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Z LUDŹMI I DLA LUDZI
Deklaracja Programowa Porozumienia Lewicy i Demokratów 

Sojusz Lewicy Demokratycznej,
Socjaldemokracja Polska,

Partia Demokratyczna – demokraci.pl,
Unia Pracy

przyjmują niniejszą Deklarację Programową „Z ludźmi i dla ludzi”.

Sygnatariusze Deklaracji Programowej postanawiają kierować się w zbliżających wyborach samo-
rządowych oraz w trakcie kadencji samorządu terytorialnego w latach 2006-2010 poniższymi wy-
tycznymi programowymi, zawartymi w trzech zasadach:

Zasada pierwsza
samorząd demokratyczny i obywatelski
Władze samorządowe muszą działać w granicach prawa, a przede wszystkim przestrzegać Konsty-
tucji RP oraz ustaw. Niestety, zdarza się, że urzędnicy samorządowi przekraczają swoje kompeten-
cje, łamiąc prawa i wolności obywatelskie, naruszając zasady demokratyczne, ograniczając udział 
obywateli w sprawowaniu władzy. Dlatego wprowadzimy takie zasady funkcjonowania władz sa-
morządowych, które zagwarantują:

– pełną decentralizację władzy zgodnie z zasadą pomocniczości,

– przestrzeganie praw i wolności konstytucyjnych oraz zapisanych w prawie międzynarodowym,

– wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, 

W tym celu będziemy dążyć m.in. do zwiększenia roli lokalnych i regionalnych organizacji pozarzą-
dowych, poprzez:

• formalne włączanie ich do procesu podejmowania decyzji w organach samorządu terytorialnego 
(np. wprowadzenie obowiązku konsultacji społecznych projektów uchwał); 

• tworzenie przy samorządowych organach wykonawczych lokalnych centrów dialogu społeczne-
go dla organizacji pozarządowych;

• wsparcie inicjatyw powstawania i działalności organizacji, np. wynajem lokali na siedziby or-
ganizacji z zasobów samorządowych, udostępnienie infrastruktury dla realizacji inicjatyw tych 
organizacji, itp;

• przyjęcie jasnych i przejrzystych kryteriów przyznawania organizacjom pozarządowym środków 
na cele określone przez władze samorządowe.
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W ramach ochrony podstawowych praw obywatelskich będziemy także sprzeciwiać się próbom:

• ograniczania prawa do organizowania publicznych zgromadzeń oraz cenzurowania prac arty-
stów;

• sprzeciwiać się próbom narzucania określonego światopoglądu poprzez działalność jakichkol-
wiek samorządowych instytucji publicznych;

• ograniczania swobód i wolności obywatelskich, a także dyskryminacji ze względu na jakiekol-
wiek przyczyny.

Zasada druga
samorząd solidarny
Celem funkcjonowania samorządów lokalnych jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców 
danej wspólnoty. Aby to czynić, fundamentem podejmowanych działań przez władze lokalne musi 
być zasada solidaryzmu społecznego, czyli zapewnienie dostępu i możliwości korzystania z nie-
zbędnych usług publicznych wszystkim obywatelom.

1. Walka z biedą i wykluczeniem społecznym, powinna odbywać się przede wszystkim poprzez 
rozwój, inwestycje i tworzenie miejsc pracy. Jednocześnie należy tworzyć warunki organizacyjne 
i finansowe celem wspierania osób i rodzin, które nie z własnej winy znalazły się w trudnej sytu-
acji.

W tym celu nasi radni będą popierać właściwie adresowaną politykę społeczna, która powinna 
być prowadzona przez władze samorządowe w sytuacji, gdy ludzie nie są w stanie sami sobie 
poradzić:

 • działać na rzecz poprawy jakości funkcjonowania służb socjalnych;

 • dążyć do organizowania prac publicznych;

 • wspierać organizowanie tzw. spółdzielni socjalnych;

 • promować jak najszerszą współpracę władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi;

2. Zapewnimy lokalnej społeczności szeroki dostęp do usług publicznych na wysokim poziomie, 
takich jak: edukacja od szczebla podstawowego do szkoły średniej; ochrona zdrowia, bezpie-
czeństwo, tanie budownictwo, kultura i sztuka. Zapewnimy także szeroki dostęp do bezpłatnego 
Internetu.

3. W dziedzinie szkolnictwa będziemy podejmować działania na rzecz: • zmniejszenia nierówności 
społecznych w szkołach, • zwiększenia stopnia komputeryzacji i informatyzacji szkół publicznych, 
i wykorzystywania pracowni komputerowych w godzinach pozalekcyjnych, • maksymalnego wy-
korzystania obiektów szkolnych po godzinach (tworzenia sekcji zainteresowań, zajęć wyrównaw-
czych i sportowych), • zwiększenia środków finansowych dla nauczycieli i wychowawców pro-
wadzących zajęcia pozalekcyjne. W obliczu niżu demograficznego będziemy dążyć do poprawy 
jakości nauczania w szkołach, a nie zmniejszania nakładów na oświatę. Naszym priorytetowym 
celem będzie rozszerzenie funduszy stypendialnych dla ubogiej i uzdolnionej młodzieży.
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4. Będziemy dążyć do racjonalizacji sieci i organizacji szpitalnej opieki zdrowotnej, m.in. poprzez 
właściwe rozmieszczenie placówek na danym obszarze, a także obronę przed likwidacją placó-
wek cennych dla lokalnych społeczności. Tam, gdzie właścicielami zakładów opieki zdrowotnej 
są jednostki samorządu terytorialnego, będziemy dążyć do rezerwowania corocznie w budżetach 
tych jednostek środków finansowych na unowocześnianie infrastruktury szpitalnej oraz poprawę 
dostępu do gabinetów specjalistycznych. 

5. W celu likwidacji źródeł przestępczości nasi samorządowcy wraz z partnerami społecznymi będą 
przeciwdziałać przeciwko marginalizacji społecznej inicjując i wspierając projekty profilaktyczne, 
a także organizując pomoc (w tym również pomoc psychologiczną) rodzinom patologicznym, ze 
zwiększonym wywiadem środowiskowym.

6. Będziemy inicjować tworzenie gminnych polityk „dostępnego mieszkania” poprzez przyjęcie dłu-
gofalowych programów budowy mieszkań ze szczególnym uwzględnieniem budowy mieszkań 
komunalnych, w tym również o charakterze socjalnym oraz przyspieszenie prac nad opracowa-
niem planów zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności ujęcie w tych planach tere-
nów pod budownictwo mieszkaniowe. 

7. Rozszerzymy mecenat nad kulturą na projekty kultury alternatywnej i zwiększymy nakłady finan-
sowe na lokalne ośrodki kultury, jak i niekomercyjne placówki kulturalne. Zapewnimy również 
w budżetach jednostek samorządu terytorialnego środków finansowych na promocję lokalnych 
i regionalnych artystów (np. finansowanie debiutanckich wystaw i koncertów). Będziemy też 
wspierać w drodze konkursów organizacje pozarządowe w zakresie realizowania działań zleco-
nych w obszarze kultury.

Zasada trzecia
samorząd uczciwy i przejrzysty
Do największych patologii samorządu należą: lokalne koterie, upartyjnienie urzędów, korupcja, 
ograniczenie udziału obywateli w podejmowaniu decyzji, naruszanie obowiązujących przepisów ze 
szkodą dla mieszkańców. Dlatego wprowadzimy takie zasady funkcjonowania władz samorządo-
wych, które zagwarantują uczciwość i przejrzystość działania władz lokalnych.

Podstawą samorządności jest zachowanie więzi pomiędzy lokalną społecznością a władzami samo-
rządowymi. W ostatnich latach ta relacja została naruszona, w niektórych przypadkach wręcz ze-
rwana. Należy jak najszybciej przywrócić samorząd obywatelom. Aby to uczynić, trzeba wprowadzić 
przejrzyste, powszechnie znane i uczciwe zasady funkcjonowania samorządów. Należy do pracy 
w administracji samorządowej pozyskiwać najlepszych ludzi, którzy będą rozumieli, że wszystko co 
robią, muszą robić z myślą o mieszkańcach i poczuciem misji społecznej. Równie ważnym czynni-
kiem jest przejrzystość postępowania władz lokalnych oraz konsultowanie decyzji z mieszkańcami. 

1. Zobowiązujemy się czuwać nad rygorystycznym przestrzeganiem ustawy z dnia 22 marca 1990 r. 
o pracownikach samorządowych, zgodnie z którą nabór do pracy w urzędach samorządowych 
musi być prowadzony w pełni jawnie w zgodzie z następującą procedurą:

 • publiczne ogłoszenie o naborze 
(w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy w urzędzie),
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 • co najmniej 14-dniowy termin na składanie dokumentów,

 • upublicznienie listy kandydatów spełniających wymagania formalne,

 • ogłoszenie wyniku naboru wraz z uzasadnieniem.

2. Będziemy przestrzegali i domagali się na wszystkich szczeblach władz samorządowych stosowa-
nia następujących reguł:

 • podawania do publicznej wiadomości decyzji finansowych i ich uzasadnienia,

 • przedstawiania opinii publicznej pełnej informacji o zastosowanych ulgach podatkowych 
wraz z uzasadnieniem,

 • wyboru oferty w przetargach w oparciu o rzetelną informację o cenach i jakości usług oraz 
podawania do publicznej wiadomości dokonanego wyboru wraz z uzasadnieniem,

 • dokładnego nadzorowania wywiązywania się z zawartych umów przez zwycięzców przetar-
gów.

3. Będziemy umieszczać na stronach internetowych urzędów wszelkie dokumenty i informacje o ich 
działalności.

4. Zapewnimy zagwarantowany ustawowo dostęp obywateli do informacji publicznej.

Warszawa, 3 września 2006 r.


