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Szanowni Państwo, 

 

Treści zaprezentowane poniżej są tylko i wyłącznie propozycją – 

bazą – do szeroko zakrojonej debaty obywatelskiej. Wszystkich 

zainteresowanych zapraszamy i gorąco zachęcamy do wspólnej 

dyskusji w naszych mediach społecznościowych. 

Dziękuję moim koleżankom i kolegom z partii za profesjonalną 

pomoc merytoryczną w tworzeniu tego programu. Bez Waszego 

wsparcia nie byłoby tego wszystkiego. 

Życzę miłej lektury. 

Z wyrazami szacunku, 

 

Piotr Chmielowski 

Przewodniczący partii  

Nowa Demokracja TAK 
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XI. WYBRANE SPRAWY OBYWATELSKIE 

 

Zatrudnienie 

Każda osoba zatrudniona w Polsce ma przywilej i obowiązek 

uczestniczenia w Kapitale Narodowym, chyba, że deklaracja wynikająca z wieku 

obywatela wyklucza tę możliwość. Każda osoba pracująca w Polsce, w tym 

również przedstawiciele zawodów dziś nie objętych obowiązkiem ZUS – służby 

mundurowe, sędziowie, rolnicy i inni – staną się automatycznie uczestnikami KN. 

Dotyczy to również cudzoziemców świadczących legalną pracę na terenie RP lub 

dla polskiego pracodawcy. Decydująca jest rezydencja podatkowa pracownika. 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą wpłacają składki za siebie, 

osobom zatrudnionym na umowę o pracę – wpłaca pracodawca. Nawet gdy mamy 

do czynienia z umową popularnie zwaną „śmieciową”, to strony ustalają,  

kto wpłaca składkę na KN, która jest obowiązkowa dla każdego stosunku pracy. 

Jedynym odstępstwem od wysokości składki równej dla wszystkich są tzw. 

zawody niebezpieczne lub specjalne. Czyli, takie zawody, gdzie wiek emerytalny 

lub stan spoczynku osiąga się w niższym wieku. Np. górnicy, służby mundurowe, 

nauczyciele. Tam składka pracodawcy (należy zwrócić uwagę, że te zawody nie 
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będą mogły być wykonywane w ramach indywidualnej działalności 

gospodarczej) będzie wyższa, co umożliwi wcześniejsze przejście na emeryturę, 

lub zostanie zaliczone z nadwyżką na poczet świadczeń emerytalnych na 

zasadach ogólnych. 

W przypadku, gdy zakres i charakter świadczonej pracy będzie zahaczał  

o dwie lub więcej kategorii uprzywilejowanych, wybiera się tylko jedną – 

najkorzystniejszą z punktu widzenia osoby zatrudnionej. 

 

Zostaną zlikwidowane wszystkie ustawowe przywileje środowiskowe, np. 

Karta Nauczyciela. W to miejsce wprowadzi się odpowiedni mnożnik udziału 

KN. 

Dzisiaj nauczyciel ma zagwarantowane w Karcie Nauczyciela osiągnięcie 

wieku emerytalnego po przepracowaniu 25 lat w zawodzie. W Kapitale 

Narodowym nie będzie Karty Nauczyciela, ale miesięczna składka 

wpłacana na KN będzie mnożona np. x1,5, ze względu na obywatelski i 

prospołeczny charakter świadczonej pracy. A nauczyciel osiągnie status 

urzędnika państwowego. I mnożnik ten będzie działał przez cały czas 

świadczenia pracy jako nauczyciela. Jeżeli osoba zdecyduje np. po 10 

latach, że rezygnuje z pracy jako nauczyciel, dotychczasowe składki 

naliczone i wpłacone na rzecz KN (z mnożnikiem) zostają – zmiana na zasady 

ogólne. 

Natomiast sekretarka w Urzędzie Miasta – ma również status urzędnika 

państwowego, ale charakter jej pracy i jej obywatelski wydźwięk jest inny niż 

nauczyciela. Mnożnik udziału x1,2, emerytura na zasadach ogólnych. 

Żołnierz zawodowy – zawód niebezpieczny – o wysokim znaczeniu 

strategicznym z punktu widzenia państwa i wysokim prawdopodobieństwem 

śmierci. Mnożnik x 2,0. Świadczenie emerytalne po 15-25 latach służby. 

Wykładowca na wyższej uczelni wojskowej – kumulacja dwóch zawodów – 

nauczyciel akademicki i żołnierz – wybór mnożnika tylko z jednej kategorii. 
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Kobiety na urlopach macierzyńskich – składkę kapitałową wpłaca państwo 

na zasadach ogólnych przez cały okres trwania urlopu macierzyńskiego. 

Bezrobotni – składkę kapitałową wpłaca państwo na zasadach ogólnych 

przez okres 6 miesięcy od utraty zatrudnienia. Jeżeli po tym czasie osoba nie 

podejmie pracy, wpłata składek jest zawieszana do odwołania. 

Wartość udziałów w Kapitale Narodowym jest nabyta dożywotnio i nie 

podlega jakimkolwiek egzekucjom. 

 

Emerytura 

 

Zakładając, że wszyscy płatnicy będą mogli przejść na emeryturę, czyli 

będą po ukończeniu 60 roku życia (dla kobiet) lub osiągną 40 lat składkowych, 

dla mężczyzn odpowiednio 65 lat lub 45 lat składkowych, widać, że obywatele 

będą mieli różne wysokości wpłat w Kapitale Narodowym. Będzie to wynikało 

częściowo z charakteru świadczonej pracy (i mnożnika składki). 

Deklaratywne przejście na emeryturę oznacza uruchomienie wypłaty 

świadczeń z uzbieranego kapitału osobistego w ramach KN.  

Podjęcie jakiejkolwiek pracy lub służby publicznej lub państwowej (służby 

mundurowe, poseł na Sejm, senator) będzie automatycznie zawieszało wypłatę 

Zawodowy żołnierz po odsłużeniu 25 lat, z mnożnikiem składki x2, 

sumarycznie będzie miał taki sam KN jak mężczyzna po 50 latach okresu 

składkowego z mnożnikiem x1. I będzie mógł wybrać, czy idzie na 

emeryturę, czy kontynuuje pracę zawodową w jakimkolwiek zawodzie 

(teoretycznie będzie mieć ok 45 – 50 lat). 
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świadczeń emerytalnych na czas świadczonej pracy. Nie może być tak, że 

pracujący emeryt dostaje pensję i emeryturę. Za świadczoną pracę emeryta będą 

opłacane składki na KN. 

Teoretycznie deklaracja o przejściu na emeryturę będzie mogła nastąpić  

w każdym momencie, jednak musi być potwierdzona analizą przewidywanej 

długości życia na poziomie samowystarczalności finansowej (np. minimalna 

emerytura krajowa). W przypadku pozytywnej oceny – proszę bardzo. 

Aby w pełni zrozumieć zasady emerytur Kapitału Narodowego, należy 

sobie uświadomić, że jest to propozycja ze strony państwa na systemowe 

rozwiązanie rynku pracy i świadczeń emerytalnych, gwarantowanych przez 

państwo. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby obywatele korzystali z dodatkowych 

narzędzi finansowych na rzecz budowania prywatnego kapitału emerytalnego. 

Cała idea systemu emerytalnego KN opiera się na powszechności oskładkowania. 

Różnica względem ZUS polega na tym, że tutaj obywatel będzie fizycznie 

nabywał części polskiej gospodarki. Ma to dać obustronny efekt – z jednej strony 

troskę państwa o wartość wpłaconych i naliczonych środków (poprzez 

odpowiedzialnie prowadzoną działalność gospodarczą podmiotów wchodzących 

w skład KN), a z drugiej strony – przez troskę obywateli o elementy majątku 

Kapitału Narodowego. Gwarancja prawidłowego funkcjonowania krajowej 

gospodarki i element patriotyczny. 

Osoby, które z jakichś powodów nie będą automatycznie objęte KN (trwale 

bezrobotni; z racji wieku; inne) będą miały prawo uiszczania dobrowolnych 

składek w wymiarze podstawowym. Dla obywateli, którzy wybiorą tę opcję 

finansową, będzie to bezpieczna forma długoterminowej inwestycji kapitałowej 

(relokacji oszczędności). 
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Należy również zauważyć, że oprócz szczegółowo wymienionych 

mnożników dla zawodów niebezpiecznych i specjalnych (w odpowiednich 

zapisach prawnych) pozostałe branże i grupy zawodowe będą mogły negocjować 

stawki mnożników w ramach konsultacji swoich zawodowych reprezentacji 

(samoorganizacja zawodowa) z przedstawicielami branżowych pracodawców  

i rządu. W założeniach KN, nie wyklucza się braku elastyczności mnożników 

składkowych w przedziale czasu. 

 

Planowanie rodziny 

 

Od wielu lat gorącym tematem jest kwestia aborcji. Nowa Demokracja 

TAK proponuje następujące rozwiązanie tej sprawy: zabieg aborcji jest 

dozwolony do 12 tygodnia ciąży na wniosek kobiety z dowolnych powodów, na 

deklarację. Zabieg nie może być wykonany szybciej niż 48 godzin po pierwszej 

deklaracji. I pacjentka ma mieć zapewniony bezpłatny dostęp do porady 

psychologicznej w tym okresie, na życzenie. Zabieg jest bezpłatny. 

Jeżeli w wyniku badań prenatalnych okaże się, że konieczna lub zalecana 

jest aborcja z powodu wad wrodzonych lub zagrożenia życia, decyzja pozostaje 

w gestii pacjentki i lekarza prowadzącego. 

Krajowy reprezentant zrzeszenia hutników w Polsce zgłasza potrzebę 

renegocjacji mnożnika, ze względu na trudny i niebezpieczny charakter 

pracy w hutnictwie. Następuje spotkanie przedstawiciela z właściwym 

ministrem. Ponieważ jest duże zapotrzebowanie na stal ze względu na 

prowadzone prace inwestycyjne w ramach KN, strony ustalają, ze mnożnik 

składki zwiększy się o 0,2 w okresie następujących 5 lat składkowych dla tej 

grupy zawodowej.  



www.nowademokracja.org 

 

 
Wpis do Rejestru Partii Politycznych EWP 341  

Nr. konta: MBS 67 84360003 0000 0026 8255 0001 
NIP: 1182110076 

REGON: 362176201 

Te dwa prawa kobiety do decydowania o ciele i życiu – własnym i płodu - 

zostaną wprowadzone ustawowo jako Kompromis Aborcyjny. Publiczne 

nawoływanie do zmiany tego Kompromisu będzie zabronione i ścigane z urzędu. 

Organizacje Pro Life będą mogły prowadzić swoją działalność w zakresie 

publicznej debaty i konsultacji obywatelskich bez możliwości ingerencji prawnej 

w ustanowiony Kompromis. 

 

In vitro 

 

Polskie rodziny, na bazie związku małżeńskiego, mogą skorzystać  

z procedury in vitro w sytuacji, gdy zostanie stwierdzona bezpłodność któregoś  

z małżonków. Zasady dostępności do procedury finansowanej przez państwo 

zostaną opisane w osobnej ustawie. Ustawa będzie określała wiek, ilość prób, jak 

również zasady obchodzenia się z zarodkami. 

 

Związki partnerskie 

 

Związek partnerski mogą zawrzeć dwie osoby, będące dorosłymi 

obywatelami RP. Związek partnerski regulować będzie wszystkie relacje 

partnerskie wynikające z kodeksu cywilnego, w tym wspólnotę majątkową, 

dziedziczenie, prawo do informacji o zdrowiu partnera, inne. Osoba wstępująca 

w związek partnerski nie może być w innym związku partnerskim bądź  

w małżeństwie. 



www.nowademokracja.org 

 

 
Wpis do Rejestru Partii Politycznych EWP 341  

Nr. konta: MBS 67 84360003 0000 0026 8255 0001 
NIP: 1182110076 

REGON: 362176201 

Związek partnerski będzie zawierany w Urzędzie Stanu Cywilnego z aktem 

potwierdzającym zawarcie tegoż. Związki partnerskie będą mogły być 

celebrowane ceremonią zaślubin zgodnie z zasadami związku wyznaniowego. 

Związek partnerski, w świetle przepisów adopcyjnych, nie będzie rodziną 

i nie będzie miał prawa do adopcji dzieci oraz prowadzenia rodzinnych domów 

dziecka, lub występowania jako rodzina zastępcza.  

Jeżeli w momencie zawarcia związku partnerskiego, partner (lub oboje 

partnerów) będą posiadali prawa rodzicielskie lub opiekuńcze do nieletnich 

dzieci, współpartnerowi będzie przysługiwać prawo do przysposobienia dzieci 

swojego partnera.  

 

Rodzina na Swoim 

 

Program „Rodzina na swoim” jest częścią programu budowy Kapitału 

Narodowego głoszonego przez Nową Demokrację TAK. Program ten jest zgodny 

z konstytucją i nie wymaga specjalnych uregulowań prawnych poza trybem 

ustawowym. 

Odkąd sięgamy pamięcią, sytuacja młodych rodzin zawsze była trudna. 

Okres przejścia „na swoje” zawsze stwarzał kłopoty wynikające z faktu, że  

z reguły usamodzielnienie następuje, gdy młodzi podejmują pierwszą pracę, nie 

posiadają zasobów materialnych i doświadczenia życiowego, a pojawienie się 

potomstwa dodatkowo potęguje te niedogodności. Efekt tych zjawisk widoczny 

jest we wszystkich krajach rozwiniętych, a także w krajach o szybkim tempie 

rozwoju. 
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Aby zminimalizować skutki starzenia się społeczeństwa, proponujemy 

następujące rozwiązanie:  

Każda nowa rodzina, tzn. związek dwojga ludzi na bazie związku 

małżeńskiego, może bezwarunkowo otrzymać kredyt na zakup mieszkania bądź 

domu w wysokości 150000 PLN. Środki te nie będą opodatkowane a pożyczka 

nie będzie oprocentowana. Kwota ta będzie wypłacana na wniosek 

zainteresowanych przy zakupie własnej nieruchomości lub przekazywana jako 

refundacja części kosztów po wybudowaniu domu.  

Spłata kredytu rozpocznie się po okresie 3 lat od otrzymania i zostanie 

rozłożona na 100 rat płatnych przez okres 8 lat i 4 miesięcy. Gdy w tym okresie 

pojawi się pierwsze dziecko w rodzinie spłata zostanie odroczona o kolejne trzy 

lata.  

Gdy rodzina w tym okresie doczeka się  drugiego dziecka spłata zostanie 

odroczona o kolejne 3 lata i dodatkowo zostanie umorzone 2/3 kredytu tz. 100000 

PLN.  

Gdy w okresie 9 lat od wzięcia kredytu rodzina doczeka się 3 potomków 

bądź więcej, kredyt zostanie całkowicie umorzony.  

Program ten obejmuje również rodziny, które przysposobią dzieci. Jednak 

w tym przypadku umorzenie nastąpi po uzyskaniu pełnoletności przez dzieci. 

W przypadku gdy następuje rozpad rodziny poprzez rozwód bądź separację 

to spłata następuje przez obu małżonków po równo w kwotach należnych do 

zwrotu. Brak spłat będzie traktowany jako dług skarbowy. 

Każdy dorosły obywatel może tylko raz w życiu skorzystać z tego 

programu. 

Warunki, które musi spełniać rodzina, aby skorzystać z programu: 



www.nowademokracja.org 

 

 
Wpis do Rejestru Partii Politycznych EWP 341  

Nr. konta: MBS 67 84360003 0000 0026 8255 0001 
NIP: 1182110076 

REGON: 362176201 

• wiek małżonków: 18- 40 lat, 

• rozliczanie podatku dochodowego w RP przez obu małżonków w trakcie 

korzystania z programu, 

• rezydencja podatkowa przynależna do gminy – meldunek. 

 

Auto na swoim 

 

Program „Auto na Swoim”,  w swoich założeniach zbieżny z programem 

„Rodzina na Swoim”. Kwota dofinansowania nowego pojazdu – 60 000 PLN. 

Spłata według takich samych zasad jak wyżej. 

 

Media publiczne 

 

Rzeczywistość ostatnich 6 lat sprawowania władzy przez zjednoczoną 

prawicę pokazała, jak łatwo i skutecznie można przerobić media publiczne na 

„reżimowe”. I jak łatwo jest manipulować opinią publiczną za pomocą 

subiektywnej narracji z wykorzystaniem środków masowego przekazu. 

Nowa Demokracja TAK proponuje, w zakresie funkcjonowania mediów 

publicznych, następujące rozwiązania. 

• Likwidacja abonamentu.  

Ponad połowa obywateli zobowiązana do opłacania abonamentu, uchyla się 

od tego ustawowego obowiązku. Nie będziemy wnikać, gdzie jest błąd  

w systemie. Nie będziemy wymyślać kar i grozić konsekwencjami. Postulujemy 
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likwidację abonamentu i przeniesienie finansowania realizacji misji publicznej 

mediów do budżetu państwa.  

• Realizacja polityki informacyjnej rządu. 

Do dyspozycji rządu – nie partii, nie Sejmu, nie Senatu czy Prezydenta – ale 

rządu, jeden kanał w ogólnopolskiej telewizji, jeden kanał w ogólnopolskim radiu, 

jedna gazeta codzienna i jeden tygodnik. Te media nie mają być propagandową 

„szczekaczką” – ale, właściwie i rzetelnie zarządzane, mają realizować politykę 

informacyjną i konsultacyjną rządu. To tu mają być omawiane i publicznie 

opiniowane projekty rządowych programów, to na łamach tej prasy ma być 

przedstawiany kalendarz działań i pracy rządu, prowadzona obywatelska 

dyskusja nad projektami.  

Ich misja – oprócz informacyjnej – to edukacja obywatelska i wizytówka dla 

międzynarodowych środowisk. 

Tego typu zaszeregowanie mediów uniezależnia polskie media od wpływów 

programowych i finansowych podmiotów zagranicznych. 

• Misja publiczna mediów. 

Według zapisów ustawy o radiofonii i telewizji - publiczna radiofonia  

i telewizja realizuje misję publiczną, oferując (…) zróżnicowane programy i inne 

usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, 

cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz 

innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu. 

Uważamy, że realizacja tej misji publicznej nie musi się odbywać tylko  

i wyłącznie przez publiczne Polskie Radio lub Telewizję Publiczną. Proponujemy 

włączyć wszystkie podmioty posiadające ogólnokrajową koncesję na 
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rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych do wypełniania tych 

zadań. 

Jeżeli dane medium podejmie się cyklicznie realizować zadania misyjne – po 

pozytywnej weryfikacji konkretnego programu – otrzyma subwencję z budżetu. 

• Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 

Dodatkowym zadaniem Rady, bardzo ważnym (a możliwe, że najważniejszym 

w nadchodzących czasach) jest monitorowanie treści przekazywanych przez 

media w Polsce. W momencie pojawienia się narracji kato-faszystowskiej, bądź 

publikowanie i promowanie ewidentnie nieprawdziwych informacji – zadaniem 

Rady będzie natychmiastowa reakcja prawno – finansowa. 

Każda treść kłamliwa lub świadomie dezinformująca odbiorcę powinna 

być wyłapywana i natychmiast ścigana sądownie. 

Dopuszcza się funkcjonowanie prywatnych mediów o charakterze 

sportowym, religijnym i innych. Jednak media te nie będą mogły prowadzić 

publicznych zbiórek i kolekt obywatelskich, jak również sprzedawać czasu 

antenowego w reklamie. 

 

Opieka społeczna i socjalna 

 

Niewątpliwie jest to poważny temat i element polityki krajowej w zakresie 

odpowiedzialności państwa za swoich obywateli.  Oczywiste jest również to, że 

dotyczy on szerokiej i różnorodnej  grupy naszego społeczeństwa. Jednak, 

opierając nasze rozważania na filozofii demokracji liberalnej i wolności 

gospodarczej, nie możemy się zgodzić na rozbudowany, nieproduktywny  

i destrukcyjny społecznie system redystrybucji społecznej dóbr i środków. 
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Klasycznym przykładem jest system programu 500+. Twórcy tego 

programu postulowali, jako pozytywny skutek, zwiększenie dzietności  

i umocnienie finansowe polskich rodzin. Z perspektywy czasu okazało się, że 

dzietność spadła (czego oczywiście nie przewidziano). Wprawdzie udało się 

wyeliminować tzw. biedę głodową, szczególnie wśród dzieci, ale na pewno nie 

uzyskano efektu polepszenia bytu polskich rodzin. 

Skądinąd pozytywnie odbierany społecznie program, stał się  

w rzeczywistości mechanizmem redystrybucji dóbr na kredyt. Doszło do sytuacji, 

że w sposób właściwy mogą te środki zagospodarować wyłącznie rodziny już 

dobrze uposażone. W naszej ocenie program ten nie wytworzył  żadnej 

pozytywnie społecznej stymulacji rynkowej. W związku z tym rodzi się 

konieczność modyfikacji założeń tego programu. 

Jako partia liberalna o socjalnym spojrzeniu społecznym nie zamierzamy 

wprowadzać żadnych metod redystrybucji środków za wyjątkiem osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów1. 

Jedyną dodatkową formą „redystrybucji dóbr” prowadzonej przez państwa 

jest stworzenie społecznych miejsc pracy, gdzie osoby w potrzebie, niemające 

socjalnego zabezpieczenia, znajdą pracę gwarantującą im minimum egzystencji. 

Wybór drogi życiowej zależy indywidualnie od każdego człowieka. Jeżeli 

osoba chce funkcjonować poza systemem, ma do tego prawo. Musi być jednak 

świadoma konsekwencji – państwo nie ma obowiązku o nią dbać. Z punktu 

widzenia społecznego, jedyną formą zabezpieczenia tych osób jest bezpłatna 

noclegownia i jadłodajnia dla bezdomnych. 

 
1 Kwestia ta została opisana w rozdziale o podatkach. 
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Osobom, które są objęte długiem skarbowym, pozostawi się możliwość 

zarobkowania do wysokości połowy średniej krajowej i opłacenia składek 

Kapitału Narodowego (zdrowotnej i emerytalnej). 

Osoby nieletnie, pochodzące z rodzin trudnych i patologicznych, będą 

miały zapewnione wsparcie państwa w formie: pedagoga w szkole, wyżywienia 

z szkole i wyprawki szkolnej oraz bezpłatnego transportu do i ze szkoły. 

 

Mniejszości etniczne i narodowe 

 

Grupy etniczne lub narody bardzo często rozdzielone są granicami państw. 

I prawie zawsze dochodzi do sytuacji, że jedna część narodu lub grupy etnicznej 

żyje w innym państwie, a inna część w innym państwie.  

Z punktu widzenia narodów i grup etnicznych granice to przekleństwo – 

tworzą nienaturalne dla nich podziały administracyjne. Z drugiej strony, 

wielonarodowość państwa również może być niekorzystna, z punktu widzenia 

bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego dla danego państwa. Jednak  

w większości przypadków jest to zjawisko pozytywne. 

Wielonarodowość, wielokulturowość, wielojęzyczność zawsze ubogaca 

obywateli danego państwa. Uczy tolerancji i poszanowania różnorodności. 

 

W dobie globalnego dostępu do informacji, Polacy stają się otwarci na 

nowe doznania kulinarne i smaki. Chętnie próbujemy swoich sił kulinarnych 

w kuchni japońskiej, chińskiej, lub ogólniej mówiąc – azjatyckiej. A kebab to 

już prawie nasze polskie, narodowe danie. 
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Jak więc korzystnie rozwiązać te kwestie? 

Wbrew pozorom, rozwiązanie już istnieje. Wystarczy tylko sięgnąć do 

historii i zastosować się do już sprawdzonych opcji. 

W starożytnym Rzymie wszystkie ludy podbite lub okupowane 

zachowywały swoją kulturę, religie i elity. Pod warunkiem, że nie będą się 

buntować. A potencjalne bunty były tłumione w zarodku. 

Kolejnym przykładem jest Cesarstwo Niemieckie, które z kolei opierało 

swoją siłę i dominującą rolę w Europie na doktrynie religijnej kościoła 

katolickiego. 

Spektakularnym systemem poszanowania narodów i grup etnicznych było 

Cesarstwo Austro-Węgierskie, gdzie w granicach jednego państwa 

funkcjonowało kilkadziesiąt grup narodowych i etnicznych. Na danych terenach 

funkcjonowało szkolnictwo narodowe przypisane do terytorium, a obowiązkowe 

były dwa języki urzędowe – niemiecki i węgierski. W Krakowie funkcjonowały 

polskojęzyczne szkoły, gimnazja, licea i uniwersytet. Grupy narodowe miały 

swoje reprezentacje w Radzie Państwa. Parlamentarzyści narodowości polskiej 

mieli swoje  Koło Polskie przy wiedeńskim parlamencie. 

 

Co należy zrobić w Polsce? 

W pierwszej kolejności, najistotniejszym elementem jest fakt, że dana 

grupa etniczna i narodowość nie może być deklaratywna, ale przynależność do 

niej musi być potwierdzona historycznie pochodzeniem przodków.  

Po stwierdzeniu tego dziedzictwa, osoba mająca aspiracje i ambicje etniczne 

powinna przystąpić lub zgłosić ten fakt do odpowiedniego stowarzyszenia. Jeżeli 
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jest to przynależność narodowa, to osoba ta może ubiegać się o posiadanie 

podwójnego obywatelstwa.  

Z przynależnością do stowarzyszeń etnicznych lub narodowych nie może 

wiązać się żadne pomniejszenie praw i obowiązków przypisanych do polskiego 

obywatelstwa. 

Grupom etnicznym i narodowym będzie przysługiwać prawo do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych  

i ponadpodstawowych na terenie historycznie zajmowanym przez dany naród lub  

mniejszość etniczną. Jednak egzaminy państwowe muszą być zdawane na 

podstawie polskiego prawa edukacyjnego i w języku polskim. Zajęcia szkolne 

prowadzone w językach etnicznych i narodowych – w zakresie kultury, historii, 

języka - będą finansowane z budżetu państwa. Wszyscy uczniowie będą mieli 

równy dostęp do tych zajęć na życzenie. 

Grupy narodowe, które nie wywodzą się etnicznie z terenów objętych 

dzisiejszą Polską, również mają prawo do swojego szkolnictwa przy wsparciu 

Wietnamska rodzina mieszkająca we Wrocławiu, chce wychowywać swoje 

dzieci z dbałością o ich przynależność narodową. Są członkami 

stowarzyszenia, które współorganizuje zajęcia dodatkowe dla swojej 

narodowości w szkole podstawowej. Dzieci tych rodziców będą miały 

prawo uczyć się swojego języka, kultury i historii Wietnamu, ale jednocześnie, 

na lekcjach ogólnych historii, będą miały obowiązek uczyć się historii Polski  

i historii Wrocławia – jako miejsca – regionu – gdzie przyszło im żyć i dorastać. 

Dziecko narodowości polskiej chce ubogacić się językowo i kulturowo.  

W szkole, w której się uczy, działają stowarzyszenia narodowości rosyjskiej  

i hiszpańskiej, które prowadzą zajęcia dodatkowe z kultury tych narodów. 

Jeżeli tylko uczeń zadeklaruje chęć uczestnictwa w jednym lub obu 

dodatkowych zajęciach, ma mieć możliwość korzystania z nich na pełnych 

prawach i obowiązkach. 
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finansowym państwa. Założeniem jest tu ubogacenie językowe i kulturowe 

obywateli, przy współpracy i wymianie dorobków danych narodów. 

Oczywiście wszystkie wyżej wymieniane zajęcia będą dodatkowe.  

Zajęcia z historii, w swoim przedmiotowym zakresie, muszą uwzględniać 

historię regionów. 

Podział na mniejszości narodowe i grupy narodowe jest konieczny ze 

względu na rozdzielenie i jednoznaczne zdefiniowanie dwóch pojęć. Bardzo 

często przeinaczanych i wadliwie wykorzystywanych przez współcześnie 

rządzących. 

Mniejszość narodowa to grupa osób, która pochodzi z terenów, które kiedyś 

były częścią innego państwa, np. mniejszość niemiecka na Opolszczyźnie  

i terenach zachodnich lub mniejszość polska na terenach zachodniej Ukrainy. 

Natomiast grupa narodowa to Wietnamczycy mieszkający w Polsce albo 

Polacy mieszkający w Niemczech. Ten drugi przypadek jest bardzo często 

wykorzystywany przez osoby reprezentujące poglądy kato-nacjonalistyczne, do 

wymuszania na rządzie Republiki Federalnej Niemiec dodatkowych przywilejów 

dla Polaków mieszkających w Niemczech. Poza krajowymi kato-nacjonalistami, 

żadne inne środowisko nie oczekuje ani nie chce takiego rozwiązania. 

Przez grupę etniczną rozumiemy osoby innego pochodzenia niż polskie,  

a które nie mogą uzyskać innego obywatelstwa ze względu na brak takowego.  

Najważniejsze grupy etniczne w Polsce są prawidłowo zdefiniowane  

Na historycznym Śląsku, w ramach lekcji historii, wszystkie dzieci muszą mieć 

możliwość poznania dziejów danej ziemi – regionu – gdzie obecnie 

mieszkają i się uczą. Chodzi o pamięć historyczną ziemi – jej kultury, narodu, 

języka. W ten sposób będzie się je uczyć tolerancji i otwartości na szeroko 

pojęte różnice. 
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i uprawomocnione i właściwie zaopatrzone, za wyjątkiem Ślązaków – jedynej  

i największej grupy etnicznej zamieszkującej w Polsce. 

 

Śląska grupa etniczna 

Jest to dziwna i historyczna naleciałość, której liczebność szacuje się na 

około 1 mln obywateli na terenach RP i około 1,5 mln na uchodźctwie (głównie 

w Niemczech). Pomimo przedwojennej autonomii, nigdy nie była uznawana jako 

naród lub grupa etniczna. 

W pierwszej kolejności należy zarejestrować Ślązaków o odrębnej 

kulturze, języku i historii jako grupę etniczną. Następnie należy umożliwić 

nauczanie języka, kultury i historii w szkołach podstawowych  

i ponadpodstawowych. 

W zakresie podziału administracyjnego należy stworzyć metropolię  

z głównych miast śląskich o poszerzonych uprawnieniach samorządowych. 

Każda odmienność etniczna lub narodowa zawsze w sposób piękny 

ubogaca dany kraj.  

Osoby odmienne – czy to w kolorze skóry, pochodzenia, narodu, orientacji 

- nigdy nie mogą odczuć swojej odmienności z ramienia państwa i jego organów 

w żadnej sferze życia. Jako państwo mamy obowiązek uszanować każdego 

człowieka. 

Zachowania ksenofobiczne powinny być penalizowane. Jednak 

każdorazowo należy przeprowadzić badanie psychiatryczne u sprawcy zachowań 

ksenofobicznych pod kątem poczytalności. 

*** 
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Szanowny Czytelniku, 

Dziękujemy za zainteresowanie i zapoznanie się z naszymi założeniami 

programowymi. 

Jeżeli chcesz wiedzieć na bieżąco co robimy, napisz do nas na  

kontakt@nowademokracja.org Dopiszemy Cię do naszego partyjnego 

newslettera! 

Jeżeli uważasz, że wizja i cele Nowej Demokracji Tak mają sens i przewagę 

nad innymi propozycjami politycznymi, i chcesz abyśmy uparcie pracowali  

w osiągnięciu ich realizacji, wspomóż nas finansowo.  W tym celu wpłać*) 

wybraną przez Ciebie kwotę na nasze konto bankowe: 

Nazwa banku: Mikołowski Bank Spółdzielczy 

nr konta: 67 8436 0003 0000 0026 8255 0001 

Odbiorca:  Nowa Demokracja – TAK 

Ul. Długa 1 

43-190 Mikołów 

Tytuł przelewu: darowizna na rzecz partii 

*) Pamiętaj, że musisz mieć polskie obywatelstwo i musisz podać swoje dane osobowe. 

 

Jeżeli uważasz, że Twoje poglądy polityczne utożsamiają się z naszymi  

i czujesz potrzebę zainwestowania swojego czasu i pracy w budowanie nowej, 

demokratycznej Polski, zapraszamy Cię w nasze szeregi. Wypełnij deklarację 

członkowską, prześlij do nas, opłać składkę członkowską i działaj z Nami! 

WITAMY CIĘ SERDECZNIE !!! 
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DEKLARACJA WSTĄPIENIA DO PARTII 

NOWA DEMOKRACJA TAK 

Ja niżej podpisana/y : 

* imię/imiona/:………………………………………………………………………………… 

* nazwisko:………………….………………………………………………………………… 

*PESEL:……………………..……………………....………………………………………… 

*miejsce zamieszkania:……………..…..………………………………………...…………… 

telefon/y:……………………..………………………………………………………………… 

* e:mail:……………………….……………………………………………………………….. 

Wykształcenie kierunkowe:...………………………………………………………………… 

● wcześniejsza przynależność do partii politycznych: nazwa, miejscowość, okres, funkcja:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

● przynależność do organizacji społecznych, stowarzyszeń i innych organizacji rządowych i 

pozarządowych:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków partii Nowa Demokracja TAK. 

 

Oświadczam, że akceptuję założenia, cele oraz Statut i Program Partii Nowa Demokracja 

TAK i nie będę podejmował/a działań sprzecznych z jej celami i założeniami programowymi. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby związane z realizacją 

celów statutowych partii Nowa Demokracja TAK, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych.   

 

 

_______________________________________ 

data, miejscowość, własnoręczny czytelny podpis 

UWAGA:   *  pola obowiązkowe do wypełnienia   

                ● prosimy wypełnić deklarację czytelnie    

 


