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Opinie
KwaśniewsKi radzi: KosiniaK wspólnym Kandydatem 
opozycji w wyborach prezydencKich

– Opozycja powinna się zasta-
nowić, czy jednak nie pójść do wy-
borów i  powalczyć o  zwycięstwo, 
zamiast je bojkotować – stwierdził 
Aleksander Kwaśniewski w  progra-
mie „Tomasz Lis”. Były prezydent do-
dał, że opozycja powinna też mieć 
jednego kandydata: – Wydaje się, 
że takim kandydatem może być  
Kosiniak-Kamysz – dodał.

– Jego fala wyraźnie rośnie, co wi-
dać po wszystkich kolejnych sonda-

żach. Poza tym w pojedynku jeden 
na jeden mógłby być odpowiednio 
mocny. Bo przed wyborami powin-
ny odbyć się dwie czy trzy debaty. 
Inaczej wybory będą pozbawione 
dyskusji merytorycznej – twierdzi 
Kwaśniewski.

Kwaśniewski ma dla Kosiniaka- 
-Kamysza hasło na kampanię:  Na 
chore czasy potrzebny jest dobry 
lekarz. – A on jest lekarzem i spraw-
nym politykiem – dodaje. 

Glajcar i miGalsKi: władysław KosiniaK-Kamysz ma KilKa 
przymiotów, Które powinien posiadać prezydent 

– W  ustrojowy model polskiej 
prezydentury najlepiej wpisuje 
się Władysław Kosiniak-Kamysz. 
Ma on kilka przymiotów, które – 
w wypadku jego wygranej – gwa-
rantowałyby, że polski system 
polityczny działałby najspraw-
niej  – ocenili na łamach dziennika  
„rzeczpospolita” profesorowie 
Uniwersytetu Śląskiego rafał 
Glajcar i Marek Migalski.

– Po pierwsze, nie należy ani do 
PiS, ani do PO, czyli tego duopo-
lu, którego rywalizacja określana 
jest jako wojna polsko-polska. Jest 
oczywiste, że ten wyniszczający 
konflikt będzie kontynuowany za-
równo w  przypadku zwycięstwa  
Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, jak 
i reelekcji Andrzeja Dudy. Prezyden-
tura prezesa PSL byłaby szansą na 
jego zakończenie – twierdzą.

- Po drugie, Kosiniak-Kamysz chyba 
naprawdę chce przeciwdziałać owej 
wojnie. Jego dotychczasowe słowa 
oraz, co jeszcze ważniejsze, realne 
zachowania, pokazują, że jest poli-
tykiem koncyliacyjnym, szukającym 
porozumienia ponad podziałami 
politycznymi, rozumiejącym prze-
ciwstawne racje i  potrafiącym znaj-
dować zadowalające wszystkich roz-
wiązania – uważają profesorowie UŚ. 

– Po trzecie, z całej szóstki kandyda-
tów jest politykiem najbardziej nieza-
leżnym. Wiemy, kto będzie dzwonił 
do Dudy czy Kidawy-Błońskiej z „do-
brymi radami” w  wypadku ich zwy-
cięstwa. To samo dotyczy innych kan-
dydatów. Kosiniak-Kamysz pokazał, 
że jest samodzielny w  swoich decy-
zjach i niezależny w sądach – ocenili.

– Po czwarte, jest – obok Dudy  
– osobą o największym doświadcze-

niu politycznym – dodają. 
– Po piąte, wreszcie, Kosiniak- 

-Kamysz ma poglądy prawie do-
kładnie takie, jakie ma przeciętny 
Polak. Jest umiarkowanym konser-
watystą – przywiązanym do Ko-
ścioła, ale rozumiejącym także tych, 
którzy się od niego oddalili i  mają 
inne źródła moralności – piszą Glaj-
car i Migalski.

Według nich „jest jeszcze coś 
więcej, co skłaniałoby politolo-
gów do myślenia o  prezydenturze  
Kosiniaka-Kamysza z  życzliwym za-
interesowaniem. Jest on jedynym 
kandydatem, który posiada status 
rzeczywistego i niekwestionowane-
go lidera środowiska politycznego, 
które reprezentuje” – dodają. 

Źródło: Rzeczpospolita, 1.04.2020, Kosiniak- 
-Kamysz, kandydat wprost z  konstytucji, autorzy  
Rafał Glajcar i  Marek Migalski, fragmenty wypo-
wiedzi
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będę walczył o urząd prezydenta, 
o wyGraną z andrzejem dudą

•	Od kilku tygodni cała Polska i  cały świat 
walczy z niewidzialnym wrogiem – koro-
nawirusem. Niestety, kiedy setki naszych 
rodaków umiera, tysiące choruje, a  mi-
liony martwią się o  swoje życie, zdrowie 
i pracę, dla obecnej władzy liczą się tylko 
wybory. Chcą przez kolejne 5 lat kontrolo-
wać wszystko i wszystkich, mieć swojego 
prezydenta, który akceptuje rządy auto-
rytarne jednej formacji. 

•	To nieprzyzwoite. Liczą, że inni kandyda-
ci zejdą im z  drogi, po to, by nadal, bez 
żadnych hamulców sprawować niekon-
trolowaną władzę nad prawie wszystkimi 
obszarami życia publicznego, demonstra-
cyjnie lekceważyć obowiązujące w  Pol-
sce prawo, w tym konstytucję, prowadzić 
szkodliwe spory z Unią Europejską, obsa-
dzać spółki skarbu państwa swoimi nomi-
natami.

•	Polski nie stać na zmarnowanie kolejnych 
5 lat. Dlatego dziś jasno deklaruję, wezmę 
udział w wyborach prezydenckich. Polski 
nie wolno oddać walkowerem tym, któ-
rzy interes partyjny mają ponad zdrowie, 
bezpieczeństwo i pomyślność Polaków.

•	Czas przywrócić wspólnotę” i realnie wal-
czyć z  koronawirusem. Dlatego nie pod-
dam się i będę walczył o urząd prezyden-
ta, o wygraną z Andrzejem Dudą. Gdy zło 
się szerzy, tym bardziej trzeba walczyć 
o dobro. 

•	Wierzę, że razem wygramy tę walkę,  
bądźcie zdrowi.

jasno deklaruję, wezmę udział 
w wyborach prezydenckich, 
polski nie można oddać 
walkowerem tym, którzy interes 
partyjny mają ponad zdrowie, 
bezpieczeństwo i pomyślność 
polaków.

3prezydent dla polski
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Sondaż CBOS z  marca br. dot. wyborów prezy-
denckich przyniósł rewelacyjne rezultaty. Cho-

dzi o kandydatów drugiego wyboru. Andrzej Duda 
znalazł się w nim na ostatniej lokacie, zaś najatrak-
cyjniejszym wyborem jest lider ludowców Włady-
sław Kosiniak-Kamysz. 

W marcowym sondażu Centrum Badań Opinii Spo-
łecznej prosiło respondentów o  wskazanie, na kogo 
ewentualnie byliby w stanie zagłosować, gdyby wybra-
ny przez nich kandydat nie startował w wyborach pre-
zydenckich lub zrezygnował z udziału w tym wyścigu. 

Z  badan wynika, że największym zainteresowa-
niem jako „drugi wybór”, cieszy się kandydat PSL 
Władysław Kosiniak-Kamysz. Możliwość głosowania 
na lidera PSL-Koalicji Polskiej brał pod uwagę blisko 
co czwarty (23 proc.) zdeklarowany uczestnik wy-
borów o sprecyzowanych preferencjach” – czytamy 
w  komunikacie CBOS. Najmniejsze szanse na po-
większenie swego stanu posiadania o głosy wybor-
ców innych kandydatów miałby aktualny prezydent 
Andrzej Duda (4 proc. wskazań).

KosiniaK najlepszy
Sondaże

Wedle sondażu United Survey dla „Dziennika 
Gazety Prawnej” i  RMF FM (22.02), wybory 

nie rozstrzygną się w I turze. W I turze liderem jest 
Andrzej Duda. Urzędujący prezydent może liczyć 
na 41,9 proc. Według sondażu, gdyby Duda starł 
się z  Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ten 
wariant zakończyłby się porażką urzędującego 
prezydenta. Kandydat PSL mógłby bowiem liczyć  
na 45,9 proc. głosów – a  obecny prezydent na  
2 proc. głosów mniej.

KosiniaK wyGrywa 
z dudą w ii turze

Rośnie autorytet społeczny prezesa PSL Włady-
sława Kosiniak-Kamysza. Z badania, przeprowa-

dzonego  przez Instytut Badań Spraw Publicznych 
na przełomie marca i  kwietnia wynika, że gdyby 
Polacy mieli wybierać prezydenta kraju po zakoń-
czeniu pandemii koronawirusa, I turę wygrałby An-
drzej Duda. Ale uwaga… na drugim miejscu znalazł 
się Władysław Kosiniak-Kamysz (15,87 proc.), a  nie  
Małgorzata Kidawa-Błońska (15,77 proc.). To je-
den z kilku ostatnich sondaży, w których kandydat  
Koalicji Polskiej prześcignął kandydatkę PO.

KosiniaK-Kamysz 
przeGania 
Kidawę-błońsKą

Na zlecenie portalu rp.pl przeprowadzono 
sondaż, w którym zapytano o ocenę zacho-

wania kandydatów na prezydenta w czasie epi-
demii koronawirusa. Pierwsze miejsce w badaniu 
zajął Andrzej Duda, który zyskał sympatię nie-
mal co czwartego respondenta. Na drugim miej-
scu uplasował się lider Stronnictwa Władysław  
Kosiniak-Kamysz, choć nie miał on takiego do-
stępu do mediów jak obecny prezydent. „Za-
chowanie którego z kandydatów/kandydatek na 
prezydenta w  czasie trwającej epidemii ocenia 
Pan(i)najbardziej korzystnie?”– tak brzmiało py-
tanie postawione uczestnikom sondażu SW Re-
search dla rp.pl. Najwięcej, bo 23,8 proc. głosów 
uzyskał Andrzej Duda. Drugie miejsce w  zesta-
wieniu z  wynikiem 17,3 proc. zajął Władysław 
Kosiniak-Kamysz, który wyprzedził Szymona  
Hołownię (14,6 proc.) oraz Małgorzatę Kidawę-
-Błońską (7,2 proc.).

szef psl bardzo wysoKo 
oceniony za zachowanie 
w czasie pandemii

dodatek wyborczy
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„plan dla polsKi”.
trzeba odmrozić gospodarkę

Z powodu pandemii koronawirusa 
cierpią w  naszym kraju całe rodziny. 

Wielu Polaków nie ma oszczędności 
i  w  obecnej sytuacji nie może normalnie 
funkcjonować. W  wyniku obostrzeń 
sanitarnych polskie przedsiębiorstwa 
kończą lub zawieszają działalność. Tak dalej 
być nie może. Musimy powoli wracać do 
pracy. Czas odmrażać polską gospodarkę, 
by życie każdego z  nas wróciło na 
normalne tory. 

Temu służy „Plan dla Polski” autorstwa Koalicji Polskiej: 
PSL i  Kukiz’15, który przedstawił – kandydat na prezydenta 
Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego filary to: zachowanie 
sprawności służby zdrowia, wyższe wynagrodzenia dla 
personelu medycznego, precyzyjne izolowanie osób chorych 
lub narażonych na COVID-19 i  przywrócenie opieki nad 
dziećmi w  placówkach wychowawczych. Realizacja tych 
warunków pozwoli odmrozić gospodarkę. Sprawą wielkiej 
wagi jest też walka z  klęską suszy, która uderza w  polską 
gospodarkę, a zwłaszcza rolnictwo i przekłada się na wzrost 
cen żywności dla całego społeczeństwa.

zachowanie sprawności służby zdrowia
Problem z  personelem w  szpitalach pojawia się nie tylko 
dlatego, że przybywa chorych. Coraz mniej jest też lekarzy 
i pielęgniarek zdolnych do pracy, bo sami masowo zakażają 
się koronawirusem lub są po prostu fizycznie wyczerpani. 
Jak będą szpitale, które funkcjonują i  są bezpieczne dla 
pracowników, to będą mogły przyjmować i udzielać pomocy. 
Chodzi o  pomoc nie tylko dla chorych na COVID-19, ale 
również dla pacjentów z innymi schorzeniami. Drugą kwestią 
są wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia. – Ci, 
którzy pracują na pierwszej linii walki z koronawirusem, muszą 
być lepiej wynagradzani. To oni są najcenniejszym zasobem 
w  czasach epidemii – stwierdził Kosiniak-Kamysz. Kwestie 
dotyczące służby zdrowia i bezpieczeństwa są podstawowe, 
a  spełnianie tych wymagań pozwoli przejść do kolejnych 
punktów planu.

precyzyjne zasady izolacji
Izolowane nadal muszą być osoby, które 
są w  grupie ryzyka – podejrzewane 
o zachorowanie na COVID-19 i te, które miały 
styczność z  chorymi. – Izolujemy bardzo 
precyzyjnie i  punktowo. Do tego potrzeba 
oczywiście więcej badań, możliwości 
diagnostycznych i  dobrze prowadzonych 
wywiadów przez stacje sanepidu oraz lekarzy 
rodzinnych, a  także szybkie przekazywanie 
tych informacji – mówił lider PSL.

przywrócenie opieKi nad dziećmi 
w placówKach wychowawczych
Ważnym elementem planu odmrażania gospodarki 
jest przywrócenie opieki nad dziećmi w  placówkach 
wychowawczych. Chodzi o opiekę nad dziećmi w żłobkach, 
przedszkolach i szkołach podstawowych. Przywrócenie opieki 
powoduje, że rodzice mogą wrócić do pracy. Władysław 
Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że od rządu oczekuje jasnej 
deklaracji dotyczącej terminów: co z  rokiem szkolnym, co 
z maturami, co z egzaminem po ósmej klasie?

Spełnienie tych elementów pozwoli na powrót do 
pracy osób zdrowych i  odmrożenie gospodarki. Zdaniem 
polityków Koalicji Polskiej PSL-Kukiz’15 powinna zostać także 
przywrócona działalność galerii handlowych, oczywiście 
z ograniczeniami zapewniającymi bezpieczeństwo. Wzywamy 
rząd do faktycznego odmrożenia polskiej gospodarki. 

walKa z KlęsKą suszy
Susza to ogromne zagrożenie dla polskiej gospodarki, 
a  zwłaszcza rolnictwa. Dlatego PSL postuluje ogłoszenie 
alarmu suszowego i  przygotowanie kompleksowego planu 
antykryzysowego. Ludowcy oczekują też natychmiastowego 
wypłacenia rolnikom odszkodowań za ubiegłoroczną suszę. 
Stronnictwo oczekuje od rządu pilnego wdrożenia rozbudowy 
małej retencji na terenie całego kraju. Za niezbędne PSL 
uznaje również zwolnienie rolników, którzy nawadniają 
uprawy, z opłat za pobór wody.

prezydent dla polski
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Dlaczego trzeba wybrać 
KOSINIAKA na Prezydenta

•	 Gwarantuje	zakończenie	wojny	polsko-polskiej	i	odbudowanie	wspólnoty	narodowej.

•	 Jest	kandydatem	niezależnym.	Będzie	słuchał	narodu,	a	nie	prezesa	lub	partii.

•	 Posiada	najwyższe	kwalifikacje	zawodowe.	Jako	minister	pracy	i	polityki	społecznej	
zainicjował	i	wprowadził	wiele	rozwiązań	społecznych,	z	których	do	dziś	korzystają	
miliony	polskich	rodzin.

•	 Jest	doświadczonym	politykiem	z	unikalnym	charakterem:	buduje	zamiast	burzyć,	szuka	
porozumienia	zamiast	awantury,	do	problemów	podchodzi	twardo,	a	do	ludzi	miękko.

•	 On	spośród	wszystkich	kandydatów	najbardziej	ceni	bezpośrednie	spotkania	z	Polakami	
w	całej	Polsce	i	najczęściej	się	z	nimi	spotyka.

•	 Mimo,	zdawałoby	się,	absorbujących	bez	reszty	zajęć,	zawsze	znajduje	czas	dla	
najbliższych:	żony	i	córki.

•	 Jest	z	zawodu	lekarzem.	Któż	bardziej	niż	on	jako	prezydent	zadba	dla	nas		
o	dobrą	ochronę	zdrowia.

•	 Dla	niego	sprawy	gospodarcze	Polski	są	ważniejsze	niż	polityczne	igrzyska.

•	 Na	arenie	międzynarodowej	zawalczy	o	wysoką	pozycję	Polski,	abyśmy	wszyscy		
byli	dumni	z	naszej	ojczyzny.

•	 Jako	prezydent	skutecznie	ułoży	relacje	gospodarcze	Polski	z	Europą	i	światem,		
co	przełoży	się	na	podniesienie	poziomu	życia	całego	polskiego	społeczeństwa.

Wybierzmy 
Władysława KOSINIAKA-KAMYSZA 

na Prezydenta

N A D Z I E J A  D L A  P O L S K I

dodatek wyborczy
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tarcza antyKryzysowa 
ludowców

Koronawirus zaatakował ludzi, 
ale i gospodarkę. W obliczu za-

grożenia zdrowia i  życia kwestie 
gospodarcze zdają się być nieistot-
ne, jednakże dla dziesiątek milio-
nów Polaków to właśnie niepewna 
sytuacja finansowa spędza dziś 
sen z powiek. To dramatyczne dla 
nas wszystkich dni. Najpierw lek, 
ograniczenie życia publicznego, 
a teraz groźba fali bankructwa.

– Zaproponowany przez rząd pa-
kiet rozwiązań nazywany „tarczą 
antykryzysową”, nie spełnia ocze-
kiwań ani pracowników, ani pra-
codawców. – Jest, niestety, tarczą 
z  tektury, a  nie z  tytanu – stwier-
dził lider PSL Władysław Kosiniak- 
-Kamysz.

Zdaniem lidera PSL musimy zro-
bić wszystko, żeby jak największa 
liczba firm przetrwała. – My postu-

lujemy wprowadzenie jednej, naj-
ważniejszej zmiany natychmiast 
– zaprzestania poboru składek 
i  podatków: PIT, CIT, ZUS oraz jak 
najszybszy zwrot VAT dla przed-
siębiorców – wskazał Władysław  
Kosiniak-Kamysz.

Ludowcy przedstawili krok po 
kroku, jakie działania należy pod-
jąć, aby uchronić nasz kraj przed 
finansową katastrofą.

zaproponowany przez rząd pakiet rozwiązań nazywany „tarczą antykryzysową”, nie spełnia 
oczekiwań ani pracowników, ani pracodawców. – Jest, niestety, tarczą z tektury, a nie z tytanu 
– stwierdził lider Psl Władysław Kosiniak-Kamysz. dlatego już 23 marca br. ludowcy przed-
stawili krok po kroku, jakie działania należy podjąć, aby uchronić nasz kraj przed finansową 
katastrofą.

prezydent dla polski
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zdrowie, życie, praca i płace polaKów 
są ważniejsze niż termin wyborów

10 maja będziemy wybierać pre-
zydenta Polski tradycyjnie, czy za 
sprawą Pis – w kopercie?
– W obecnej sytuacji przeprowadze-
nie wyborów 10 maja byłoby moral-
nie niegodne, a prawnie nielegalne. 
Nie da się ich przeprowadzić bez 
naruszenia konstytucyjnego prawa 
do ochrony zdrowia i życia. Najważ-
niejsze są zdrowie i życie, praca i pła-
ce Polaków, a  nie termin wyborów. 
Polskie rodziny martwią się tym, czy 
ktoś z ich bliskich nie zachoruje, a jak 
zachoruje, to czy będzie miał naj-
lepszą pomoc, czy szpitale wytrzy-
mają, czy firma, w której pracujemy, 
wypłaci nam pensje w kwietniu. To 
powinien być absolutny priorytet 
obozu władzy i  wszystkich polity-
ków. W  sposób tradycyjny rządzą-
cym najpewniej nie uda się zorgani-
zować tych wyborów. Na kilkanaście 
dni przed nimi do pracy w obwodo-
wych komisjach wyborczych zgłosi-
ło się o połowę mniej chętnych, niż 
trzeba. W  niektórych gminach nie 
powstała ani jedna komisja. 
Uważa pan, że Poczta Polska nie 
poradzi sobie z  bezpiecznym 
przeprowadzeniem głosowania 
korespondencyjnego?
– Obawiam się Bawarii bis o zasię-
gu ogólnopolskim. Proszę zwró-
cić uwagę, iż po przeprowadzeniu 
głosowania korespondencyjnego 

w tym kraju związkowym Niemiec, 
liczba chorych podwoiła się. Od 1 
kwietnia Bawaria ma największą ze 
wszystkich landów skumulowaną 
liczbę przypadków zachorowań na 
milion mieszkańców. Zdumiewa 
mnie też, że władze PiS za autorytet 
mające prezydenta USA Donalda 
Trumpa za nic mają wymowną treść 
jego tweeta z  11 kwietnia 2020 r., 
w  którym czytamy: „głosowanie 
pocztowe znacznie zwiększa ryzy-
ko przestępstwa i  oszustwa głoso-
wania”. 
W moim przekonaniu przeprowa-
dzenie wyborów 10, czy 17, czy 23 
maja to nie będą wybory demo-
kratyczne, które spełniają wszyst-
kie przesłanki, o  jakich mowa 
w  przepisach, które stanowią 
o  wyborze prezydenta. nie będą 
powszechne, równe, tajne. takie 
wybory nie mają szans na uznanie 
ich nie tylko w  kraju, ale przede 
wszystkim przez organizacje mię-
dzynarodowe. oBWe już wyraziło 
swoje obawy – przestrzega były 
szef Państwowej Komisji Wybor-
czej Wojciech Hermeliński. 
– Podzielam ten pogląd i obawy. My 
chcemy bezpiecznego terminu wy-
borów dla Polaków, a partia rządzą-
ca terminu dogodnego dla Andrze-
ja Dudy. Przypomnę może, że prof. 
Pawłowicz obecnie sędzia Trybunału 

Konstytucyjnego, jako znany poseł 
PiS, 22 października 2013 r. w Sejmie 
przekonywała, że projekt głosowa-
nia korespondencyjnego jest bardzo 
niebezpieczny, dlatego narusza pod-
stawowe standardy i  wartości doty-
czące wyborów, a przede wszystkim 
zasadę konstytucyjną bezpośrednio-
ści wyborów. W  jej ocenie głosowa-
nie korespondencyjne godzi w zasa-
dę tajności wyborów, tworząc bardzo 
realne zagrożenie odtajnienia głosów 
w drodze do wyborczego pudła i za-
grożenie sfałszowania w  tym czasie 
głosów. Chyba polityczna amnezja 
kazała obozowi władzy zapomnieć 
o tym, co sam głosił.
Plany wyborcze Pis pokrzyżuje 
senat?
– Faktycznie, aby głosowanie w maju 
było możliwe, Sejm musi odrzucić 
prawdopodobną uniemożliwiającą 
je poprawkę Senatu. Jednak kluczo-
we będzie tutaj zachowanie posłów 
Porozumienia Jarosława Gowina. 
Jeśli bowiem ponownie większość 
z nich zagłosuje z PiS, to głosowanie 
w  maju się odbędzie. Łamanie krę-
gosłupów już zapewne trwa.
nie doradzają panu, by zbojkoto-
wać te wybory?
– Sporadycznie spotkałem się z  ta-
kimi opiniami, jednak bojkot byłby 
zgodą na realizację scenariusza Jaro-
sława Kaczyńskiego. Rządzący liczą, 

rozmowa z WŁadysŁaWeM KosiniaKieM-KaMyszeM, 
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że inni kandydaci usuną się im z dro-
gi. Nie chcę niesamodzielnego pre-
zydenta na następne 5 lat. Nie życzę 
sobie lekceważenia z obowiązujące-
go w  Polsce prawa, w  tym Konsty-
tucji i  prowadzenia destrukcyjnych 
sporów z  Unią Europejską. Zrobię 
dziś wszystko, by zmienić datę wy-
borów na bezpieczny termin. Jeśli 
to się nie uda, nie wolno schodzić 
z pola walki. Polski nie stać na zmar-
nowanie kolejnych 5 lat. Dlatego 
dziś jasno deklaruję: wezmę udział 
w  wyborach prezydenckich. Polski 
nie wolno oddać walkowerem tym, 
którzy interes partyjny mają ponad 
zdrowiem, bezpieczeństwem i  po-
myślnością Polaków. Bojkot przez 
opozycję przedterminowych wy-
borów zarządzonych przez sanację 
w  1938 r. nie uchronił Polski przed 
klęską 1939 r. Jestem przeciwnikiem 
takiego podejścia w obecnych cza-
sach. Napoleon powiedział kiedyś, 
że „kapitulacja to próba ocalenia 
wszystkiego, z  wyjątkiem honoru” 
i tego się trzymam.
Ciekawi mnie, czy pański elekto-
rat pochwala taką decyzję?
– Jestem o  tym przekonany, choć-
by na podstawie licznych głosów 
na „TAK” płynących do mnie z  ca-
łego kraju. Wszyscy zdajemy sobie 
sprawę, że ze względu na pande-
mię od dwóch miesięcy nie toczy 
się normalna kampania wyborcza, 
a jedynie Andrzej Duda bryluje i jest 
na wszelkie sposoby promowany 
w mediach, które co do zasady po-
winny być rzeczywiście publiczne 
i  rzetelne. Pod moimi listami pod-
parcia podpisało się tysiące ludzi 
w całym kraju. I mimo trudnej sytu-
acji wciąż ich przybywa. Zaufali mi. 
Chcą prezydenta, nad którym nie 

stoi żaden prezes, niezależnego, 
rozwijającego dobre relacje poli-
tyczne z Europą i światem, strażnika 
dobrego prawa i Konstytucji, rzecz-
nika rozwoju polskiej gospodarki 
i inicjatora kompleksowego wzmoc-
nienia systemu ochrony zdrowia. To 
dla nich kandyduję i  dla 
tych wszystkich, któ-
rzy chcą mi zaufać. 
Kilkuprocentowe 
poparcie urosło 
panu do kilku-
nastoprocento-
wego. W  kilku 
sondażach zdy-
stansował pan 
M a ł g o r z a t ę 
Kidawę-Błoń-
ską. Jest dziś 
pan pierwszym 
k a n d y d a t e m 
drugiego wybo-
ru i  uznany za 
najpoważniejsze-
go kontrkandydata 
andrzeja dudy. 
– Najważniej-
szym i  naj-
bardziej 
miaro-
d a j -
n y m 
son-
d a -

żem są wybory. One wszakże, co 
już podkreślałem, muszą się odbyć 
w  terminie i  w  warunkach bez-
piecznych dla wszystkich głosu-
jących Polaków. Nie kontempluję 
sondaży pojawiających się w  me-
diach. Dziś i  ja i  moje środowisko 
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polityczne skupiamy się na zgłasza-
niu dobrych inicjatyw społecznych 
i  gospodarczych służących Polsce 
i  całemu społeczeństwu, które 
mocno ucierpiało z  powodu epi-
demii. To dziś jest największe nasze 
wyzwanie.
Kilka dni temu b. prezydent alek-
sander Kwaśniewski zaapelował, 
by wszyscy opozycyjni kandydaci 
w  wyborach prezydenckich sce-
dowali na pana poparcie w  kon-
frontacji z  andrzejem dudą. We-
dług Kwaśniewskiego hasłem 
mogłoby być: „na chore czasy po-
trzebny jest dobry lekarz”. „a on 
jest lekarzem i  sprawnym polity-
kiem” – powiedział o panu b. pre-
zydent.
– Schlebia mi rekomendacja tak 
doświadczonego i znaczącego po-
lityka jak Aleksander Kwaśniewski. 
Wydaje mi się jednak, że w  obec-
nej sytuacji, gdy obostrzenia nie 
pozwalają na normalną kampanię 
wyborczą udział wielu kandydatów 
opozycyjnych reprezentujących 
różne środowiska polityczne jest 
wręcz wskazany. Gdyby udało mi 
się dotrzeć do drugiej tury, w  co 
głęboko wierzę, to wówczas gre-
mialne poparcie innych kandyda-
tów byłoby pożądane. Oczywiście 
nie na zasadzie: Wszyscy przeciw 
PiS, lecz wszyscy za lepszą dla całej 
Polski prezydenturą.
Przyznał pan, że nie ma obecnie 
normalnej kampanii, czym zatem 
zajmuje się pański sztab, któremu 
przewodzi Magdalena sobkowiak?
– Powiem wprost: stał się sztabem 
pomocy Polakom. Na przykład Po-
lakom wracającym z zagranicy, tym, 
którzy stali na granicach, tym, którzy 
potrzebują, żeby zrobić im zakupy, 

przychodniom, szpitalom, koordy-
nacji działań – na przykład dezyn-
fekcji ulic. 
Pan zaś w dobie pandemii zgłosił 
gotowość powrotu do wykony-
wania zawodu lekarza. 
– Istotnie. Jeżeli tylko będzie taka 
potrzeba. Jestem do tego przygo-
towany. Ale nie przy błysku fleszy, 
tylko tak jak na Światowych Dniach 
Młodzieży, gdzie pracowałem jako 
wolontariusz.
W 2005 r. Pis spolaryzowało pol-
skie społeczeństwo poprzez po-
dział na „Polskę solidarną” i „Pol-
skę liberalną”. ta strategia i narra-
cja walnie przyczyniła się do zwy-
cięstwa w  wyborach prezydenc-
kich śp. lecha Kaczyńskiego. dziś 
ten manewr ma być powtórzony 
w formie konfrontacji Polski PlUs 
z  Polską MinUs, rzekomo nowej 
„Polski solidarnej” z „Polską libe-
ralną”. Prezydent andrzej duda 
już zapowiada: obronimy 500 
Plus, 300 Plus, 13. emeryturę, 
obniżenie wieku emerytalnego. 
Brzmi to tak, jakby chciał prze-
straszyć społeczeństwo, że inni 
kandydaci tylko czyhają, jak tu 
obalić te rozwiązania. sztab an-
drzeja dudy właśnie pana uznał 
za największe zagrożenie dla jego 
prezydentury i  można się spo-
dziewać, że choćby z racji 8-letniej 
koalicji Psl i Po, zechce przypiąć 
panu łatkę liberała. Jest pan goto-
wy na te ataki, zapewne i bezpar-
donowe?
– Andrzej Duda nie jest politycz-
nym niewiniątkiem i  taka prze-
wrotna narracja, paradoksalnie, 
może mu zaszkodzić. W kontekście 
koalicji – ja nigdy nie byłem człon-
kiem Platformy Obywatelskiej, zaś 

Andrzej Duda zaczynał swoją ka-
rierę polityczną od Unii Wolności, 
uznawanej wówczas za najbardziej 
liberalną partię w kraju. Nie czynię 
z tego powodu zarzutu, lecz warto 
przypomnieć, że jako minister pra-
cy i polityki społecznej zainicjowa-
łem i wdrożyłem szereg rozwiązań 
społecznych, które znakomicie słu-
żą polskiemu społeczeństwu. Nale-
żą do nich m.in. świadczenie w wy-
sokości 1000 zł miesięcznie dla ro-
dziców, którzy nie mogą skorzystać 
z  rocznych urlopów rodzicielskich 
potocznie zwane kosiniakowym, 
najdłuższe urlopy rodzicielskie 
w  całej Europie – aż do 52. tygo-
dnia. Urlopy rodzicielskie objęły też 
samotnych ojców, którzy wcześniej 
takiej możliwości nie posiadali, na-
wet jeśli pracowali i  płacili składki. 
Znaczącym udogodnieniem była 
wprowadzona Karta Dużej Rodziny, 
oferująca polskim rodzinom system 
zniżek i  dodatkowych uprawnień. 
Zasada „złotówka za złotówkę” da-
jącą rodzicom gwarancję, że gdy za-
czną pracować nie stracą z dnia na 
dzień świadczeń ze strony państwa. 
Zaś te rodziny, które utraciły świad-
czenia z  powodu przekroczenia 
progu dochodowego znów mogły 
je otrzymywać. Wprowadzone zo-
stały ulgi na przyzakładowe żłobki. 
Zdecydowanie poprawiła się opie-
ka nad dziećmi do lat 3 w ramach 
programu Maluch. Na wielką skalę 
i z powodzeniem realizowałem pro-
gram budowy domów seniora, by 
tworzyć im przestrzeń do rozwoju 
i  wzmacniania więzi międzypoko-
leniowej. Nie mam pretensji, że do 
moich rozwiązań rządzący dosta-
wiają słowo „plus”, np. Maluch plus. 
Ze zwykłej ludzkiej przyzwoitości 
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warto jednak pamiętać, kto tworzył 
mocne fundamenty polityki spo-
łecznej w Polsce.
nie ma więc powodów do obaw, 
że gdyby został pan prezydentem 
Polski, to programy socjalne wy-
mienione w  poprzednim pytaniu 
będą stopowane? 
– Jestem zwolennikiem poszerzania 
programów społecznych w  Polsce. 
Trzeba w tym kontekście pamiętać, 
że PSL jako jedyna formacja opozy-
cyjna poparła program 500 plus. Ze 
strony Koalicji Polskiej sukcesywnie 
zgłaszamy wartościowe propozy-
cje społeczne. O dziwo, rząd PiS nie 
bardzo kwapi się, by poprzeć nasze 
dobre rozwiązania, takie jak choćby 
Emerytura bez podatku – rewela-
cyjne wsparcie dla seniorów, którzy 
na ogół są grupą ubogą i potrzebu-
jącą systemowego wsparcia. Żeby 
wszakże polityka społeczna rozwi-
jała się, to wszystkie tryby machiny 
państwowej muszą działać bez za-
rzutu. Dotyczy do parlamentu, ale 
przede wszystkim rządu oraz pre-
zydenta. 
W jaki sposób prezydent w Polsce 
powinien kreować politykę spo-
łeczną? Poprzez inicjatywę legi-
slacyjną?
– Również, ale nie tylko. W  pol-
skim systemie politycznym ranga 
prezydenta jest znacznie mniejsza 
niż w USA, czy we Francji. Paradok-
salnie ma jednak dużo istotnych 
uprawnień, z  których skorzysta 
o ile jest niezależny, aktywny, z au-
torytetem i  osobowością. Zła dla 
kraju jest polityka wsobna, która 
z  głowy państwa czyni golema 
zamiast rozgrywającego na are-
nie międzynarodowej. W  moim 
przekonaniu, najważniejszą rolą 

prezydenta powinno być dbanie 
o jedność narodu i współpracę róż-
nych sił politycznych we wszyst-
kich sprawach dobrych dla Polski 
i polskiego społeczeństwa. Z kolei 
poprzez dobrą i  skuteczną poli-
tykę międzynarodową prezydent 
znakomicie może zadbać o polskie 
bezpieczeństwo i  rozwój polskiej 
gospodarki. Przyzwyczailiśmy się 
myśleć, że pieniądze na programy 
społeczne daje rząd lub podatki. 
To błędne myślenie. Środki finan-
sowe na funkcjonowanie państwa 
pochodzą (nie licząc zadłużenia 
w  bankach komercyjnych) z  dzia-
łalności, głównie małych i  śred-
nich polskich firm. Stąd tak wiele 
troski Koalicja Polska i ja osobiście 
poświęcamy przedsiębiorczości. 
Dlatego w naszej tarczy antykryzy-
sowej znalazły się takie rozwiąza-
nia na rzecz przedsiębiorców jak: 
Fundusz Płynności, dobrowolny 
ZUS, zwolnienie z ZUS-u, zwolnie-
nie z  PIT-u  i  z  CIT-u, szybki zwrot 
podatku VAT.
zdaje się, że nieszczęścia chodzą 
parami. nie dość, że w  wieś ude-
rzyła epidemia koronawirusa, to 
na dokładkę doszła jeszcze susza. 
do czego pan namawia rząd w tej 
sytuacji?
– Sytuacja klimatyczna jest jeszcze 
gorsza niż rok temu. Susza uderza 
w gospodarstwa rodzinne i poważ-
nie zagraża bezpieczeństwu żyw-
nościowemu Polski. W  czasie, gdy 
upada tysiące polskich firm, a nawet 
2 mln osób może zostać bez pracy 
– to wielkie zagrożenie. Rząd musi 
natychmiast uruchomić 10 mld zł 
z PROW na pomoc rolnikom, upro-
ścić procedury dot. budowy małych 
zbiorników retencji, błyskawicznie 

wypłacić odszkodowania za zeszło-
roczną suszę i zagwarantować możli-
wość zawierania ubezpieczeń. Susza 
dotknęła nas już rok temu. Rolnikom 
rząd obiecał wtedy miliard złotych 
rekompensat, wypłacono zaledwie 
200 milionów. To oburzające.
na czym polega pański „Plan dla 
Polski”? Co pan podpowiada rzą-
dowi? 
– Rząd, niestety zdaje się być bar-
dziej zajęty wyborami. Zaś jego roz-
wiązania z tarczy antykryzysowej są 
wdrażane, albo zbyt opieszale, albo 
po prostu są zdecydowanie niewy-
starczające. Dlatego Koalicja Polskiej: 
PSL i Kukiz’15 proponuje odmroże-
nie gospodarki. Im szybciej i na peł-
nych obrotach gospodarka zacznie 
funkcjonować, z tym mniejszym kry-
zysem i dramatem Polska będzie się 
borykać. W pierwszej kolejności po-
trzebne jest zachowanie sprawności 
służby zdrowia i wynagrodzenia dla 
jej pracowników. Oni są na pierw-
szym froncie walki z koronawirusem 
i najcenniejszym zasobem w czasie 
epidemii. Po drugie muszą być za-
chowane precyzyjne reguły izolacji 
punktowej. Po trzecie, należy przy-
wrócić opiekę nad dziećmi w  pla-
cówkach wychowawczych, dzięki 
temu rodzice będą mogli wrócić do 
pracy. Spełnienie tych elementów 
pozwoli na powrót do pracy osób 
zdrowych i odmrożenie gospodarki. 
Powinna zostać także przywróco-
na działalność galerii handlowych, 
oczywiście na razie z  ograniczenia-
mi zapewniającymi bezpieczeń-
stwo – np. ograniczona liczba osób 
na określonej powierzchni galerii, 
jedno wejście i  wyjście, monitoring 
osób znajdujących się w środku.

rozmawiał: robert Matejuk
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KosiniaK: chcę być prezydentem 
wszystKich polaKów

Jarosław Kalinowski: Władysław 
Kosiniak-Kamysz jest nadzieJĄ 
dla PolsKi
Od prezydenta oczekuje się jednak 
także innych atutów – takich jak 
SAMODZIELNOŚĆ, determinacja, 
KULTURA OSOBISTA, umiejętność 
prowadzenia dialogu i  ZDOLNOŚCI 

DO  KOMPROMISU, opanowanie 
sztuki dyplomacji CZY SZACUNEK 
DO  DRUGIEGO CZŁOWIEKA, choć-
by różnił się od nas we wszystkim. 
W przeciwieństwie do urzędującego 
prezydenta, Władysław Kosiniak- 
-Kamysz posiada te atuty. Jest poli-
tykiem samodzielnym, który pozy-
cję lidera wypracował swoją cięż-
ką pracą i  determinacją. Nie został 
wyjęty z tylnego szeregu, bo akurat 
prezes partii miał taki kaprys. Włady-
sław Kosiniak-Kamysz to gwarancja 
prezydentury GODNEJ, MĄDREJ, 
ROZWAŻNEJ, w której na pierwszym 

miejscu będzie dobro OBYWATELA, 
a nie INTERES matki-partii. Widzicie 
zresztą, jak wiele środowisk popiera 
Władysława. Władysław Kosiniak-
-Kamysz – lekarz – to on przywraca 
nadzieję na kompleksową reformę 
służby zdrowia. Władysław Kosiniak- 
-Kamysz – doświadczony w  bojach 
społecznik – to nadzieja na  mądrą 
politykę społeczną, poprawiającą 
codzienny byt wszystkich grup spo-
łecznych i  zawodowych Polaków. 
Kosiniak jako lider partii, dla której 
los rolnika od zawsze jest ważny – 
której korzenie są na wsi – jest tego 
gwarantem. I wreszcie – Władysław 
Kosiniak-Kamysz – mądry patriota 
– to gwarancja rozsądnej polityki 
międzynarodowej opartej na zasa-
dach partnerstwa i  wspólnego po-
dejmowania globalnych wyzwań 
przyszłości w relacjach europejskich 
i  euroatlantyckich. Władysław Kosi-
niak-Kamysz – prezydent to zapora 
przed grożącym Polsce autorytary-
zmem. Władysław jest gwarantem 
tego, że Polska pozostanie człon-
kiem Unii Europejskiej i  wyjdzie 
wreszcie z  kąta, w  którym znaleźli-
śmy się przez destrukcyjną politykę 
partii rządzącej. 

W Jasionce koło rzeszowa odbyła się konwencja wyborcza kandydata Psl na prezydenta  
Władysława Kosiniaka-Kamysza, inaugurująca jego kampanię prezydencką. Żadna z dotych-
czasowych konwencji prezydenckich ludowców z ostatnich trzydziestu lat nie skupiła tak wie-
lu uczestników (ok. cztery tysiące osób) i nie epatowała taką energią i entuzjazmem. 

dodatek wyborczy
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Paweł Kukiz: Kosiniak jest jedy-
nym gwarantem realizacji praw 
obywatelskich w Polsce
Jest jedynym gwarantem realiza-
cji praw obywatelskich w  Polsce. 
Zobaczyłem w  nim dobrego czło-
wieka, zobaczyłem w  nim ideow-
ca. Święcie wierzę w to, że wygrasz 
wybory, że zmienimy ordynację wy-
borczą, że wprowadzimy referenda, 
że spowodujemy zakończenie woj-
ny polsko-polskie i zbudujemy pań-
stwo prawdziwie obywatelskie. 

Paulina Kosiniak-Kamysz:  
Władek jest prawdziwym, 
mocnym mężczyzną

To wy, kochani, dajecie mu siłę, 
wiarę i nadzieję. To wy, Polacy, ob-
darzacie go olbrzymim zaufaniem, 
którego on nigdy, naprawdę ni-
gdy nie zawiedzie. Jest troskliwy, 
opiekuńczy, serdeczny, rodzinny. 
Fantastyczny ojciec, cudowny mąż, 
prawdziwy mój przyjaciel, ale też 
zdecydowany i  stanowczy, on po-
trafi powiedzieć nie, kiedy dzieje się 
krzywda, potrafi powiedzieć dość, 
kiedy prawdę próbuje zastąpić się 
kłamstwem, to on potrafi powie-
dzieć stop, kiedy łamane są prawo 
i konstytucja. Władek jest prawdzi-
wym, mocnym mężczyzną. Ale i on 
czasem potrzebuje wsparcia silnej 
kobiety. Jestem gotowa pomóc. Nie 
jestem i nigdy nie będę żoną, która 
milczy, nie ma swojego zdania.

Władysław Kosiniak-Kamysz: 
Będę prezydentem aktywnym, 
który będzie dbał o wszystkich 
obywateli

Dziś w  Polsce nie ma ważniejszej 
sprawy niż zdrowie Polaków. I mó-
wię to w szczególnym momencie, 
kiedy martwimy się o  to bezpie-
czeństwo, kiedy całą Europę i świat 
zalewa nowy wirus.

Jeżeli rząd nie będzie wywią-
zywał się ze swoich obowiązków, 
rolą prezydenta jest bycie aktyw-
nym, składanie projektów ustaw 
i  propozycji rozwiązań.  Będę pre-
zydentem aktywnym, który bę-
dzie dbał o  wszystkich obywateli, 
niezależnie od ich wieku, miejsca 
pochodzenia, statusu materialne-
go, poglądów, światopoglądu. To 
jest wpisane w tę funkcję. Ten, kto 
tego nie rozumie, nie powinien zo-
stać prezydentem. Będę prezyden-
tem aktywnym także dlatego, że 
nie mam nad sobą żadnego pre-
zesa, ani przewodniczącego. Chcę 
być prezydentem Rzeczpospolitej 
Polskiej, chce być prezydentem 
wszystkich Polaków

Materiał KoMitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta rzeczyPosPolitej PolsKiej WładysłaWa KosiniaKa-KaMysza.
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Materiał KoMitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta rzeczyPosPolitej PolsKiej WładysłaWa KosiniaKa-KaMysza.

debata o lepszej polsce

PolityKa zaGraniCzna 
i BezPieCzeństWo
Kluczowe wnioski:
	Polska polityka zagraniczna 

musi opierać się o  współpracę 
z  USA i  NATO, z  Niemcami jako 
głównym państwem UE, z Wiel-
ką Brytanią z którą mamy wspól-
ne interesy i  traktat bilateralny, 
a  także z  Izraelem, bez które-
go nie ma dobrych stosunków 
z USA;

	Trzeba nawiązać dobre relacje 
tak polityczne jak i  handlowe 
z  największa demokracją na 
świecie, czyli z Indiami;

	Istnieje pilna potrzeba odbudo-
wania dyplomacji obywatelskiej;

	Polska powinna budować też 
swoją pozycję w Unii Europejskiej, 
m.in. w  Europie Środkowej. Siła 
naszego kraju wobec potęg takich 
jak USA, czy Chiny będzie istotna, 
gdy będziemy występowali wspól-
nie w ramach Unii Europejskiej.

PraWorzĄdnoŚć 
i sPoŁeCzeństWo 
oByWatelsKie
Kluczowe wnioski:
	80  proc. społeczeństwa domaga się 

reformy wymiaru sprawiedliwości;

	Zgodnie z  zasadą legalizmu, 
KRS i  prezydent muszą działać 
w sposób legalny;

	Sądy pokoju będą sprzyjały ak-
tywizacji społeczeństwa;

	Zlikwidowanie progu fre-
kwencyjnego przy referen-
dum będzie sprzyjało wyso-
kiej frekwencji, edukowaniu 
ludzi, przekonaniu ich,  że 
mogą i  mają wpływ, żeby coś 
zmienić. 

22 lutego br. na stadionie narodowym w Warszawie odbyła się debata z udziałem aż trzydzie-
stu pięciu ekspertów i publiczności, podczas której rozmawiano o programie kandydata Psl 
na prezydenta Władysława Kosiniaka-Kamysza. W ciągu całego dnia miało miejsce sześć paneli 
tematycznych. tak poważnej i kompleksowej debaty o kondycji Polski, przyszłości i propozycji 
rozwiązań najważniejszych problemów nie zorganizował żaden z kandydatów konkurujących 
z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w kampanii prezydenckiej. Prezentujemy kluczowe 
wnioski.  

dodatek wyborczy
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reCePty na naPraWę 
sŁUŻBy zdroWia
Kluczowe wnioski:
	Polski system ochrony zdrowia 

cierpi na brak pieniędzy i on jest 
praprzyczyną innych dolegliwo-
ści;

	Nie może być regionalnej dys-
proporcji w  dostępie do służby 
zdrowia;

	Trzeba promować zawody me-
dyczne, w  tym zawód pielę-
gniarki;

	Programy profilaktyczne mu-
szą być dopasowane do po-
trzeb miejscowej ludności;

	Medycyna rodzinna może być 
lekiem na brak odpowiedniej 
profilaktyki. Brakuje jednak le-
karzy rodzinnych. Należy przy-
wracać etos lekarza z  szeroki-
mi specjalizacjami.

rolniCtWo 
i oBszary WieJsKie
Kluczowe wnioski:
	Filarem rozwoju rolnictwa i  ob-

szarów wiejskich jest kapitał 
ludzki i więzi;

	Trzy ważne rzeczy, które będą 
determinowały nasze życie 
w  kolejnych dziesięcioleciach,  

 
to zdrowa żywność, dostęp  
do wody i energii;

	Polska potrzebuje małej rozpro-
szonej retencji oraz przywróce-
nia próchniczości gleb;

	Na terenach wiejskich trzeba 
odbudować wspólnotę, przy-
wrócić funkcje lidera wiejskiego 
i  zmobilizować rolników, by za-
częli działać wspólnie;

	W Europie i w Polsce należy dzia-
łać na rzecz wzmocnienia rolni-
ków w łańcuchu żywnościowym.

 
GosPodarKa 
i PrzedsięBiorCzoŚć
Kluczowe wnioski:
	Jednym z  największych proble-

mów dla przedsiębiorców jest 
ciągła zmiana przepisów oraz  
kwestie z  interpretacją, która nie 
stoi z reguły po stronie przedsię-
biorców;

	Przedsiębiorcom potrzebne są  
 

poręczenia kredytowe, stabili-
zacja polityki fiskalnej, stabili-
zacja i  obniżenie składek ZUS. 
A przedsiębiorcom rolnikom po-
trzebne jest wsparcie, że będzie 
się dawało szanse sprzedaży 
bezpośredniej;

	Partnerstwo publiczno-prywat-
ne, to ogromna szansa rozwoju 
Polski;

	Potrzebny jest w  Polsce po-
wszechny samorząd gospodar-
czy na wzór niemiecki, austriac-
ki, francuski.

PolsKa PrzyszŁoŚCi 
a eKoloGia
Kluczowe wnioski:
	Zmiany klimatyczne są faktem;
	Społeczeństwo polskie jest spo-

łeczeństwem proekologicznym;
	Polski nie stać na brak transfor-

macji energetycznej. To jest ko-
nieczność;

	W 2030 r. 50% energii powinno 
pochodzić z  OZE. To ambitny 
plan, ale konieczny;

	W  zakresie energetyki Koalicja 
Polska stawia na energetyka 
zdywersyfikowaną,  prosumenc-
ką, możliwość indywidualnej 
produkcji i dzielenia się energią.

Materiał KoMitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta rzeczyPosPolitej PolsKiej WładysłaWa KosiniaKa-KaMysza.
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nadzieja dla polsKi
Polacy w wyborach prezydenckich zdecydują jak będzie wyglądała Rzeczpospolita w najbliższych latach. 

Jako kandydat na Prezydenta chcę Polakom przywrócić nadzieję na zakończenie przedłużającego się konfliktu 
i jałowego sporu. Chcę dać nadzieję przyszłym pokoleniom Polaków, że sprawiedliwsza i bardziej przyjazna Polska 
jest możliwa. Wierzę, że wspólnie możemy  zbudować Polskę przyszłości, opartą na dialogu i tolerancji, gdzie każdy 
będzie czuł się dobrze. Mam w sobie głębokie przekonanie, że pomimo różnic, które nas dzielą, zawsze jesteśmy 
w stanie osiągnąć porozumienie w najważniejszej sprawie, która  wszystkich  powinna łączyć – tą sprawą jest Polska.  

Kandyduję na Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, bo jestem przekonany, że dziś potrzebny jest aktywny 
Prezydent, jednoczący wszystkich Polaków, który jest prawdziwą głową państwa, a nie wykonawcą poleceń płyną-
cych z tej czy innej partii.

Kandyduję, bo wiem, iż Polsce potrzebny jest Prezydent, który będzie słuchał swoich rodaków i nie będzie wsty-
dził się swoich decyzji podpisując pod osłoną nocy  ustaw czy przyjmując ślubowania od sędziów z partyjnej nomi-
nacji. Deklaruję, że z  Pałacu Prezydenckiego uczynię centrum dialogu i porozumienia, z którego będą wychodziły 
mądre projekty ustaw, poprawiające życie obywateli. 

Przedstawiam mój program wyborczy – „Nadzieja dla Polski”. Proszę Was o wsparcie, bo zbyt wiele jest do strace-
nia, by pozwolić sobie na dalsze marnowanie czasu w tej wyniszczającej, wewnętrznej wojnie. Razem mamy dużo 
do zrobienia, aby Polska znów była wzorem do naśladowania dla innych, a nadzieja na lepszą przyszłość zawitała 
do wszystkich polskich domów. 

Władysław Kosiniak-Kamysz

Uwaga: cały program i jego rozwinięcie znajduje się pod adresem: http://kosiniakkamysz.pl/program

i. Prezydent Ponad PodziaŁaMi
•	 Ministrowie w Kancelarii ze wszystkich partii 

parlamentarnych
•	 Filie Kancelarii w 49 byłych miast wojewódzkich
•	 Polska Fundacja zdrowia pod patronatem 

Pierwszej damy
•	 Prezydencki Minister ds. Polonii
•	 Prezydenckie Konsylium ds. reformy służby 

zdrowia
•	 rada dialogu obywatelskiego
•	 rada dialogu społecznego – nowe otwarcie
•	 ogólnopolska rada seniorów przy  

Prezydencie rP

Materiał KoMitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta rzeczyPosPolitej PolsKiej WładysłaWa KosiniaKa-KaMysza.
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ii. BezPieCzna PolsKa
•	 Bezpieczeństwo w sojuszach militarnych
•	 Finansowanie armii
•	 zwiększenie zdolności bojowych polskiej armii
•	 Polski Przemysł zbrojeniowy
•	 Modernizacja techniczna sił zbrojnych
•	 Wojska obrony terytorialnej
•	 odpolitycznienie armii
•	 Wojskowa służba zdrowia

iii. odPoWiedzialna PolityKa zaGraniCzna
•	 silna Polska w silnej Unii europejskiej
•	 Grupa „Północ-Południe”
•	 zabezpieczenie polskich interesów w Wielkiej 

Brytanii
•	 Polityka Wschodnia
•	 Wspólne cele strategiczne
•	 Promocja Polski na świecie
•	 Polska w globalnym wyścigu
•	 dyplomacja gospodarcza

iV. reForMa sŁUŻBy zdroWia
•	 zwiększenie wydatków do 6,8% PKB
•	 Podniesienie wynagrodzeń pracowników ochrony 

zdrowia
•	 zwiększenie liczby personelu medycznego
•	 najnowocześniejsze metody leczenia
•	 Profilaktyka chorób cywilizacyjnych
•	 darmowe leki, szczepienia i stomatologia  

dla dzieci
•	 leczenie niepłodności

Materiał KoMitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta rzeczyPosPolitej PolsKiej WładysłaWa KosiniaKa-KaMysza.
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V. zielona PolsKa
•	 0% Vat na zdrową żywność
•	 zielona energia
•	 Morskie farmy wiatrowe
•	 równe szanse dla polskich rolników
•	 Program Małej retencji
•	 zablokowanie umowy Ue-Mercosur
•	 Fundusz Wzajemnej Pomocy w stabilizacji  

dochodów rolniczych

Vi. ŁĄCzyMy PoKolenia
•	 Podniesienie kwoty wolnej od podatku
•	 Program „Własny Kąt”
•	 rozwinięcie programu 500+
•	 1000 zł dla dzieci i 500 zł dla dorosłych  

niepełnosprawnych bez progu dochodowego
•	 emerytura bez podatku
•	 Praca emeryta bez podatku
•	 emerytury stażowe
•	 ogólnopolska Karta seniora
•	 emerytura rolnicza

Vii. sPraWne, niezaWisŁe sĄdy 
i sPoŁeCzeństWo oByWatelsKie
•	 Pakiet ustaw likwidujący chaos w wymiarze  

sprawiedliwości
•	 sprawne sądy
•	 Mieszany system wyborczy
•	 dzień referendalny
•	 Głosowanie przez internet
•	 Powszechne wybory: rzecznika Praw  

obywatelskich, Prokuratora Generalnego,  
Krajowej rady sądownictwa.

•	 senat izbą samorządową

Materiał KoMitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta rzeczyPosPolitej PolsKiej WładysłaWa KosiniaKa-KaMysza.
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Viii. silne saMorzĄdy i niezaleŻne 
orGanizaCJe PozarzĄdoWe
•	 nowa ustawa o dochodach samorządów
•	 Ustawa Metropolitalna
•	 odliczenia Vat dla samorządów realizujących 

inwestycje
•	 obniżka Vat na sprzęt pożarniczy
•	 stabilne finansowanie dla organizacji  

pozarządowych
•	 Wsparcie organizacji pozarządowych na terenach 

wiejskich
•	 Wzmocnienie roli sołtysów i rad sołeckich
•	 reymontówki w każdej wsi

iX. doBra edUKaCJa 
– lePszy start
•	 Pełna subwencja oświatowa
•	 Płace i odbudowanie prestiżu 

zawodu nauczyciela
•	 Prezydencki Fundusz stypendialny
•	 ograniczenie liczebności klas i posiłek  

dla każdego ucznia
•	 angielski od pierwszej klasy i nowe przedmioty 

nauczania

X. liKWidaCJa Barier dla 
PolsKiCH PrzedsięBiorCÓW
•	 Powszechny samorząd Gospodarczy
•	 dobrowolny zUs dla przedsiębiorcy
•	 ograniczenie biurokracji
•	 zmiany w prawie dotyczącym działalności  

gospodarczej
•	 50 000 zł dotacji na start

Materiał KoMitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta rzeczyPosPolitej PolsKiej WładysłaWa KosiniaKa-KaMysza.
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