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Warszawa . Zgodnie z uchwałą Rady Naczelnej w listopadzie odbyły się tematyczne zebrania
programowe dla członków OKW przed Konferencją Programową PPS zwołaną na 23 listopada .
Swoje tezy pod dyskusję przedstawili autorzy odpowiedzialni za segmenty przypisane organizacji
stołecznej PPS : 5. XI - Jerzy Stefański - „Gospodarka”, 12. XI -Andrzej Ziemski „Państwo i
społeczeństwo” i 19. XI - Mirosław Nizielski „Edukacja i kultura” .
(SAP)
Konferencja Programowa PPS
W dniu 23 listopada 2013 r. w Warszawie odbyła się konferencja programowa PPS. Wprowadzające
10 - cio minutowe referaty wygłosili członkowie Rady Naczelnej . Następnie głos zabrali zaproszeni
przedstawiciele innych partii lewicowych, po czym wywiązała się dyskusja, w której udział wzięło 15
towarzyszy z całego kraju. Podajemy główne tezy referatów wprowadzających i wystąpień gości.
Referaty wprowadzające
Andrzej Ziemski-„Państwo i społeczeństwo”- Przypomniał o konieczności kontynuowania tradycji
PPS. Już na Kongresie Paryskim wytyczono dwa kierunki programowe: walka o niepodległość i walka
o sprawiedliwość społeczną. Są one aktualne do dziś. Rozwój wydarzeń po 1989 roku, spowodowany
m.in. brutalnym naciskiem światowej finansjery jest sprzeczny z założeniami PPS i spowodował
zaprzepaszczenie osiągnięć rządu Daszyńskiego, w momencie odzyskaniu niepodległości. Przy
zdecydowanej postawie lewicy istnieje szansa odwrócenia tego trendu. Współpraca na lewicy,
pomimo różnic jest możliwa. Przede wszystkim trzeba walczyć o dotrzymanie zapisów konstytucji
dotyczących społecznej gospodarki rynkowej i równoprawności różnych form własności: państwowej,
społecznej i prywatnej. Należy przywrócić zasady społeczeństwa obywatelskiego wypierane przez
zasady społeczeństwa korporacyjnego i konsumpcyjnego . Pojęcia takie jak niepodległość i
patriotyzm muszą być na nowo zdefiniowane ze względu na przynależność do UE .
Ewa Miszczuk- „Sprawy pracownicze” Program PPS musi wybiegać w przyszłość, ale musi też być
programem pragmatycznym na dziś. W ostatnich latach w sprawach pracowniczych zmieniło się w
Polsce na gorsze, rośnie bezrobocie, ale i pogarsza się jakość stosunków pracy. Faktyczne bezrobocie
jest znacznie wyższe niż oficjalnie zarejestrowane. Urzędy Pracy to właściwie urzędy rejestracji
bezrobotnych, a proponowane przez nie formy aktywizacji np. szkolenia są oderwane od
rzeczywistości. Zatrudnieni w rosnącej czarnej i szarej strefie rynku pracy nie są chronieni ani
Kodeksem Pracy, ani nawet Kodeksem Cywilnym. Umowy śmieciowe powodują rozchwianie
prawidłowych stosunków pracownik - pracodawca. Niski poziom uzwiązkowienia oznacza brak
ochrony pracowniczej. Sejm nie zajmuje się tymi sprawami. PPS musi zgłaszać projekty ustaw.
Obecnie pod auspicjami OK PPS we Wrocławiu trwa praca nad obywatelskim projektem ustawy
o Rzeczniku Praw Zatrudnionych .
Grzegorz Ilka - „Polityka społeczna”- Polityki społecznej w Polsce brak. Polska się rozwija, ale PKB
źle jest rozdzielane z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej. Jest wąska grupa
beneficjentów tego rozwoju i rosnąca grupa Polaków, która prawie w ogóle nie korzysta z rozwoju.
Wobec tej grupy stosuje się szantaż ekonomiczny. Emigracja zmniejsza bezrobocie, ale pozbywamy
się ludzi najbardziej aktywnych i zachodzi „drenaż mózgów”. Prowadzi to też do załamania systemu
emerytalnego w przyszłości. Emerytom w Polsce grozi głód. Trzeba poważnie myśleć o
wprowadzeniu t.zw. emerytury obywatelskiej. W celu przywrócenia polityki społecznej konieczne
jest zwiększenie udziału państwa w gospodarce i zmiana polityki podatkowej m.in. przywrócenie
znaczącej roli podatku CIT - od przedsiębiorstw .
Wojciech Konieczny- „Służba zdrowia z punktu widzenia lekarza i pacjenta”- Nadal istnieje etos
zawodu wśród lekarzy i pielęgniarek, chociaż kapitulują oni przed neoliberalizmem. W służbie
zdrowia prowadzone są permanentne reformy, które pogłębiają chaos. Antagonizuje się grupy
społeczne: lekarz- pielęgniarka, dyrekcja- personel medyczny, publiczna- prywatna służba zdrowia.
Prywatna służba zdrowia jest uprzywilejowana w stosunku do publicznej, Wycena procedur
medycznych jest „księżycowa”, oparta o dysponowane fundusze, a nie realne potrzeby. Postulaty na
dziś to: ponad zakładowe układy zbiorowe w służbie zdrowia, zdefiniowany podział pieniędzy
kontraktowych na wynagrodzenia i leczenie, jednolita podległość służby zdrowia, symboliczne
współpłacenie pacjentów za usługi medyczne. Rząd, który nie rozwiąże problemu służby zdrowia
polegnie w wyborach.

