
DEKLARACJA PROGRAMOWA

SOCJALDEMOKRACJI POLSKIEJ

I. Nasza to¿samoœæ

1. Jesteœmy socjaldemokratami, bo bliskie s¹ nam idee humanizmu. Nasze
podstawowe wartoœci to wolnoœæ, równoœæ, sprawiedliwoœæ spo³eczna, 
solidarnoœæ i tolerancja.

2. Jesteœmy socjaldemokratami, bo nowoczesny patriotyzm rozumiemy 
jako szacunek dla pracy i walki naszych przodków o zachowanie 
to¿samoœci i
suwerennoœci narodowej przy jednoczesnym dbaniu o dobre imiê Polski 
dziœ i w przysz³oœci. Troska o dobre imiê naszego kraju oznacza, z jednej 
strony, dba³oœæo dobrobyt i rozwój Polski, z drugiej zaœ, aktywne 
przeciwstawianie siê temu, co Polsce szkodzi: nietolerancji, ksenofobii, 
ciasnemu nacjonalizmowi.

3. Jesteœmy socjaldemokratami, bo nawi¹zujemy do dorobku tego nurtu 
polskiego i miêdzynarodowego ruchu socjalistycznego, który na trwa³e 
wpisa³ prawa socjalne do katalogu praw cz³owieka i jednoczeœnie 
sprzeciwia³ siê rz¹dom
antydemokratycznych re¿imów.

4. Jesteœmy socjaldemokratami, bo uwa¿amy, ¿e wszyscy ludzie s¹ równi.
Sprzeciwiamy siê wszelkim formom dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ, 
narodowoœæ, rasê, wyznanie, pogl¹dy polityczne, zdrowie, wiek, orientacjê
seksualn¹, pochodzenie spo³eczne b¹dŸ z jakichkolwiek innych przyczyn.

5. Jesteœmy socjaldemokratami, bo za jedyne Ÿród³o w³adzy uznajemy 
wolê obywateli wyra¿on¹ w wolnych wyborach. Opowiadamy siê za 
rozszerzeniem form demokracji bezpoœredniej oraz rozwojem 
spo³eczeñstwa obywatelskiego.
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6. Jesteœmy socjaldemokratami, bo wiemy, ¿e gospodarka musi s³u¿yæ 
ludziom, a nie ludzie gospodarce. Wzrost gospodarczy powinien byæ 
narzêdziem s³u¿¹cym poprawie jakoœci ¿ycia ca³ego spo³eczeñstwa, a nie 
celem samym w sobie.

7. Jesteœmy socjaldemokratami, bo sprzeciwiamy siê urynkowieniu 
i komercjalizacji wszelkich sfer ludzkiej dzia³alnoœci. Uwa¿amy, ¿e dostêp 
do opieki medycznej, edukacji czy kultury nie mo¿e byæ przywilejem dla 
wybranych, lecz prawem wszystkich.

8. Jesteœmy socjaldemokratami, bo jesteœmy œwiadomi ekologicznych 
zagro¿eñ, jakie niesie ze sob¹ wspó³czesna cywilizacja. Chcemy 
realizowaæ koncepcjê zrównowa¿onego rozwoju, która ³¹czy efektywnoœæ 
gospodarcz¹ ze spo³eczn¹ sprawiedliwoœci¹ i ochron¹ œrodowiska 
naturalnego.

9. Jesteœmy socjaldemokratami, bo czujemy siê Europejczykami. 
Opowiadamy siê za dalsz¹ polityczn¹ integracj¹ pañstw Starego 
Kontynentu, która sprzyjaæ bêdzie urzeczywistnieniu Europy federalnej 
i socjalnej.

10. Jesteœmy socjaldemokratami, bo chcemy budowaæ ³ad globalny oparty 
na prawie miêdzynarodowym i pokojowym wspó³istnieniu narodów. 
Neoliberalnej globalizacji chcemy przeciwstawiæ globalizacjê demokracji 
i praw socjalnych.

II. Pañstwo

1. Socjaldemokracja Polska opowiada siê za ustrojem demokracji 
parlamentarnej (z
jednoizbowym parlamentem) oraz podzia³em i równowag¹ miêdzy w³adz¹ 
ustawodawcz¹, wykonawcz¹ i s¹downicz¹.

2. Demokracja przedstawicielska musi byæ uzupe³niana ró¿nymi formami 
demokracji bezpoœredniej (referendum, ludowa inicjatywa ustawodawcza), 
które sprzyjaj¹ rozwijaniu postaw obywatelskich.

3. Chcemy, aby pañstwo by³o przyjazne obywatelom oraz wolne od korupcji 
i nepotyzmu. Sprzeciwiamy siê zaw³aszczaniu pañstwa przez partie 
polityczne i rozmaite grupy nacisku. Opowiadamy siê za maksymalnym 
odpartyjnieniem struktur pañstwowych, zarówno rz¹dowych jak i 
samorz¹dowych. Administracja pañstwowa musi byæ tworzona przez 
fachowych i bezpartyjnych urzêdników,
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którzy, dziêki pe³nej jawnoœci i przejrzystoœci podejmowanych przez nich 
decyzji, podlegaj¹ ci¹g³ej kontroli i ocenie spo³ecznej.

4. Opowiadamy siê za modelem demokratycznego pañstwa prawa, które 
zapewnia swym obywatelom poczucie bezpieczeñstwa, respektuj¹c 
jednoczeœnie wolnoœæ jednostki i przestrzegaj¹c praw cz³owieka. 
Bezpieczeñstwo obywateli powinno byæ zapewnione nie tylko poprzez 
sprawne i dobrze wyposa¿one organy œcigania i aparat penitencjarny, ale 
tak¿e przez zapobieganie przestêpczoœci u Ÿróde³,zw³aszcza wœród 
m³odzie¿y. Wymaga to odpowiednich nak³adów na edukacjê (szko³a jako 
oœrodek rozwijania talentów i wyrównywania szans tak¿e po zajêciach  
lekcyjnych)  i sport m³odzie¿y oraz wspierania organizacji pozarz¹dowych 
przeciwdzia³aj¹cych przestêpczoœci wœród m³odych ludzi.

5. W³adza s¹downicza musi byæ niezawis³a i wolna od jakichkolwiek 
nacisków ze strony innych organów pañstwowych. Za priorytet uwa¿amy 
realizacjê zasady równego dostêpu do wymiaru sprawiedliwoœci. 
Domagamy siê prawnych i instytucjonalnych gwarancji apolitycznoœci 
wymiaru sprawiedliwoœci i s³u¿b specjalnych.

6. Prawne i instytucjonalne gwarancje apolitycznoœci nale¿y tak¿e 
zapewniæ takim instytucjom kontroluj¹cym funkcjonowanie demokracji, jak 
media publiczne, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Najwy¿sza Izba 
Kontroli.

7. SDPL zdecydowanie popiera decentralizacjê w³adzy w pañstwie 
poprzez rozszerzanie zakresu kompetencji samorz¹du terytorialnego 
wszystkich rodzajów. Opowiadamy siê tak¿e za tworzeniem warunków 
sprzyjaj¹cych rozwojowi sektora organizacji pozarz¹dowych, który w wielu 
sferach wspiera , uzupe³nia, a niejednokrotnie zastêpuje dzia³ania instytucji 
pañstwowych i samorz¹dowych.

8. Opowiadamy siê za œwieckim pañstwem, w którym nikt nie jest 
dyskryminowany ze wzglêdu na swój œwiatopogl¹d, w³adze publiczne s¹
 w tej sprawie bezstronne.
Neutralnoœæ œwiatopogl¹dowa pañstwa wyklucza stanowienie praw, 
których jedyna lub dominuj¹ca motywacja ma charakter religijny. 
Motywacja prawodawcza musi byæ w pe³ni œwiecka.

Pañstwo powinno w maksymalnym stopniu ograniczaæ finansowanie 
dzia³alnoœci maj¹cej charakter religijny. Pañstwo powinno respektowaæ 
prawo ka¿dego cz³owieka do nieujawniania swego œwiatopogl¹du. 
W sytuacjach, gdy prawo
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stwarza przywileje, polegaj¹ce na zwolnieniu pewnych obywateli 
z okreœlonych obowi¹zków prawnych na podstawie ich przekonañ 
religijnych, w³adze powinny jednoczeœnie zadbaæ o to, aby te same 
przywileje by³y dostêpne dla ludzi ¿ywi¹cych analogiczne obiekcje wobec 
danego obowi¹zku, choæ motywowane wzglêdami pozareligijnymi.

III. Gospodarka

1. Socjaldemokracja Polska opowiada siê za spo³eczn¹ gospodark¹ 
rynkow¹, w której aktywna rola pañstwa sprzyja sprawiedliwemu 
podzia³owi dóbr, skutecznej walce z bezrobociem i poprawie jakoœci ¿ycia 
ca³ego spo³eczeñstwa.

2. Wszelkie formy w³asnoœci powinny byæ równoprawne. W rolnictwie 
popieramy gospodarstwa rodzinne, a tak¿e spó³dzielnie rolnicze i wszelkie 
formy zespo³owego gospodarowania.

3. Polityka gospodarcza powinna byæ oparta na: d¹¿eniu do równowagi 
f inansowej  pañstwa,  tworzeniu  przy jaznego k l imatu d la  
przedsiêbiorczoœci, wspieraniu eksportu,  modernizacji  i  rozbudowie  
infrastruktury oraz  inwestycjach pobudzaj¹cych rozwój sektora nowych 
technologii i gospodarki opartej na wiedzy.

4. Polityka gospodarcza powinna tak¿e prowadziæ do wyrównywania ró¿nic 
w poziomie i jakoœci ¿ycia miêdzy wsi¹ a miastem oraz miêdzy regionami 
kraju.

5. Opowiadamy siê za progresywnym systemem podatkowym dla 
podatników nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej.

6. SDPL nie sprzeciwia siê procesowi prywatyzacji, ale uwa¿amy,  ¿e 
przekszta³cenia w³asnoœciowe powinny byæ podporz¹dkowane nie tylko 
wymogom efektywnoœci ekonomicznej, lecz tak¿e celom spo³ecznym. 
Opowiadamy siê za tak¹ form¹ prywatyzacji, która zapewnia 
prywatyzowanemu przedsiêbiorstwu odpowiedni pakiet inwestycyjny, 
sprzyja utrzymaniu lub zwiêkszeniu liczby miejsc pracy oraz prowadzona 
jest w sposób jawny, przejrzysty i z poszanowaniem zasad dialogu 
spo³ecznego.

7. Jesteœmy przeciwni ograniczaniu praw pracowniczych i postulujemy 
stosowanie surowych kar wobec tych pracodawców, którzy je nagminnie 
³ami¹. Opowiadamy
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siê za rozszerzeniem ochrony prawnej na pracowników zatrudnianych na 
tzw. elastycznych warunkach (bez umów o pracê), którzy s¹ najczêstszymi 
ofiarami wyzysku. Socjaldemokracja Polska bêdzie wspieraæ zwi¹zki 
zawodowe w ich rozwoju w sektorze prywatnym.

IV. Solidarne spo³eczeñstwo

1. Opowiadamy siê za solidarnym spo³eczeñstwem, czyli takim, w którym 
gwarantowane s¹:

• system emerytalny oparty na powszechnej i obowi¹zkowej sk³adce 
emerytalnej,

• system opieki zdrowotnej oparty na powszechnej i obowi¹zkowej 
sk³adcezdrowotnej,

• aktywna polityka spo³eczna, która likwidowaæ bêdzie w pierwszej 
kolejnoœci
problemy niedo¿ywienia i braku w³asnego dachu nad g³ow¹, a tak¿e bêdzie
przeciwdzia³aæ d³ugotrwa³emu bezrobociu i jego skutkom.

2. G³ówn¹ rolê w polityce spo³ecznej powinny odgrywaæ: system 
zró¿nicowanych i
dobrze adresowanych zasi³ków, rozwój budownictwa tanich mieszkañ oraz
ochrona praw lokatorskich.

V. Edukacja i nauka

1. Rozwój edukacji to najwa¿niejsze zadanie wspó³czesnego pañstwa. 
SDPL opowiada siê za powszechnym dostêpem do edukacji i szerokim 
programem stypendialnym dla niezamo¿nej m³odzie¿y. Jesteœmy za 
bezp³atn¹ oœwiat¹ publiczn¹ na wszystkich jej poziomach. Chcemy, aby 
polski system edukacyjny stale podnosi³ poziom wykszta³cenia 
spo³eczeñstwa oraz aby szko³y i uczelnie dawa³y nie tylko niezbêdn¹ 
i przydatn¹ wiedzê , ale tak¿e uczy³y myœlenia i rozumienia zjawisk, 
zachodz¹cych we wspó³czesnym œwiecie. Pragniemy, aby
placówki oœwiatowe propagowa³y postawy obywatelskie oraz zasady 
tolerancji i zrozumienia dla ró¿nych kultur i systemów wartoœci.

Deklaracja Programowa



2. Opowiadamy siê za autonomi¹ wy¿szych uczelni.

3. Socjaldemokracja Polska opowiada siê za zwiêkszeniem nak³adów 
pañstwa na dzia³alnoœæ naukow¹ i badawczo - rozwojow¹, która sprzyjaæ 
bêdzie modernizacji polskiej gospodarki i rozwojowi cywilizacyjnemu 
naszego kraju.

Opowiadamy siê za wolnoœci¹ i swobod¹ w badaniach i poszukiwaniach 
naukowych. Ograniczenia w tym zakresie mog¹ byæ nak³adane jedynie 
w wyj¹tkowych przypadkach , ze wzglêdu na potencjalne zagro¿enia dla 
ludzi, bezpieczeñstwo i zdrowie cz³owieka oraz z powodów humanitarnych.

VI. Kultura

1. Socjaldemokracja Polska opowiada siê za pe³n¹, woln¹ od praktyk 
cenzorskich wolnoœci¹ dla twórców i ich inicjatyw oraz swobod¹ dostêpu do 
kultury, jej dzie³ i powszechnoœci¹ udzia³u w kulturze.   Podstawowe sprawy 
rozwoju kultury i powszechnego w niej uczestnictwa obywateli winny byæ 
rozwi¹zywane we wspó³dzia³aniu systemu instytucji kultury z systemem 
edukacji narodowej i systemem niezale¿nych mediów publicznych.

2. Telewizja Polska i Polskie Radio winny stanowiæ najpowszechniejszy 
przekaz, umo¿liwiaj¹cy ca³emu spo³eczeñstwu zetkniêcie z dzie³ami 
kultury wysokiej i z kultur¹ masow¹ dobrej próby oraz wykazywaæ 
aktywnoœæ w kszta³towaniu kultury jêzyka polskiego i kultury zachowañ.

3. Opowiadamy siê za przejrzystym systemem finansowania i mecenatem 
pañstwa nad kultur¹, preferuj¹cym osoby fizyczne wspieraj¹ce kulturê.

4. Jesteœmy zwolennikami umo¿liwienia dostêpu do kultury dla ka¿dego 
Polaka poprzez szybki, ³atwy i tani kontakt z kultur¹, realizowany m.in. przy 
pomocy ogólnego i bezp³atnego dostêpu do internetu w bibliotekach 
szkolnych i publicznych.

VII. Prawa kobiet

Opowiadamy siê za równym statusem kobiet i mê¿czyzn w ka¿dej sferze 
¿ycia. Pañstwo musi usuwaæ bariery utrudniaj¹ce kobietom podjêcie
i wykonywanie pracy w ka¿dym okresie ¿ycia oraz uczestnictwo w sferze 
sprawowania w³adzy publicznej. Kobiety musz¹ byæ skutecznie chronione 
przed przemoc¹ w rodzinie. 
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System edukacyjny nie powinien utrwalaæ stereotypowej roli kobiety 
charakterystycznej dla spo³eczeñstwa patriarchalnego, lecz promowaæ 
idee równouprawnienia i prawa do swobodnego decydowania o swym 
¿yciu. Prawodawstwo powinno respektowaæ prawo kobiet do 
samodzielnego decydowania o macierzyñstwie.

VIII. Prawa mniejszoœci

1. Pañstwo polskie powinno wspieraæ mniejszoœci etniczne i narodowe 
w zachowaniu ich to¿samoœci kulturowej. Organizacje reprezentuj¹ce 
mniejszoœci etniczne, narodowe i religijne oraz skupiaj¹ce osoby 
bezwyznaniowe powinny mieæ dostêp do publicznych œrodków masowej 
komunikacji.

2. SDPL sprzeciwia siê wszelkim formom dyskryminacji osób z powodu 
odmiennej orientacji seksualnej. Opowiadamy siê za prawn¹ regulacj¹ 
zwi¹zków takich osób, tzw. zwi¹zków partnerskich.

3. Opowiadamy siê za skuteczn¹ egzekucj¹ przepisów prawnych 
zakazuj¹cych siania nienawiœci rasowej i narodowoœciowej, propagowania 
idei faszystowskich oraz g³oszenia tzw. k³amstwa oœwiêcimskiego.

IX. Europa

Socjaldemokracja Polska opowiada siê za federaln¹ i socjaln¹ Uni¹ 
Europejsk¹. Chcemy Europy zintegrowanej politycznie, opartej na 
zasadach jak najszerszej demokracji i obywatelskiej partycypacji 
w podejmowaniu decyzji. S³u¿yæ temu powinna Konstytucja Europejska, 
bêd¹ca rezultatem ogólnoeuropejskiej debaty obywatelskiej. Chcemy 
Europy opartej na zasadach solidarnoœci i sprawiedliwoœci spo³ecznej, nie 
bêd¹cej tylko struktur¹ wspólnego rynku i waluty, ale stanowi¹cej obszar 
wspólnych standardów socjalnych i polityki zrównowa¿onego rozwoju.
Chcemy Europy otwartej, która jest solidarna z krajami rozwijaj¹cymi siê 
i która w ramach mo¿liwoœci nie zamyka swoich granic przed ludŸmi 
szukaj¹cymi w niej schronienia przed bied¹ lub politycznymi represjami. 
Chcemy w koñcu Europy odpowiedzialnej, która promuje demokratyczne 
wartoœci, popiera w skali globalnej multilateralny model stosunków 
miêdzynarodowych i broni zasad prawa miêdzynarodowego.
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X. Bezpieczeñstwo zewnêtrzne Polski

Polska powinna byæ aktywnym cz³onkiem Paktu Pó³nocnoatlantyckiego, 
bêd¹cego g³ównym i najbardziej skutecznym gwarantem bezpieczeñstwa 
œwiatowego. Polska powinna uczestniczyæ w operacjach maj¹cych na celu 
przywracanie lub utrzymanie pokoju i ochronê bezpieczeñstwa 
œwiatowego, jeœli maj¹ one mandat organizacji miêdzynarodowej (ONZ, 
UE, NATO). Dzia³ania jednostronne nie stwarzaj¹ szans na stabilne, 
zrównowa¿one i sprawiedliwe rozwi¹zania. Opowiadamy siê za zasadami
globalnego ³adu opartego na wielostronnym dialogu zainteresowanych 
stron z wykorzystaniem instytucji miêdzynarodowych. Opowiadamy siê za 
takimi stosunkami transatlantyckimi, w ramach których wa¿ne decyzje 
podejmowane s¹ w drodze konsensusu, a przywództwo nie zmienia siê w 
dominacjê.

XI. Globalizacja

1. Socjaldemokracja Polska opowiada siê za modelem globalizacji opartej 
na zasadach sprawiedliwoœci spo³ecznej, demokracji i poszanowania praw 
cz³owieka. Globalne procesy gospodarcze musz¹ byæ poddane 
demokratycznej kontroli, a miêdzynarodowe instytucje powinny staæ na 
stra¿y przestrzegania praw pracowniczych, zasad uczciwego handlu 
i bezpieczeñstwa ekologicznego. Logika zysku musi byæ uzupe³niona 
logik¹ troski o rozwój spo³eczny.

2. Socjaldemokracja Polska w pe³ni popiera postulaty Miêdzynarodówki 
Socjalistycznej zawarte w Deklaracji z Sao Paulo, przyjêtej na XXII 
Kongresie tej organizacji w paŸdzierniku 2003 roku a zmierzaj¹ce m.in. do:

• zwiêkszenia skutecznoœci wspierania rozwoju krajów Trzeciego Œwiata,

• w³¹czenia do porozumieñ miêdzynarodowych kwestii standardów pracy.
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