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Stanowisko XLI Kongresu PPS

„Sprawiedliwość i demokracja socjalizmu
przeciw niesprawiedliwości i władzy kapitału”
Warszawa 15 grudnia 2012 roku
I. Minęło 120 lat od powstania Polskiej Partii Socjalistycznej, którą w listopadzie 1892 roku
utworzyli reprezentanci polskich środowisk socjalistycznych. Był to czas, gdy w Europie
kształtowały się silne ruchy społeczne i polityczne przeciwko wyzyskowi i władzy kapitału.
Kapitalizm był już systemem znanym i opisanym. Wśród robotników dość powszechna była
świadomość, że jego istotą i siłą napędową jest „wyzysk człowieka przez człowieka”.
Ukształtowana była też wizja systemu społeczno-ekonomicznego, który powinien zastąpić
odrzucony kapitalizm.
Od tego czasu ludzkość przeżyła dwie wojny światowe i konfrontację rakietowo-nuklearną
dwóch bloków systemowych. Dzięki postępowi naukowo-technicznemu powszechnie
dostępne stały się towary i usługi, które sto lat temu występowały jedynie w sferze fantazji,
jak telewizja czy telefon komórkowy. Nastąpił ogromny wzrost wydajności pracy i poprawa
warunków pracy. Walka ludzi pracy o swoje prawa społeczne i ekonomiczne przyniosła –
szczególnie w Europie - wiele sukcesów. Większość ludzi w Europie żyje w dobrych
warunkach bytowych. W krajach europejskich działają powszechne systemy szkolnictwa,
opieki zdrowotnej i emerytalnej. Władze państwowe wybierane są w powszechnych
wyborach. Rozwija się samorządność lokalna. Nie zmienił się jedynie system ekonomiczny
panujący w Europie i większości państw świata – w dalszym ciągu jest to kapitalizm.
Kapitalizm ciągle jeszcze znajduje znaczne społeczne poparcie ponieważ stwarza
ludziom określone nadzieje: „Bądź aktywny, przedsiębiorczy, a w kapitalizmie masz szansę
zostania bogaczem! Wszystko zależy od ciebie!” Nadzieja, często wiara w możliwość
spełnienia się snu o bogactwie jest wielką siłą. Ta siła tworzy poparcie dla kapitalizmu – dla
indywidualnej walki o dobrobyt i bogactwo. Podobne nadzieje tworzą organizatorzy gier
losowych. W Toto-Lotka gra kilka milionów ludzi, a wielką wygraną uzyska jedna lub kilka
osób. Pozostali gracze przegrywają. Jednak za tydzień większość z nich znów wykupi
kupony loterii i przez kilka dni będzie żyła wielką nadzieją. Stałe i znaczące zyski osiąga
jedynie organizator gry.
II. Współczesny kapitalizm przedstawiany jest jako system wymagający „wolnego rynku”. W
obowiązującej neoliberalnej doktrynie, na wolnym rynku kupujący i sprzedający nie podlegają
żadnym ograniczeniom ani przymusowi ze strony żadnej władzy zewnętrznej, a warunki
transakcji - w tym cena - zależą jedynie od ich obopólnej zgody. Oczywiście warunkiem
koniecznym zaistnienia wolnego rynku są precyzyjnie określone prawa własności przede
wszystkim w odniesieniu do środków produkcji i wytworzonych dóbr. Zwolennicy kapitalizmu
twierdzą, że odpowiednie określenie własności może zapewnić jedynie własność prywatna.
Tak więc współczesny kapitalizm to tak jak przed wiekiem system ekonomiczny oparty
na prywatnej własności, wolnym obrocie towarami i usługami oraz na wolnej
konkurencji pomiędzy podmiotami. Zwiększyła się tylko skala obrotów kapitałowych, masa
towarów i usług, a także ogrom zysków osiąganych przez właścicieli kapitału. Obowiązujący
liberalizm gospodarczy przyspiesza koncentrację kapitału i podobnie jak przed wiekiem do
nielicznej warstwy posiadającej należy kapitał produkcyjny, banki i obrót towarowy. Ponad
90% społeczeństwa nie ma kapitału i podobnie jak proletariat w XIX-stym wieku jest w
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przymusie ekonomicznym wobec warstwy posiadającej - aby żyć musi sprzedać jej swoją
pracę. Zmieniły się warunki cywilizacyjne, warunki życia, nie zmienił się panujący system
ekonomiczny i społeczny.
III. W procesach wymiany towarów i usług rynek występuje od kilku tysięcy lat. Właściwie
od czasów gdy w zbiorowościach ludzkich zaczął się podział pracy, pojawia się wymiana
towarowa to odbywa się ona przez rynkowe porozumienie stron tej wymiany. Później pojawili
się kupcy jako pośrednicy w rynkowej wymianie towarowej. Rynek w sposób naturalny służy
do realizacji procesów wymiany. Będzie też potrzebny w gospodarce socjalistycznej. W
kapitalizmie rynek nabrał jednak szczególnego znaczenia. Pojawiła się mocniejsza strona w
porozumieniach rynkowych, która na swoją korzyść wykorzystuje mechanizmy kształtujące
transakcje rynkowe. Rynek w kapitalizmie nie jest terenem ekwiwalentnej wymiany.
Mocniejsza strona w porozumieniach rynkowych świadomie zawiera transakcje, na której
traci strona słabsza. Dotyczy to wszystkich form rynku: rynku towarów i usług, rynku
kapitałowego, rynku pracy. W kapitalizmie rynek staje się terenem oszustw i spekulacji. Nie
obowiązują wówczas żadne zasady moralne i etyczne, a w użyciu są wszelkie sposoby i
środki aby uzyskać prawa własności do przedmiotu transakcji. Dlatego w kapitalizmie
niepotrzebni są postronni obserwatorzy operacji rynkowych i dlatego rynek musi być „wolny”.
We współczesnym kapitalizmie rynek stał się też terenem komercjalizacji życia
społecznego. Służy uniezależnieniu systemu gospodarczego od potrzeb społecznych i
społecznego oddziaływania. Wywiera ogromny wpływ na społeczeństwo. Komercjalizacja
pozaekonomicznych obszarów wywołuje negatywne skutki moralne i powoduje nie
przestrzeganie etyki zawodowej.
Kapitał, który decyduje na rynkach kapitałowych dąży do globalnej dominacji gospodarczej
i politycznej i w ostatnich latach osiąga w tym dążeniu znaczące sukcesy. W neoliberalnym
kapitalizmie dzięki „wolnej gospodarce rynkowej” kapitał stał się samodzielny, niezależny od
władz państwowych i działa w przestrzeni globalnej.
Pod wpływem rozwoju gospodarki rynkowej, system gospodarczy
stał się
samodzielny i przyjmuje imperialistyczny charakter wobec społeczeństwa.
IV. Dla panowania wielkiego kapitału nad światową gospodarką rzeczywiście niezbędny jest
nieskrepowany żadnymi zasadami czy regułami obrót kapitałowy i rynek jako teren tego
obrotu. Szczególnie ostatnie dwa minione dziesięciolecia to dla wielkiego kapitału był okres
panowania nad rynkami światowymi. To okres, w którym kraje biedne, rozwijające się
zwiększały produkcję dla odbiorców w krajach bogatych. W tym czasie w USA i Europie
Zachodniej rósł poziom rozwoju cywilizacyjnego, a duża część społeczeństw tych krajów
bogaciła się. Dla reszty świata było to dowodem na rozwój i dobrobyt jaki niesie kapitalizm.
Już Róża Luksemburg zauważyła, że kapitalizm musi mieć „pastwiska”, na których może
żerować. Kiedyś były to kraje kolonialne. Później były to wojny i zbrojenia. Gdy ich zabrakło
kapitalizm z dużą pomysłowością znajduje nowe. Postęp naukowo-techniczny tworząc nowe
towary i usługi z ogromną siłą napędza kapitalizm. „Pastwiskiem” kapitalizmu stały się
budżety państw i ich zadłużenie. Ostatnio były to kredyty hipoteczne subprime’s, które
nakręciły koniunkturę ale później stały się bezpośrednią przyczyną trwającego kryzysu
gospodarczego w USA. Żerowanie na kolejnych „pastwiskach” przedłuża życie kapitalizmu i
powoduje okresy rozwoju gospodarczego. Niestety nie są to działania bezkarne. W krajach,
w których urządzane są „pastwiska” kapitalizmu następuje utrata równowagi ekonomicznej i
społecznej. Aktualnie występuje brak równowagi społecznej pomiędzy kapitałem i pracą w
USA, Wielkiej Brytanii i w innych krajach, które kształtują światową koniunkturę gospodarczą
i są bazą systemu kapitalistycznego.
Neoliberalna wolność w obrocie kapitałowym i towarowym w skali światowej w ostatnich
latach przyniosła nieprzewidywane i dramatyczne konsekwencje. Są one dobrze widoczne
na przykładzie USA. Tani import towarów powodował zmniejszenie produkcji, a zmniejszenie
produkcji zmniejszenie zatrudnienia. To z kolei powodowało zmniejszenie siły nabywczej
społeczeństwa i wysokości płaconych podatków, a więc wpływów do budżetu państwa.
Aktualnie państwo i społeczeństwo amerykańskie jest obciążone długiem publicznym w
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wysokości ponad 16 240 miliardów dolarów i dług ten stale rośnie. W przeliczeniu na
obywatela to ponad 51.500 dolarów, a na płatnika podatków to ponad 141.500 dolarów.
Odpowiada to kilkuletnim zarobkom przeciętnego Amerykanina! Niespodziewanie okazało
się, że USA jako państwo też stało się „pastwiskiem” żerującego kapitału.
Brutalność i arogancja neoliberałów w dążeniu do maksymalizacji zysków w obrocie
kapitałowym doprowadziły do kryzysu, który uderzył w podstawy światowego systemu
kapitalistycznego. Coraz trudniej będzie znajdować nowe „pastwiska” i nowy żer dla
kapitału.
Dotychczas wojny były ostatecznym ratunkiem przed załamaniem się systemu i
odrzuceniem kapitalizmu. Dziś wojna może mieć nieobliczalne skutki i przyspieszyć upadek
kapitalizmu.
V. Co Polsce przyniosło 20 lat kapitalizmu? Wprowadzenie kapitalizmu w Polsce zaczęło się
od doktrynalnej likwidacji własności społecznej, a przede wszystkim własności państwowej.
Kilkaset wielkich i nowoczesnych zakładów pracy, zbudowanych dzięki wieloletnim
wyrzeczeniom całego społeczeństwa, zostało „sprywatyzowanych”, to znaczy za mały
ułamek ich wartości stały się własnością prywatną. W wyniku „prywatyzacji” produkcja
przemysłowa Polski spadła prawie o połowę, a niektóre przemysły – jak stoczniowy czy
elektroniczny – praktycznie przestały istnieć. Zlikwidowano kilka tysięcy małych i średnich
zakładów pracy, ośrodków naukowo-technicznych i badawczych. Zlikwidowano kilka
milionów miejsc pracy. Zagranicę wyjechało 2 miliony ludzi w wieku produkcyjnym, a stale
bezrobotnych są kolejne 2 miliony ludzi. Praca w Polsce jest trzy razy, lub cztery razy tańsza
niż na Zachodzie Europy. Firmy zachodnie w Polsce lokują pracochłonną produkcję. Bez
tego bezrobocie byłoby jeszcze wyższe. Konsekwentnie rozbijane są powszechne systemy:
ochrony zdrowia, emerytalny i szkolnictwa. Zagraniczne banki chętnie udzielały kredytów i
kilka milionów Polaków ma długi, których spłata staje się problemem. Banki osiągają
rekordowe zyski, które są wywożone zagranicę. W tym roku zyski banków pewnie
przekroczą kwotę 16 miliardów złotych. Do konstytucyjnych granic zadłużone zostało
państwo polskie. Ten dług w przeliczeniu na obywatela to około 27 tys. złotych, a na
pracującego to ponad 60 tysięcy złotych. Powstaje pytanie: czy pracujący Polak ma pełną
świadomość, że utracił wielki majątek gospodarczy jaki posiadał 20 lat temu i czy ma
świadomość jak zadłużyło go kapitalistyczne państwo? Polska i jej obywatele są zniewoleni
przez kapitał zagraniczny, do którego należą banki i większość przemysłu produkującego na
eksport. Nie można powiedzieć, że Polska jest niepodległa ekonomicznie.
VI. Wiadomo, że kapitalizm powoduje niesprawiedliwości społeczne na ogromną skalę.
Dlatego lewica społeczna reprezentująca interes społeczeństwa od dawna postuluje
przeciwieństwo kapitalizmu czyli socjalizm.
Socjalizm ukształtował się z krytyki kapitalizmu. Socjalizm jest systemem wartości, z
których wynika socjalizm jako system społeczny i gospodarczy.
Podstawową sprawą jest zniesienie wyzysku człowieka przez człowieka, który cechuje
kapitalizm i tym samym realizacja zasad sprawiedliwości i równości społecznej. Aby to
osiągnąć trzeba znieść stosunki społeczne oparte na prywatnym władaniu kapitałem
produkcyjnym i finansowym. Kapitał musi być pod kontrolą społeczeństwa i musi być
wykorzystywany świadomie i racjonalnie w celu zaspokajania społecznych potrzeb.
W kapitalizmie, kapitał i obrót kapitałem jest wyłączony spod demokratycznej władzy
społeczeństwa i państwa. W tak zwanych „demokracjach zachodnich” lud może decydować
o wielu sprawach, ale nie może dysponować kapitałem prywatnym i nie może go używać dla
potrzeb społecznych. Prawdziwa, pełna demokracja – władza ludu także nad kapitałem –
może być realizowana jedynie w systemie socjalistycznym.
Jedną z wartości systemu socjalistycznego jest braterstwo ludzi. Wartość ta mieści się w
chrześcijańskim nauczaniu aby „miłować bliźniego swego jak siebie samego”. Historia
ludzkości to historia wrogości miedzy ludźmi i społecznościami. To historia wojen i
przemocy. Współczesny świat robi się coraz mniejszy – ludzi przybywa. W warunkach
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kapitalizmu będzie się zaostrzać walka o posiadanie ziemi i jej zasobów. Braterstwo
wszystkich ludzi i narodów staje się warunkiem przetrwania rodzaju ludzkiego.
W XX-stym wieku socjalizm jako ideologia i jako system społeczno-gospodarczy odniósł
znaczne sukcesy. Rewolucja Październikowa wykazała, że możliwe jest odrzucenie
kompromisów z „kapitalistami i obszarnikami” i podjęcie próby budowy społeczeństwa
bezklasowego. Miało to ogromne znaczenie dla kształtowania się stosunków społecznogospodarczych na całym świecie. Rozpadł się system kolonialny. Państwa powstające w
miejsce dawnych kolonii nie budowały u siebie kapitalizmu. Podejmowały budowę systemów
społeczno-gospodarczych opartych na własności społecznej i dążących do demokracji,
równości i sprawiedliwości społecznej. Socjaldemokraci - szczególnie w Europie - zdobyli
wielkie poparcie społeczne i ich działalność bardzo ogranicza wyzysk i niesprawiedliwości
kapitalizmu. Zmienił się układ sił politycznych i ekonomicznych na świecie. Polityczne i
gospodarcze znaczenie Chin, Rosji, Indii i Brazylii nie jest już mniejsze niż dominujących do
niedawna USA, Europy Zachodniej i Japonii.
VII. W XXI-szy wiek weszliśmy jednak z „gospodarką rynkową” i dominującą rolą kapitału
prywatnego. Związek Radziecki, lider „obozu socjalistycznego”, nie zdołał utrzymać pozycji
dominującego mocarstwa rakietowo-nuklearnego i równocześnie zapewnić społeczeństwu
dobrobytu większego niż w Europie Zachodniej i USA. Wycofał się z konfrontacji militarnej i
systemowej i wprowadził „gospodarkę rynkową”. Kraje Europy Wschodniej, w tym Polska
przeprowadziły prywatyzację majątku społecznego aby ugruntować system kapitalistyczny.
Chiny w międzynarodowych stosunkach gospodarczych są państwem kapitalistycznym.
Zaistniały warunki dla panowania kapitalizmu na świecie.
Pojawił się jednak zasadniczy problem. W XXI-szym wieku rozpoczął się kryzys
finansowy, który jest kryzysem systemu kapitalistycznego. Od kilku lat gospodarki USA,
Europy Zachodniej i Japonii nie rozwijają się. W warunkach kapitalizmu, w krajach tych brak
jest siły napędzającej rozwój gospodarczy i wzrost dobrobytu obywateli. Nie ma nowych
„pastwisk”, na których mógłby żerować prywatny kapitał z tych krajów. Jednocześnie USA i
część krajów Europy Zachodniej mają wielkie zadłużenie zagraniczne. Kraje te stają się
zależne od krajowych i zagranicznych wierzycieli. Społeczeństwa tych krajów muszą
zacisnąć pasa i zacząć pracować na spłatę długów.
W XXI wieku Europa i Ameryka Północna przestają być centrum ekonomicznym i
cywilizacyjnym. Kapitał z tej części świata traci dotychczasową dominującą i imperialną
pozycję.
Współcześnie ludzkość stoi wobec wielu ograniczeń w rozwoju cywilizacyjnym. Wymaga to
racjonalnego określania kierunków i zakresu tego rozwoju. Prywatny kapitał nastawiony na
maksymalizację zysków nie może kształtować rozwoju cywilizacyjnego. Okazuje się też, że
bez wartości moralnych i polityki, gospodarka napędzana rynkową konkurencją nie może
stworzyć społecznego ładu i zaspokoić społecznych potrzeb.
VIII. Ludzkość ciągle stoi przed wyborem: kto i co ma decydować o naszym losie? Czy
egoizm i pycha jednostek będzie decydować o losie innych? Czy też ludzie zdecydują
się żyć w dążeniu do osiągania celów, które są wspólne i zaspokajania potrzeb, które
są wspólne?
Już dziś, licząca kilkadziesiąt tysięcy ludzi warstwa posiadająca w USA i Europie
Zachodniej dysponuje kapitałem większym niż pozostali mieszkańcy tych krajów. To rezultat
kapitalizmu, czyli działania „wolnego rynku”. Najbogatsi nie zdobyli bogactwa przez
działalność gospodarczą tylko przez operacje kapitałowe na „wolnym rynku”.
Kapitalizm oznacza wolność działania dla jednostek, które dla własnego dobra i interesu
odrzucają powszechnie, społecznie uznane zasady moralne. W dążeniu do zdobycia
bogactwa nie obowiązują ich takie zasady jak „nie kradnij”, czy „nie zabijaj”. W kapitalizmie
operacje rynkowe powodują, że ktoś kogoś okrada. W kapitalizmie, silniejszy ekonomicznie
używa przemocy aby odebrać słabszemu dobra jakie ten posiada. W kapitalizmie
społeczeństwo jest w przymusie ekonomicznym wobec warstwy posiadającej. Warstwa
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posiadająca działa w swoim interesie, a nie w interesie społecznym. W kapitalizmie warstwa
posiadająca decyduje o naszym losie.
Socjalizm oznacza, że obowiązują powszechnie, społecznie uznane zasady moralne.
Socjalizm oznacza, że sprawiedliwość obowiązuje również w stosunkach ekonomicznych.
Celem socjalistów jest zbudowanie społeczeństwa bez ubóstwa, gdzie siły rynkowe nie są
głównym mechanizmem podziału bogactwa oraz w którym funkcjonowanie społeczeństwa
opiera się na wspólnej własności tego co służy wspólnym potrzebom, wzajemnej współpracy
i kierowaniu się wspólnym dobrem. Zbudowanie społeczeństwa, w którym każdy jest
świadom, że „ja pracuję dla innych, inni pracują dla mnie”. Społeczeństwa, w którym
obowiązuje zasada: „jaka wartość pracy - taka płaca”, a społecznym prawom towarzyszą
społeczne i moralne obowiązki.
IX. Walka o socjalizm to walka o świadomość społeczną. Do świadomości społeczeństwa w
takich krajach jak Polska musi dotrzeć prawda o kapitalizmie i funkcjonowaniu rynku w tym
systemie. Pomimo doświadczeń dwudziestu lat kapitalizmu w Polsce, wielu ciągle wierzy, że
ma szansę „być bogatym”. Walka o świadomość społeczną staje się łatwiejsza bo kapitalizm
jest w kryzysie systemowym i kryzys ten dociera do Polski. Z miesiąca na miesiąc będzie się
pogarszać sytuacja ekonomiczna większości polskiego społeczeństwa. Nie będzie
realizowane marzenie aby osiągnąć zamożność i dobrobyt Europy Zachodniej. Siła
nabywcza pracujących w Polsce będzie się zmniejszać. „Prywatyzacja” powszechnych
systemów ochrony zdrowia, szkolnictwa i systemu emerytalnego będzie sprzyjać
świadomości, że kapitalizm to system, który „nie daje, a zabiera”.
W propagandzie, kapitalizm przedstawiany jest jako system bez alternatywy. Wszystkie
media głoszą, że dotychczasowe doświadczenia z socjalizmem nie powiodły się i nie ma
alternatywy dla kapitalizmu. To nie jest prawda. W Europie Zachodniej, a ostatnio też w USA,
pod naporem żądań społecznych, kapitał musiał zgodzić się na powszechne systemy opieki
zdrowotnej i szkolnictwa. Ludzie pracy uzyskali wiele praw pracowniczych i socjalnych. W
XX-stym wieku nastąpiła w tych krajach wielka socjalizacja stosunków ekonomicznych i
społecznych. Nie został jednak skruszony fundament kapitalizmu – prywatna własność
kapitału.
Socjalizm był i pozostaje alternatywą dla kapitalizmu. Socjalizm nadejdzie w wyniku
świadomego wyboru większości społeczeństwa. Wybór ten będzie dokonany w
wyniku sprzeciwu lub buntu społeczeństwa przeciw kapitalizmowi.
Ciągle aktualne jest przesłanie socjalisty Adama Mickiewicza abyśmy byli „razem”
bo „w szczęściu wszystkiego są wszystkich cele”
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Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy
Stanowisko programowe 41 Kongresu PPS
My, członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej deklarujemy swoje przywiązanie do idei
socjalistycznych, wynikających z naszej tradycji i nadal aktualnych w świecie szalejącego
neoliberalizmu.
Okres ponad 20 lat neoliberalnej transformacji opartej o dominację prywatnej własności,
chciwości i kolesiostwa jako normy społecznej, a w stosunkach międzynarodowych –
globalizacji opartej na sile i pazerności wielkich ponadnarodowych korporacji, banków i
mediów oraz prywatyzacji wojen, sprawia, ze społeczeństwo polskie zaczyna szukać
systemowej alternatywy.
Porządek neoliberalny opiera się na tzw. Konsensusie waszyngtońskim z 1989 roku,
którego zasady zgodne były z interesami wielkiego kapitału, Odrzucamy te zasady, a więc:
- prywatyzację jako podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego.
- ciecia socjalne jako remedium na deficyty budżetowe
- obniżanie obciążeń i podatków dla najbogatszych jako czynnik stymulujący tworzenie
miejsc
pracy
- liberalizację przepływów kapitałowych
- deregulację rynku
- dogmatyczne obniżanie inflacji
Polska Partia Socjalistyczna, najstarsza partia polityczna Polski , ma program nastawiony
na odbudowę państwa i społeczeństwa według nowoczesnych zasad sprawiedliwości
społecznej.
Musimy podjąć skuteczne działania dla zapoznania społeczeństwa z tym programem i
jego wdrożenia do praktyki politycznej kraju.
Nasza tradycja
Dzieje PPS to część historii narodu i państwa. PPS uczestniczyła w walce o odzyskanie
utraconej w wyniku zaborów niepodległości. Uczestniczyła w kształtowaniu i rozwoju
państwa polskiego w okresie międzywojennym. Pierwsze po odzyskaniu niepodległości
socjalistyczne rządy Daszyńskiego i Moraczewskiego wprowadziły nowoczesne zasady
prawa pracy, opieki społecznej, praw kobiet i mniejszości, których , mimo starań, nie udało
się już całkowicie wyrugować późniejszym rządom sanacyjnym. PPS uczestniczyła aktywnie
w ruchu oporu podczas II Wojny Światowej, Po wojnie PPS była masową półmilionowa partią
i miała wielkie poparcie w środowiskach pracowniczych.
Polska Partia Socjalistyczna położyła w przeszłości wielkie zasługi w rozwoju ruchu
spółdzielczego na ziemiach polskich tworząc m.in. Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniowa,
edukacji dorosłych m.in. przez utworzenie Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych,
rozwoju ruchu sportowego przez tworzenie Robotniczych Klubów Sportowych.
Wydarzenia Rewolucji 1905 roku i utworzenie Organizacji Bojowej PPS pokazały dobitnie,
że świadomy swych celów i dobrze zorganizowany protest, mimo ofiar, niesie za sobą istotne
zmiany w życiu społecznym.
Od początku swego istnienia PPS dążyła do sprawiedliwych stosunków społecznych,
łącząc to dążenie z głębokim patriotyzmem wolnym od akcentów nacjonalistycznych i
faszystowskich.
My socjaliści
Jak rozumiemy socjalizm:
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- w sferze gospodarki socjalizm oznacza dla nas przewagę pracy nad kapitałem. To kapitał
powstaje z pracy, a nie kapitał daje pracę.
- w sferze społecznej socjalizm oznacza dla nas wolność osobistą i równe szanse oraz
równy dla wszystkich dostęp do wszelkich przejawów życia społecznego, niezależnie od
pozycji społecznej i posiadanych środków finansowych.
Reprezentujemy ludzi żyjących z własnej pracy, a nie z konsumpcji kapitału.
Nowoczesny socjalizm nie oznacza dla nas rewolucji, cele swoje chcemy osiągać przez
tworzenie
alternatywnych rozwiązań ekonomicznych i prawnych oraz edukację
społeczeństwa.
Odwołujemy się do obowiązującej Konstytucji RP, której Art.2 stanowi, że:
„Rzeczypospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym
zasady sprawiedliwości społecznej”.

urzeczywistniającym

Konstytucja nie ogranicza praw obywatelskich do praw pracowniczych. Zalicza do nich
również „prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne” zobowiązując władze państwowe m.in.
do prowadzenia polityki pełnego, produktywnego, zatrudnienia, a także sprzyjającej
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli. Gwarantuje ochronę warunków pracy,
równy dostęp do publicznej służby zdrowia i wykształcenia.
Uzupełnieniem wolności osobistej jest dla nas wolność zbiorowa, budująca wspólnotę.
Wolność tworzenia wspólnoty oznacza rezygnację z części wolności indywidualnej, tam
gdzie to jest konieczne dla kreowania dobra wspólnego.
Na tak rozumianej wolności chcemy budować spójną wizje człowieka i społeczeństwa.
Po pierwsze gospodarka
Dostrzegamy narastająca falę niezadowolenia w świecie kapitalistycznym. Przyczyną
kryzysu jest niepohamowana chęć zysku instytucji i graczy finansowych, którzy zagubili przy
tym całkowicie konieczność przestrzegania norm prawnych i gospodarczych. Zapomniano o
podstawowym prawie gospodarki pieniężnej, że pieniądz służy obrotowi gospodarczemu i
ułatwia wymianę towarową, sam zaś nie może stanowić towaru.
Społeczeństwa zaczynają rozumieć, to co zawsze twierdziła Polska Partia Socjalistyczna,
że kapitalistyczny ład gospodarczy i społeczny, zwłaszcza w jego neoliberalnym wydaniu nie
prowadzi na długą metę do bogacenia się społeczeństw, przeciwnie do narastania
sprzeczności, które grożą wybuchem społecznym.
Naszym celem strategicznym jest budowa społeczeństwa socjalistycznego w którym praca
wiedzie prymat nad kapitałem.
Kapitalizm zakorzenił się w umysłach Polaków, którzy nie zawsze dostrzegają jego ujemne
strony. Chcemy stopniowych zmian, które w pierwszym rzędzie wyeliminują podstawowe
mankamenty kapitalizmu w neoliberalnej wersji, w jakiej realizowany jest on w naszym kraju.
Obowiązkiem państwa jest pomoc potrzebującym i opodatkowanie na ten cel tych którzy
mają za dużo. Żądamy pilnego wprowadzenia kilku skal podatkowych i włączenia dochodów
kapitałowych do powszechnego systemu opodatkowania (w miejsce podatku „Belki”).
Praktyka pokazała jak cyniczne jest twierdzenie, że ulgi podatkowe dla przedsiębiorców
przełożą się na tworzenie nowych miejsc pracy.
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Jesteśmy za takimi ulgami, które wspierać będą rzeczywisty wzrost zatrudnienia, poprawę
warunków pracy i rozwój nowych technologii.
Wolny rynek powoduje, że silniejszy pochłania słabszego, w rezultacie małe
przedsiębiorstwa są wypierane lub dyktuje się im warunki. Małe jest piękne, ale na wymarciu.

Chcemy ograniczenia unikania podatków przez najbogatszych, którzy trzymają swe
kapitały w t.zw. rajach podatkowych. Można to uczynić np. opodatkowując transfery
kapitałowe za granicę i z za granicy.
Jesteśmy za ograniczeniem niczym nieuzasadnionej rozpiętość zarobków (osiąga w
Polsce 700 krotność) poprzez podniesienie płacy minimalnej i ustanowienie progu płacy
maksymalnej.
Prawo pracy powinno bronić pracownika przed wyzyskiem, a nie zapewniać dodatkowe
dochody pracodawcom, dopuszczając niektóre formy „elastycznego” zatrudnienia.
Nadużywanie samozatrudnienia i umów zlecenia lub o dzieło (tzw. umowy śmieciowe) to
forma neo niewolnictwa. Ustrój niewolniczy okazał się w przeszłości niewydolny. Tak samo
niewydolne okaże się w rezultacie neo niewolnictwo lansowane przez neoliberałów.
Wydajność pracy rośnie tam, gdzie pracownik jest zadowolony z pracy i wykonuje ją
świadomie, a nie pod przymusem.
Postulujemy opodatkowanie międzybankowych przepływów pieniężnych służących
spekulacji wirtualnym pieniądzem, który nie ma pokrycia w realnym obrocie gospodarczym.
Współczesny przemysł bankowy, oferujący tak zwane produkty finansowe jest w prostej
linii spadkobiercą średniowiecznej lichwy. Działa w eleganckich, cywilizowanych formach, ale
cel, czyli maksymalizacja zysku nie zmienił się.
Opodatkować należy przekazywanie zysków do firm macierzystych spółek zagranicznych
przedsiębiorstw w Polsce, w tym banków.
Trzeba szukać rozwiązań dla tworzenia pieniądza bez odsetkowego, kreowanego pod
nadzorem społecznym. Przed reformą Balcerowiczowską nisko oprocentowany kredyt
mieszkaniowy powodował znacznie większa dostępność mieszkań.
W Polsce – w wyniku prywatyzacji – banki należą do zagranicznego i międzynarodowego
kapitału, a więc zyski przez nie osiągane nie pozostają w kraju.
Należy obligatoryjnie przesunąć do polskich banków wszelkie fundusze publiczne.
Konieczne jest odejście od fetyszu gospodarki prywatnej i realne przywrócenie wielo
sektorowość gospodarki, w której firmy prywatne, spółdzielcze, społeczne i państwowe będą
traktowane na równych prawach. Wspierać należy te formy gospodarki, które przywrócą
utracone więzi społeczne w gospodarce (zaangażowanie pracowników w wyniki
gospodarcze zakładu pracy). Te formy to przede wszystkim spółdzielczość pracy, akcjonariat
pracowniczy i Rady Pracownicze w zakładach prywatnych.
Spółdzielczość, uczestnicząc w rynkowej konkurencji, łagodzić może jej niekorzystne
skutki społeczne. Może stać się ważnym elementem poprawy sytuacji ekonomicznej ludzi
aktywnych, choć niezamożnych i nie mogących sprostać finansowemu dyktatowi wielkich
przemysłowych i handlowych korporacji oraz banków z przewagą kapitału zagranicznego
Inna jest filozofia spółdzielni, a inna spółek i wspólnot.
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Celem spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb, a celem spółki osiągniecie zysku.
O sprawach spółdzielni decyduje Walne Zgromadzenie w którym jeden członek- jeden
głos. W spółkach decyduje udział w majątku, a więc bogatszy ma więcej do powiedzenia.
Protestujemy przeciw „majsterkowaniu” w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych w
kierunku ich likwidacji i zamianie we wspólnoty mieszkaniowe.
Własność państwową trzeba uwolnić od mechanizmu „łupów politycznych” i poddać
szerokiej kontroli społecznej sprawowanej przez organizacje pracownicze, stowarzyszenia
zawodowe, izby gospodarcze.
Przedsiębiorstwa prywatne zasilają budżet podatkami od zysku. Powszechne jest jego
zaniżanie przez mnożenie kosztów. Przedsiębiorstwo państwowe zasila budżet również
dywidendą, a zysk pozostaje pod bezpośrednia kontrolą.
Samorządy powinny zdecydowanie zaprzestać prywatyzacji usług infrastrukturalnych.
Przedsiębiorstwa komunalne mogą przynosić dochód, ale ich podstawowym zadaniem nie
jest zysk, lecz zaspokojenie potrzeb lokalnych społeczności. W wielu krajach rozwiniętych
(np. we Francji) przedsiębiorstwa komunalne mają specjalny odrębny status i poddane są
bezpośredniej kontroli społeczności lokalnych.
Wstrzymać należy prywatyzację sektorów o kluczowym (strategicznym) znaczeniu dla
państwa (energetyka, przesył gazu i ropy, banki). Stopniowo odzyskiwać z rąk zagranicznych
bankowość, przez odkupywanie (np. przez obligacje) filii banków zagranicznych . Należy
przypomnieć, że odkupienie w latach międzywojennych elektrowni warszawskiej przez
miasto poprawiło znacznie jej wyniki gospodarcze i pozwoliło na obniżenie cen energii
elektrycznej w Warszawie.
Sprzedaż wielu przedsiębiorstw państwowych po zaniżonych cenach to była zbrodnia na
narodzie . Należy je odkupić po cenach sprzedaży.
Przestrzegamy przed zakusami prywatyzacji lasów państwowych, które muszą pozostać
własnością całego narodu.
Konieczna jest reforma NBP i Rady Polityki Pieniężnej, które w swojej polityce musza
uwzględniać potrzeby inwestycyjne gospodarki, a nie tylko poziom inflacji, jako fetyszu
gospodarki neoliberalnej.
Potrzeba określenia narodowych specjalności wytwórczych i wsparcia dla produkcji
pracochłonnej. W rachunku ekonomicznym trzeba uwzględnić efekt mnożnikowy (czasem
produkcja deficytowa dla przedsiębiorstwa może być opłacalna dla gospodarki kraju i
wymaga wsparcia -przykładem utylizacja odpadów).
Popieramy inwestowanie w infrastrukturę społeczną, wspieranie powstawania małych
przedsiębiorstw przez ulgi podatkowe oraz odpowiednie ramy prawne.
Popieramy postulat regulacji marż przetwórstwa i handlu żywnością i opodatkowanie
nadmiernych zysków w tym sektorze.
Społeczeństwo obywatelskie
Obserwujemy pogłębiający się zanik więzi społecznych w naszym społeczeństwie.
Rządzący i pozostające na usługach kapitału media lansują aż „do bólu” hasła o przewadze
zaradności nad normami prawnymi, przedsiębiorczości za cenę wyzysku innych ludzi i
konieczności wycofywania się państwa ze sfery socjalnej. Pomoc potrzebującym przerzuca

11

się na filantropię. To, że w naszym społeczeństwie istnieje jeszcze chęć pomocy innym, to
wynik resztek zakorzenionych w społeczeństwie w latach PRL ideałów socjalistycznych.
Samorządność w wydaniu realizowanym we współczesnej Polsce daleka jest od ideału i
jest raczej przeniesieniem centralizmu państwowego na szczebel lokalny.
Polska Partia Socjalistyczna kieruje się wartościami, które łączą ludzi. Popiera to, co
buduje wspólnotę obywateli i poczucie wspólnoty ogólnoludzkiej.
Nie ma w Polsce prawdziwej demokracji to znaczy równości wszystkich obywateli.
Silniejszy uzyskuje bezkarność. Fikcją jest wolność ekonomiczna . Biedny pozbawiony jest
możliwości egzekwowania swoich praw. Wolność indywidualna ograniczona jest przez
przewagę wartości chrześcijańskich, a wolność wyboru w wyborach ograniczona jest
sposobem finansowania partii politycznych, co oznacza, że przebicie się do społeczeństwa z
nowymi ideami jest praktycznie niemożliwe.
Misja mediów państwowych powinna polegać m.in. na prezentowaniu różnych poglądów i
partii (nawet niszowych). Trzeba stworzyć system grantów na tworzenie lokalnych i
internetowych publikatorów pozwalających na swobodna wymianę myśli i prezentowanie
różnych poglądów.
Jesteśmy za obniżeniem progu wyborczego, bo tylko to pozwoli na odświeżenie organów
przedstawicielskich (Sejmu, Sejmików, Rad Miast i Gmin).
Sprywatyzowano, to co budowała społeczność swoim wysiłkiem i usiłuje się prywatyzować
to co powstało w wyniku rezygnacji społeczeństwa z części konsumpcji indywidualnej na
rzecz zbiorowej np. szkoły, szpitale.
Jesteśmy przeciwni prywatyzacji szpitali i szkół w jakiejkolwiek formie i przenoszeniu
odpowiedzialności i finansowania tych sfer na samorządy lokalne. Zdrowie narodu i
wykształcenie młodzieży
to nasza przyszłość i musi pozostać w bezpośredniej
odpowiedzialności państwa. Jesteśmy za finansowaniem przez państwo kultury. T.zw.
kultura masowa w wykonaniu komercyjnym schlebia zwykle najniższym instynktom
człowieka i ogłupia społeczeństwo. Takie społeczeństwo nie ma przyszłości.
Nie sprawdziła się reforma zdrowia wprowadzona za rządów Buzka. Narodowy Fundusz
Zdrowia prowadzi politykę nastawioną na oszczędności, a nie leczenie społeczeństwa.
Kontrakty z placówkami medycznymi nie mogą być w pierwszym rzędzie źródłem wzrostu
wynagrodzeń lekarzy. Należy wyraźnie rozdzielić fundusze przeznaczone na leczenie i
wynagrodzenia personelu placówek zdrowia.
Państwo nie może dalej uciekać od
odpowiedzialności za stan zdrowia narodu.
Demokracja rozumiana w Polsce jako dyktatura większości stanowi zaprzeczenie wolności
osobistej. Jesteśmy przeciwni praktycznemu ograniczaniu praw obywatelskich dla ludzi
niewierzących, mniejszości religijnych, narodowych, rasowych i społecznych.
Nie walczymy z Kościołem jako wspólnocie ludzi wierzących. Wśród nas jest również wielu
ludzi wierzących. Jesteśmy jednak przeciwni temu aby instytucje kościelne stawały się
kapitalistycznymi przedsiębiorstwami i spekulowały przejętym za bezcen majątkiem. Żądamy
przestrzegania konstytucyjnej zasady rozdziału Kościoła od Państwa.
Niepokój nasz wzbudza wymykanie się badań i technologii spod jakiejkolwiek kontroli i
odpowiedzialności etycznej (przykładem nowa ustawa o GMO). Trzeba podwyższyć dotacje
na rozwój polskich prac badawczych oraz bodźce do lokowania w polskim przemyśle pionów
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badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw zagranicznych. Polska energetyka powinna w
większym stopniu wykorzystywać odnawialne źródła energii.
Państwo musi kierować się etyką, a polski wymiar sprawiedliwości wymaga pilnego
uzdrowienia np. przez wprowadzenie okresowych ocen orzecznictwa
sędziów (
przywrócenie w Sądzie Najwyższym wydziałów analizujących orzecznictwo).
Społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo obywateli nie tylko równych wobec prawa, a
le także równych dostępnością do pracy, mieszkań, nauki, służby zdrowia, kultury,
wypoczynku, emerytur. Społeczeństwo obywatelskie to także społeczeństwo dbające o
środowisko w którym żyje, tak aby pozostawić je w dobrym stanie przyszłym pokoleniom.
Miejsce PPS na scenie politycznej
PPS za swojego strategicznego sojusznika w realizacji zasad ideowych i programowych
uznaje polską lewicę parlamentarną i społeczną. Nie ma wroga na lewicy, mogą być
sojusznicy i partnerzy, ale także konkurenci. Współpracując z innymi ugrupowaniami mamy
obowiązek zachowania swojej tożsamości ideowej i organizacyjnej.
Zasadniczym zobowiązaniem PPS jest zachowanie tradycji, której ta partia jest
ucieleśnieniem i upowszechnianie tego przekazu, ale przede wszystkim przez odniesienia
do bieżącej sytuacji społeczno-politycznej dla której mamy aktualne recepty.
Nie jesteśmy partią obrotową, pełną aktualnych obietnic, bez stałej ideowej tożsamości.
Musimy stosować nowoczesny system marketingu politycznego i uruchomić na miarę
możliwości wszystkie dostępne narzędzia w tej dziedzinie.
Dążymy do samodzielnego startu w wyborach samorządowych i parlamentarnych.
Szanse swoje widzimy w fakcie, że obecne w parlamencie partie polityczne stały się
wyłącznie „mechanizmami wyborczymi” i coraz częściej społeczeństwo zaczyna sobie
zdawać sprawę z tego faktu. Przesłanką do startu w wyborach musi być szeroka akcja
informacyjna i edukacyjna pokazującą społeczeństwu, że nasze kasła i idee to nie kiełbasa
wyborcza, lecz, że wypływają one z duszy i sumienia naszych kandydatów. Jedynie sukces
takiej akcji może przełożyć się na wynik wyborczy. Alternatywnie start naszych kandydatów
z list wyborczych innych ugrupowań jest możliwy, jeśli zapewnimy sobie wyraźną tożsamość
na tych listach.
Na forum międzynarodowym opowiadamy się przede wszystkim za współpracą z partiami
socjalistycznymi i zrzeszonymi w Europejskiej Partii Lewicy, zachowując również kontakty z
Międzynarodówka Socjalistyczną.
Jesteśmy za udziałem w Unii Europejskiej, współpracując z innymi organizacjami w
kierunku złagodzenia jej neoliberalnych akcentów. Jesteśmy za pełną ratyfikacją przez
Polskę Europejskiego Paktu Społecznego.
Wypowiadamy się przeciwko udziałowi Polski w interwencjach zbrojnych, które nie
wynikają z zasad obrony granic Rzeczypospolitej i prowadzone są w interesie
międzynarodowym.
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Uchwała RN PPS

„W sprawie polskiej lewicy”
przyjęta w dniu 12 stycznia 2013 roku
Lewica to siły społeczne i polityczne, które dążą do zmiany panującego
niesprawiedliwego systemu społecznego i gospodarczego i przeciwstawiają się
prawicy broniącej kapitalizmu. Lewica dąży do wolności, równości i sprawiedliwości
społecznej.
Przez minione dwadzieścia lat mamy w Polsce sytuację, że siły społeczne i
polityczne, które występują jako lewica restaurują kapitalizm. Szczególnie
zaskakujące jest to, że ta polska lewica niszczy własność społeczną i „prywatyzuje”
zarówno gospodarkę jak i pozostałe dziedziny życia: opiekę zdrowotną, system
emerytalny, szkolnictwo i kulturę. Należy też zauważyć, że lewica jest liberalna
obyczajowo, ale to nie znaczy, że liberalni obyczajowo kapitaliści i ich najemnicy
stają się siłą lewicową.
Potrzebna jest dyskusja programowa w środowiskach, które uważają się za
lewicowe, jakie są cele i zadania polskiej lewicy. Stanowisko PPS, z jakim
przystępujemy do tej dyskusji, zawarte jest w opracowaniu „Cele i zadania polskiej
lewicy”.

CELE I ZADANIA POLSKIEJ LEWICY
(podstawowe założenia)
Lewica to siły polityczne i społeczne, które reprezentują dobro wspólne, interes społeczny.
Dobro wspólne jest udziałem każdego, kto do wspólnoty należy, bo „w szczęściu
wszystkiego są wszystkich cele”.
Lewica kieruje się wartościami, które ludzi łączą. Popiera to, co buduje wspólnotę
obywateli i poczucie przynależności do wspólnoty ogólnoludzkiej.
Lewica wyraża poszanowanie godności i wolności człowieka. Ma na celu jego dobro,
potrzeby, a w życiu społecznym pełnię praw człowieka i obywatela.
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Cele i wartości, które konstytuują Lewicę, tradycyjnie są wyrażane jako „wolność,
równość, braterstwo”. Wolność człowieka ma być ograniczona jedynie wolnością innych i
poszanowaniem środowiska naturalnego.
Lewica dąży do uświadamiania społeczeństwu, że głównym źródłem zniewolenia
ekonomicznego, braku możliwości korzystania z praw człowieka i obywatela, nienawiści
między ludźmi - jest dominacja prywatnej własności kapitału. Prywatny kapitał, który nie jest
wynikiem własnej pracy, zwykle jest źródłem niesprawiedliwości społecznej. Zjawisko
ekonomiczne jakim jest rynek w gospodarce towarowej, jest wykorzystywane jako instrument
do rozwoju warstwy posiadającej – kosztem reszty społeczeństwa.
Lewica dąży do uspołecznienia bogactw natury i bogactw wytworzonych przez ludzi na
przestrzeni dziejów.
Ludzki egoizm, pycha, chęć dominacji nad innymi to przyczyny powstawania nierówności i
niesprawiedliwych stosunków między ludźmi. Lewica walczy z egoizmem jednostek i grup
interesów.
W XX wieku narody wybiły się na niepodległość i powstały państwa narodowe. Lewica
dąży do braterstwa ludzi i braterstwa narodów. Lewica walczy z dominacją człowieka nad
człowiekiem i walczy z dominacją jednych narodów nad innymi.
Ważnym dobrem wspólnym jest współczesne państwo. Państwo, w którym rządzi
świadomy swych potrzeb i dążeń lud - czyli państwo demokratyczne. Państwo, które
stanowi i stosuje prawo w interesie społecznym. Państwo – gwarant praw i obowiązków
obywatela. Z kościołem oddzielonym od państwa.
Obowiązujący w państwie system społeczno-gospodarczy decyduje, czy rzeczywiście
realizuje się ludowładztwo, czy też za fasadą papierowych zapisów władza i bogactwo
należą do grupy czy warstwy uprzywilejowanej. Praca tworzy bogactwo. Dlatego podstawą
systemu są stosunki własnościowe. W demokracji bogactwo tworzone przez lud powinno do
ludu należeć i lud powinien nim dysponować. Do tego dąży demokratyczna Lewica.
W Polsce, jak i w wielu państwach, które deklarują, że są demokratyczne, system
gospodarczy opiera się na własności prywatnej, a własność społeczna jest doktrynalnie
niszczona. Lewica nie może tego akceptować. W państwie jest miejsce i potrzeba
występowania wszystkich form własności. Wyjaśniał to nawet papież Jan XXIII, wskazując,
że własność państwowa i społeczna są zgodne z katolickim prawem naturalnym.
Wolność jednostki szczególnie w sferze politycznej, społecznej, artystycznej,
światopoglądowej - jest celem lewicy. Dlatego trzeba stwarzać warunki, aby obywatele mogli
korzystać z zapisanych w Konstytucji praw i wolności.
Inaczej wygląda sprawa z wolnością w sferze gospodarczej, a szczególnie z „wolnym
rynkiem”. Rynek jest realnym zjawiskiem ekonomicznym, a nie modelem teoretycznym i jak
wskazuje historia, a potwierdzają wydarzenia bieżące, rynek jest terenem gier i spekulacji,
które powodują, że bogaci się bogacą, a biedni biednieją. Jest to sprzeczne z interesem
społecznym. Lewica nie pozostawia gospodarki wyłącznie prywatnym posiadaczom kapitału
i „wolnemu rynkowi”. Gospodarka i rynek muszą podlegać kontroli i interwencji państwa.
Celem lewicy jest zrealizowanie zapisów konstytucji,
stanowiących, że „RP jest
demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości
społecznej” i określającym „ekonomiczne, socjalne i kulturalne” prawa obywateli. Nie jest to
możliwe dopóki gospodarką rządzi „niewidzialna ręka rynku”, którą kierują oligarchie
kapitałowe.
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Lewica buduje Polskę socjalną, w której wzrost dobrobytu będzie udziałem całego
społeczeństwa. Rozwój gospodarczy zapewnia, że wszyscy zdolni do pracy mogą być
zatrudnieni. Prawo do pracy i godziwej zapłaty jest prawem każdego obywatela. Państwo
przez powszechne systemy opieki zdrowotnej, edukacji i zabezpieczenia emerytalnego
zapewnia bezpieczeństwo socjalne wszystkim obywatelom.
Współczesny poziom rozwoju sił wytwórczych w Polsce umożliwia państwu realizację jego
funkcji opiekuńczych. Państwo musi jednak rozwijać swoją gospodarkę i te instytucje i
struktury gospodarcze, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania życia
społecznego i gospodarczego.
Lewica proponuje alternatywny model ustroju społeczno-ekonomicznego i wskazuje realne
sposoby jego urzeczywistnienia.
Lewica powinna przewodzić buntowi społecznemu gdyby do niego musiało dojść.

ZADANIA POLSKIEJ LEWICY
I. Polska lewica walczy o Polskę demokratyczną i sprawiedliwą.
O Polskę, w której władzę sprawuje polskie społeczeństwo w interesie całego
społeczeństwa.
O Polskę, w której naczelną zasadą jest dążenie do sprawiedliwych stosunków
społecznych.
O Polskę, której bogactwa należą do społeczeństwa i służą podnoszeniu dobrobytu
całego społeczeństwa.
O Polskę suwerenną ekonomicznie i politycznie.

II. Polska lewica reprezentuje interesy społeczeństwa, w odróżnieniu od prawicy, która
reprezentuje interesy warstw uprzywilejowanych.

III. Polska lewica kieruje się nieprzemijającymi, wartościami moralnymi, które są
dziedzictwem kultury ogólnoludzkiej, a uznaje je także chrześcijaństwo i inne wielkie
religie świata.

IV. Polska lewica głosi prawdę w opisywaniu i wyjaśnianiu naszej rzeczywistości:
- prawdę o „rynku”
Rynek pojawił się wraz z gospodarką towarową. Istnieje we wszystkich cywilizacjach od
tysięcy lat. Jest potrzebny. Jednak w operacjach rynkowych uczestniczą także partnerzy
nieuczciwi: oszuści i spekulanci. Dlatego operacje rynkowe muszą podlegać określonym
zasadom i społecznej kontroli. „Niewidzialna ręka rynku” to ręka spekulanta i gracza.
- prawdę o kapitalizmie i „gospodarce rynkowej”
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Kapitalizm to system społeczno-ekonomiczny, który umożliwia osobom fizycznym
gromadzenie wielkiego bogactwa - w wyniku operacji rynkowych, a państwo gwarantuje im
wszelkie prawa własności do tego bogactwa. Dysponenci wielkiego bogactwa skutecznie
dbają o to aby władze państw służyły ich interesom i gwarantowały ich prawo własności. W
krajach kapitalistycznych demokracja nie obejmuje sfery własności i gospodarki. Kapitalizm
cechuje niesprawiedliwy podział bogactwa i bezrobocie. Jest w swej istocie cywilizacją
nierówności. Odrzuca zasady demokracji i sprawiedliwości społecznej.
Współczesny kapitalizm finansowy jest w kryzysie systemowym. Spekulacje finansowe
doprowadziły do bankructwa wielkich organizacji finansowych i gospodarczych. Ich
zobowiązania przejęły państwa. Ale kryzys systemu trwa. Wiele wskazuje na to, że bez
dalszej interwencji państw kryzys będzie się pogłębiał powodując nieobliczalne skutki
społeczne i polityczne.
Kapitalizm jest określany jako „gospodarka rynkowa” lub jako „gospodarka wolnorynkowa”.
Kapitaliści domagają się, aby rynek był „wolny” i funkcjonował bez interwencjonizmu
państwowego. Uprzejmie przyjmują pomoc państw – liczoną, jak ostatnio, w setkach
miliardów dolarów – i trudno im się dziwić. Dziwić może tylko bierność społeczeństw, które
jeszcze akceptują kapitalistyczną rzeczywistość.
„Wolny rynek” i „święte prawo własności prywatnej” to fundamenty kapitalizmu. Te wolności
przyznane jednostkom są źródłem zniewolenia i wyzysku większości społeczeństwa.

- prawdę o transformacji ustrojowej
Realizacja planu Balcerowicza zwana terapią szokową rozpoczęła w Polsce okres
masowego i permanentnego bezrobocia, rosnących dysproporcji dochodowych i demontaż
państwa opiekuńczego. Wprowadzono kapitalizm. Uwłaszczenie się działaczy różnych opcji
politycznych i menadżerów na majątku społecznym utworzyło warstwę kapitalistów.
Społeczeństwo zostało wywłaszczone z posiadanego bogactwa i odsunięte od zarządzania
gospodarką. Produkcja mierzona w wielkościach fizycznych spadła i nie wróciła do wielkości
osiąganych przed reformą. Jednym z mierzalnych rezultatów wprowadzenia kapitalizmu w
Polsce to 2 miliony bezrobotnych, którzy wyemigrowali i 2 miliony bezrobotnych w kraju.

- prawdę i obiektywizm w opisywaniu historii
Historię Polski XX w. można opisywać w różnych aspektach. Nie można jednak pomijać
wydarzeń kluczowych dla losów narodu. Niezależnie od okoliczności, w 1944 roku powstało
– uznane przez cały świat - państwo polskie. Polska odrodziła się w bezpiecznych
granicach, a ludzie dostali ziemię i pracę. Stworzono wówczas systemy powszechnych
ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych. Edukacja stała się powszechnie dostępna i
bezpłatna. Gospodarka służyła potrzebom społeczeństwa. Można dyskutować o
efektywności systemu ekonomicznego PRL, ale pozostanie faktem, że polska gospodarka w
1978 roku była dziesiątą co do wielkości na świecie, a ludzie żyli w godziwych warunkach
socjalnych. Dziś Polska jest być może dwudziestą gospodarką światową, a znaczna część
społeczeństwa żyje w biedzie, w wykluczeniu społecznym i ekonomicznym.

V. Polska lewica krytykuje siły rządzące Polską, ponieważ reprezentują interesy
polskiego i międzynarodowego kapitału
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VI. Polska lewica proponuje zmiany w obowiązującym systemie społecznogospodarczym , a w szczególności zapewnienie równoprawności wszystkich sektorów
własności: państwowej, komunalnej, spółdzielczej i prywatnej.
Domaga się nadania wysokiej rangi celom socjalnym w polityce gospodarczej
państwa, które powinno kierować się zasadami solidarności społecznej.
Solidarność społeczna wymaga zróżnicowania podatkowego bogatych i biednych.
Wymaga odzyskania własności społecznej utraconej w wyniku prywatyzacji i zakończenia
tego procederu.

VII. Polska lewica walczy o lewicową świadomość społeczną.
Po terapiach szokowych jakie przeszli i przechodzą Polska i Polacy, w wyniku zmasowanej
prawicowej indoktrynacji medialnej, znaczna część społeczeństwa nie widzi alternatywy dla
kapitalizmu. O zmianę tej świadomości ma walczyć lewica.

VIII. Polska lewica mobilizuje i organizuje społeczeństwo do walki o demokrację i
sprawiedliwość społeczną.

IX. Polska lewica współdziała z siłami politycznym i ruchami społecznymi w innych
krajach, które dążą do demokracji i sprawiedliwości społecznej

X. Polska lewica uczestniczy w ruchach społecznych i politycznych, które dążą do
rozwiązywania problemów globalnych, problemów dotyczących dalszego losu
ludzkości.

X
XX
Parlamentarne siły polityczne, które od dwudziestu lat występują w Polsce jako „lewica”
akceptują kapitalizm. Jest gorzej. Siły te aktywnie utrwalają kapitalizm w jego brutalnym,
neoliberalnym wydaniu. Nie reprezentują interesów społeczeństwa. W efekcie utraciły
społeczne zaufanie i poparcie.
Potrzebna jest dyskusja programowa i porozumienie programowe sił społecznych i
politycznych, które chcą tworzyć Lewicę – wyrazicielkę interesów, potrzeb i dążeń
społeczeństwa.
Przedstawiane opracowanie ma inicjować dyskusję programową.
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Uchwała RN PPS
w sprawie społecznej debaty o tym

„Co trzeba w Polsce zmienić”
podjęta w dniu 12 stycznia 2013 roku
Siły społeczne i polityczne, które krytycznie oceniają naszą rzeczywistość w
różny sposób i w różnym zakresie wyrażają swoje stanowiska i dążenia.
Stanowiska te nie są wynikiem społecznej debaty i mają ograniczone poparcie
społeczne. Żadna z tych sił nie proponuje też aby w społecznej debacie
poszukiwać wspólnych propozycji zmian, które mogą poprawić los Polski i
Polaków. Nie jest zajęty ten obszar aktywności publicznej.
PPS proponuje podjęcie społecznej debaty o tym co trzeba w Polsce zmienić,
a nasza propozycja jest wyrażona w stanowisku na ten temat: „Co trzeba w
Polsce zmienić”.

Co trzeba w Polsce zmienić?
Potrzebna jest szeroka publiczna debata o tym co trzeba w Polsce zmienić aby ludzie mieli
godziwą pracę i płacę. Abyśmy żyli w poczuciu bezpieczeństwa socjalnego, a Polska
odzyskała niepodległość ekonomiczną. Potrzebna jest szeroka publiczna debata o tym co
trzeba zmienić w Polsce w sprawach zasadniczych i w codziennym funkcjonowaniu państwa
i prawa.
Świat jest w okresie wielkiej nierównowagi ekonomicznej, która powoduje nierównowagę
polityczną i społeczną.
System kapitalistyczny przestał napędzać rozwój gospodarczy w krajach rozwiniętych.
Ludzie w tych krajach nie mają pieniędzy aby konsumować oferowane im dobra materialne i
usługi. Dziś ludzie i państwa – aby żyć i funkcjonować na dotychczasowym poziomie –
muszą zaciągać kredyty i je spłacać. I ludzie i państwa konsumują na kredyt. Stają się
dłużnikami i niewolnikami właścicieli kapitału. Ten proces ma jednak swoje granice i te
granice – szczególnie w USA – zostały przekroczone. Podobnie jest w Polsce: państwowy
dług to aktualnie ponad 1000 miliardów złotych. W przeliczeniu na obywatela to ponad 27
tys. zł., a w przeliczeniu na jednego pracującego to ponad 62 tys. zł. Odsetki od tego długu w
przeliczeniu na jednego pracującego to prawie 3 tys. zł. rocznie! To jest koszt „dobrobytu” w
jakim żyjemy przez minione 20 lat.
Przez 20 lat kapitalizmu w Polsce potężny przemysł - budowany przez 40 lat pracą i
wyrzeczeniami całego narodu - został „sprywatyzowany” i w dużej części zlikwidowany. Dziś
polski przemysł jest własnością obcego kapitału. Dziś spośród 10-ciu największych banków
działających w Polsce tylko jeden należy do polskiego kapitału. Po 20-stu latach kapitalizmu
Polska utraciła niepodległość ekonomiczną i Polską rządzi światowa finansjera.
System kapitalistyczny ma jednak wypróbowaną broń, która – jak dotychczas – zapewniała
mu panowanie:
bezwzględny przymus ekonomiczny. Brak pieniędzy, w sposób
bezwzględny zmusza i ludzi i państwa do zaciskania pasa. Brak pracy, brak środków do
życia wyrzuca miliony ludzi z bytowania w warunkach współczesnej cywilizacji.
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Narastający światowy kryzys gospodarczy budzi w ludziach silne emocje. W
zatomizowanych społeczeństwach ludzi ogarnia strach i przerażenie. Część ludzi już wyraża
swój gniew, bunt czy „oburzenie”. Różnego rodzaju siły polityczne będą starały się stanąć na
czele gniewnych i „oburzonych”.
Jako PPS głosimy prawdę, że neoliberalny kapitalizm wyczerpał swoje możliwości, że
trzeba zmienić system społeczno-polityczny. Głosimy prawdę, że o losach ludzkości nie
może decydować grupa multimiliarderów. To przesłanie będzie trafiać do bardziej świadomej
części społeczeństwa i stopniowo zdobywać szerokie poparcie. Niestety, w świadomości
społecznej – szczególnie w świadomości naszego społeczeństwa – nie ma wyraźnie
określonej alternatywy dla „gospodarki rynkowej”, czyli kapitalizmu.
Można założyć, że kryzys ekonomiczny i społeczny w Polsce będzie rozwiązywany z
użyciem „doktryny szoku”. W zamieszaniu informacyjnym, w atmosferze strachu i przy braku
rozumienia rzeczywistości przez większość społeczeństwa będą przyjmowane rozwiązania
prawne, które uderzą w ludzi żyjących z własnej pracy. Trzeba temu zapobiec!
Siły społeczne i polityczne, które chcą reprezentować interes społeczny nie mogą
biernie czekać na rozwój wydarzeń, które powodują, że Polska już nie jest polska, a jej
obywatele będą tylko towarem na „rynku pracy”.
Aktualnie w Polsce nie ma partii, czy innych organizacji politycznych posiadających
ugruntowaną pozycję i szerokie zaufanie społeczne. Pozycję reprezentanta interesów
pracowniczych i społecznych mają związki zawodowe. Związki zawodowe stają więc przed
wyzwaniem jakim jest podjęcie krytyki naszej rzeczywistości i określenie niezbędnych zmian
w interesie społecznym.
Opinie krytyczne i propozycje zmian mają siłę oddziaływania i poparcie jeśli powstają w
wyniku szerokiej dyskusji. Dlatego wyrażana jest propozycja, aby Związki Zawodowe
zainicjowały i podjęły debatę społeczną nt. „Co trzeba w Polsce zmienić”. Co trzeba
zmienić w naszej rzeczywistości społecznej, gospodarczej i politycznej aby państwo i prawo
działało w interesie społeczeństwa – dla dobra społecznego, a nie w interesie warstw
posiadających. Rola inicjatora i koordynatora debaty powinna spoczywać na Ogólnopolskim
Porozumieniu Związków Zawodowych – jeśli OPZZ zechce podjąć to dzieło. OPZZ mógłby
zaprosić do udziału w tej ogólnopolskiej i ogólnospołecznej debacie zarówno organizacje
społeczne i polityczne jak i ludzi o uznanej pozycji zawodowej i społecznej.
Debata nt. „Co trzeba w Polsce zmienić” mogłaby odbywać się w ogniwach Związków
Zawodowych, w ogniwach organizacji uczestniczących w tej debacie i w miarę możliwości w
mediach. W wielu konkretnych sprawach Związki Zawodowe mają wypracowane stanowiska,
a przedstawienie ich na forum debaty zapewni szersze poparcie dla postulatów
związkowych.
Debata powinna toczyć się przez cały 2013 rok, a może i dłużej. Przyjęte w wyniku debaty
wnioski i postulaty powinny być sukcesywnie przedstawiane opinii publicznej i kierowane do
odpowiednich instytucji państwowych.
Aktualnie w Polsce, żadna z liczących się sił politycznych i społecznych nie proponuje
społecznej, otwartej debaty o naszej rzeczywistości, o realiach w jakich żyje większość
obywateli, o kolejnych zagrożeniach jakie przynosi światowy kryzys gospodarczy. Żadna z
tych sił nie proponuje też aby w społecznej debacie poszukiwać propozycji zmian, które
mogą poprawić los Polski i Polaków. Ten obszar aktywności publicznej nie jest zajęty.
Siły społeczne i polityczne, uczestniczące w debacie staną przed szansą sformułowania
wspólnie akceptowanych stanowisk programowych. Powstanie możliwość utworzenia
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porozumienia programowego organizacji, które chcą reprezentować interes społeczny
i interes państwa – tradycyjnie określanych jako lewica społeczna.

Stanowisko
Rady Naczelnej PPS

W sprawie Otwartych Funduszy Emerytalnych
przyjęte na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2013 roku
Od początku transformacji lansowana jest nie podlegająca żadnej dyskusji, a przy tym nie
zweryfikowana w Polsce, teza, że jedynie gospodarka prywatna może zapewnić rozwój kraju
i szczęście społeczeństwa. W imię tej tezy sprywatyzowano w Polsce przemysł, państwowe
gospodarstwa rolne, a przede wszystkim banki, programowo pozwalając na przejęcie
podstawowych dziedzin gospodarki przez kapitał zagraniczny.
W ramach kolejnych odsłon prymatu gospodarki prywatnej sprywatyzowano większość
jednostek kultury, a obecnie w coraz większym stopniu prywatyzuje się oświatę i służbę
zdrowia. Państwo wycofuje się z odpowiedzialności za jakakolwiek sferę życia

społecznego, nie pytając się o zgodę społeczeństwa.
Pod presją Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego
sprywatyzowano również istotną część zaopatrzenia emerytalnego wprowadzając Otwarte
Fundusze Emerytalne, należące w 90% do podmiotów zagranicznych. Zastosowano przy
tym, urągający zasadom demokracji, przymus gromadzenia przez obywateli swoich środków
w instytucjach prywatnych.
Doszło do świadomego oszustwa Polaków wabionych mirażem wakacji pod palmami. Nikt
nie wspomniał wówczas, że gromadzenie środków na przyszłą emeryturę w OFE, które miały
zarabiać na grze na rynkach finansowych, to tak naprawdę gra w ruletkę. Na rynku
finansowym tak jak w ruletce można wygrać, ale z reguły się przegrywa. Różnica polega na
tym, że w ruletkę gra się świadomie, a do udziału w OFE zmuszono obywateli. Opłakane
skutki takiej gry pokazało załamanie rynków finansowych. Znaczna część środków
zgromadzonych w OFE „wyparowała” co oznacza głodowa emeryturę dla znacznej części
przyszłych emerytów i konieczność dopłaty państwa, czyli podatników, do tej emerytury.
Tymczasem OFE pobrały już swoje olbrzymie opłaty i ich nie zwrócą. Potwierdza się znana
już teza, że zyski są prywatne, a straty pokrywa społeczeństwo.
Odprowadzanie części składek emerytalnych do OFE jest jedną z istotnych przyczyn
narastania długu publicznego i oszczędności budżetowych, które odczuwa całe
społeczeństwo.
Wszelkie nieśmiałe próby ograniczenia zysków OFE spotykają się olbrzymim oporem
krajowych i zagranicznych zwolenników nieograniczonego żerowania spekulacyjnego
kapitału na społeczeństwie.
Wydane w ostatnich dniach ostrzeżenie agencji ratingowej Moody’s jest dobitnym
przykładem instrumentalnego i cynicznego traktowania Polski i Polaków przez
międzynarodowy kapitał.
Polska Partia Socjalistyczna opowiada się za całkowita likwidacją OFE, przynajmniej w
części obligatoryjnej i powrotem do sprawdzonego od dwóch wieków systemu
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powszechnego zaopatrzenia emerytalnego. Żaden z rozwiniętych krajów europejskich nie
wprowadził systemu OFE, a w krajach które go wprowadziły następuje wycofywanie się z
niego. Przynależność do funduszy emerytalnych, tak jak gra w ruletkę, może być
wyłącznie dobrowolna. Należy rozliczyć fundusze z ich działalności i wskazać osoby
odpowiedzialne za to wielkie oszustwo.

Stanowisko
Rady Naczelnej PPS

W sprawie sytuacji społecznej i ekonomicznej
kobiet
przyjęte 20 kwietnia 2013 r
PPS od początku swego istnienia powołała Sekcję Kobiecą, której działaczki
przyczyniły się skutecznie do uzyskania czynnego i biernego prawa wyborczego dla
kobiet już w 1918 r. Wyprzedziliśmy w tym inne kraje ( np. w Grecji rozszerzono
prawa wyborcze dla kobiet dopiero w 1953 r.)
Współcześnie PPS uważa, że zrównanie prawne i obyczajowe kobiet i mężczyzn
jest procesem przemian świadomości społecznej, co wymaga m.in. działań
wychowawczych od najmłodszych lat.
PPS popiera wszelkie organizacje i stowarzyszenia kobiece, z wyjątkiem skrajnie
konserwatywnych i prawicowych. PPS uważa, że wszelkie sposoby działalności
kobiet w celu zrównania pozycji kobiet i mężczyzn w społeczeństwie są słuszne.
Apelujemy zatem do socjalistów, aby tzw. „kwestii kobiet” nadać priorytet. Dotyczy to
także realizacji zasad parytetu na listach wyborczych ( w tym zasady „suwaka”)
PPS apeluje do Parlamentu polskiego o przyjęcie i realizowanie Karty Praw
Podstawowych, Karty Praw Dziecka oraz Konwencji Unii Europejskiej w sprawie
przemocy w rodzinie.
W sprawach ekonomicznych i zawodowych PPS popiera wszelkie formy
działalności skierowane na zrównanie szans kobiet i mężczyzn w realizacji ich karier
zawodowych, w tym równej płacy za równą pracę. Stanie się to możliwe po
uregulowaniu w Kodeksie rodzinnym szeregu kwestii, a mianowicie:
PPS apeluje do Parlamentu o zmiany w Kodeksie, aby problemy prokreacji
uwzględniały zdrowie i dobro kobiet. Uważamy, że zdobycze współczesnej medycyny
w zakresie zwiększenia możliwości zapłodnienia nie powinny podlegać decyzji
parlamentu, rządu czy kościoła.
PPS uważa, że ofiary gwałtów i przemocy seksualnej powinny zyskiwać pomoc
prawną policji i sądów z urzędu. PPS apeluje do sądów i urzędów pomocy społecznej
o szybkie separowanie od rodzin sprawców przemocy.
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PPS apeluje do Ministerstwa Zdrowia o wprowadzenie tanich i dostępnych
środków antykoncepcyjnych. Apeluje również o szerokie propagowanie świadomego
rodzicielstwa. PPS apeluje o rozszerzenie prawa kobiet do aborcji również ze
względów ekonomicznych. PPS apeluje do Ministerstwa Edukacji o wprowadzenie w
liceach i gimnazjach wykładów z zakresu ludzkiej seksualności i antykoncepcji.
PPS popiera dążenia do zrównanie praw związków formalnych i nieformalnych
określanych jako związki partnerskie oraz praw dzieci urodzonych i wychowywanych
zarówno w związkach formalnych jak też nieformalnych.
W Kodeksie rodzinnym państwo powinno w równym stopniu uwzględniać prawa
obojga rodziców, jednak rodzic samotnie wychowujący dzieci powinien korzystać z
większej pomocy publicznej. PPS apeluje do samorządów o rozbudowę sieci
żłobków i przedszkoli, a także o rozszerzenie opieki nad młodzieżą w postaci świetlic
i ciepłych posiłków w szkołach.
W historii PPS wielkie osiągnięcia należy przypisać kobietom. Działały na rzecz
kobiet i na rzecz wspólnych celów kobiet i mężczyzn. Ta tradycja zasługuje na
kontynuację.
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Stanowisko Rady Naczelnej
Polskiej Partii Socjalistycznej

W sprawie poszanowania konstytucyjnych
zasad rozdziału Kościoła od Państwa
przyjęte w dniu 20 kwietnia 2013 roku

Polska Partia Socjalistyczna zawsze traktowała religię i wiarę jako sprawę
prywatną obywateli. Nigdy nie ingerowała w poglądy ludzi. Nie godziła się jednak na
dominację kleru i jego ingerencję w życie publiczne. Dotyczy to głównie Kościoła
katolickiego.

Mimo upływu czasu PPS nadal podziela to stanowisko, tym bardziej, że życie
codzienne dostarcza licznych przykładów, które przeczą konstytucyjnej zasadzie
rozdziału Kościoła od Państwa i poddają w wątpliwość światopoglądową neutralność
Państwa.

Rada Naczelna PPS postuluje w związku z powyższym:

1. Renegocjacja Konkordatu podpisanego w roku 1993 z Państwem
watykańskim a w perspektywie podpisanie nowego traktatu biorącego pod
uwagę doświadczenia ostatnich 20 lat w relacjach państwo-Kościół oraz
postęp cywilizacyjny, który wyznacza nowe standardy życia społecznego.
2. Absolutne niedopuszczenie do udziału hierarchii kościelnej w polityce i
ingerencję w życie publiczne.
3. Przywrócenie konstytucyjnej zasady równego traktowania wiernych wszystkich
wyznań oraz agnostyków i ateistów.
4. Finansowanie kościołów, jak ma to miejsce w wielu krajach UE, z darowizn
wyznawców i odpisów podatkowych w wysokości ustalonej w ramach
porozumienia rządu i Episkopatu.
5. Likwidacja Funduszu Kościelnego.
6. Wyprowadzenie kościołów z instytucji państwa takich jak wojsko, policja,
szkolnictwo.
7. Przeniesienie misyjnej działalności Kościoła jak np. nauka religii na teren
instytucji kościelnych i wokół kościelnych a także przyjęcie zasady
finansowania tej działalności ze środków pozabudżetowych.
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Stanowisko
Rady Naczelnej PPS na temat

„Polska w Europie”
przyjęte w dniu 20 kwietnia 2013 roku
Europa składa się z państw narodowych. Każde z nich ma liczącą setki lat historię, własny język,
kulturę i określone terytorium. Obywatele państw europejskich mają silne poczucie więzi narodowych i
lubią demonstrować swój patriotyzm. Niestety, w trudnych czasach, a takie mamy, nastroje społeczne
wyrażają się także w ruchach nacjonalistycznych. Polska jest jednym z narodowych państw Europy.
Taka jest rzeczywistość.
Polska leży pomiędzy dwoma wielkimi państwami i narodami. Pomiędzy Rosją i Niemcami. Przyszłość
Polski bardzo zależy od ułożenia stosunków z Rosją i Niemcami. Taka jest rzeczywistość.
Realizowany jest wspaniały i perspektywiczny projekt jakim jest Unia Europejska. Światowy kryzys
gospodarczy, a jednocześnie kryzys systemu kapitalistycznego ukazał istotne ograniczenia w realizacji
tego projektu. Okazało się, że Europa jest zależna od interesów światowego kapitału. Okazało się też,
że w sprawach gospodarczych państwa wchodzące w skład Unii muszą kierować się interesem
narodowym, a ich solidarność jest ograniczona. Założona współpraca i współdziałanie Unii z USA w
wyjściu z kryzysu gospodarczego nie rozwijają się, ponieważ Unia jest raczej konkurentem niż
partnerem USA w rozwoju gospodarczym.
Unia Europejska aktualnie obejmuje kraje od Atlantyku i kończy się na Bugu. W takiej Unii Polska leży
na jej obrzeżach. Gdyby Unia obejmowała całą Europę i kończyła się na Uralu to Polska leżałaby w jej
centrum.
Europa kończąca się na Bugu to wynik istniejących układów politycznych. Bardzo sprzyja tej sytuacji
rusofobia prezentowana przez parlamentarne siły polityczne w Polsce. Należy zauważyć, że dzisiejsza
Unia Europejska łączy państwa katolickie i protestanckie. Poza Unią są państwa prawosławne.
Integrację Europy – poza polityką - opóźniają więc także historyczne podziały europejskiego
chrześcijaństwa.
Polska mogłaby odegrać istotną rolę w procesie zbliżenia Zachodniej i Wschodniej Europy.
Trzeba stwierdzić, że przed transformacją ustrojową Polska miała znaczącą pozycję polityczną,
gospodarczą, a także militarną – w Europie i nie tylko. Przez minione dwadzieścia lat bardzo zmienił się
układ sił na świecie. Powstały nowe mocarstwa. W przypadku Polski, nastąpił spadek jej pozycji we
wszystkich dziedzinach. Zasadniczy jest spadek pozycji gospodarczej. Neoliberalna „prywatyzacja” i
„deregulacja” gospodarki prowadzone przez rządzących Polską spowodowały jej upadek. Polska jest
terenem, na którym – stosownie do swoich potrzeb – rozwija działalność obcy kapitał. Polska już nie
jest samodzielna w kształtowaniu gospodarki. Jest zależna od obcego kapitału.
Polska Partia Socjalistyczna widzi Europę złożoną z państw narodowych zintegrowaną we wspólnym
interesie i w interesie każdego z państw europejskich. Bez Rosji Unia Europejska pozostanie jednak
tworem niesamodzielnym i nie będzie samowystarczalna. Aby integracja Europy postępowała, zarówno
Polska jak i pozostałe kraje europejskie muszą kierować się realizmem i wspólnym interesem. Polska
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nie może być narzędziem w rękach światowego kapitału i nie może realizować działań, które są
sprzeczne z interesem państwa i narodu polskiego - tak jak to jest przez minione dwadzieścia lat.

Uchwała
Rady Naczelnej PPS

O demokrację i niepodległość
ekonomiczną Polski!
podjęta w dniu 20 kwietnia 2013 roku
Demokracja oznacza ludowładztwo. Demokracja oznacza, że władzę sprawuje lud
rozumiany jako naród, jako całe społeczeństwo. Władza jest sprawowana w interesie
narodu, jako całego społeczeństwa.
W Polsce możemy demokratycznie wybierać Prezydenta, Sejm i Władze
Samorządowe. Jednak w Polsce społeczeństwo nie sprawuje demokratycznej władzy
nad gospodarką. Banki i przedsiębiorstwa gospodarcze nie są własnością
społeczeństwa i są wyjęte spod władzy społeczeństwa. Gospodarką rządzi kapitał i
realizuje swoje interesy. Wiadomo, że to co dzieje się w gospodarce nie ma nic
wspólnego z tak zwanym „wolnym rynkiem”. Dziś to nie rynek rządzi kapitałem, a
kapitał rządzi rynkiem.
Współcześnie wielki kapitał nie ma twarzy i nie ma nazwiska. Ma prawa
własności i rządzi gospodarką. Rządzi też polską gospodarką, a społeczeństwo
pozbawione jest wpływu na to czy gospodarka rośnie czy upada. Dlatego w
Polsce nie ma demokracji, tak jak jej nie ma w systemie kapitalistycznym. W
Polsce w sprawach gospodarczych społeczeństwo nie ma nic do powiedzenia!
Polska Partia Socjalistyczna dąży do demokracji parlamentarnej w Polsce. Do
demokracji obejmującej stosunki gospodarcze – do demokracji pełnej i prawdziwej, a
nie do demokracji fałszywej jaką mamy dzisiaj.
„Transformacja systemowa” dokonana przez zrealizowanie „planu
Balcerowicza” pozbawiła społeczeństwo ogromnego majątku. Pozbawiła tym
samym społeczeństwo możliwości demokratycznego gospodarowania swoim
majątkiem. Władzę nad polską gospodarką przejął obcy kapitał. Polska już nie
jest polska! Polska nie jest państwem demokratycznym!
„Transformacja systemowa” spowodowała, że Polska utraciła niepodległość w
sferze gospodarczej. Prawicowi zwolennicy kapitalizmu uważają, że to normalne w
zglobalizowanym świecie i nie ma czemu się dziwić. Okazuje się jednak, że nie.
Spośród krajów Unii Europejskiej, tylko Polska została podporządkowana
światowemu kapitałowi. Pozostałe kraje w większym lub mniejszym stopniu obroniły
swoją suwerenność.
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Polska Partia Socjalistyczna, od chwili swego powstania 120 lat temu, dąży
do niepodległego, demokratycznego państwa polskiego. PPS nie może
pogodzić się z utratą przez Polskę niepodległości w sferze gospodarcze na
rzecz światowego kapitału! PPS będzie walczyła o demokratyczną i w pełni
niepodległą Polskę!
Pierwszym celem w tej walce jest uświadomienie obywatelom jak bardzo dali się
oszukać i jak bardzo dali się okraść!

Stanowisko
Rady Naczelnej PPS

W sprawie Kongresu Polskiej Lewicy
przyjęte dniu 21 września 2013 roku
Odbył się Kongres Polskiej Lewicy. Należy stwierdzić, że Kongres okazał się
trafną i potrzebną inicjatywą. Uczestniczyło w nim kilkadziesiąt organizacji
lewicowych i związki zawodowe. Kongres pokazał, że na lewicy jest wola
porozumienia w walce o dobro wspólne.
Jest wiele spraw, które programowo łączą całą lewicę. Walka z neoliberalizmem
może być platformą porozumienia socjaldemokratów i socjalistów.
Kongres Polskiej Lewicy zapoczątkował debatę programową i tworzenie
porozumienia programowego organizacji lewicowych. Ta działalność powinna być
kontynuowana. Jest społeczne oczekiwanie, że polska lewica wystąpi wspólnie w
wielu ważnych dla społeczeństwa sprawach.
Uczestniczenie w Kongresie Polskiej Lewicy i pozytywna ocena jego przebiegu
nie zmieniają socjalistycznej wizji w sprawach społecznych, gospodarczych i
politycznych jaką ma Polska Partia Socjalistyczna.
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Uchwała Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej

W sprawie prywatyzacji PKP Cargo
podjęta w dniu 21 września 2013 roku
Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej wyraża protest wobec planów
prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP Cargo. Rząd planuje
sprzedać od 25 do 50% akcji PKP Cargo, których debiut giełdowy miałby się
odbyć już 17 października br.. PPS potępia wszelkie formy wyprzedaży majątku
narodowego, ale ten przypadek jest wyjątkowo bulwersującym przykładem
cynicznej kontynuacji neoliberalnej likwidacji majątku społecznego przez rząd
PO-PSL.
Fundusz pracowniczy, na który trafić ma 15% dochodów ze sprzedaży akcji PKP
Cargo, szacowany jest na 165 milionów zł. Tak przewiduje porozumienie między
zarządem PKP Cargo a przedstawicielami związków zawodowych, podpisane 2
września br. Oznacza to, że wpływy ze sprzedaży od 25 do 50% akcji drugiego co do
wielkości towarowego przewoźnika kolejowego w Unii Europejskiej mają wynieść nie
więcej niż 1,1 mld zł. To skandal! PKP Cargo posiada obecnie ponad 2.500
lokomotyw i około 65.000 wagonów kolejowych wszelkiego typu. Wartość
odtworzeniowa, czyli kwota potrzebna na zakup takiej ilości taboru na
warunkach rynkowych, to odpowiednio 50 mld zł dla lokomotyw i 15 mld zł dla
wagonów. Kwoty te oczywiście nie uwzględniają wartości gruntów, zaplecza
technicznego, podpisanych długoterminowych kontraktów przewozowych czy
przeszło 24.000 wysoko wykwalifikowanej, specjalistycznej kadry. Według rządu POPSL 50% tej łącznej wartości to nie więcej niż 1,1 mld zł, a przecież PKP Cargo
uzyskuje roczny zysk netto na poziomie 300 mln zł.
To jednak nie wszystko. Europejski Trybunał Sprawiedliwości, w wyroku wydanym
30 maja br., uznał stawki dostępu do infrastruktury kolejowej w Polsce za zbyt
wysokie. Oznacza to, że przedsiębiorstwo państwowe PKP Polskie Linie Kolejowe
będzie musiało zwrócić nadpłatę. Eksperci PKP Cargo szacują jej wysokość na 2 mld
zł w odniesieniu do tego przewoźnika. Zwrot nastąpi najprawdopodobniej już w 2014.
Roku. Z tego wynika, że inwestorzy, dysponujący wówczas 50 procentami akcji,
otrzymają proporcjonalnie około 1 mld zł zwrotu. Rząd sprzeda więc 50% akcji PKP
Cargo praktycznie za darmo.
Rada Naczelna PPS wzywa wszystkie środowiska, które są przeciw
likwidacji gospodarki narodowej, do wywierania nacisku na ministerstwa
Skarbu Państwa i Finansów w celu odstąpienia od tej grabieży majątku
społecznego.
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Stanowisko Rady Naczelnej PPS

Patriotyzm a nacjonalizm
przyjęte w dniu 21 grudnia 2013 roku
Czas kryzysu gospodarczego, to czas narastania nastrojów
nacjonalistycznych. Większość naszego społeczeństwa nie ma
wystarczających środków materialnych aby godnie żyć. Wielu nie ma
środków aby zaspokoić podstawowe potrzeby. Ci ludzie chcą wyrażać
sprzeciw i protest przeciwko rzeczywistości, w której przyszło im żyć.
Duża część naszego społeczeństwa – szczególnie młodzież - chce
rozwiązań prostych i jasnych. Takie rozwiązania proponują organizacje
nacjonalistyczne.
Jak można krótko określić nacjonalizm? Główną wartością na której
opiera się nacjonalizm, to uznanie własnego narodu za wartość
nadrzędną i państwo jednego narodu jako właściwą formę organizacji
społeczeństwa złączonego wspólnotą pochodzenia, języka, kultury,
religii i historii. Nacjonaliści stawiają interesy własnego narodu ponad
interesami innych narodów, a więc własny naród staje się narodem
lepszym, wyróżnionym. Tym samym inne narody i narodowości stają się
gorsze, gorzej traktowane. Dotyczy to stosunku do mniejszości
narodowych we własnym kraju i stosunku do innych narodów. Wielu
chciałoby należeć do narodu lepszego, wyróżnionego. Dla nich hasła
nacjonalistów brzmią interesująco. Ci ludzie nie chcą widzieć i słyszeć
jakie będą konsekwencje realizacji haseł nacjonalistów. Wyobraźmy
sobie, że nacjonaliści rządzą Rosją i Niemcami. W ich interesie byłoby,
aby Polska szybko przestała istnieć.
Nacjonalizm jest źródłem różnych antagonizmów, konfliktów i
sprzeczności. Pozorny zamiar budowania jedności narodowej w praktyce
prowadzi do destrukcji i do efektów zgoła innych niż zamierzone.
Przykładem niech będą nacjonalistyczne Niemcy pod wodzą Hitlera.
Należy stwierdzić, że nacjonalizm jest sprzeczny z podstawową
zasadą chrześcijaństwa, która stanowi, że wszyscy ludzie są braćmi. Tak
więc prawdziwy chrześcijanin nie może być nacjonalistą.
Środowiska nacjonalistyczne w Polsce zyskują poparcie, ponieważ
dość trafnie oceniają naszą rzeczywistość społeczno-gospodarczą.
Banki, duże przedsiębiorstwa gospodarcze i handlowe należą do obcego
kapitału. Obcy kapitał rządzi Polską. Polacy są spychani do roli taniej siły
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roboczej. Państwo nie spełnia oczekiwań społecznych, że będzie
zabezpieczać obywatelom pracę, godne warunki życia i opiekę
socjalną. Wprost przeciwnie, państwo likwiduje opiekę społeczną i nie
chce troszczyć się o los obywateli.
Trzeba przyznać, że podobną ocenę naszej rzeczywistości mają
socjaliści z PPS. Jednak ocena rzeczywistości i propozycje jej zmiany
głoszone przez PPS wynikają z kierowania się wartościami socjalizmu i
postawy patriotycznej.
Patriotyzm to umiłowanie własnej Ojczyzny. To wartość w sferze
emocjonalnej, która wyraża się w więzi z własnym narodem i rodzimą
społecznością. Ta więź powoduje gotowość poświęcania dla niej w razie
potrzeby zdrowia czy życia, przedkładania celów ważnych dla Ojczyzny
ponad cele osobiste. Przede wszystkim wyraża się dziś gotowością
pracy dla Ojczyzny. Pracy dla pożytku wspólnego. Pracy na rzecz
rozwoju społecznego i gospodarczego Polski. Patriotyzm wyraża się
także w walce z niesprawiedliwością, w zwalczaniu złodziejstwa i
korupcji. Patriotą może być każdy, kto Polskę ma za swoją Ojczyznę.
Patriotyzm nie jest sprzeczny z dążeniami innych narodów i całej
ludzkości. Henryk Sienkiewicz pisał: „…pierwszym obowiązkiem
prawdziwego patrioty jest czuwać nad tym, by idea jego Ojczyzny nie
tylko nie stanęła w przeciwieństwie do szczęścia ludzkości, lecz by się
stała jedną z jego podstaw. Tylko w tych warunkach istnienie i rozwój
Ojczyzny staną się sprawą, na której całej ludzkości zależy. Innymi
słowy, hasłem wszystkich patriotów powinno być: przez Ojczyznę do
ludzkości, nie zaś: dla Ojczyzny przeciw ludzkości”. Tak się też wyraża
fundamentalna różnica pomiędzy patriotyzmem, a nacjonalizmem.
Założyciele PPS w 1892 roku, w Programie paryskim wyrazili dążenie
socjalistów do powstania państwa polskiego. Dziś, kiedy mamy państwo
polskie, socjaliści i wszyscy patrioci mają inne cele i zadania. Walczą –
między innymi - o odzyskanie przez Polskę suwerenności ekonomicznej.
Walczą o to aby Polska przestała być kolonią obcego kapitału.
Stanowisko PPS można wyrazić krótko i jasno: patriotyzm – tak!
nacjonalizm – nie!
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EUROPA POTRZEBUJE ZMIAN!
MANIFEST PARTII ZIELONI I POLSKIEJ PARTII
SOCJALISTYCZNEJ
Warszawa, styczeń 2014 r.
Europa znalazła się na rozdrożu. Na kontynencie targanym kryzysem
narasta fala ksenofobii, nacjonalizmu i wrogości wobec „innych”. Unia
Europejska jest siłą, która może zmieniać na lepsze życie milionów
kobiet i mężczyzn, jednak w rękach konserwatywnej i neoliberalnej
prawicy staje się jedynie narzędziem przerzucania kosztów kryzysu na
społeczeństwa.
Na rynku pracy na całym kontynencie zachodzą niepokojące zmiany.
„Zaciskanie pasa” oznacza coraz częściej destabilizację zatrudnienia,
rosnące bezrobocie, pogorszenie się warunków pracy i obniżanie płac.
Wymuszone przez neoliberalnych polityków oszczędności w dziedzinie
edukacji, opieki czy ochrony zdrowia oraz rosnące nierówności
ekonomiczne uderzają w pracowników najemnych, kobiety czy
imigrantów, zaś miliony młodych ludzi wkraczających w dorosłe życie
pozbawiają jakichkolwiek perspektyw na przyszłość. Problemy te nasilą
się jeszcze, jeśli zostanie przyjęte w obecnym kształcie negocjowane
aktualnie porozumienie handlowe między Unią Europejską a Stanami
Zjednoczonymi, które ma chronić interesy korporacji kosztem praw
obywatelskich, pracowniczych, bezpieczeństwa socjalnego i środowiska.
Dlatego musimy odebrać Europę prawicy oraz neoliberałom i oddać ją
ponownie społeczeństwom, którym powinna służyć.
Potrzebujemy Europy społecznej i solidarnej – Europy, która będzie
wyrównywać i podnosić standardy socjalne: dbać o dostępność usług
publicznych i instytucji opieki (żłobów, przedszkoli, domów opieki,
ośrodków rehabilitacyjnych), chronić obywatelki i obywateli przed
dyskryminacją z jakiegokolwiek powodu, wspierać prawa mniejszości,
gwarantować prawo do mieszkania, sprzyjać równemu dzieleniu się
obowiązkami domowymi przez kobiety i mężczyzn i sprawiedliwej
wycenie pracy opiekuńczej.
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Potrzebujemy Europy propracowniczej i prozwiązkowej – w której
godna płaca i godna praca nie będą przywilejem, ale bezwarunkowym
prawem wszystkich obywateli. Godna praca to godny dochód i
odpowiednie warunki pracy, a szczególnie bezpieczeństwo zatrudnienia i
gwarancja otrzymania wynagrodzenia. W takiej Europie związki
zawodowe i ich zrzeszenia powinny być traktowane jako najważniejszy
partner w budowaniu i przekształcaniu gospodarki, a prawo do
zrzeszania się w związkach zawodowych powinno być traktowane na
równi z prawami obywatelskimi.
Potrzebujemy Europy ekologicznej – Europy gotowej być światowym
liderem w dziedzinie ograniczania emisji gazów cieplarnianych i
zapobiegania kryzysowi klimatycznemu w sposób zgodny z zasadą
sprawiedliwości społecznej.
Potrzebujemy Europy progresywnej i demokratycznej – zdolnej
chronić obywatelki i obywateli przed szaleństwem nacjonalizmu, przed
ograniczaniem naszych praw przez religijnych fanatyków, przed
podejmowaniem pod presją lobbystów i agencji ratingowych decyzji
mających wpływ na życie milionów ludzi.
Dlatego Partia Zieloni i Polska Partia Socjalistyczna podejmują
współpracę w celu wzmocnienia progresywnego głosu w Europie.
Jednocześnie apelujemy do wszystkich środowisk i osób, którym bliskie
są te wartości o włączenie się do naszej inicjatywy zmierzającej do
urzeczywistnienia
lewicowej
wizji
Europy.
Europy
otwartej
światopoglądowo i silnej ekonomicznie, opartej na solidarności
społecznej i ekologicznej. Europy, w której kobiety i mężczyźni będą
mieli faktycznie równe prawa i możliwości działania, a młodzi ludzie będą
ze spokojem patrzeć w przyszłość.
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Stanowisko RN PPS w sprawie

Siedemdziesiąta rocznica Manifestu PKWN
przyjęte w dniu 19 lipca 2014 roku,
22 lipca przypada 70 rocznica ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego, odezwy PKWN do narodu polskiego, tak zwanego Manifestu Lipcowego. W
oficjalnej propagandzie spotkał go taki sam los jak całego okresu PRL, jako przejaw
„niesłusznej drogi społeczno- gospodarczej”.
Pomijając zawarte w manifeście niektóre aspekty polityczne, stanowił on w istocie
otwarcie nowej drogi rozwoju narodowego w warunkach sprawiedliwości społecznej.
Trzeba przypomnieć jego podstawowe treści.
Manifest stanowił:
- o powrocie do postępowej konstytucji marcowej z 1921 roku zamiast faszyzującej
konstytucji z 1935 roku,
- deklarację powrotu do Polski Ziem Zachodnich i ustanowienie granic wschodnich wg
kryterium narodowościowego,
- przywrócenie wszystkich swobód obywatelskich z wyłączeniem swobody działania
organizacji „faszystowskich”
- dokonanie reformy rolnej poprzez przejęcie ( z zachowaniem zaopatrzenia dla byłych
właścicieli) majątków ziemskich powyżej 50 ha na ziemiach polskich i 100 ha na ziemiach
poniemieckich i rozdzielenie ziemi za minimalną opłatą między małorolnych i średniorolnych
chłopów oraz robotników rolnych,
- ustanowienie systemu płacy minimalnej i rozwój systemu ubezpieczeń społecznych
opartych o zasadę samorządności,
- rozładowanie „nędzy” mieszkaniowej,
- wprowadzenie bezpłatnego, powszechnego szkolnictwa na wszystkich szczeblach i
otoczenie opieką inteligencji twórczej,
- wsparcie państwa dla prywatnej działalności gospodarczej oraz spółdzielczości.
Manifest podpisany został przez przewodniczącego PKWN – socjalistę z PPS Edwarda
Osóbkę-Morawskiego.
Postanowienia Manifestu nadal zachowują swą pełną aktualność, o spełnienie niektórych
z nich jak system płacy minimalnej, bezpłatne i powszechne szkolnictwo na wszystkich
szczeblach znowu musimy walczyć. Wsparcie państwa dla spółdzielczości, czy dla polskich,
małych, uczciwych przedsiębiorstw prywatnych pozostaje jedynie deklaratywne. W
warunkach neoliberalnego państwa próbuje się cofnąć niektóre zdobycze systemowe ujęte
w manifeście poprzez „dziką” i realizowaną bez poszanowania praw nabytych
reprywatyzację, a także powrót do „nędzy” mieszkaniowej dla osób nisko uposażonych lub
pracujących na tak zwanych umowach śmieciowych. Inteligencja twórcza wydana została na
pastwę wolnego rynku i powoli zatraca swoją misję kulturotwórczą.
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Obchodzone w PRL święto lipcowe pozostaje dla socjalistów nadal dniem walki o
sprawiedliwość społeczną.

Stanowisko Rady Naczelnej PPS

25 lat kapitalizmu w Polsce
przyjęte w dniu 19 lipca 2014 roku
4 czerwca minęło 25 lat od wyborów, po których władzę w Polsce przejęła
grupa „doradców Solidarności” i część elit Solidarności.
4 czerwca ma być rocznicą wyzwolenia z „sowieckiej” i „komunistycznej”
niewoli i zaprowadzenia w Polsce wolności i demokracji. Rządzący świętowali
bardzo hucznie tą rocznicę i na różne sposoby przekonywali społeczeństwo, że
żyje w wolnym i demokratycznym kraju. Obraz Polski jaki przedstawiają
rządzący jest malowany kolorowo. To obraz kraju mlekiem i miodem
płynącego, w którym panuje wolność i demokracja. Niestety taki obraz Polski
nie jest prawdziwy.
Nikt nigdzie nie przypomniał, że w Polsce po 4 czerwca 1989 roku
wprowadzono kapitalizm, system społeczno-gospodarczy z założenia oparty na
wyzysku i zniewoleniu człowieka, w jego najbrutalniejszej neoliberalnej
postaci. System, w którym wolny rynek, czyli wola właścicieli kapitału
zastępuje wartości i zasady moralne. Nikt nigdzie nie zauważył, że Polska wraz
z wprowadzeniem kapitalizmu utraciła suwerenność ekonomiczną i stała się
kolonią obcego kapitału.
Obowiązkiem socjalistów jest obiektywne opisywanie rzeczywistości. Temu
celowi służy to stanowisko.
Niesprawiedliwość społeczna i nierówności klasowe
Wprowadzenie neoliberalnego kapitalizmu przede wszystkim wymagało
pozbawienia społeczeństwa majątku. Dlatego pierwszym i głównym działaniem po 4
czerwca 1989 roku była „prywatyzacja” majątku społecznego. Społeczeństwo
pozbawione wspólnego majątku przestało być podmiotem życia gospodarczego,
stało się klasą ludzi zniewolonych ekonomicznie. Nieliczna grupa zagranicznych i
krajowych kapitalistów utworzyła klasę posiadającą i rządzącą. Wolności
obywatelskie i demokratyczne formy działania państwa dotyczą różnych dziedzin
życia ale nie dotyczą gospodarki. Tam, zgodnie ze swoją wolą i interesem rządzą
właściciele kapitału. Rynek, poza tradycyjnymi funkcjami, jest instrumentem klasy
posiadającej używanym do wyzysku ludzi pracy.
Od dawna wiadomo, że kapitalizm to ustrój klasowy, którego fundamentem jest
niesprawiedliwość społeczna. Istnieje w nim klasa posiadająca i klasa pracująca.
Rozwój nauki i techniki zmienia charakter i strukturę klasy pracującej. Postępuje też
koncentracja kapitału, ale istota systemu nie zmienia się: rządzą właściciele kapitału,
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a pomnażanie prywatnego kapitału wymaga wyzysku klasy pracującej. W Europie,
szczególnie w państwach skandynawskich były – po części udane - próby
ograniczenia złych cech kapitalizmu. W Chinach rozwija się rodzaj kapitalizmu
państwowego. Doświadczenie wynikające z historii pokazuje jednak, że kapitalizm
zawsze cechuje niesprawiedliwość społeczna, a rozwój nauki i techniki przyspiesza
wzrost nierówności klasowych.
Po 1989 roku powstały w Polsce klasy społeczne, a wprowadzony ustrój cechuje
niesprawiedliwość społeczna i rosnące różnice i sprzeczności klasowe.
Co się stało w Polsce po 4 czerwca 1989 roku?
*
Wprowadzono neoliberalny kapitalizm. Przy zmianie systemu zastosowano
„terapię szokową”. W 1990 roku Skarb Państwa posiadał 8441 spółek. W 2011 roku
posiadał 900 z czego tylko 511 czynnych (Osiecki 2011). Prywatyzacja odbywała się
przy pełnym poparciu lewicy socjaldemokratycznej i NZZ „Solidarność”. Wartość
majątku społecznego przed prywatyzacją szacowano na 240-360 mld $. Aktualna
wartość majątku państwowego to kilkanaście mld dolarów. Ta niebywała w historii
Europy grabież majątku jakiegoś państwa w warunkach pokoju odbyła się w
majestacie prawa stanowionego przez polski Sejm, podobno w wolnym i
demokratycznym kraju.
* Dług publiczny bez odsetek wynosi ponad 1050 miliardów złotych, czyli ponad 350
miliardów dolarów. Dług w przeliczeniu na obywatela to ok. 28 tysięcy złotych, a w
przeliczeniu na jednego pracującego ponad 50 tysięcy złotych. Dług publiczny stale
rośnie. Bez zaciągania długu przez państwo upadłyby systemy opieki zdrowotnej,
system emerytalny i system edukacji. Polskę ogarnąłby krwawy bunt społeczny o
trudnych do przewidzenia skutkach. Dług publiczny jest tak wysoki, że nie ma szans
na jego spłatę w najbliższych dziesięcioleciach.
* Państwo polskie jest bankrutem finansowym.
* 2 kwietnia 1997 roku Zgromadzenie Narodowe przyjęło nową Konstytucję
Rzeczpospolitej Polskiej. Konstytucja stanowi, że „Społeczna gospodarka rynkowa
…..stanowi podstawę ustroju gospodarczego RP” (Art. 20). Można różnie
interpretować pojęcie społecznej gospodarki rynkowej ale zawsze pozostanie
rozumienie tego pojęcia jako gospodarka prowadzona w interesie społecznym. Nie
można wykazać, że w minionym ćwierćwieczu gospodarka w Polsce była
prowadzona w interesie społecznym. Wprost przeciwnie. Mamy neoliberalny
kapitalizm, w którym ani rządzący ani prywatni właściciele nie są zobowiązani do
kierowania się interesem społecznym. Konsekwentnie niszczona jest własność
wspólna: państwowa, spółdzielcza i samorządowa. Rządzący nie są zobowiązani do
równoprawnego traktowanie wszystkich sektorów własności. Niszczą własność
społeczną, a preferują własność prywatną. Ustrój gospodarczy RP określony w
Konstytucji RP jest pustym zapisem na papierze. Od 25 lat w Polsce mamy
antyspołeczny, wilczy neoliberalizm.
* Państwowe Gospodarstwa Rolne dostarczały ¼ krajowej produkcji rolnej i 46%
wytwarzanej w Polsce wieprzowiny. Zostały zlikwidowane decyzją administracyjną.
Środki na utrzymanie straciło około 1,5 mln ludzi.
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* Wyemigrowało około 2 miliony młodych i wyedukowanych Polaków. W Polsce
byliby bezrobotni. Emigracja to utrata części społeczeństwa narodowego. To także
strata wysiłków i środków materialnych poniesionych na wychowanie i edukację 2
milionów ludzi.
* Polska czuje się najbliższym przyjacielem USA. Na życzenie USA podnosimy
wydatki na zbrojenia i kupujemy amerykańską broń. Na zbrojenia wydajemy dużo
więcej niż na oświatę. A USA traktuje nas jak inne państwa kolonialne i musimy mieć
wizy aby pojechać do naszego przyjaciela.
* Socjaldemokratyczna zawiodła społeczeństwo. Nie podjęła krytyki
neoliberalnej prywatyzacji. Poparła grabież majątku narodowego. Ludzie to
pamiętają.
Dlaczego mamy w Polsce neoliberalny kapitalizm?
O wydarzeniach w Polsce po 4 czerwca 1989 roku decydowali doradcy
Solidarności, a wśród nich: Bronisław Geremek, Jacek Kuroń i Adam Michnik.
Premierem został Tadeusz Mazowiecki. To byli historycy bez wiedzy ekonomicznej i
praktyki w zarządzaniu. Nie mieli planu jak zarządzać Polską. Pojawienie się
spekulanta giełdowego i filantropa George Sorosa i prowadzącego w jego imieniu
marketing Jeffrey’a Sachsa z koncepcją przemian w Polsce to było to czego im było
trzeba. Realizację koncepcji Sorosa-Sachsa powierzono dr Leszkowi Balcerowiczowi
dogmatycznemu monetaryście i neoliberałowi. Tak powstał „plan Balcerowicza”. Plan
terapii szokowej i zmiany ustroju gospodarczego w Polsce autorstwa Sorosa-SachsaBalcerowicza nie był odkrywczy. Podobne rozwiązania już stosowano w Afryce i
Ameryce Południowej w celu neoliberalnej neokolonizacji tych obszarów. Zasady tej
neokoloniazcji określał Konsensus Waszyngtoński ustalony przez Międzynarodowy
Fundusz Walutowy, Bank Światowy i Departament Skarbu USA. Główne zasady
Konsensusu Waszyngtońskiego to:
-prywatyzacja własności państwowej i gwarancje dla własności prywatnej,
- liberalizacja handlu i rynków finansowych, likwidacja ograniczeń w handlu
zagranicznym,
- wydatki państwa na dziedziny efektywne ekonomicznie
- niska inflacja.
Zastosowanie zaleceń konsensusu dławi wzrost gospodarczy. Uzależnia
gospodarkę państwa od decyzji światowego kapitału. On decyduje o rozwoju lub
upadku gospodarki.
Dziś, po 25 latach trzeba stwierdzić, że realizacja „planu Balcerowicza” to realizacja
zasad i wymagań Konsensusu Waszyngtońskiego.
Współczesny kolonializm, czyli neokolonializm polega na ekonomicznym
uzależnieniu kraju od światowego kapitału. Polska dziś, po 25 latach realizacji planu
Balcerowicza, stała się kolonią światowego kapitału. Dziś przemysł, banki, handel w
Polsce należą do zagranicznego kapitału. To wynik zastosowania „terapii szokowej” i
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odebrania społeczeństwu majątku gospodarczego budowanego przez 45 lat
ogromnym wysiłkiem całego społeczeństwa.
Od końca lat 70-tych w całym obozie socjalistycznym umacniało się zwątpienie w
obowiązujący model społeczny i ekonomiczny. Dobrobyt w krajach „zachodnich”,
wskazywał, że kapitalizm jest lepszy. Ten pogląd przyjmowali działacze partii
komunistycznych. Zaczęły się eksperymenty. Największy w Chinach. W Europie w
Bułgarii(1986r), w Polsce(1988r.) ustawowo dopuszczono prywatną inicjatywę
gospodarczą, a więc prywatne posiadanie środków produkcji.
Powstanie Solidarności w 1980 roku złamało obowiązujący system. Stracił on
legitymację, że reprezentuje i ma poparcie klasy pracującej. Dlatego – za pieniądze z
zachodu - mogli podjąć skuteczną działalność antysystemową „nawróceni na
kapitalizm” dawni działacze komunistyczni.
Wydarzenia w Polsce trzeba widzieć jako fragment wydarzeń w całym „obozie
sowieckim”. Kryzys systemu wystąpił w Związku Radzieckim i w Krajach Demokracji
Ludowej. Okazało się, że społeczeństwa w tych krajach dla efektywnej pracy
wymagają przymusu ekonomicznego i pracy w poczuciu działania w swoim własnym,
indywidualnym interesie. Te wymagania spełnia kapitalizm. W kapitalizmie nikt
nikogo nie zmusza do pracy. Jednak ludzie, którzy nie posiadają majątku, jeśli nie
podejmą pracy będą umierać z głodu. I nikt nie będzie się tym przejmował. W
kapitalizmie istnieje bezwzględny przymus ekonomiczny do podejmowania dostępnej
pracy.
W XX wieku w europejskich krajach kapitalistycznych ruch robotniczy wywalczył
szereg prawnych uregulowań, które zmniejszały brutalność systemu. W krajach tych
państwa stawały się „opiekuńcze”, a kapitalizm uzyskiwał „ludzką twarz”.
Już ponad 100 lat temu teoretycy socjalizmu głosili, że system sprawiedliwości
społecznej może istnieć, jeśli obejmie cały świat. Warunkiem podstawowym dla
funkcjonowania systemu sprawiedliwości społecznej
jest stan świadomości
społecznej. Ludzie muszą chcieć działać we wspólnym interesie, uznać nadrzędność
interesu wspólnoty nad interesem własnym nad interesem jednostki.
Społeczeństwa krajów „bloku wschodniego” nie uzyskały takiego stanu świadomości.
Pracujący w Polsce buntowali się, gdy – aby uzyskać równowagę rynkową –
podnoszono o kilka złotych cenę kiełbasy. To była świadomość roszczeniowa, a nie
wspólnotowa. Dziś sklepy są pełne mięsa i wyrobów z niego po cenach równowagi
rynkowej, a spożycie w przeliczeniu na obywatela to 2/3 tego co spożywano za
Gierka. Mięso w dowolnej ilości jedzą ci, którzy mają na to pieniądze. Inni mogą tylko
popatrzeć na mięso. I nikt się nie buntuje…
Fascynacja światem kapitalistycznym, szczególnie fascynacja USA, powstawała
bez znajomości brutalnych reguł kapitalizmu. Bez świadomości, że wielki kapitał
niszczy gospodarczego konkurenta, chce pozyskać nowe rynki zbytu i tanią siłę
roboczą. Tą fascynację podtrzymywali młodzi, wykształceni, dążący do zrobienia
kariery i pieniędzy „postkomuniści”.
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Stan polskiej gospodarki, stan państwa, sytuacja ekonomiczna większości
społeczeństwa nie upoważniają do świętowania. Zobowiązują do smutnej
refleksji i poszukiwania dróg wyjścia z katastrofalnej sytuacji.
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Samorząd terytorialny w działalności PPS
stanowisko PPS przyjęte przez Radę Naczelną PPS
dniu 18 października 2014 roku
Samorząd – demokratyczne zarządzanie wspólnotą terytorialną
Mamy dwie formy demokracji: demokracja bezpośrednia i demokracja
przedstawicielska. W początkowym okresie rozwoju społeczeństw dominowała
demokracja bezpośrednia: o zasadniczych sprawach decydowali wszyscy członkowie
wspólnoty na zgromadzeniach wspólnoty. Mieliśmy do czynienia z samorządną
wspólnotą.
Samorząd był, jest i pozostanie naturalną formą organizowania się ludzi i
decydowania o swoich sprawach.
W miarę powstawania i kształtowania się państw, demokracja bezpośrednia, a więc
samorządność wspólnoty zaczęła być zastępowana przez władze państwowe.
Rządzili panowie, książęta, królowie, tyrani i dyktatorzy.
W Europie, po Wielkiej Rewolucji Francuskiej samorządy zaczęły odzyskiwać
podmiotowość jako część składowa struktury państwa demokratycznego opartego na
demokracji przedstawicielskiej. Na grunt samorządów przeniesiono formy organizacji
demokratycznego państwa, a przede wszystkim zarządzanie poprzez wybranych w
wyborach powszechnych przedstawicieli. Towarzyszy temu działalność partii
politycznych na szczeblu lokalnym, które w mniejszym czy większym stopniu
podporządkowują politykę lokalną interesom partii na szczeblu krajowym.
Samorząd w Polsce
W Polsce duża część zadań lokalnych i regionalnych należących do władzy
państwowej jest realizowana przez samorząd terytorialny. Struktury samorządowe w
pierwszym rzędzie realizują delegowane do nich zadania i obowiązki administracji
państwa, reprezentując przy tym interesy wspólnoty lokalnej. Uzależnienie
samorządów od struktur partyjnych, które układają listy wyborcze, powoduje, że w
wielu przypadkach interesy wspólnoty lokalnej znajdują się w cieniu interesów
administracji centralnej państwa, uzależnionej od polityki władz partyjnych.
Reforma administracji państwa przeprowadzona przez rząd Buzka zatrzymała
strukturę władz samorządowych na poziomie
sejmików wojewódzkich. Nie
przekształcono Senatu, jak to powszechnie było postulowane, w Izbę Samorządową.
Co oznacza Samorząd dla PPS
PPS dąży do tego aby ludzie żyli w przyjaznej wspólnocie korzystając z należnych
im praw i realizując ustalone obowiązki. Ta wielka wspólnota zaczyna się od
wspólnot lokalnych, od miejsca gdzie żyjemy. Samorządowe władze
przedstawicielskie mają zarządzać sprawami wspólnoty lokalnej w jej interesie i w jej
imieniu.
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Samorząd terytorialny realizuje ideę wspólnotowości i ustala jej trwałe miejsce w
świadomości ludzi. Dziś, gdy we współczesnym neoliberalnym kapitalizmie egoizm,
indywidualizm i utrata więzi z innymi ludźmi są wszechobecne, samorządność
lokalna staje się częścią innego świata. Świata, w którym ludzie wspólnie rozwiązują
swoje wspólne problemy i dbają o wspólne interesy.
Samorządy to niezwykle ważna sfera stosunków społecznych. Zajęci polityką
krajową czy międzynarodową, często zapominamy, że życie toczy się w
społecznościach lokalnych. Tu decyduje się o wielu sprawach, które nas dotyczą i
czynią, że nasze życie jest mniej lub bardziej spokojne i szczęśliwe.
Samorządy to niezwykle ważna sfera działania i oddziaływania PPS. Wynika to z
deklarowanych przez PPS celów ideowych i programowych. Celem PPS jest
rozwijanie i umacnianie wspólnotowości w życiu społecznym i zawodowym. Wyraża
się ono w samorządnym zarządzaniu wspólnotą.

Zadania dotyczące wszystkich samorządów
Są sprawy i problemy, które dotyczą wszystkich samorządów. Wybory
samorządowe to okazja aby o nich mówić. Ze spraw i problemów, które dotyczą
wszystkich samorządów można przykładowo wymienić:
* brak wystarczających środków finansowych na realizację powierzonych zadań.
Państwo zleca samorządom prowadzenie zadań społecznych jak oświata, opieka
społeczna czy opieka zdrowotna. Nie przekazuje jednak samorządom
wystarczających środków finansowych. Dramatycznie odczuwają to biedniejsze
gminy i powiaty. Wiele z nich jest już zadłużona ponad miarę;
* wyprzedaż ziemi i nieruchomości należących do samorządu aby pozyskać środki
na inwestycje ale także aby sfinansować zadania zlecone przez administrację
państwa. Trzeba odstąpić od wyprzedaży majątku społecznego. Środków należy
szukać w dzierżawie gruntów i nieruchomości!
* prywata działaczy samorządowych. W wielu przypadkach przybiera ona formy
przestępcze. Trzeba usunąć z samorządu ludzi, o których wiadomo, że nie
reprezentują interesu społecznego, a wybrani radni powinni podlegać bieżącej
ocenie wyborców, z możliwością ich odwołania;
* problemy z utrzymaniem świeckiego charakteru szkolnictwa publicznego;
* prywatyzacja służby zdrowia, powodująca, że prywatne kliniki i szpitale nie są
zainteresowane nisko płatnymi procedurami ratowania życia ludzkiego. Należy
ponownie uspołecznić sprywatyzowane placówki medyczne!
* aktywne ingerowanie kleru w sprawy nie mające związku z kościołem. Samorząd
jako reprezentant wspólnoty powinny stać na straży świeckości państwa, ponieważ
samorządy nie są reprezentantem interesów i poglądów hierarchii kościelnej;
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* władze samorządowe prowadzą politykę sprzyjania deweloperom, którzy budują
mieszkania dla bogatych, kosztem budownictwa komunalnego i spółdzielczości
mieszkaniowej;
* odbywa się prywatyzacja komunalnych przedsiębiorstw infrastrukturalnych, których
podstawowym zadaniem jest realizacja zadań służących zaspakajaniu potrzeb
mieszkańców, a nie zysk;
* bezrobocie i wykluczenia społeczne. Zadaniem wszystkich samorządów jest
tworzenie nowych miejsc pracy na swoim terenie, a także organizacja nie
zbiurokratyzowanej, lecz skutecznej pomocy społecznej.
Zadania dotyczące spraw lokalnych
Każda wspólnota samorządowa ma swoje własne sprawy i problemy. Wynikają z
nich zadania formułowane w lokalnych programach wyborczych w wyborach
samorządowych.
Zadaniem
członków PPS jest poszerzanie samorządności m.in. poprzez
wprowadzenie w większym stopniu elementów demokracji bezpośredniej. Oznacza
to organizowanie szerokich konsultacji ze społecznością lokalną i stowarzyszeniami
zawodowymi, dotyczących polityki gospodarczej, inwestycyjnej, kulturalnej,
edukacyjnej, zdrowotnej na terenie działania samorządu. Przywrócenie znaczenia
przesłuchań publicznych przy inwestycjach budzących kontrowersje, czy wreszcie
poddawanie spraw najważniejszych pod osąd publiczny przez przeprowadzanie
referendów.
We wszystkich sprawach PPS reprezentuje najlepiej pojęty interes lokalnej
wspólnoty.

Wybory samorządowe 2014
Tam gdzie jest to możliwe tworzymy własne Komitety Wyborcze Wyborców lub
uczestniczymy w lokalnych koalicjach wyborczych. Popieramy kandydatów, którzy są
godni poparcia, a startują w wyborach na listach innych komitetów wyborczych.
Ważne aby w wyborczych kampaniach propagandowych i informacyjnych podnosić
ogólne lub lokalne problemy czy zadania, które wymagają podjęcia przez wybierane
samorządy.
Obserwujemy kryzys zaufania do głównych partii politycznych. Znajdzie to swój
wyraz w wyborach samorządowych. Niestety posłuch uzyskują środowiska
prawicowe uprawiające polityczną demagogię i głoszące hasła populistyczne.
Stanowi to poważne zagrożenie dla interesu społecznego w wyniku nadchodzących
wyborów.
*
Wybory samorządowe w 2014 roku rozpoczynają zwiększenie aktywności PPS w
sprawach samorządów i samorządności.
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Stanowisko PPS

W sprawie wyborów samorządowych
w dniu 16 listopada 2014 roku
przyjęte przez Radę Naczelną PPS w dniu 18 października 2014
roku
Powinnością i obowiązkiem każdego obywatela jest udział w wyborach
samorządowych. Rezygnacja z tego prawa i obowiązku powoduje, że
wybór władz samorządowych przestaje być demokratyczny, a wybrane
władze będą reprezentować interes jakiejś mniejszości.
Trzeba wszystkim o tym przypominać i wzywać do powszechnego
udziału w wyborach!
Wyborcy muszą rozważyć kogo obdarzyć zaufaniem i dokonać
świadomego wyboru, wyrazić świadome poparcie dla wybranych list
kandydatów do władz samorządowych.
Jest kryzys zaufania do głównych partii politycznych. W społecznym
odczuciu, przez minione 25 lat nie reprezentują one w sposób właściwy
interesu społeczeństwa, państwa i narodu polskiego. Znajdzie to swój
wyraz w wyborach samorządowych. Większe niż dotychczas poparcie
społeczne uzyskają lokalne Komitety Wyborcze Wyborców. Można
przewidywać, że poparcie uzyskają Komitety, które będą podkreślać w
programach walkę o interes narodowy, często wyrażany z pozycji
nacjonalistycznych.
Wyborcy muszą odróżnić „ziarno od plewy”. Lepiej wybrać mniejsze zło,
niż wpaść w sidła prawicowej demagogii czy taniego populizmu.
PPS popiera listy na których są członkowie i sympatycy PPS.
Jest wiele lokalnych Komitetów Wyborczych Wyborców, które tworzą
ludzie zaangażowani, gotowi działać w interesie społecznym. Zasługują
one na nasze poparcie.
W niedzielę 16 listopada 2014 roku dokonujemy świadomego
wyboru władz samorządowych!
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PPS popiera postulaty organizacji
zrzeszonych w OPZZ
i popiera manifestację związkowców OPZZ w
dniu 18 kwietnia
Popieramy!
Polska Partia Socjalistyczna popiera w całości, postulaty zawarte w
petycjach i listach skierowanych do premiera i ministrów złożone przez
organizacje pracownicze zrzeszone w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków
Zawodowych.
Ruch związkowy jest integralną częścią ładu demokratycznego. Próba jego
marginalizacji, co ostatnio daje się zauważyć, powoduje pogorszenie warunków
pracy i życia dominującej grupy społecznej, pracowników najemnych. Psucie Prawa
Pracy, które coraz bardziej preferuje interesy korporacji i ponadnarodowego kapitału,
brak dialogu społecznego rozumianego, jako prezentacja poglądów i negocjowanie
sposobu rozwiązywania konfliktów społecznych, to efekt neoliberalnego kapitalizmu,
który rozpanoszył się w naszej Ojczyźnie.
18 kwietnia ulicami Warszawy przejdzie manifestacja związkowców OPZZ.
Metalowcy, kolejarze, górnicy, nauczyciele i wiele innych grup zawodowych,
przedstawią swoje postulaty, które dotychczas nie skupiły uwagi rządów premierów
Donalda Tuska i Ewy Kopacz.
W pełni popieramy zawartą w postulatach związkowców troskę o państwo,
miejsca pracy, bezpieczeństwo obywateli i niezadowolenie z ograniczonej opieki
socjalnej, jaką dziś otrzymują.
18 kwietnia jesteśmy na ulicach Warszawy!
Rada Naczelna PPS
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Stanowisko Koła PPS Warszawa Śródmieście
w sprawie relacji Polski i Ukrainy – przyjęte
przez RN PPS
Trwające od ponad roku krwawe wydarzenia na Ukrainie napawają niepokojem o
przyszłość naszej części Europy, są też powodem do refleksji na temat
bezpieczeństwa europejskiego i globalnego. Naród ukraiński cierpi, na jego żywym
organizmie odbywa się wyścig o globalne przywództwo i nowy podział świata
pomiędzy mocarstwa.
Grozi to utratą możliwości na dalszy pokojowy rozwój, nie pozwala na szybkie
rozwiązanie kryzysu globalnego, pod znakiem zapytania stawia pokojowe
współistnienie, które przez ponad pół wieku regulowało relacje międzypaństwowe na
naszym kontynencie.
Podstawą do zdrowych relacji pomiędzy państwami i narodami jest prawda,
zarówno w wymiarze historycznym jak i bieżącym.
Jesteśmy zaniepokojeni, że od dłuższego czasu prawdę w naszym obszarze
cywilizacyjnym zastępuje propaganda wojenna oraz tzw. polityka historyczna.
Dotyczy to sposobu informowania o konflikcie ukraińskim i jego szerokich
uwarunkowaniach. Wyraźną przewagę w treści i formie mają tutaj przedstawiciele
tzw. partii wojny. Dotyczy to również zacierania i fałszowania prawdy historycznej –
szczególnie boli nas brak prawdy o tzw. zbrodni wołyńskiej, w której z rąk
zbrodniarzy Ukraińskiej Powstańczej Armii zginęło ponad 100 tysięcy Polaków.
Zdominowane przez populizm i tendencje faszystowskie władze Ukrainy
podejmując postanowienia w sprawie gloryfikacji zbrodniarzy i nadając im miano
bohaterów zaprzeczają faktom i niszczą wątłą tkankę porozumienia i możliwości
współpracy pomiędzy obydwoma narodami Polski i Ukrainy.
W pełni solidaryzujemy się z wyrazistą i zgodną z naszym narodowym interesem
postawą artykułowaną przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jest to jedyna partia w
polskim Sejmie, która nie pozwala na zamianę interesu narodowego na bieżące,
wątpliwe korzyści.
Polska ma szansę na szacunek i zrozumienie w świecie, kiedy nie będzie działać
przeciw
swoim
interesom,
będzie
rzecznikiem
prawdy
w
relacjach
międzynarodowych i na pierwszy miejscu stawiać będzie pokojowe współistnienie i
rozwój.

Warszawa, 18 kwietnia 2015 roku
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Apel 1-Majowy
Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej
przyjęty w dniu 18 kwietnia 2015 roku
1 Maja to Dzień Walki o prawa Ludzi Pracy!
1 Dzień Maja to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi
Pracy!
Święto 1 Maja zostało ustanowione przed 124 laty dla upamiętnienia wydarzeń w
Chicago gdzie policja zabiła i raniła dziesiątki robotników walczących o 8-godzinny dzień
pracy. Żyjemy w kapitalizmie. W systemie, w którym Ludzie Pracy są najemnikami
kapitalistów. Najemnicy mają zapewnić możliwie duży zysk. Tylko po to są zatrudniani.
Aktualnie, rząd w Polsce, poza konsekwentnym likwidowaniem własności społecznej,
likwiduje systemy świadczeń społecznych:
- rozbijany jest system opieki zdrowotnej przez ograniczanie dostępu do lekarzy i drogie
leki,
- rozbijany jest system powszechnego szkolnictwa – szkoły będą coraz mniej uczyć.

Ludziom Pracy odbierane są świadczenia i prawa, które
dotychczas posiadali!
Współczesny kapitalizm wyczerpał swoje możliwości. Nie napędza rozwoju
gospodarczego. Jest w kryzysie systemowym na całym świecie. Pogarszają się warunki
życia w najbardziej rozwiniętych gospodarczo państwach świata – w USA i w Europie
Zachodniej.
Ta prawda o rzeczywistości zaczyna docierać do ludzi!

Dalszy rozwój wymaga uspołecznienia państwa i gospodarki!
Państwo i gospodarka muszą służyć celom i potrzebom społecznym!
Tej zmiany dokona tylko świadome i zorganizowane społeczeństwo!
Ludzie Pracy muszą prowadzić walkę o swoje prawa, o swoją przyszłość!
1 Maja – Święto Pracy
1 Maja – Święto Ludzi Pracy
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Wszystkie dobra współczesnej cywilizacji to plon naszej pracy i pracy minionych pokoleń.
Ludzie Pracy swoim codziennym wysiłkiem, swoją pracą tworzą wszystko co potrzebne w
naszym życiu – dobra materialne i niematerialne. To jest ich święto – to jest nasze święto.
1 maja 2014 roku

Polska Partia Socjalistyczna

Stanowisko Rady Naczelnej PPS

W siedemdziesiątą rocznicę zakończenia II
Wojny Światowej
18 kwietnia 2015 roku
W maju bieżącego roku mija 70 lat od zakończenia II Wojny Światowej w Europie.
Żyje już niewielu żołnierzy uczestników wojny. Coraz mniej żyjących pamięta wojnę z
własnych przeżyć i doświadczeń. Po wojnie urodziły się i weszły w dorosłe życie trzy
pokolenia nowych obywateli.
Podstawowe fakty i wydarzenia, które decydowały o przebiegu i rezultatach II
Wojny Światowej nie są ugruntowane w świadomości pokoleń powojennych i są
różnorodnie interpretowane. Nawet to, że istniejące w Europie państwa i ich granice
są wynikiem ustaleń zwycięskiej koalicji państw sprzymierzonych w walce z
imperializmem nazistowskich Niemiec, nie jest oczywistym kanonem w świadomości
społecznej.
Elity rządzące dzisiejszą Polską, przedstawiają przebieg i skutki II Wojny Światowej
stosownie do potrzeb nasilającej się walki politycznej i ideologicznej. W tej walce
liczy się osiągnięcie zamierzonego celu politycznego, a nie prawda historyczna. Dla
osiągnięcia tego celu rządzący tworzą historię odpowiadającą politycznemu
zapotrzebowaniu. Polskie elity polityczne i media przede wszystkim służą realizacji
celów stawianych przez światowy, głównie amerykański kapitał. Globalny kapitał
dąży bowiem do utrzymania świata jednobiegunowego, w którym hegemonem są
Stany Zjednoczone. Podstawową przeszkodą w utrzymaniu hegemonii Stanów
Zjednoczonych na świecie jest istnienie Rosji – liczącego się strategicznie mocarstwa
rakietowo-nuklearnego.
Mocarstwa
zdolnego
do
niszczącego
ataku
wyprzedzającego i do uderzenia odwetowego. Dlatego podporządkowani globalnym
interesom kapitału polscy politycy demonstrują patologiczną i irracjonalną nienawiść
do Rosji jako historycznie ukształtowanego imperialnego wroga. Dlatego też podatni
na rusofobię politycy i media głównego nurtu w Polsce, tak przedstawiają historię II
Wojny Światowej i wydarzenia jakie po niej nastąpiły, aby uzasadnić, że Rosja to
odwieczne imperium zła.
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Wobec politycznie cynicznego i instrumentalnego traktowania historii przez elity
rządzące dziś Polską – w 70-tą rocznicę zakończenia II Wojny Światowej – trzeba
przypomnieć obiektywne fakty, przebieg i skutki tej wojny. Trzeba też przypomnieć
ważniejsze wydarzenia mijającego siedemdziesięciolecia.
Istotne fakty i przebieg II Wojny Światowej
Za datę rozpoczęcia II Wojny Światowej w Europie uznajemy datę napaści
hitlerowskich Niemiec na Polskę – 1 września 1939 roku. Jednak Francuzi, mimo
wypowiedzenia wraz z Anglią wojny Niemcom 3 września tegoż roku, pamiętają jej
rozpoczęcie od napaści nazistów na Francję – 10 maja 1940 roku. Obywatele byłego
Związku Radzieckiego obchodzą rocznicę napaści na Związek Radziecki – 22
czerwca 1941 roku - jako początek Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.
W Europie, po niepowodzeniach na frontach zachodnich i południowym, głównym
wydarzeniem II Wojny Światowej były zmagania Niemiec ze Związkiem Radzieckim.
Przebieg tej wojny decydował o losach Europy i świata. Decydował też o losach
Polski. Hitler wojną ze Związkiem Radzieckim zaczął wdrażać swoje plany podboju
świata. Realizując „blitzkrieg”, od czerwca do listopada 1941 roku na kierunku
wschodnim hitlerowcy podeszli do Moskwy, a na kierunku północnym do Leningradu.
Armia Czerwona, zaskoczona niemieckim atakiem, była rozbita, wykrwawiona i
wydawało się, że jest zmiażdżona przez niemiecką potęgę wojskową.
Zimą 1941 roku nastąpiło jednak zatrzymanie i odrzucenie Niemców spod Moskwy.
Leningrad mimo blokady też nie został zdobyty. Zakończyła się „wojna błyskawiczna”
Hitlera. Trwała pół roku.
Na wiosnę 1942 roku doszło do ustabilizowania sytuacji na strategicznych dla
Europy frontach wojny ze Związkiem Radzieckim. Niemcy zaczęli odczuwać wysiłek
wojenny. Od rozpoczęcia działań wojennych stracili około miliona żołnierzy w
zabitych, rannych i wziętych do niewoli. Przez 1942 rok toczyła się wojna pozycyjna.
Żadna ze stron nie była w stanie uzyskać przewagi. Jednak Hitler przygotował nową
ofensywę na kierunku Stalingrad i Kaukaz, do kaspijskich źródeł naftowych. W
sierpniu 1942 roku trzystutysięczna armia niemiecka stanęła pod Stalingradem.
Bitwa o to miasto przeszła do historii i stała się symbolem żołnierskiego poświęcenia
w obronie wielonarodowej Ojczyzny. 19 listopada 1942 roku rozpoczęła się ofensywa
Armii Czerwonej pod Stalingradem. Armia niemiecka została okrążona i rozbita. Po
wojnie z 300 tysięcy żołnierzy niemieckich, jacy stanęli pod Stalingradem, wróciło do
domu około 5 tysięcy. Po tej zwycięskiej bitwie Związek Radziecki zaczął uzyskiwać
inicjatywę strategiczną w wojnie z nazistowskimi Niemcami.
Ostateczną przewagę Armia Czerwona wywalczyła w bitwie na Łuku Kurskim w
lipcu i sierpniu 1943 roku. Była to największa bitwa pancerna w historii świata.
Uczestniczyło w niej ponad 2 miliony żołnierzy. Na wyposażeniu mieli kilkadziesiąt
tysięcy czołgów, dział pancernych i wozów pancernych. W bitwie uczestniczyło
ponad 2 tysiące samolotów.
Gospodarka radziecka, przestawiła się na potrzeby wojny. W końcu 1943 roku
przemysł radziecki produkował 2400 czołgów miesięcznie, a niemiecki około tysiąca.
Przemysł radziecki produkował też więcej samolotów i artylerii. Gospodarka
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niemiecka nie była już w stanie zwiększyć produkcji zbrojeniowej. Na froncie
wschodnim zaczął się odwrót armii niemieckiej. Stało się jasne, że Związek
Radziecki wygra wojnę z faszystowskimi Niemcami.
W tym czasie, w dniach 28 listopad – 1 grudzień 1943 roku w Teheranie odbyła się,
istotna dla ukształtowania współczesnego świata Konferencja Wielkiej Trójki: F.D.
Roosevelt – Prezydent USA, J. Stalin – Przywódca Związku Radzieckiego, W.
Churchill – Premier Wielkiej Brytanii. Spotkali się wielcy alianci – sojusznicy w walce
z faszyzmem. Przyszli zwycięzcy w II Wojnie Światowej zaczęli ustalać swoje strefy
wpływów po jej zakończeniu. Z rozmów wynikało, że strefy wpływów w Europie
obejmą tereny wyzwolone przez daną armię sojuszniczą. Już wtedy uzgodniono, że
radziecka strefa wpływów obejmie tereny zajęte przez Armię Czerwoną. Także już w
Teheranie Wielka Trójka ustaliła, że granica polsko-radziecka będzie przebiegać na
tzw. „linii Curzona” – na linii Bugu.
Armia Czerwona sukcesywnie przełamywała obronę niemiecką i po krwawych
walkach wyzwalała spod niemieckiej okupacji i zajmowała kolejne kraje Europy
Wschodniej i Środkowej. W październiku 1944 roku była w Belgradzie, w styczniu
1945 roku w Warszawie, w lutym w Budapeszcie, a w marcu była w Wiedniu.
Historyczne spotkanie armii sprzymierzonych – armii USA i Armii Czerwonej - odbyło
się w Niemczech na rzece Łabie w dniu 25 kwietnia 1945 roku. W dniach 8 i 9 maja
doszło do formalnego podpisania aktów kapitulacji faszystowskich Niemiec.
Nieco wcześniej, jeszcze przed zakończeniem działań wojennych, w dniach 4-11
lutego 1945 roku odbyła się w Jałcie na Krymie kolejna, ważna dla powojennego
porządku w Europie, Konferencja Wielkiej Trójki. Sukcesy na polu walki powodowały,
że pozycja Związku Radzieckiego i jego przywódcy J. Stalina była na tej konferencji
jeszcze bardziej znacząca niż w Teheranie. W Jałcie ustalono nowy porządek w
Europie i przyjęto, że:
- Niemcy będą podzielone na strefy okupacyjne,
- potwierdzono zwierzchność wojsk wyzwalających na terytoriach wyzwalanych, a
więc Armii Czerwonej nad całą Europą Środkową,
- Stalin zobowiązał się, że po kapitulacji Niemiec przystąpi do wojny z Japonią,
- zaakceptowano zmiany terytorialne dotyczące Polski.
Włączono do niej ziemie historycznie słowiańskie, które były skolonizowane przez
Niemców: Pomorze Zachodnie, Prusy Wschodnie, Śląsk i Ziemię Lubuską. Granicą
północną Polski stał się Bałtyk, granicą zachodnią Odra i Nysa Łużycka.
Potwierdzono teherańskie ustalenie, że wschodnia granica Polski przebiega na „linii
Curzona”.
W dniach 17 lipca – 2 sierpnia 1945 roku, Konferencja Wielkiej Trójki w Poczdamie,
potwierdziła wcześniejsze ustalenia trzech mocarstw. Przyjęła też radziecki program
dotyczący wschodniej granicy Niemiec, a zachodniej granicy Polski: ustalono
granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej.
Sojusznicy w tak zwanej deklaracji poczdamskiej postanowili także:
- odpowiedzialnością za II wojnę światową obarczyć Niemcy,
- ma nastąpić demilitaryzacja, denazyfikacja, demokratyzacja, decentralizacja oraz
dekartelizacja Niemiec,
- należy dokonać przesiedleń ludności niemieckiej z terenów Czechosłowacji, Polski i
Węgier.
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Konferencja w Poczdamie kończyła II Wojnę Światową w Europie i jak się okazało,
kończyła okres współdziałania Stanów Zjednoczonych, Związku Radzieckiego i
Anglii.
Istotna dla Polski „Linia Curzona” była określona po I wojnie światowej - została
opisana i zapisana w przyjętej 8 grudnia 1919 roku „Deklaracji Głównych Mocarstw
Sprzymierzonych i Stowarzyszonych w sprawie tymczasowej granicy wschodniej
Polski”. Opracowana przez ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii lorda G.
Curzon’a, została wytyczona jako linia rozdzielająca tereny zamieszkałe w
większości przez Polaków-katolików od terenów zamieszkałych w większości przez
prawosławnych „Rusinów”. Wielka Trójka ustaliła więc wschodnią granicę Polski na
podstawie propozycji zgłoszonej przez Wielką Brytanię po I Wojnie Światowej. Nie
rysował jej Stalin. „Linia Curzon’a” przebiega z północy na południe wzdłuż rzeki Bug
i dalej na południe w kierunku Przemyśla.
Trzeba wskazać na ważne geostrategiczne uwarunkowania tego rozwiązania: w
okresie międzywojennym do Polski należały tereny na wschód od „linii Curzona”.
Mieszkało na nich około 5 milionów Ukraińców. Polska nie szanowała dostatecznie
ich odrębności narodowej i religijnej, co powodowało, iż na tych ziemiach rozwijał się
nacjonalizm ukraiński. Istniało podziemie nacjonalistyczne. Zorganizowało ono
nieudany zamach na Józefa Piłsudskiego w 1921 roku i nieudany zamach na
prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w 1924 roku. W okresie międzywojennym
władze polskie prowadziły też akcje pacyfikacyjne, które powodowały znaczne
zniszczenia. Zniszczono między innymi 138 cerkwi. Kilkaset cerkwi zamieniono na
kościoły katolickie. Nacjonaliści ukraińscy w 1943 roku na Wołyniu wyrazili swój
stosunek do Polaków mieszkających na tych ziemiach: dokonali rzezi Polaków.
Mordowali wszystkich od niemowlaka do starca, kobiety i mężczyzn. Razem ponad
100 tysięcy ludzi. Gospodarstwa zostały spalone, aby nie pozostał nawet ślad
pobytu Polaków.
W okresie międzywojennym do Polski należało Wilno i część Litwy zajęte w wojnie
1920 roku przez wojska Józefa Piłsudskiego. Wileńszczyzna była zamieszkana w
dużej części przez Polaków, co miało uzasadniać tą okupację. Litwini do dziś nie
mogą Polakom wybaczyć okupacji ich ziem i ich stolicy. Nie była ona też nigdy
akceptowana przez państwa Europy, a także przez Związek Radziecki.
Wileńszczyzna to tereny położone na wschód od „linii Curzona”. Trudno byłoby
dzisiaj przekonać kogoś w Europie, aby przyłączyć ją do Polski.
II Wojna Światowa na Pacyfiku zakończyła się totalnym zwycięstwem Stanów
Zjednoczonych. Pacyfik znalazł się w ich strefie wpływów.
6 sierpnia 1945 roku Stany Zjednoczone zrzuciły bombę atomową na Hiroszimę, a
9 sierpnia na Nagasaki. Wykonując zobowiązania sojusznicze Armia Czerwona w
sierpniu 1945 roku wyzwoliła Mandżurię spod okupacji japońskiej. 2 września 1945
roku dowódca armii amerykańskiej na Pacyfiku, gen. Douglas MacArthur, w
obecności przedstawicieli armii sojuszniczych przyjął kapitulację Japonii, co formalnie
zakończyło II Wojnę Światową.
Skutki II Wojny Światowej
W wyniku II Wojny Światowej rozpadły się europejskie imperia kolonialne:
angielskie, francuskie, hiszpańskie, portugalskie i holenderskie. Zniszczone zostało
imperium japońskie. Rozpadła się feudalno-niewolnicza struktura świata. W wyniku
ruchów narodowo-wyzwoleńczych powstało ponad sto niepodległych państw.
Przymus bezpośredni właściwy feudalizmowi został zastąpiony „dobrowolnym
przymusem” kapitalizmu, czyli przymusem ekonomicznym. W miejsce europejskich
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imperiów kolonialnych hegemonię ekonomiczną, polityczną i militarną przejęły USA,
a ściślej właściciele kapitału, który w skali globalnej reprezentują Stany Zjednoczone.
W wyniku II Wojny Światowej obok Stanów Zjednoczonych dominowało jeszcze
jedno mocarstwo: Związek Radziecki. Od 1948 roku posiadało ono także broń
jądrową.
Po II Wojnie Światowej powstały państwa o różnych systemach społecznogospodarczych i politycznych. Antagonizm i równowaga strachu pomiędzy tymi
dwoma dominującymi po II Wojnie Światowej ustrojami społeczno-gospodarczymi i
politycznymi zdecydowały o tym, co się działo na świecie przez następne
dziesięciolecia. Jeden z systemów „uświęcał własność prywatną” kapitału. Drugi
zakładał, że wszystko, co służy wspólnocie, musi być własnością wspólną –
społeczeństwa, państwa, narodu.
Rozwój po II Wojnie Światowej pokazał, że o przyszłości i ewolucji ludzkości
będzie jednak decydować wiedza: rozwój nauki i wykorzystanie postępu naukowotechnicznego. Sukcesy w rozwoju nauki i techniki stały się źródłem sukcesów
gospodarczych i siły militarnej i na tym polu rozegrała się rywalizacja gospodarcza i
wyścig zbrojeń.
Zimna wojna
Już 5 marca 1946 roku Winston Churchill ogłosił, że od Szczecina do Triestu
zapadła „żelazna kurtyna”, która izoluje „państwa komunistyczne” od reszty świata.
Zaczęła się „zimna wojna”. Izolacja gospodarcza „państw komunistycznych”, które
musiały nadrabiać opóźnienia w ich industrializacji, przynosiła efekty. Ich rozwój był
utrudniony i opóźniony. Ogromny wysiłek zbrojeniowy narzucony „państwom
komunistycznym” i o orientacji socjalistycznej w związku z konfrontacją militarną
dwóch systemów opóźniał tworzenie dobrobytu w tych państwach.
Polska po 1945 roku
Społeczeństwo polskie było bardzo wyniszczone wojną. Setki tysięcy sierot i
inwalidów wojennych wymagało opieki. Gruźlica była chorobą epidemiczną.
Zniszczone czy wręcz zrównane z ziemią miasta, spalone wsie to Polska po II Wojnie
Światowej. Warunki bytowania w zniszczonym kraju były znacznie gorsze niż przed
wojną. A przed wojną w jednej statystycznej izbie, bez prądu elektrycznego, bieżącej
wody i kanalizacji mieszkały trzy osoby. Jak przed wojną, aż co piąty Polak był
analfabetą. Takie były warunki startu do budowy Polski Ludowej.
W 1980 roku potencjał gospodarczy Polski Ludowej był podobny do potencjału
gospodarczego Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Według statystyk ONZ
gospodarki tych krajów zajmowały 10-15 miejsce na świecie.
W 1980 roku warunki mieszkaniowe w Polsce odpowiadały już współczesnym
standardom cywilizacyjnym. Na jedną izbę mieszkalną z zasilaniem w energię
elektryczną i dostępem do instalacji wodno-kanalizacyjnej przypadało 1,15
mieszkańca.
Powszechna edukacja osiągnęła poziom ponadpodstawowy.
Polska po 1989 roku
Po 1989 roku zbudowano w Polsce prymitywny, neoliberalny kapitalizm. Zmieniono
stosunki własnościowe. Wszystkie nowoczesne zakłady zostały „sprywatyzowane”, to
znaczy za ułamek wartości zostały sprzedane prywatnemu, głównie zagranicznemu
kapitałowi. Doktrynalnie była niszczona własność społeczna. Zlikwidowano całe
nowoczesne branże przemysłowe, jak elektronika, automatyka, informatyka – wraz z
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zapleczem naukowo-badawczym. Rozbito cały przemysł lekki - włókienniczy,
odzieżowy czy obuwniczy. Mierząc produkcję w jednostkach fizycznych okazuje się,
że produkcja przemysłowa w Polsce w 2014 roku była o połowę mniejsza niż w 1980
roku. Produkcja i konsumpcja wieprzowiny też zmniejszyła się o połowę.
Po 1989 roku nastąpiła deindustrializacja Polski. Przemysł budowany przez ponad
40 lat za cenę ogromnych wyrzeczeń całego narodu, został za bezcen oddany
obcemu kapitałowi lub zlikwidowany. Polska utraciła niepodległość ekonomiczną.
Polska jest kolonią międzynarodowego kapitału.
Utrzymanie spokoju społecznego i dobrobyt „na pokaz”, w jakim żyje część
naszego społeczeństwa, uzyskano tworząc ogromny dług publiczny. Przez minione
25 lat państwo polskie zadłużyło każdego obywatela na około 35.000 złotych. Na
około 16 milionów pracujących, tylko 12,2 mln zatrudnionych pozostaje w stosunku
pracy – ma umowę o pracę. To na nich spoczywa spłata tego długu. Każdy Polak
zatrudniony na umowę o pracę jest obciążony długiem publicznym w wysokości
ponad 100.000 złotych! Gdyby sprzedać wszystkie jeżdżące po Polsce samochody to
można by spłacić zaledwie około 15% tego długu!
Z Polski wyemigrowało za granicę ponad 2 miliony dorosłych i przygotowanych
zawodowo obywateli. Wyjechali inżynierowie i lekarze. Wyjechały pielęgniarki,
technicy i robotnicy wykwalifikowani. Ich praca nie buduje już dobrobytu w Polsce.
Rozpad Związku Radzieckiego
Rozpad Związku Radzieckiego, jaki nastąpił w latach 1988-91, był najważniejszym
wydarzeniem politycznym na świecie od zakończenia II Wojny Światowej.
W latach osiemdziesiątych w kierownictwie zaczęło dominować dążenie do
zakończenia „zimnej wojny” i przestawienia „gospodarki wojennej” na tory
„gospodarki pokojowej”, by szybciej podnosić dobrobyt ludności. Nie było jednak
powodów politycznych czy gospodarczych, które mogłyby „same z siebie” wymusić
rozpad tego państwa związkowego.
Związek Radziecki rozpadł się zgodnie z zasadą, że „ryba psuje się od głowy”.
Kulisy tego wydarzenia nie zostały dotąd ujawnione.
Rozpad Związku Radzieckiego był największym sukcesem Stanów Zjednoczonych
od zakończenia II Wojny Światowej. W 1992 roku Stany Zjednoczone uzyskały pełną
polityczną, gospodarczą i militarną hegemonię na świecie. Ogłaszano wówczas
koniec historii, jednobiegunowy świat i panowanie monopoli kapitalistycznych po
wsze czasy.
Rozpad Związku Radzieckiego zakończył zimną wojnę i konfrontację dwóch
globalnych mocarstw i dwóch systemów. 25 lat temu świat stał się jednobiegunowy.
Jednak okazało się, że i USA i kapitalizm nie są w stanie utrzymać tego panowania.
Świadomość ogromnego sukcesu i swoiste poczucie bezkarności pchnęły Stany
Zjednoczone do wdrożenia doktryn neoliberalizmu bez żadnych ograniczeń.
Przez minione 25 lat pozycja gospodarcza, polityczna i moralna USA bardzo
osłabła. Jednocześnie kapitalizm wszedł w kryzys systemowy. Europa Zachodnia i
USA od 2007 roku nie rozwijają się – nie rośnie ich produkt narodowy.
Hegemonia Stanów Zjednoczonych
Przywództwo Stanów Zjednoczonych nad światem kapitalistycznym po II Wojnie
Światowej było oczywiste i niekwestionowane. Dominacja ekonomiczna i militarna
była uznawana przez wszystkie państwa. Dolar stał się walutą światową.
Zagrożeniem dla „władzy kapitału” i hegemonii USA była ideologia socjalizmu i
wiara w możliwość budowania państw socjalistycznych. W sensie pragmatycznym
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wyrażał ją Związek Radziecki i państwa przy nim skupione. Wyrażają ją też od lat
pięćdziesiątych ludy Ameryki Południowej, które wołają: „Ami go home!” (Amerykanie
do domu!).
Aby utrzymać swą dominację, Stany Zjednoczone po II Wojnie Światowej,
szermując argumentem ekspansji „wolnego świata”, prowadziły duże wojny w Korei,
Wietnamie, Iraku czy w Afganistanie. Dokonywały agresji militarnych przeciw wielu
państwom: Kuba, Panama, Dominikana, Honduras, Gwatemala, Meksyk, Nikaragua,
Salwador, Iran, Laos, Indonezja, Kambodża, Grenada, Boliwia, Haiti, Angola, Libia i
inne. Prowadziły dywersję i obalały rządy w wielu krajach. Pod hasłem walki o
„wolność i demokrację” finansowały „opozycję demokratyczną” w Polsce. Nie wiemy
jeszcze jakie mechanizmy doprowadziły do rozpadu Związku Radzieckiego, który w
praktyce „budownictwa socjalistycznego” dopuścił do wielu błędów i wynaturzeń.
Rozpad Związku Radzieckiego, to był największy sukces Stanów Zjednoczonych w
walce o utrzymanie światowej hegemonii.
W ostatnich latach zaczęła się odbudowywać potęga gospodarcza i militarna Rosji.
W obawie przed nią Stany Zjednoczone wydały 5 miliardów dolarów na zbudowanie
antyrosyjskiej opozycji na Ukrainie. Aktualne władze państwowe na Ukrainie też
zostały ukształtowane pod dyktando Stanów Zjednoczonych.
BRICS
Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Afryka Południowa to grupa najsilniejszych państw
rozwijających się. Przed kilku laty podjęły one współpracę, aby uniezależnić się od
Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego i innych instytucji
zdominowanych przez Stany Zjednoczone. Nie tworzą sojuszu politycznego. Dążą do
zmiany systemu walutowego i do zreformowania ONZ.
BRICS w deklaracji (z 16. 6. 2009 roku, potwierdzonej w 2014 r.) wzywa do
sprawiedliwego, demokratycznego i wielobiegunowego świata.
Kraje BRICS to połowa ludności świata i połowa światowej produkcji przemysłowej.
Rozwijają się dynamicznie i w sposób naturalny stały się biegunem współczesnego
świata nie słabszym niż Stany Zjednoczone z Europą.
Destabilizacja i dalszy rozpad państwa rosyjskiego osłabi BRICS, szczególnie
osłabi potencjał obronny tych państw, może także doprowadzić do „okrążenia” Chin.
Dlatego polityka Stanów Zjednoczonych skupia się na osłabianiu Rosji. Rozpad Rosji
staje się warunkiem utrzymania światowej hegemonii Stanów Zjednoczonych.
Kapitalizm w kryzysie
Bezpośrednią przyczyną trwającego kryzysu systemu kapitalistycznego i kryzysu
ekonomicznego w krajach najwyżej rozwiniętych było przyjęcie przez te kraje – ze
Stanami Zjednoczonymi na czele – neoliberalnej drogi rozwoju.
W XIX wieku kapitalizm rozwijał się w formie kapitalizmu konkurencyjnego. W XX
wieku doszło do likwidacji tej formy kapitalizmu przez i przekształcenie go w
kapitalizm monopolistyczny. Rozwój monopoli i wzrost ich fiskalnych funkcji zmienił
relacje pomiędzy przedsiębiorstwami. Największe korporacje stając się monopolami
nie tylko kontrolują ceny, wielkość produkcji i poziom inwestycji. Monopoliści nie
podlegają już w pełni prawom rynku, a wzrost zysków osiągają przez dążenie do
obniżenia kosztów produkcji, przede wszystkim kosztów pracy, i zwiększenie zbytu
na „nowych rynkach”. Ubożejące społeczeństwa i nisko opłacana „siła robocza” nowo
powstających „państw niewolniczych” mają ograniczone możliwości konsumpcyjne i
zaczyna się okres stagnacji gospodarczej.
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Ta bariera rozwoju gospodarek kapitalistycznych wystąpiła już w latach 70-tych XX
wieku. Ucieczkę przed stagnacją gospodarczą znaleziono przez wzrost udziału
sektora finansów, ubezpieczeń i obrotu nieruchomościami w dochodzie narodowym i
rosnący udział zysków finansowych w zyskach ogółem.
Tak zwana „finansjeryzacja” była dla kapitału środkiem do osiągania zysków
nadzwyczajnych i pozornego przeciwdziałania stagnacji gospodarczej. Kapitalizm
stał się kapitalizmem monopolistyczno-finansowym. Politycznie jest ciągle
uzasadniany doktrynami neoliberalnymi, z których najważniejsze to: likwidacja
własności społecznej, deregulacja rynków finansowych, ograniczenie praw
pracowniczych, prywatyzacja usług publicznych.
Zastosowanie doktryn neoliberalnych doprowadziło w 2007 roku do kryzysu, oraz
chronicznej stagnacji gospodarczej w najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajach
świata.
W światowej, globalnej gospodarce 500 największych korporacji wytwarza
przychody równe połowie światowej produkcji brutto. A korporacje te nie działają w
interesie społecznym lecz w interesie własnym, dla maksymalizacji zysków.
85 najbogatszych ludzi na świecie posiada majątek, który odpowiada majątkowi
3,5 miliarda najbiedniejszych mieszkańców Ziemi. Taki jest efekt walki o „wolność
i demokrację” prowadzonej przez Stany Zjednoczone przez 70 lat od
zakończenia II Wojny Światowej w imieniu światowego kapitału.
Dochody z dziedziczonego bogactwa stają się większe niż dochody z pracy.
Rządy na świecie przejmuje oligarchia kapitałowa!
Co dalej?
Uspołecznienie i demonopolizacja światowej gospodarki oraz rozwój gospodarczy
świata zgodny z potrzebami ludzkości powinny następować w wyniku pokojowych
przemian. Słuszność i potrzeba takich przemian powinna być znana i rozumiana
przez społeczeństwa państw, które je będą wprowadzać.
O przyszłości społeczeństw będzie decydować ich świadomość społeczna i
polityczna.
Uspołecznienie gospodarki i rozwój gospodarczy powinny następować w wyniku
świadomego interwencjonizmu państwowego, tj. najbardziej znanego instrumentu
ekonomicznego, który stosowały już kraje wychodzące z kryzysów. Interwencjonizm
państwowy należy prowadzić w interesie szerokich mas społecznych, przede
wszystkim warstw najuboższych, a nie jak dotychczas w interesie kapitału. Wzrost
popytu konsumpcyjnego powinien być dźwignią napędzającą dalszy rozwój.
Na początek należy podjąć realizację klasycznych programów społecznych i
gospodarczych formułowanych przez socjaldemokratów europejskich po II Wojnie
Światowej i realizację takich postulatów jak:
- progresywne systemy podatkowe,
- eliminowanie wydatków, które nie służą potrzebom społecznym (wojsko),
- rozwój własności społecznej i poprawa zabezpieczenia socjalnego.
*
* *
W 70-tą Rocznicę Zakończenia II Wojny Światowej trzeba wyraźnie zaznaczyć, że Armia Czerwona,
która w 1945 roku była nad Łabą, w Berlinie, Wiedniu, Belgradzie, Budapeszcie i w Warszawie,
wycofała się o 1000 kilometrów na wschód. Czy tak wyraża się polityka państwa-agresora?
Trzeba też zauważyć, że państwa opuszczone przez Armię Czerwoną natychmiast przystąpiły do
wojskowego Paktu Północno-Atlantyckiego (NATO), który jest wymierzony przeciwko Rosji. Istnienie
paktu NATO, który sięga do Bugu i obejmuje republiki nadbałtyckie, może budzić niepokój Rosji.
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Wszystkie opiniotwórcze media w Polsce wyrażają interesy prawicowych elit politycznych i straszą
społeczeństwo rosyjskim zagrożeniem. Według tych mediów, Armia Czerwona lada moment zajmie
Ukrainę, Polskę i republiki nadbałtyckie. Trzeba gotować się do wojny! Rosja jest agresorem! Polska
telewizja, gazety wzywają, aby wspólnie z ukraińskimi faszystami i antysemitami walczyć z Rosją.
Pomimo zmasowanej prawicowej propagandy miliony ludzi w Polsce, wiele milionów ludzi w Europie i
miliardy ludzi na świecie mają świadomość, że na Ukrainie agresorem są Stany Zjednoczone.
W 70-tą Rocznicę zakończenia II Wojny Światowej trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że w Polsce są
amerykańskie czołgi i rakiety. W Meksyku czy na Kubie nie ma rosyjskich czołgów czy rakiet. Polityka
Stanów Zjednoczonych zmierzająca do likwidacji Rosji jako mocarstwa rakietowo-nuklearnego jest
groźna dla świata. W przypadku Ukrainy, polityka Stanów Zjednoczonych stwarza szczególne i
bezpośrednie zagrożenie dla Polski i Polaków.
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Stanowisko Rady Naczelnej PPS na temat

Lewica a liberalizm
przyjęte w dniu 25 lipca 2015 roku
Ustalmy co to jest lewica:
Lewica to siły polityczne i społeczne, które reprezentują ludzi żyjących z własnej
pracy. Lewica reprezentuje zdecydowaną większość społeczeństwa. Lewica nie
reprezentuje tych co żyją z posiadanych kapitałów.
Lewica dąży do tego, aby demokratyczne państwo polskie reprezentowało ludzi,
którzy żyją z własnej pracy – ich potrzeby i dążenia, ich interesy.
Lewica dąży do systemu społecznego, politycznego i gospodarczego w Polsce,
który umożliwia sprawiedliwość społeczną. System ten opiera się na takich samych
wartościach moralnych i społecznych na jakich budowano chrześcijaństwo.
Lewica dąży do odrzucenia panujących w Polsce stosunków społecznych i
gospodarczych. Żyjemy w systemie, w którym bogaci się bogacą, a biedni pozostają
biedni. Wprowadzony „reformą Balcerowicza” system społeczno-gospodarczy zwany
„neoliberalizmem” jest niesprawiedliwy, nieludzki i oddał Polskę pod panowanie
międzynarodowego kapitału.
Lewica akceptuje istnienie własności prywatnej w gospodarce i akceptuje
przestrzeganie zasad gospodarki rynkowej. Jednak gospodarka rynkowa nie może
funkcjonować wbrew interesom ludzi pracy. System społeczny i gospodarczy jaki
musimy zbudować w Polsce powinien być wzorowany na systemach obowiązujących
w państwach skandynawskich – Szwecji, Finlandii i Norwegii oraz na ustroju
społeczno-gospodarczym Niemiec. Istotnym ich elementem jest równoprawność
wszystkich sektorów własności: państwowej, społecznej i prywatnej.
Lewica dąży do realizowania praw i wolności należnych każdemu obywatelowi.
Dotyczy to także praw i wolności w sferze obyczajowej i światopoglądu. Rozwój nauki
i techniki tworzy nowe możliwości, aby obywatele mieli więcej praw i wolności.
Lewica głosi prawdę, w tym prawdę historyczną. Prawica rządząca Polską
świadomie i cynicznie fałszuje naszą historię, a szczególnie historię po II Wojnie
Światowej. Czasy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przedstawia jednostronnie jako
czas zniewolenia i obcego panowania. Ukrywa przed młodym pokoleniem
historyczny dorobek tego okresu. PRL zaczynała w 1945 roku od odgruzowywania
Warszawy i walki z analfabetyzmem. W 1980 roku Polska była 10-15 gospodarką
świata. Większość obywateli miała „ciepłą wodę w kranie”, a statystyczny Polak
konsumował więcej mięsa niż dzisiaj. Sukces społeczny i ekonomiczny Polski
Ludowej wynikał z poparcia społecznego dla idei pracy dla wspólnego dobra, dla
obowiązującej idei wspólnotowości. Rządzący dziś Polską propagują kapitalistyczny
indywidualizm.
Lewica chce aby Polska miała należne jej miejsce we współczesnym
wielobiegunowym świecie i w rodzinie narodów europejskich. Współczesny świat
szybko zmienia się i rozwija dzięki trwającej rewolucji naukowo-technicznej. Był świat
dwubiegunowy, później jednobiegunowy. W ostatnich dziesięcioleciach powstały i
umacniają się nowe bieguny potencjału ekonomicznego, militarnego i politycznego.
Polska nie może uczestniczyć w działaniach dla przywrócenia światowej hegemonii
jednego mocarstwa, które ma zapewnić hegemonię międzynarodowego kapitału.
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W wyniku październikowych wyborów taka lewica powinna być w Sejmie i w
Senacie!
O liberalizmie możemy mówić na przykładzie USA. Trzystu najbogatszych
obywateli USA zgromadziło majątek większy niż ma pozostałe ponad trzysta
milionów Amerykanów. Większość majątku wytworzonego na terenie USA od
początku istnienia tego państwa należy dzisiaj do trzystu oligarchów. Do nich należy
także większość prasy, radia i telewizji. Głównie oni finansują kampanie wyborcze do
Kongresu i na prezydenta USA.
Ta koncentracja własności kapitału przyspieszyła po 1990 roku. Po 1990 roku w
USA i na całym świecie wprowadzono neoliberalną wersję kapitalizmu.
Zapanowała doktryna o pełnym uwolnieniu rynku. Zwyciężył liberalizm gospodarczy.
Nastąpił powrót do uwolnienia rynków, prywatyzacja gospodarki i ograniczenie do
minimum ingerencji państwa w gospodarkę.
Z konstytucji USA wynika, że jest to państwo demokratyczne, które głosi „wolność,
równość i braterstwo”. Ale USA to państwo, które wróciło do liberalnej gospodarki.
Liberalizm gospodarczy podważa tamtejszą demokrację, wprowadza zniewolenie
społeczne i szalone nierówności ekonomiczne. Liberalizm gospodarczy prowadzi
do prywatyzacji zysków i nacjonalizacji strat. Prowadzi do tego, że bogaci stają
się bogatsi, a biedni biednieją. A bywało, że jak za prezydentury Franklina Delano
Roosevelt’a i jego „Nowego Ładu” w USA budowano demokratyczny socjalizm.
Liberalizm to już stara ideologia i kierunek polityczny. Wolność jest w nim
nadrzędną wartością. Wolność ma w nim charakter indywidualny i liberałowie są
przeciwni kolektywizmowi. Liberałowie uznają wartości demokracji, postulują
wolności i prawa obywatelskie. Liberałowie uznają także „świętość” własności
prywatnej i wolnego rynku.
Wprowadzenie neoliberalnego kapitalizmu po 1990 roku doprowadziło do kryzysu
ekonomicznego w USA i w Europie. USA z niego wychodzi drukując papierowe
dolary i dramatycznie podnosząc dług państwa. Europa pozostaje w kryzysie
ekonomicznym. Liberalizm gospodarczy doprowadził do trwającego kryzysu
systemu kapitalistycznego.
W Polsce też mamy partię liberalną. Jest to partia utworzona przez kapitalistę pana
Palikota. Partia ta dużo mówi w mediach o walce o wolności obyczajowe i nie chwali
się, że popiera liberalizm gospodarczy.
Trzeba jednoznacznie stwierdzić, że indywidualistyczny liberalizm nie ma związku z
lewicą i z lewicowością. W wielu aspektach liberalizm jest sprzeczny z interesem
ludzi pracy, z interesem społecznym – z interesem tych, których reprezentuje lewica.
O swojej lewicowości mówią dziś ludzie i siły polityczne, które aprobują szerzącą
się biedę i niesprawiedliwość. Popierają neoliberalny system społeczno-ekonomiczny
panujący w Polsce i nie budują zapisanej w Konstytucji społecznej gospodarki
rynkowej. Elektorat lewicowy czuje się oszukany.
Polska Partia Socjalistyczna wzywa organizacje polityczne i społeczne,
związki zawodowe, które reprezentują interesy ludzi pracy do powołania
Komitetu Wyborczego Ludzi Pracy. Wzywamy do powołania lewicowego, a nie
liberalnego komitetu wyborczego!
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Uchwała XLII Kongresu
Polskiej Partii Socjalistycznej

Budujmy polską lewicę – reprezentanta
ludzi pracy
Warszawa, 5 grudnia 2015 roku
I. W dzisiejszej Polsce siły lewicowe są rozbite i rozproszone. Nie jest to rezultat
wyborów do Sejmu, a wynik wieloletniego procesu odchodzenia sił społecznych i
politycznych określających się jako lewicowe od zasad i wartości, które stanowią o
lewicowości.
Reprezentanci lewicy w Sejmie akceptowali zmiany systemu społecznogospodarczego jakie wprowadziła realizacja „planu Balcerowicza”. Lewica nie
wystąpiła o wprowadzenie w Polsce społecznej gospodarki rynkowej na wór
Skandynawii, a zgodziła się na amerykański neoliberalny kapitalizm.
Społeczeństwo utraciło zaufanie do partii reprezentujących w Sejmie lewicę
polityczną. Nie ma poczucia, że dotychczasowa lewica sejmowa reprezentowała
interes społeczny. Polskiej lewicy grozi rozproszenie i marginalizacja. Elektorat
lewicowy czuje się oszukany.
Nie ma w parlamencie partii, która spełniałaby jego oczekiwania. Niezbędna jest
więc budowa silnej, programowo scementowanej lewicy w Polsce.
Trzeba troszczyć się o ideowość ludzi lewicy. Siły lewicowe powinny odrodzić
znaczenie ideałów, z patriotycznymi włącznie. O Polsce dyskutujmy z pozycji
dążenia do osiągania wartości i celów społecznych.
II. Są siły społeczne i polityczne, które występują jako reprezentanci ludzi pracy,
jako reprezentanci interesu ludzi pracy. Te siły - zgodnie z tradycją powstałą w
okresie Wielkiej Rewolucji Francuskiej (1789) – są określane jako lewica społeczna i
polityczna. Lewica walczy o wolność, równość i sprawiedliwość społeczną.
Lewica reprezentuje ludzi żyjących z własnej pracy. Lewica reprezentuje
zdecydowaną większość społeczeństwa. Lewica nie reprezentuje tych co żyją z
posiadanych kapitałów.
Lewica dąży do tego, aby demokratyczne państwo polskie reprezentowało ludzi,
którzy żyją z własnej pracy – ich potrzeby i dążenia, ich interesy.
Lewica dąży do systemu społecznego, politycznego i gospodarczego w Polsce,
który umożliwia sprawiedliwość społeczną. System ten opiera się na takich samych
wartościach moralnych i społecznych na jakich zbudowano chrześcijaństwo.
Lewica dąży do odrzucenia istniejących w Polsce stosunków społecznych i
gospodarczych. Żyjemy w systemie, w którym bogaci się bogacą, a biedni pozostają
biedni. Wprowadzony „reformą Balcerowicza” system społeczno-gospodarczy zwany
„neoliberalizmem” jest niesprawiedliwy i oddał Polskę pod panowanie
międzynarodowego kapitału.
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W Europie główną składową lewicy politycznej są partie socjalistyczne i
socjaldemokratyczne. Główna część lewicy społecznej to związki zawodowe. Tak jest
też w Polsce.
Lewica to siły polityczne i społeczne, które przede wszystkim dążą do usunięcia
nieuzasadnionych ekonomicznych i społecznych nierówności. Lewica dąży do ustroju
państwa, do systemu społeczno-ekonomicznego, który ma zapewnić sprawiedliwość
społeczną i ekonomiczną.
Lewica dąży do wolności człowieka od ograniczeń wynikających z jego sytuacji
ekonomicznej, z jego biedy i od ograniczeń wynikających z tradycyjnych stosunków
społecznych.
Prawica – liberalna i konserwatywna – niesprawiedliwość społeczną i ekonomiczną
uważa za stan naturalny, a wolność dla niej wyraża się w nieograniczonej swobodzie
prowadzenia działalności gospodarczej i ochronie prywatnej własności. Takie
prawicowe partie jak PiS, w programach wyborczych zgłaszają „lewicowe” projekty
społeczne i ekonomiczne i dzięki temu uzyskują poparcie społeczne. Nie zmienia to
faktu, że pozostają prawicowe: akceptują niesprawiedliwość oraz zniewolenie
społeczne i ekonomiczne.
Lewica powinna mieć wspólny program wyborczy, który będzie zwierał propozycje
zmian, które są możliwe do osiągniecia w tym ustroju i będzie wskazywać cel jakim
są przeobrażenia prowadzące do ustroju sprawiedliwości społecznej, do socjalizmu.
III. Żyjemy w kapitalizmie. Kapitalizm to system społeczno-ekonomiczny, w którym
jest grupa, czy klasa posiadaczy i pozostali – klasa ludzi żyjących z własnej pracy.
Posiadacze, czyli kapitaliści są siłą dominującą i kształtują odpowiadający ich
dążeniom system ekonomiczny i społeczny.
Funkcjonowanie kapitalizmu, a więc funkcjonowanie mechanizmów rynkowych i
prywatnej własności kapitału, wywołuje nierówności ekonomiczne i społeczne.
Powoduje, że o wolnościach człowieka decyduje grubość jego portfela.
Kapitalizm cechuje immanentna, właściwa mu sprzeczność interesów kapitalistów i
ludzi pracy. Kapitalizm jest z założenia ustrojem niesprawiedliwości społecznej
IV. Liberalizm ekonomiczny prowadzi do sytuacji jak w Stanach Zjednoczonych:
jeden procent społeczeństwa ma prawa własności do majątku dużo większego niż
pozostałe dziewięćdziesiąt dziewięć procent obywateli tego formalnie
demokratycznego
państwa.
Liberalizm
ekonomiczny
jest
fundamentem
ideologicznym, na którym opiera się kapitalizm.
Liberalizm to już stara ideologia i kierunek polityczny. Wolność jest w nim
nadrzędną wartością. Wolność ma w nim charakter indywidualny i liberałowie są
przeciwni wspólnotowości. Liberałowie uznają wartości demokracji, postulują
wolności i prawa obywatelskie. Liberałowie gospodarczy uznają jednak „świętość”
własności prywatnej i wolnego rynku.
Wprowadzenie neoliberalnego kapitalizmu po 1990 roku doprowadziło do kryzysu
ekonomicznego w USA i w Europie. USA z niego wychodzi drukując papierowe
dolary i dramatycznie podnosząc dług państwa. Europa nie rozwija się gospodarczo pozostaje w kryzysie ekonomicznym. Neoliberalizm gospodarczy doprowadził do
trwającego światowego kryzysu systemu kapitalistycznego.
Trzeba jednoznacznie stwierdzić, że indywidualistyczny liberalizm gospodarczy nie
ma związku z lewicą i z lewicowością. W wielu aspektach liberalizm gospodarczy jest
sprzeczny z interesem ludzi pracy, z interesem społecznym – z interesem tych,
których reprezentuje lewica.
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V. Socjaliści polscy i ich partia, Polska Partia Socjalistyczna, zawsze dążyli i dążą
do tego aby Polska rzeczywiście była republiką czyli Rzeczpospolitą. Władzę w
Polsce powinien sprawować polski naród, polski lud. Obowiązująca Konstytucja
stwarza po temu warunki. Realizujmy postanowienia zawarte w obowiązującej
Konstytucji.
VI. Lewica powinna przyjąć i realizować lewicowy program zmian w systemie
społeczno-gospodarczym Rzeczpospolitej Polskiej.
Polska Partia Socjalistyczna zgłasza do debaty swoje propozycje:

Propozycje PPS do
lewicowego programu zmian
w systemie społeczno-gospodarczym
Rzeczpospolitej Polskiej
1. Należy dokonać zmian w ustroju i w polityce RP, aby umożliwić realizację
zapisów Konstytucji RP:
„Rzeczpospolita
Polska
jest
demokratycznym
państwem
prawnym,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej” (Art. 2),
„Społeczna gospodarka rynkowa… stanowi podstawę ustroju gospodarczego
Rzeczpospolitej Polskiej” (Art. 20).
Przez mijające 25 lat w Polsce nie urzeczywistniano zasad sprawiedliwości
społecznej, a obowiązujący neoliberalny model gospodarki jest zaprzeczeniem
społecznej gospodarki rynkowej.
2. Odrzucić w gospodarce i w polityce neoliberalny model gospodarki i
państwa.
Neoliberalizm to dominujący od początku lat osiemdziesiątych nurt ideologiczny
wyrażający się bezpośrednio w kształtowaniu ustroju gospodarczego państwa.
Doktryna ekonomiczna neoliberalizmu zakłada pełne uwolnienie rynku od
ograniczeń prawnych i ingerencji społecznych czy politycznych oraz ograniczenie
oddziaływania państwa na gospodarkę do roli „nocnego stróża kapitału”.
Podstawy teoretyczne neoliberalizmu stworzono w Stanach Zjednoczonych, a
wykształcone w oparciu o nie pragmatyczne rozwiązania stały się skutecznym
instrumentem do ekonomicznego podporządkowania społeczeństw i kolejnego
przekształcania niepodległych państw w kolonie czy półkolonie globalizującego
się międzynarodowego kapitału.
W państwach, w których wprowadzano gospodarkę neoliberalną, w przeciągu
minionych 30 lat doszło do głębokiego rozwarstwienia społecznego, rozkładu
gospodarki i chronicznego kryzysu gospodarczego.
Neoliberalizm prowadzi do prywatyzacji zysków i uspołecznienia strat.
Polityka neoliberalna niszczy nie tylko gospodarkę, ale też demokrację.
3. Państwo realizujące zasady sprawiedliwości społecznej ma reprezentować
interesy klasy dominującej – klasy ludzi pracy. Ludzie pracy z rodzinami to
ponad 90% społeczeństwa.
Państwo musi być zdolne do sformułowania długookresowej wizji rozwoju
społecznego i gospodarczego swojego społeczeństwa. Państwo ma bronić
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interesów społeczeństwa i przeciwdziałać przekształcaniu społecznej gospodarki
rynkowej w gospodarkę korporacyjną. Gospodarka korporacyjna oznacza rządy
oligarchii kapitałowych
Dotychczas państwo polskie reprezentuje interesy klasy posiadającej i interesy
międzynarodowego kapitału – nie realizuje zasad społecznej gospodarki
rynkowej.
4. Trzeba zapewnić równość praw, ochronę praw oraz warunki rozwoju
wszystkich obywateli i wszystkich form własności.
Dotyczy to zarówno własności indywidualnej czyli prywatnej, jak i własności
wspólnej: państwowej, komunalnej, spółdzielczej.
Przez minione 25 lat własność wspólna jest doktrynalnie niszczona i
likwidowana.
5. Przyjąć jako modelowe rozwiązanie sprawdzony w praktyce skandynawski
model ustroju społeczno-gospodarczego państwa, który można uznać za
społeczną gospodarkę rynkową.
Wyraża on kompromis pomiędzy indywidualizmem, a wspólnotowością.
Zakłada silną pozycję państwa, które prowadzi redystrybucję dochodu
narodowego, korygując tą drogą rażące dysproporcje w jego podziale. W modelu
tym występuje gospodarka mieszana, która łączy kapitalistyczny mechanizm
rynkowy z programową realizacją strategii bezpieczeństwa socjalnego.
Obowiązuje demokracja polityczna, w której wola narodu rozszerza się na nowe
obszary życia społecznego i gospodarczego. Państwo minimalizuje skutki
gospodarki rynkowej jak rozwarstwienie i wykluczenie społeczne. Państwo
realizuje funkcje opiekuńcze w sferze edukacji, służby zdrowia i świadczeń
społecznych.
Model skandynawski charakteryzuje:
- ograniczenie nierówności społecznych i szybszy zrównoważony rozwój,
- wysoka jakość życia, wyższa niż w USA
- regulacja rynku pracy - państwowy pracodawca daje więcej niż 30%
zatrudnienia.
Model ten odpowiada naszym możliwościom i potrzebom.
6. Państwo polskie, organy władzy państwowej i samorządowej oraz podmioty i
media od nich zależne mają zapewnić obywatelom rzeczywisty dostęp do
prawdziwej informacji o sprawach i wydarzeniach.
Nie mogą głosić kłamstwa czy fałszu w imię politycznego, ekonomicznego czy
ideologicznego interesu rządzących.
Informacja polityczna i społeczna jest w Polsce jak reklama komercyjna. Jest
używana do prymitywnego propagowania celów i wartości ekonomicznych,
ideowych i politycznych sił rządzących, z reguły reprezentujących kapitał, bez
poszanowania prawdy w głoszonej informacji.
7. Polityczne, gospodarcze i inne związki Polski z zagranicą muszą służyć
Polsce i Polakom.
Przez minione 25 lat gospodarka Polski została przejęta w ogromnym stopniu
przez międzynarodowy, głównie niemiecki kapitał. Polska utraciła suwerenność
ekonomiczną i pozostaje w kolonialnej zależności od zglobalizowanego
międzynarodowego kapitału.
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Minione 25 lat to czas świadczenia usług politycznych Stanom Zjednoczonym
walczącym o utrzymanie pozycji światowego hegemona. Polska, wykonując te
usługi, poniosła ogromne koszty polityczne i gospodarcze nie uzyskując
konkretnych korzyści.
8. Światowy kapitalizm oparty o model neoliberalny znajduje się w kryzysie
systemowym i nie widać końca tego kryzysu.
Kraje najwyżej rozwinięte (Stany Zjednoczone, Europa, Japonia) od kilku lat
nęka stagnacja gospodarcza – praktycznie nie rośnie ich PKB. Natomiast
rozwijają się jeszcze kraje, które nie uległy wpływom Stanów Zjednoczonych i nie
przyjęły w pełni zasad neoliberalizmu. Rozwój i samostanowienie zachowały w
szczególności kraje BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Afryka Południowa).
Kraje BRICS to prawie połowa ludzkości i prawie połowa światowej gospodarki.
Po rozpadzie Związku Radzieckiego (1991 r.) wydawało się, że Stany
Zjednoczone będą światowym hegemonem przez długie lata, a świat będzie
jednobiegunowy. Dziś już wiadomo, że potencjał gospodarczy i militarny krajów
BRICS nie jest mniejszy od potencjału Stanów Zjednoczonych i Europy.
Dominacja Stanów Zjednoczonych w obecnym układzie geopolitycznym może
być utrzymana jednak pod warunkiem, że zniknie Rosja jako mocarstwo
rakietowo-nuklearne. Uzasadnia to pogląd, że wydarzenia na Ukrainie
zorganizowane przez Stany Zjednoczone, to element osłabiania Rosji.
W trudnej i niebezpiecznej sytuacji znalazła się Polska. Nie uwzględniając
geostrategicznego znaczenia Rosji, Polska może na stałe pozostać kolonią
międzynarodowego, a szczególnie niemieckiego kapitału, pozbawiona
suwerenności gospodarczej i politycznej.
9. Założenia strategii rozwoju społecznego i gospodarczego Polski:
1. Globalny kryzys ekonomiczny i wynikające z niego osłabienie popytu na
rynkach światowych powodują, że szans na rozwój gospodarki trzeba szukać
w pobudzaniu popytu na własnym rynku wewnętrznym przede wszystkim na
towary i usługi wytwarzane w kraju.
2. Decydujące znaczenie w pobudzaniu popytu na towary i usługi wytwarzane w
kraju będą mieli nabywcy o dochodach niskich i średnich. Oni tworzą 70 -80%
popytu wewnętrznego na krajowe towary. Nabywcy osiągający wysokie
dochody kreują popyt na towary importowane.
Trzeba więc promować wzrost dochodów niskich i średnich.
3. Produkcja wytwarzana w kraju i rozwój lokalnego budownictwa
mieszkaniowego zapewnią wykorzystanie krajowych materiałów, polskiej pracy
i kapitału. To także sposób na zahamowanie dalszego narastania zależności
od importu i odpływu krajowego popytu za granicę. Wzmocnienie i
rozszerzenie rynku krajowego zmniejszy ujemne saldo w obrotach handlu
zagranicznego i ograniczy wzrost zadłużenia za granicą.
4. Warunkiem ożywienia popytu na rynku krajowym jest popieranie popytu na
towary krajowe, a ograniczanie popytu na towary importowane. Odwrotnie niż
było to przez minione 25 lat.
5. Gospodarka Polski przeżyła 25 lat deindustrializacji. W 1980-tym roku Polska
była 10-15 gospodarką świata. W roku 2015 Polska jest 25-30 gospodarką
świata. Dalszy rozwój gospodarczy naszego kraju wymaga industrializacji –
uprzemysłowienia.
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Konieczne jest zasadnicze przeorientowanie polityki gospodarczej prowadzonej
w Polsce przez minione 25 lat, a zwłaszcza przejście:
 od wspierania konsumpcji elitarnej do wspierania konsumpcji masowej;
 od prymatu motoryzacji indywidualnej do wspierania transportu zbiorowego;
 od budownictwa deweloperskiego do budownictwa ogólnie dostępnego na
wynajem, zwłaszcza dla ludzi młodych;
 od priorytetu dla wzrostu PKB do priorytetu dla przemian powodujących
modernizację struktury gospodarki i kraju;
 od wyprzedaży ziemi i nieruchomości cudzoziemcom, do poszanowania
polskiej własności;
 od ograniczonej zdolności państwa do sterowania rozwojem pod wpływem
rosnącej siły kapitału zagranicznego do wzmocnienia pozycji państwa w tych
działaniach, od których ten wpływ zależy;
 od niszczenia i likwidacji polskiego przemysłu do nowoczesnej industrializacji
opartej na przemysłach wysokiej techniki;
 od biernej obserwacji niekorzystnych procesów demograficznych do aktywnej
polityki wzrostu zatrudnienia młodzieży i pomocy państwa dla młodych
małżeństw w ich funkcjach prokreacyjnych;
 od płacenia podatków zagranicą, do zwiększania krajowego budżetu;
 od rozkładu instytucji państwa do budowy jego funkcji prorozwojowych;
 od supremacji handlu wielkopowierzchniowego do handlu internetowego i
drobnodetalicznego lepiej wykorzystującego towary krajowe;
 od dominacji administracyjnych funkcji nadzorczych państwa w stosunku do
obywateli i biznesu do zastępowania tego nadzoru wykorzystaniem środków
ekonomicznych dla aktywizacji zawodowej i kształtowania ludzkich postaw;
 od osłabiania i zrywania więzi społecznych pomiędzy ludźmi do zwiększania
zdolności ludzi do współdziałania w realizacji wspólnych celów oraz odbudowy
zaufania do państwa i instytucji społecznych.
Proponowana strategia gospodarcza, realizowana w warunkach trwającego
światowego kryzysu gospodarczego, pozwoli na:
 zahamowanie odpływu kapitału ludzkiego za granicę poprzez stworzenie
atrakcyjnych dla młodzieży możliwości pracy, szczególnie w budownictwie
mieszkaniowym i w najnowocześniejszych sektorach gospodarki;
 zwiększenie orientacji na przyszłość w rozwoju gospodarczym i społecznym
Polski;
 zapewnienie odczuwalnego postępu w dostosowaniu naszego kraju do
wyzwań przyszłości;
 wyprowadzenie Polski z peryferyjnej pozycji w gospodarce Europy i
półkolonialnej zależności w więziach z rynkiem światowym;
 likwidowanie ogromnego zasięgu wykluczenia społecznego i biedy, bez czego
nie można zbudować nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, a tym
samym przyszłej i nowoczesnej Polski.
Dla nowej strategii gospodarczej konieczne jest opracowanie nowych
instrumentów gospodarczych. Nowy zestaw środków, ulg, zachęt i przywilejów
niezbędnych do realizacji priorytetów nowej polityki społeczno-gospodarczej.
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Zrealizowanie proponowanej strategii gospodarczej oznacza dokonanie
przełomu jakościowego w stosunkach społecznych i gospodarczych w Polsce.
Dokonanie tego przełomu jest warunkiem sukcesu Polski w przyszłości!
Tego dokonać może tylko polska lewica!

Uchwała XLII Kongresu
Polskiej Partii Socjalistycznej

Cele i zadania polityczne PPS
na lata 2016-2018
Warszawa, 5 grudnia 2015 roku
Polska Partia Socjalistyczna i jej członkowie powinni wyciągnąć wnioski z
przebiegu kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w 2015 roku i z przyczyn
porażki lewicy w tych wyborach.
Za podstawowe przyczyny porażki należy uznać:
- brak jasnego określenia środowiska wyborców i przekazu ideowego Zjednoczonej
Lewicy adresowanego do tych wyborców. Tezy programowe stanowiły zlepek haseł
adresowanych do różnych środowisk i nie dawały jasnego przekazu ideowego.
Partie, które miały taki przekaz (często bardzo uproszczony i daleki a wręcz wrogi dla
socjalistów) wypadły znacznie lepiej w wyborach;
- nie uwzględnienie w propagandzie wyborczej faktu, że młodzież z powodu 25 lat
indoktrynacji w szkołach i środkach masowego przekazu w duchu neoliberalnym,
skrajnie narodowym i katolickim nie rozumie często przyczyn niekorzystnych dla niej
zjawisk i potrzeby koniecznych zmian;
- skupienie się prawie wyłącznie na potrzebach ludzi młodych i pominięcie w
propagandzie wyborczej oczekiwań pokolenia wyrosłego w PRL, które dostrzega, że
okres ten to nie była pusta dziura w historii;
- zbyt późne przystąpienie do tworzenia porozumienia partii lewicowych, dalece
nadmierna dominacja w tym porozumieniu Twojego Ruchu i SLD i kompletne
pomijanie w przekazie medialnym pewnej różnorodności ideowej partii tworzących
Zjednoczoną Lewicę (przez analogię: najbardziej podobają się bukiety złożone z
różnych kwiatów, tworzące jednak harmonijną całość”),
- przepychanki wokół kolejności na listach, desygnowanie zbyt wielu
„wyświechtanych” twarzy, przewaga na tych listach ludzi kojarzonych z lewicą
światopoglądową w stosunku do osób stanowiących lewicę społeczną.
Lewica jako siła społeczna i polityczna została zmarginalizowana. Zagrożenie dla
idei demokratycznych, dla solidarności między ludźmi i pokoleniami stało się bardzo
realne. Skrajna prawica znajduje posłuch u ludzi zdesperowanych i pozbawionych
prawa decydowania o swoim losie.
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Lewica musi przedstawić alternatywę dla obowiązującego neoliberalnego
kapitalizmu i mocno uproszczonego pojęcia patriotyzmu i zaproponować swoja
wizję Polski i Świata.
Polsce potrzebne jest porozumienie lewicy. Porozumienie takie oparte musi
być na porozumieniu programowym powstałym w wyniku wspólnych, autentycznych
dyskusji przedstawicieli środowisk lewicowych. Należy jasno określić negatywne
zjawiska w gospodarce i życiu społecznym, definiować zagrożenia z tego tytułu dla
grup społecznych i wskazywać w jakim kierunku powinny być dokonywane zmiany.
Należy w każdym przypadku określić cele w perspektywie pokolenia jak i w
perspektywie bieżącej. Należy budować więzi społeczne i sojusz pokoleń.
Zadaniem sygnatariuszy tego porozumienia będzie uświadamianie
społeczeństwu w jak brutalnej i niesprawiedliwej rzeczywistości żyjemy i
przekonać społeczeństwo, że upragnione przez nie zmiany systemowe, to te,
zawarte w programie lewicy.
Polska Partia Socjalistyczna zawsze była partia ideową i posiada jasne i
całościowe programy polityczne, stąd jej uprawnienie do zainicjowania dyskusji nad
porozumieniem programowym, nie roszcząc pretensji do dominacji, która jest
niezdrowa w każdej dyskusji politycznej.
Jednocześnie nie możemy zapominać o swoim programie, który należy
aktualizować i wzbogacać na bieżąco.
Każdy członek PPS i jej struktury formalne powinny poszukiwać możliwości
przekazu do różnych środowisk informacji i wyjaśnień podłoża i szkodliwości wielu
zjawisk ekonomicznych i społecznych związanych z kapitalizmem, a zwłaszcza
neoliberalizmem. Należy pamiętać, że swoje sukcesy w przeszłości PPS opierał o
działania edukacyjne i wychowawcze (TUR, Spółdzielczość, Robotnicze Kluby
Sportowe). Szczególnie istotne jest docieranie do środowisk akademickich,
zwłaszcza młodej kadry naukowej, która często podlega niedostatkowi
ekonomicznemu, a także do środowisk nauczycielskich.
Takie działania będą stanowiły również bazę do rozwoju liczebnego PPS.
Wszelkie działania polityczne muszą opierać się na jedności wszystkich członków
PPS, wykorzystaniu zarówno doświadczenia i wiedzy wieloletnich członków, jak i
zapału i chęci działania młodszych członków. Wszelkie spory personalne i nadmierne
ambicje osobiste osłabiają nasze możliwości działania.
PPS potwierdzi swoją siłę i będzie się rozwijać jeśli zachowa
potwierdzi swój autorytet jako partia ideowa, wyrażająca potrzeby
społeczne do sprawiedliwego świata. Możliwość naszego
wielokrotnie wzrośnie, gdy uda się programowo zjednoczyć
wypracować formy wspólnego działania.

jedność i
i dążenia
działania
lewicę i

Zjednoczmy się wokół realizacji tych zadań.

Zadania polityczne i organizacyjne PPS na lata 2016 - 2018
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Wybory samorządowe w 2014 roku ukazały wszystkie cechy i marności
naszej „sceny politycznej”. Nie ma liczących się partii politycznych walczących
o cele ideowe i programowe. Są tylko partie wyborcze. Wszystkie te partie
popierają lub akceptują neoliberalny kapitalizm.
Partie określające się jako lewicowe nie poszły do wyborów jako
reprezentanci interesów klasy pracującej.
Lewica jako siła społeczna i polityczna jest zmarginalizowana. W Polsce,
podobnie jak w całej Europie socjaldemokraci zdradzili interesy klasy
pracującej i nie występują przeciw neoliberalnemu kapitalizmowi.
W wyborach samorządowych uczestniczyła mniejszość społeczeństwa.
Większość pozostała w domach, bo nie wierzy w możliwość dokonania zmian
w Polsce, gdzie życie polityczne podporządkowane jest interesom oligarchii
międzynarodowego kapitału.
Podobna sytuacja była w wyborach do Sejmu i Senatu jakie odbyły się w
2015 roku.
Lewica to siły społeczne i polityczne, które walczą o wolność, równość i
sprawiedliwość społeczną. Dążą do zmian społecznych, politycznych i
ekonomicznych w interesie klasy pracującej. Takiej liczącej się lewicy w Polsce
nie ma. Trzeba ją zbudować. To jest sprawa najważniejsza.
Przez cały okres swego istnienia PPS walczy o zmianę istniejącego systemu
społeczno-politycznego, walczy o socjalistyczną Polskę. W najbliższych latach
będziemy kontynuować realizację zadań politycznych i organizacyjnych
przyjętych w naszych dokumentach programowych. Nie straciły one swej
aktualności ideowej i politycznej. Dotyczy to także działań podejmowanych dla
rozwoju Naszej Partii.
Świat zachodni jest w kryzysie wywołanym kryzysem systemu
kapitalistycznego. Upadły prawdy, na których opiera się kapitalistyczna
ekonomia. Krytyka neoliberalnej rzeczywistości jest już powszechna. Polska
transformacja została przeprowadzona pod kątem indywidualnego sukcesu.
Ten sukces odniosło kilka tysięcy ludzi kosztem pozbawienia warunków do
godnej egzystencji kilku milionów ludzi.
Zaostrza się walka klasowa pomiędzy klasą pracującą, a klasą posiadającą.
Niestety siły lewicy są rozproszone, a społeczeństwo jest zatomizowane.
Rośnie zagrożenie dla idei demokratycznych, dla solidarności miedzy ludźmi,
którzy walczą o swoje prawa. Uaktywnia się skrajna prawica i znajduje posłuch
u ludzi zdesperowanych i pozbawionych prawa do decydowania o swoim losie.
Lewica musi przedstawić alternatywę dla obowiązującego neoliberalnego
kapitalizmu i proponować ją społeczeństwu.

65

W najbliższych latach powinniśmy skupić się na następujących
sprawach:
I. Zadania ideowe i polityczne
Polska Partia Socjalistyczna powinna aktywnie uczestniczyć w budowie wspólnej
platformy programowej polskiej lewicy. Umożliwi ona porozumienie programowe i
wyborcze organizacji, stowarzyszeń i związków stanowiących lewicę społeczną i
polityczną. Wspólne określenie celów i zadań lewicowych związków zawodowych,
partii i organizacji społecznych powinno zapoczątkować wspólną pracę i walkę o ich
zrealizowanie. Program polskiej lewicy powinien zostać określony w wyniku
wspólnych, autentycznych dyskusji przedstawicieli środowisk lewicowych. Wspólnie
należy ustalić jakich należy dokonać zmian w istniejącym systemie społecznoekonomicznym. To warunek trwałego, programowego porozumienia lewicy i
zbudowania autentycznej formacji lewicowej w Polsce. Udział PPS w budowaniu
porozumienia programowego lewicy jest naszym kluczowym zadaniem dopóki nie
zostanie zrealizowane.
Pogarsza się sytuacja materialna ludzi żyjących z pracy. Będzie rosło bezrobocie, a
pracujący będą mogli coraz mniej kupić za zarobione pieniądze. Nastąpi pogorszenie
nastrojów społecznych. Naszym zadaniem jest wyjaśnianie, że rozwijający się kryzys
wynika z cech systemu kapitalistycznego. Kryzys ułatwia przeniesienie kosztów
rynkowego hazardu na ludzi pracy. Powinniśmy wykorzystać kryzys do
uświadamiania społeczeństwu w jak brutalnym i niesprawiedliwym ustroju
żyjemy. Powinniśmy organizować sprzeciw i bunt przeciw niesprawiedliwej
rzeczywistości.
Trzeba przypominać, że neoliberalny kapitalizm jaki mamy w Polsce nie jest
naszym wyborem. Został przywieziony z zagranicy i wprowadzony reformą
Balcerowicza bez społecznej zgody czy akceptacji. Elity polityczne rządzące od
ponad 25- lat umacniają neoliberalny kapitalizm bo służą interesom kapitału, a nie
Polsce i Polakom.
Obecnie rządzący cynicznie wykorzystują historię dla swoich potrzeb politycznych.
Dotyczy to szczególnie oceny PRL i okresu międzywojennego. Musimy głosić prawdę
i o PRL i o dzisiejszej rzeczywistości.
Trzeba prowadzić walkę z kapitalistycznym dogmatem o prymacie własności
prywatnej. Trzeba przypominać rozwój własności społecznej - państwowej,
komunalnej i spółdzielczej w okresie międzywojennym. Na całym świecie znaczna
część gospodarki to własność państwowa i komunalna. Trzeba przypomnieć dorobek
PPS w rozwijaniu różnych form spółdzielczości.
Musimy przywracać sens Święta Pracy 1 Maja – ustanowionego dla upamiętnienia
strajku robotników w Chicago, walczących o ośmiogodzinny dzień pracy.
Zadaniem PPS jest wspieranie związków zawodowych w walce o sprawy
pracownicze. W związkach zawodowych powinni działać członkowie PPS.
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PPS broni polskiej racji stanu. Dlatego konsekwentnie występujemy przeciwko
udziałowi Polski w agresywnych działaniach NATO. Przeciwko imperialnym wojnom
w Iraku i Afganistanie.
Zadaniem i obowiązkiem jest upowszechnianie dokumentów programowych i
uchwał naszej Partii.
Wszystkie główne media służą interesom warstw posiadających. Musimy korzystać
z Internetu i „małej poligrafii”.
II. Zadania w sferze społecznej i gospodarczej
Postępuje proces odbierania ludziom pracy praw wcześniej zdobytych. Dotyczy to:
czasu pracy, warunków pracy, ubezpieczeń, ochrony zdrowia czy praw określanych
w umowach o pracę. W firmach prywatnych nie ma związków zawodowych i
warunków do obrony praw pracowniczych. To są sprawy, które musimy podejmować
i działać wspólnie ze związkami zawodowymi i organizacjami lewicowymi.
PPS reaguje na działania sprzeczne z interesem społeczności lokalnej lub
interesem ogółu społeczeństwa. PPS przeciwstawia się likwidowaniu własności
wspólnej – prywatyzacji mienia państwowego i komunalnego.
III. Rozwój Partii
Zadaniem, które stoi przed organizacjami i członkami PPS jest rozwój Partii.
PPS to partia, która jest Polsce potrzebna. Ta partia ideowo i programowo służy
społeczeństwu.
O sile Naszej Partii zadecyduje ilość i jakość jej członków. Ich poziom ideowy i
polityczny. Ich sprawność organizacyjna i umiejętność współpracy w zespole. A także
umiejętność współpracy z organizacjami i partiami lewicowymi i związkami
zawodowymi.
*
* *
PPS będzie się rozwijać, jeśli potwierdzi w działaniu, że jest partią, która
wyraża potrzeby i dążenia społeczne, że walczy o sprawiedliwość społeczną.

-
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