rozwiązaniach."
JERZY
MEYSZTOWICZ

WICEPRZEWODNICZĄCY
NOWOCZESNEJ
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6 Świecka
i nowoczesna szkoła.
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Praktyczna edukacja bez ideologii.

DIAGNOZA

50%
Źródło:
Rzecznik Praw
Dziecka 2022

Odsetek rodziców niezadowolonych z funkcjonowania szkoły.
Z kolei 77% rodziców i 82% nauczycielek i nauczycieli warszawskich
szkół uważa, że szkoła jest obecnie w kryzysie, ponad połowa
nauczycielek i nauczycieli chce odejść z zawodu, a 72% mówi
o indoktrynacji w szkole (Social Innovation Institute, 2022).
81% uczennic i uczniów chce w szkole edukacji antydyskryminacyjnej
(RPO 2022), a 68% Polek i Polaków – przeniesienia religii
ze szkoły do sal katechetycznych (IPSOS, 2020).

"Polskie dzieci muszą przygotować się do życia
w zmieniającym się świecie. Dlatego edukacja
musi być ciekawa, a więc praktyczna. Praktyczna
w treściach, jak i w sposobie nauki. Musi uczyć
kompetencji miękkich, przygotowywać do nauki
przez całe życie i kształtować szczęśliwych ludzi.
I ma być świecka."
KATARZYNA LUBNAUER

POSŁANKA, WICEPRZEWODNICZĄCA NOWOCZESNEJ

STRATEGIA
Człowiek uczy się całe życie, ale kluczowe znaczenie ma edukacja
szkolna. Mamy oparty o najlepsze światowe wzorce program praktycznej,
świeckiej szkoły bez ideologii, w duchu edukacji korczakowskiej.
Szkoła przyszłości to więcej praktycznej edukacji, mniej klasówek, korepetycji
i zadań domowych, lepsze wynagrodzenia nauczycielek i nauczycieli,
mniej ingerencji kuratorów, a większy wpływ rodziców, samorządu
oraz nauczycielek i nauczycieli na szkoły.
Samorządy uzyskają większy wpływ
na organizację zajęć i program.
Zwiększymy wynagrodzenia nauczycielek
i nauczycieli oraz prestiż zawodu.
Program nauczania będzie bardziej
MATEUSZ GWÓŹDŹ
elastyczny, odchudzony i bardziej
WICEPRZEWODNICZĄCY
praktyczny.
REGIONU ŚLĄSKIEGO MŁODYCH
NOWOCZESNYCH
Nasz ideał to „szkoła bez oceniania
i rywalizacji, prac domowych i plagi
korepetycji”.
"Polska szkoła powinna uczyć
Szkoła będzie świecka i neutralna
kreatywności i krytycznego
światopoglądowo.

#ŚwieckaSzkoła

myślenia, promować
różnorodność i tolerancję,
gwarantując uczennicom
i uczniom perspektywy na
krajowym i międzynarodowym
rynku pracy."

STRONA

11

samorządna.
7 Polska
Deregulacja, decentralizacja,
demonopolizacja!

DIAGNOZA

500%

O tyle zwiększyło się zatrudnienie
urzędniczek i urzędników w sferze
publicznej. Z ponad 100 tys. w latach
90. do ponad 500 tys. obecnie.
Roczne wydatki na administrację przekraczają 25 mld zł. Od 2010 r.
dwukrotnie wzrosła liczba rządowych agencji, funduszy celowych,
państwowych osób prawnych i instytucji gospodarki budżetowej.
Łączne wydatki wszystkich 126 instytucji przekroczą w 2023 r.
487 mld zł. Co 8 godzin w Polsce uchwala się nowy przepis.

STRATEGIA
PiS przeprowadził po 2015 r. radykalną recentralizację instytucji, w znanym
z PRL-u stylu. Puchnie liczba rządowych agend i liczba ich pracowniczek
i pracowników. W gospodarce doszło do powstania szkodliwych,
rozdętych kadrowo i niekompetentnych państwowych monopoli.
Chcemy przeprowadzenia deregulacji i demonopolizacji gospodarki – własność
prywatna i jasne reguły działają najlepiej. Wiele kompetencji publicznych powinny
przejąć samorządy. Do instytucji publicznych i spółek skarbu państwa powinny
wrócić profesjonalizm i przejrzystość.
SŁAWOMIR
POTAPOWICZ

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY, SEKRETARZ
GENERALNY NOWOCZESNEJ

"Rządy PiS to pełzająca
centralizacja.
Konsekwentnie,
krok po kroku, niszczone
są instytucje
demokratycznego ładu.
Samorząd terytorialny
pozbawiony kompetencji.
Likwidacja
demokratycznych procedur
i instytucji to koniec
państwa prawa".

Przeprowadzimy przegląd instytucji
publicznych i zlikwidujemy instytucje
zbędne z punktu widzenia potrzeb
sprawnego zarządzania państwem
(ład instytucjonalny).
Zdecentralizujemy instytucje i przekażemy
więcej uprawnień samorządom oraz
trzeciemu sektorowi.
Przeprowadzimy demonopolizację
gospodarki i zmniejszymy w niej udział
skarbu państwa.
Wprowadzimy wysokie standardy
zarządcze w administracji i przywrócimy
fachowy korpus służby cywilnej.

"To samorządowcy,
a nie rząd,
najlepiej wiedzą
co jest potrzebne
mieszkańcom
gminy czy
powiatu!"
KINGA SKOWROŃSKA

RADNA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO,
WICEPRZEWODNICZĄCA REGIONU
MAŁOPOLSKIEGO

STRONA
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8 Legalna i bezpieczna aborcja.
Prawa kobiet.

DIAGNOZA

70%
Źródło:
Oko Press 2022

Tyle Polek i Polaków opowiada się za prawem
do aborcji do 12 tygodnia życia.
Tylko 36% Polek i Polaków uważa aborcję
za zachowanie niewłaściwe lub niemoralne
(Ipsos, 2022). Zaostrzenie przepisów aborcyjnych wzmocniło
akceptację dla prawa wyboru kobiet. W różnych sondażach
za finansowaniem in vitro przez rząd opowiada się ok. 2/3 badanych.

STRATEGIA
Liberalizm to wolność wyboru.
Każda i każdy ma prawo żyć jak chce,
dopóki nie ogranicza
to praw innej jednostki.
Zapewnimy kobietom możliwość
bezpłatnego i bezpiecznego przerywania
ciąży do 12 tygodnia ciąży. Prawa obywatelskie
i prawa człowieka nie mogą być w XXI wieku
przedmiotem politycznych targów,
„kompromisów” czy referendów.

Zapewnimy kobietom możliwość
bezpłatnego i bezpiecznego przerywania
ciąży do 12 tygodnia ciąży
– ta decyzja to wybór kobiety.
Poprawimy dostęp do antykoncepcji,
ginekologa, badań prenatalnych oraz
jakość opieki okołoporodowej.
Wprowadzimy w szkołach rzetelną
edukację seksualną.
LILIANA
BAREŁA-PALCZEWSKA

RADNA MIASTA RUMI,
SKARBNICZKA REGIONU
POMORSKIEGO NOWOCZESNEJ

"Żądamy uszanowania naszych
wyborów. Jeśli zdecydujemy się
na zajście w ciążę, państwo powinno
dać nam poczucie bezpieczeństwa".

KRZYSZTOF
MIESZKOWSKI

POSEŁ,
CZŁONEK ZARZĄDU
NOWOCZSNEJ

"Prawo do aborcji.
Prawa kobiet.
Prawa
mniejszości
seksualnych.
Prawa człowieka.
To nie są tematy
zastępcze. Trzeba
to w końcu sobie
uświadomić."

STRONA
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Partnerski model rodziny.

DIAGNOZA

64%
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Taki odsetek Polek i Polaków opowiada się
za wprowadzeniem w Polsce co najmniej związków
partnerskich dla osób tej samej płci.
45% Polek i Polaków uważa, że małżeństwa jednopłciowe
powinny obowiązywać w całej Europie (Eurobarometr 2019)
– w polskich badaniach poparcie przekracza 50%.

Źródło:
Ipsos 2022

STRATEGIA
Chcemy wzmacniać partnerski, niepatriarchalny
model rodziny oraz równość małżeńską.
Wprowadzimy ustawę o związkach partnerskich
oraz o równości małżeńskiej. Zwiększymy
instrumenty ochrony praw kobiet i dzieci przed
przemocą domową. Wprowadzimy usługi społeczne
pozwalające na godzenie różnych ról zawodowych
i rodzinnych w rodzinie przez oboje rodziców,
tak by kobiety nie były „podwójnie obciążone”,
pracą zawodową i pracą w domu.

MONIKA ROSA

POSŁANKA,
WICEPRZEWODNICZĄCA
NOWOCZESNEJ,
PRZEWODNICZĄCA
REGIONU ŚLĄSKIEGO
NOWOCZESNEJ

"Jak powietrza
potrzebujemy wolności,
równości i różnorodności.
Równość małżeńska,
związki partnerskie,
walka z mową nienawiści,
edukacja, zakaz praktyk
konwersyjnych. Kożdy
inkszy wszyscy równi."

Wprowadzimy rozwiązania ułatwiające
godzenie ról zawodowych i rodzinnych,
osłabiające stereotypowe podziały ról w
rodzinach oraz wzmacniające
i aktywizujące kobiety na rynku pracy.
Wprowadzimy ustawę o związkach
partnerskich dla par wielopłciowych
i jednopłciowych oraz równość małżeńską.
Wzmocnimy ochronę kobiet i dzieci przed
przemocą w rodzinie.

"Każda forma relacji między
dwojgiem dorosłych ludzi
zasługuje na ochronę państwa.
Zarówno związek między kobietą
i mężczyzną, jak i osobami tej
samej płci, powinien mieć taki sam
status prawny. Najwyższy czas
uregulować te kwestie i dostrzec
tych Polaków, co do których
dotychczas, w wymiarze relacji
uczuciowych i życiowych,
udawano, że ich nie ma".
MARCIN GOŁASZEWSKI

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI,
PRZEWODNICZĄCY REGIONU
ŁÓDZKIEGO NOWOCZESNEJ

STRONA

10 Wsparcie dla rodzin

Inwestycja w przyszłość.
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oraz dofinansowanie in vitro.

DIAGNOZA

Źródło:
Główny Urząd Statystyczny

Ludność Polski zmniejsza się ze względu na trendy
demograficzne. Według spisu powszechnego z 2021 r.
Polek i Polaków było 38,03 mln, o 1,2% mniej niż przed
dekadą. Co piąty mieszkaniec ma ponad 60 lat.
Maleje liczba osób w wieku produkcyjnym
i ich udział w populacji.
Polki i Polacy potrzebują bezpieczeństwa i stabilizacji,
żeby podjąć decyzje o rodzicielstwie, a także wsparcie
państwa w procedurze in vitro. W różnych sondażach za
finansowaniem in vitro przez rząd opowiada się ok. 2/3
badanych. Dzięki rządowemu programowi leczenia
niepłodności urodziło się ponad 22 tys. dzieci. PiS ten
program zlikwidował.

"Zapłodnienie metoda in vitro
to dla wielu par często
jedyna szansa
na posiadanie dziecka."
MAJA ZABOROWSKA

STRATEGIA

RADNA MIASTA LUBLIN,
PRZEWODNICZĄCA REGIONU
LUBELSKIEGO NOWOCZESNEJ

Młodzi ludzie nie będą podejmować decyzji o rodzicielstwie dopóki państwa
nie zapewni im bezpiecznych warunków do wychowywania dzieci. Potrzebna
jest świadoma polityka instytucji centralnych i władz samorządowych.
Postulujemy wprowadzenie kompleksowego, wielosektorowego programu
wsparcia dzietności, który będzie ułatwiał parom decyzje o posiadaniu dzieci.
Decyzja ta zależy od wielu czynników, m.in. dostępu do mieszkań, oferty pracy, jakości
edukacji, zdrowia i usług publicznych.
Przywrócimy rządowy program
finansowania zabiegów in vitro.
Zapewnimy parom możliwość
skorzystania z „mieszkania na start”,
by zmniejszyć bariery posiadania dzieci
Wraz z pracodawcami wprowadzimy
rozwiązania ułatwiające obojgu
rodzicom godzenie pracy i opieki
nad dziećmi
Poprawimy dostęp do usług
opiekuńczych (żłobki, kluby malucha)
oraz dostęp do edukacji wczesnego
dzieciństwa, a także jakość edukacji
szkolnej
Poprawimy jakość opieki zdrowotnej
kluczowej w czasie planowania
i wychowywania małego dziecka,
zwłaszcza okołoporodowej.

TADEUSZ
GRABAREK

RADNY MIASTA
WROCŁAWIA,
PRZEWODNICZĄCY
REGIONU
DOLNOŚLĄSKIEGO
NOWOCZESNEJ

"Zaufajmy kobietom! Wszystko
co możemy i musimy zrobić
jako państwo to zapewnić
wszechstronne i skuteczne
wsparcie: ekonomiczne, prawne,
medyczne i psychologiczne."

publicznym
11 Zdrowie
priorytetem.

STRONA
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Dobre zdrowie i profilaktyka
przez całe życie.

DIAGNOZA

66%
Źródło:
CBOS 2021

Taki odsetek Polek i Polaków
jest niezadowolonych z funkcjonowania
opieki zdrowotnej. 2/3 pacjentek i pacjentów
negatywnie ocenia dostępność i możliwość
szybkiego wykonania badań diagnostycznych w ramach
NFZ.
W czasie pandemii o 5 pkt. proc. wzrosły obawy Polek i Polaków
o brak dostępu do opieki medycznej (PIU 2021).
1/3 Polek i Polaków nie robi raz w roku podstawowych
badań kontrolnych.

STRATEGIA
Pandemia COVID-19 pokazała, jak ważne jest zdrowie i dostęp do wysokiej jakości
usług medycznych, obnażyła też słabości ochrony i profilaktyki zdrowia.
Chcemy, by zdrowie stało się publicznym priorytetem, z konieczną
przebudową systemu i wzmocnieniem profilaktyki i wczesnego wykrywania
chorób. System zdrowia musi działać sprawniej, zapewniając szybki dostęp
do diagnostyki i leczenia każdemu – od najmłodszych do najstarszych.
PAWEŁ
RABIEJ

PRZEWODNICZĄCY
NOWOCZESNEJ
W WARSZAWIE,
CZŁONEK
ZARZĄDU PARTII

"Wspólnie z ekspertkami
i ekspertami
opracowaliśmy
po pandemii szczegółowe
rozwiązania, które
znacznie poprawią
zdrowie Polek i Polaków,
w tym osób starszych.
Od lat wiadomo, co trzeba
zrobić. Czas na działania."

Zwiększymy i zracjonalizujemy nakłady
na zdrowie i profilaktykę.
Zwiększymy znaczenie profilaktyki i badań
kontrolnych, w tym w ramach medycyny
pracy.
Wprowadzimy dodatkowe rządowe programy
prozdrowotne
Zwiększymy wpływ samorządu na obszar
zdrowia.
Poprawimy dostęp seniorek i seniorów
do usług zdrowotnych i rehabilitacji.

OLGA GÓRNA

RADNA DZIELNICY
URSYNÓW
W WARSZAWIE,
SEKRETARZ
STRUKTUR
WARSZAWSKICH
NOWOCZESNEJ

"Ile jest warte
zdrowie i życie
człowieka?
Mówimy: to wartości
najważniejsze,
bezcenne.
W praktyce jednak,
częściej robimy
przegląd samochodu,
niż przegląd naszego
zdrowia. Wielu z nas
zgłasza się do lekarza
zbyt późno, a to
właśnie profilaktyka
ratuje życie".

EUROPA I WOLNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Pełen program znajdziesz na

nowoczesna.org

