WYSTĄPIENIE PREZESA ADAMA KOWALCZYKA
na Walnym Zebraniu Członków SPCHD
w dniu 1 czerwca 2019 roku w Legnicy
Stowarzyszenie Polskich Chrześcijańskich Demokratów jest stowarzyszeniem, które
zmierza do kształtowania ładu społecznego, gospodarczego i politycznego Polski zgodnie z wartościami i
ideałami jej członków a w swoich działaniach kieruje się wartościami chrześcijańskimi, leżącymi u
podstaw kultury europejskiej, które stały się obecnie wspólnym dziedzictwem ludzi wierzących i
niewierzących w świecie, a zwłaszcza w Polsce. Kontynuować będziemy wspieranie wszelkich działań
ugruntowujących ład społeczny, który w harmonijny sposób łączy uznanie indywidualnej wartości i
godności każdego człowieka oraz szacunku dla jego wolnej woli z nakazem solidarnych działań w życiu
zbiorowym i dbałością o dobro wspólne.
Uznajemy demokratyczne zasady organizacji życia społecznego i politycznego. Demokrację
traktujemy nie jako cel sam w sobie, lecz jako gwarancję samostanowienia obywateli i sprawiedliwego
ładu społecznego. Chcemy doskonalić i upowszechniać wśród Polaków normy i zasady demokratycznego
działania oraz usprawniać instytucje sprawowania władzy, oczyszczając je zarówno z mechanizmów
patologicznych, a także z osób, które nie są godne zajmowanych stanowisk. Traktujemy działalność
polityczną, państwową lub samorządową jako służbę na rzecz jednostek i społeczeństwa, wymagającą
kompetencji, skuteczności i odpowiedzialności kierujących się głębokim patriotyzmem i poszanowaniem
narodowej tradycji. Takie wyzwanie podjęliśmy na Zgromadzeniu Założycielskim Stowarzyszenia
Polskich Chrześcijańskich Demokratów 28 marca 2004 roku w Łodzi.
W Polsce demokracja przedstawicielska uległa zniekształceniu w oligarchię partyjną, której
reprezentanci tak zmonopolizowali w Polsce władzę iż obywatele nie mają żadnej możliwości
demokratycznego dojścia do władzy jeśli nie wejdą w gnębiący nas, Polaków układ. Stąd konieczność
zmiany procedur wyborczych czyli zmiana Kodeksu Wyborczego oraz konieczność dokonania poprawek
w Konstytucji umożliwiających podejmowanie Polakom decyzji o swoim własnym państwie i o swoim
losie.
Obecny Kodeks Wyborczy pozbawia osoby indywidualnie występujące w polityce - nie
popierane przez większe ugrupowanie polityczne, pozbawione są biernego prawa wyborczego. Także
równość prawa wyborczego jest poważnie zakłócona, gdyż obywatel w małych okręgach wyborczych nie
ma takiego samego wpływu na wybór posłów co w dużych. Propozycja nasza w tej kwestii jest taka, że
należy zmienić Kodeks Wyborczy tak aby realnie gwarantował pełne bierne i równe prawo wyborcze
wszystkim obywatelom , co oznacza w wyborach do Sejmu i Senatu równą ilość mandatów w okręgach,
zaś połowa posłów i wszyscy senatorowie wybierani powinni być w trybie większościowym, co
byłobyrozwiązaniem kompromisowym w stosunku do aktualnego Kodeksu Wyborczego i
jednomandatowych okręgów wyborczych.
Zatem podstawową kwestią jest przywrócenie Polakom demokratycznych praw
obywatelskich poprzez: wprowadzenie nowego Kodeksu Wyborczego, wprowadzenie bezprogowego i
wiążącego REFERENDUM, wprowadzenie Veta Obywatelskiego (szczebel ustawy, 250 tys. podpisów w
180 dni) oraz INICJATYWY OBYWATELSKIEJ (szczebel Konstytucji, 500 tys. podpisów, w 18

miesięcy). Uważamy, że w Polsce powinien funkcjonować system demokratyczny, traktujący jednakowo
wszystkich obywateli, oparty na prawie wynikającym z wartości chrześcijańskich.
Nadrzędnym celem jest przywrócenie w Polsce wolności gospodarczej przez zreformowanie
ZUS w celu zlikwidowania opłat zusowskich blokujących Polakom prowadzenie działalności
gospodarczej. Renty i emerytury winny być wypłacane bezpośrednio z Budżetu Państwa. Obecnie
obowiązuje w Polsce system emerytalny oparty na zasadach tak zwanej umowy pokoleniowej. Polega ona
na utrzymywaniu emerytów przez osoby aktywne zawodowo, za co po przejściu na emeryturę będą one
utrzymywane przez następne pokolenia. Kolejne władze działając pod hasłem „zatkania finansowej luki w
uposażeniu emerytów wynikającej z tak zwanego kryzysu demograficznego”, dokonywały i dokonują
mniej lub bardziej skutecznych działań polegających na: wyprzedaży majątku narodowego, zadłużania
państwa, podnoszenia wieku emerytalnego, obniżania realnych wypłat emerytur, szukanie innych źródeł
finansowania dochodów emeryta takich jak OFE albo Pracownicze Plany Kapitałowe, dopuszczenie
międzynarodowych korporacji finansowych do realizacji programów „ubezpieczeń emerytalnych”.
Lansując hasło tak zwanego „kryzysu demograficznego” pomija się fakt, że w sferze
gospodarczej jest on z olbrzymim nadmiarem skompensowany przez wzrost wydajności pracy, który
równolegle nastąpił w tym samym okresie. Benificjentami wzrostu wydajności pracy są głównie
korporacje finansowe, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, zaś tylko w nieznacznym stopniu jej
realni twórcy. Na problemy związane z demografią wpływa również fakt, że nie jest uwzględniany „wkład
demograficzny” rodzin w systemach emerytalnych, zaś kolejne ustawy „lobbystyczne” pogłębiają
dyskryminację polskich rodzin jako podmiotów gospodarujących. Poszukując rozwiązań tworzących
stabilny system emerytalny należy oprzeć się na wielu odrębnych źródłach zasilania finansowego. Należy
przy tym pamiętać, że budżet jest pochodną potrzeb społeczeństwa a nie odwrotnie.System emerytalny w
Polsce powinien być oparty na czterech odrębnych filarach finansowych – Budżet Państwa, Państwowe
Obligacje Emerytalne, obowiązkowe i osłaniane przez Państwo źródła alimentacyjne oraz
preferowane indywidualne oszczędności kapitałowe.
SPChD będzie upowszechniać i nagłaśniać swoje propozycje programowe. Będziemy domagać się aby
rządzący Polską wprowadzili je w życie. W przypadku braku woli realizowania naszych propozycji
programowych przez władze koniecznym będzie wygenerowanie nowej formacji politycznej, aby
zrealizowała nasz program.
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