
 

Społeczeństwo i Edukacja - Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2012 

SPOŁECZEŃSTWO I EDUKACJA 
Międzynarodowe Studia Humanistyczne 

Nr 1/2012 
[s. 261-273] 

 

Elżbieta Sawa-Czajka 

Problemy społeczne i praca socjalna 
w programach polskich partii politycznych 

Social problems and social work in acting papers  
of Polish political parties 

Keywords: social problems, social work, political parties, political parties 
programmes 

Likwidacja monopolu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej umożli-

wiła powstawanie i funkcjonowania wielu partii i ugrupowań politycznych. 

Uchwalona 28 lipca 1990 roku ustawa o partiach politycznych regulowała 

tworzenie i działalność partii, definiowała pojęcie partii politycznej, jako: 

„organizację społeczną występującą pod określoną nazwą, stawiającą sobie 

za cel udział w życiu publicznym, w szczególności przez wywieranie 

wpływu na kształtowanie polityki państwa i sprawowanie władzy” [Mała 

Encyklopedia, 1997: 370]. Ustawa zakazywała tworzenia jednostek orga-

nizacyjnych partii w zakładach pracy i siłach zbrojnych, określała źródła 

finansowania partii politycznych, zasady członkostwa i rejestracji oraz 

prawne ramy funkcjonowania.  

 Powstawanie partii politycznych w latach 90. było związane z podzia-

łem następującym w obozie dawnej opozycji politycznej i „Solidarności”, 

choć początkowo w niektórych kręgach opozycyjnych niechętnie odnoszo-

no się do tworzenia partii politycznych. Myślano o tworzeniu komitetów 



Problemy społeczne i praca socjalna w programach polskich partii politycznych 

Społeczeństwo i Edukacja - Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2012 

262 

obywatelskich czy innych tego typu ugrupowań o szerokim spektrum po-

glądów. „Potrzebne są fronty narodowe jednoczące możliwie wszystkich i 

spojone powszechnie uznanymi wartościami. Takim frontem narodowym 

był ruch „Solidarność” i słyszało się pogląd, że partie się przeżyły. Może są 

dobre w Europie Zachodniej, ale społeczeństwa postkomunistyczne wy-

znaczają pod tym względem nową drogę.” [Dehnel-Szyc, Stachura, 1991] 

Jednakże już na początku 1991 roku zarejestrowano 42 partie, które jed-

nak „unikają słowa partia i wolą nazywać się (…) ruchem, akcją, zjedno-

czeniem, unią lub porozumieniem. W nazwach zwraca uwagę wybór war-

tości jednoczących, jakimi we współczesnej Polsce są demokracja, chrze-

ścijaństwo, naród.” [Sondaż SMG/KRC dla TVN, 8.04.2010]. W wyniku po-

działów w obozie dawnej opozycji powstały m.in. Unia Demokratyczna 

(powstała 2 grudnia 1990 po połączeniu Forum Prawicy Demokratycznej i 

Komitetów Wyborczych Tadeusza Mazowieckiego [Janicki, 2010: 13]), 

Kongres Liberalno-Demokratyczny, Zjednoczenie Chrześcijańsko- Naro-

dowe, Porozumienie Centrum. W kolejnych latach następowały dalsze 

podziały. Natomiast z przekształceń w ruchu ludowym powstało Polskie 

Stronnictwo Ludowe, a na lewicy Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Pol-

skiej i Unia Pracy (w 1992 r.). [http://www.pis.org.pl/dokumenty. 

php?s=partia&iddoc=3, 30.04.2010]. 

Współczesny polski system partyjny ma cechy sytemu wielopartyjnego, 

w którym możliwe jest zwycięstwo wyborcze każdej partii biorącej udział 

w wyborach. Jednakże w dotychczasowej praktyce politycznej po 1989 

roku nie było sytuacji, w której którakolwiek z partii uzyskałaby możli-

wość samodzielnego rządzenia. Obecnie jednak, po wyborach w 2005, a 

szczególnie w 2007 roku polska scena polityczna bardzo się spolaryzowa-

ła. Największe szanse wyborcze mają nadal Platforma Obywatelska, która 

w sondażach uzyskuje najwyższe poparcie oraz Prawo i Sprawiedliwość. 

Jednocześnie pozostałe partie parlamentarne Sojusz Lewicy Demokratycz-

nej i Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskują słabsze wyniki sondażowe 

[http://www.pis.org.pl/dokumenty.php?s=partia&iddoc=3, 30.04.2010] 

choć w listopadowych wyborach samorządowych 2010 r. obie partie, a 
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szczególnie PSL, uzyskały znaczące poparcie. W sejmikach partie uzyskały 

następujące wyniki: PO – 31 %, PiS – 23 %, PSL – 16%, SLD- 15% [http:// 

www.pis.org.pl/doc.php?d=unit&id=3, 2.01.2011]. 

Niektórzy komentatorzy polityczni stawiają tezę o oscylowaniu sceny 

politycznej w kierunku systemu dwupartyjnego. Wskazuje na to zauważal-

ny spadek popularności mniejszych parlamentarnych partii jak SLD i PSL 

oraz praktyczna nieobecność w polityce partii pozaparlamentarnych, z 

których jedynie Unia Polityki Realnej działa w miarę stabilnie wydając 

nawet własne czasopismo „Najwyższy Czas”, choć tylko jednokrotnie była 

reprezentowana w Sejmie RP.  

 Programy polskich partii politycznych są dostępne na ich stronach in-

ternetowych. Wydaje się jednak, że społeczne zainteresowanie ich analizą 

nie jest zbyt duże. Partie prezentują swoje programy w kampaniach wy-

borczych, a pomiędzy nimi w większym czy mniejszym stopniu starają się 

realizować je w działalności politycznej. Wyborcy głosując na określoną 

partię wybierają nie tylko wskazanego polityka, ale przede wszystkim 

pewien model zarządzania krajem. Istotna więc jest wiedza o przewidy-

wanych sposobach realizacji programów wyborczych i długofalowych 

zamierzeniach partii politycznych.  

W 2005 r. kompleksowy program, w formie projektu IV RP, zapropono-

wało Prawo i Sprawiedliwość. Punktem wyjścia programu było oczyszcze-

nie kraju z postkomunistycznej przeszłości. „Planowane przez nas działa-

nia dzielą się na dwa rodzaje. Pierwszym z nich jest oczyszczenie państwa, 

czyli pozbycie się peerelowskiego dziedzictwa, rozbicie wyrosłych na jego 

gruncie układów. Drugim jest konsolidacja i umocnienie państwa, na które 

składają się działania prowadzące do stworzenia silnego i sprawnego apa-

ratu państwowego” [http://www.lomianki-platforma.pl /dokumenty/ 

program_po.pdf, 2.05.2010].  

Szczególne znaczenie twórcy programu przypisują lustracji i ujawnieniu 

agentów dawnych służb bezpieczeństwa. W pierwszej części programu, 

jako naczelne zadania stawiane są:  

 „Dekomunizacja. 
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 Logicznym następstwem lustracji jest przeprowadzenie dekomu-

nizacji. 

 Zlikwidujemy instytucje będące infrastrukturą postkomunizmu. 

 Zlikwidujemy uprzywilejowanie peerelowskich funkcjonariuszy. 

 Przywrócimy pamięć historyczną, pokażemy, kto był kim. Przy-

pomnimy, na czym polegała istota komunizmu i PRL” 

[http://www.platforma.org/pl/program, 2.01.2011].  

 Wiele miejsca w części wstępnej programu poświęcono umocnieniu 

państwa, a szczególnie jego siłowej i egzekucyjnej funkcji poprzez wzmoc-

nienie sądów i prokuratury, zaostrzenie prawa oraz wprowadzenie nowo-

czesnej struktury informatycznej.  

 W programie PiS sporo miejsca zajmują również propozycje reformy 

służby zdrowia, podatków oraz transatlantyckiego wymiaru bezpieczeń-

stwa. PiS zwraca również uwagę na problemy demograficzne Polski. Nale-

ży zauważyć, że w czasie krótkich koalicyjnych rządów tej partii wprowa-

dzono tzw. „becikowe”, wprawdzie z inicjatywy Romana Giertycha wice-

premiera z Ligi Polskich Rodzin, jednakże zgodne z ideą programu PiS. 

Autorka wprawdzie wątpi w skuteczność politycznych zachęt do rozmna-

żania bez sensownej reformy systemu podatkowego i realnego wsparcia 

dla rodzin, ale pierwszy krok w dziedzinie polityki prorodzinnej został 

zrobiony. 

 Problemy społeczne porusza rozdział 5 Programu IV RP: Bezpieczna i 

szczęśliwa rodzina. Proponowane działania to prorodzinne podatki, firmy 

rodzinne oraz przebudowa systemu ochrony zdrowia m.in. poprzez likwi-

dację NFZ i finansowanie leczenia z budżetu państwa, utworzenie koszyka 

świadczeń zdrowotnych oraz wprowadzenie systemu ubezpieczeń komer-

cyjnych. Postulatem PiS jest również profilaktyka prozdrowotna na każ-

dym szczeblu edukacji społecznej. Rozdział 9: Polityka społeczna – przeciw 

wykluczeniu proponuje Nowa Umowę Społeczną „Troska o ludzi starszych, 

samotnych i chorych i ubogich jest realizacją idei solidaryzmu społecznego 

leżącego u podstaw istnienia każdego państwa. (…) Zapewnimy dostęp do 

informacji, pomocy prawnej oraz pracy socjalnej osobom bezradnym i 
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ubogim.” [http://www.wybory2007.wp.pl/kat, 1012467,wid,9242706, 

wiadomosc.html?P%5Bpage%5D=,2, 3.05.2010]. Program PiS proponuje 

rozwiązanie PFRON i zastąpienie go inną instytucją działającą wg innych 

zasad choć program nie podaje konkretnych rozwiązań. Program zapowia-

da poprawę bytu najuboższych, kombatantów oraz walkę z patologiami 

społecznymi, nie wybiega jednak poza ogólne hasła społecznie akcepto-

walne. Analiza programu utwierdza czytelnika w przekonaniu, że w kręgu 

podstawowych zainteresowań twórców programu PiS znajdują się przede 

wszystkim sprawy lustracji i szeroko rozumianej polityki natomiast spra-

wy społeczne rozpatrywane są wyłącznie w kontekście rodziny lub krytyki 

dotychczasowych rozwiązań systemowych.  

 Program Platformy Obywatelskiej także odnosi się do organizacji pań-

stwa, jego funkcji i wizji pozycji kraju w międzynarodowej rzeczywistości. 

Program ten frazeologią różni się od programu PiS. Daje też pozytywną 

wizję rozwoju kraju. Autorzy programu wprowadzają takie określenia jak 

„nowe zarządzanie”, „nowe przywództwo”, „wzmocnienie samorządu”, 

„rozwiązania metropolitarne”. Te społecznie nośne hasła wzmocnione są 

przez konkretne propozycje merytoryczne, częściowo obecnie realizowa-

ne.  

„Konieczne jest usprawnienie organizacji władzy ustawodawczej i pro-

cesu legislacyjnego. W szczególności nie ma wielu argumentów za utrzy-

maniem Senatu w obecnym kształcie. Natomiast mógłby on pełnić istotną 

rolę stabilizującą i korygującą, gdyby zmienić charakter tej Izby oraz – 

w związku z tym – zasady obsadzania mandatów. W tym celu trzeba roz-

ważyć powrót do idei Senatu, jako izby korporacyjnej, w której zasiadaliby 

przedstawiciele rożnych głównych środowisk w kraju, delegowani przez 

organizacje uprawnione do tego ustawą. W szczególności byłoby w takim 

Senacie miejsce dla przedstawicieli samorządu lokalnego i regionalnego, 

samorządów zawodowych, świata gospodarczego, pracodawców i praco-

biorców, świata nauki i kultury, przedstawicieli Kościołów.” [http://www. 

pd.wroclaw.pl/?title= Program_ LiD, 3.05.2010]. 
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Istotnym elementem programu PO mają być zmiany podatkowe prowa-

dzące docelowo do 15 % podatku oraz m.in. obniżenia składki rentowej i 

generalnie kosztów pracy, co jest słusznie traktowane, jako element proro-

zwojowy. Celem PO jest również wprowadzenie Polski do strefy euro. Pro-

gram PO jest, podobnie jak w przypadku PiS, konsekwentną wizją rozwoju 

dla całego kraju, choć nie jest określany, jako program budowy nowej Rze-

czypospolitej, jak w przypadku programu PiS.  

Zasadnicze elementy programu społecznego Platformy Obywatelskiej 

zawarte zostały w części: Polityka społeczna, rodzina, praca, solidarne 

społeczeństwo. „Polityka społeczna w Polsce wymaga zasadniczych zmian. 

Są one niezbędne, by wyrównać szanse i zmienić sytuację osób naprawdę 

potrzebujących pomocy. Trzeba ich wyrwać z wykluczenia społecznego, 

niewiary i frustracji. Zmiany mają służyć rozwojowi aktywności obywateli, 

samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i wspólnoty, do których 

należą. Wymaga to zasadniczej reorientacji: przejścia od anachronicznego, 

niewydolnego państwa opiekuńczego, nigdy nie nadążającego za potrze-

bami, do modelu państwa nastawionego na zatrudnienie i spójność. Pań-

stwa ze skutecznymi narzędziami bezpieczeństwa socjalnego, dostępem do 

usług publicznych, równowagą praw i obowiązków w sferze spraw spo-

łecznych. Potrzebne jest klasyczne przejście od modelu welfare state do 

modelu workfare. Zmiany w polityce społecznej muszą się opierać na fila-

rach, tworzących spójny, komplementarny i całościowy system aktywizacji 

i pomocy” [http://www.pd.wroclaw.pl/?title= Program_ LiD, 3.05.2010].  

Program podkreśla znaczenie pomocy rodzinie poprzez wspieranie ro-

dzicielstwa, pomoc samotnym matkom, a także tworzenie warunków bez-

piecznego rozwoju rodziny. Zwrócono uwagę na konieczność zwalczania 

bezrobocia i tworzenie warunków zatrudnienia osób wykluczonych i nie-

pełnosprawnych. Program PO podkreśla konieczność kształcenia kadr 

zarówno pracowników socjalnych jak i pracowników pomocy społecznej, 

których zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu ważnych problemów spo-

łecznych. 
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W obecnym parlamencie RP reprezentowane jest również środowisko 

lewicy oraz Polskie Stronnictwo Ludowe balansujące nieustannie na grani-

cy progu wyborczego, ale prawie stale obecne w różnych koalicjach rzą-

dzących, obecnie współrządzące z Platformę Obywatelską.  

Program PSL na lata 2007-2011 przedstawiono, jako Narodowe Priory-

tety PSL „Razem tworzymy lepszą przyszłość”. Określono w nim 10 strate-

gicznych kierunków działania to: praca, zdrowie, wspólnota, edukacja, 

przedsiębiorczość, samorządność, natura, bezpieczeństwo, praworząd-

ność, polska racja stanu. Jako partia, której podstawowym elektoratem są 

środowiska wiejskie PSL niezbyt szczegółowo i w dość szerokim kontek-

ście przedstawia program działań na rzecz wsi: ”PSL zapewni szerokie 

wsparcie dla rolnictwa produkującego na rynek. Będzie promować rolnic-

two, jako dbałość o środowisko, przestrzeń życia i zdrową żywność. 

Zwiększy radykalnie udział odnawialnej energii, a także energii geoter-

malnej oraz nowoczesne wykorzystanie krajowych zasobów, szczególnie 

węgla. Chce wspierać wprowadzanie nowoczesnych technologii do gospo-

darstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Internet i sieci 

komputerowe mogą - zdaniem PSL - znacząco ułatwić życie rolników. Bio-

technologia i nowe technologie medyczne poprawią i wydłużą życie Pola-

ków. PSL zapewni także premiowanie i wsparcie dla innowacyjnych przed-

siębiorstw” [http://www.pd.wroclaw.pl /?title= Program_ LiD, 3.05.2010] 

Postulatem PSL jest przekształcenie Senatu w Izbę Samorządową oraz w 

ogóle wzrost samorządności w kraju. 

9 września 2007 roku program wyborczy przedstawiła koalicja Lewicy i 

Demokratów. W części wstępnej oceniono rządy PiS i koalicjantów w la-

tach 2005-2007” [http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708, 

4473576.html, 2.01.2011]. Diagnoza postawiona wówczas przez LiD doty-

czyła konieczności zapobieżenia upartyjnieniu państwa oraz wzmocnienia 

mechanizmów demokratycznych jak Trybunał Konstytucyjny i przestrze-

ganie praw obywatelskich. Zasadniczymi celami stawianymi przez LiD 

były:  
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 „przywrócenie zasad i mechanizmów działania państwa demo-

kratycznego;  

 poprawa jakości tworzenia prawa i funkcjonowania instytucji 

państwa, tak, aby państwo było sprawne i skuteczne w realiza-

cji swoich funkcji i zadań;  

 budowa społeczeństwa informacyjnego” [http://www.sld. 

org.pl/program, 3.05.2010].  

Proponowano wprowadzenie Karty Standardów Politycznych oraz zaj-

mowano krytyczne stanowisko wobec działalności Instytutu Pamięci Na-

rodowej. W programie LiD, jako jedno z ważniejszych zadań społecznych 

określono działalność na rzecz kobiet: „Celem długofalowym polityki poro-

zumienia LiD jest urzeczywistnienie równego statusu kobiet i mężczyzn w 

obrębie wszystkich dziedzin życia prywatnego, zawodowego, społecznego 

i politycznego poprzez zapewnienie instytucjonalnych, ustawowych, edu-

kacyjnych gwarancji równych szans i możliwości dla kobiet, prowadzenie 

polityki afirmatywnej wobec kobiet, uwzględniającej ich gorsze położenie 

spowodowane wielosetletnim brakiem praw oraz dostępu do pewnych 

praktyk, doświadczeń, ról społecznych oraz władzy, budowanie mechani-

zmów (polityczne kwoty, parytetowe konkursy na stanowiska), dzięki 

którym kobiety efektywniej będą mogły wykorzystać równy status spo-

łeczny. 

1. Należy zerwać z zakłamaniem i hipokryzją w sprawie dla kobiet 

najważniejszej - macierzyństwa. Brak oświaty seksualnej w szkole i me-

diach, brak szerokiej dostępności środków antykoncepcyjnych, krucjaty 

zwalczające świadome macierzyństwo to źródło „podziemia” aborcyjnego 

obciążające sumienia odpowiedzialnych za te zaniechania i akcje. Należy 

propagować oraz finansować sztuczne zabiegi prokreacyjne, zgodnie z 

przekonaniem, że bezpłodność stanowi jedną z najpoważniejszych chorób 

cywilizacyjnych. (…) Poddać pod ogólnonarodowe referendum sprawę 

liberalizacji ustawy o planowaniu rodziny.  

2. Należy zaostrzyć prawo o przemocy w rodzinie i uczynić je bar-

dziej efektywnym. Należy powołać instytucję, której celem będzie monito-
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rowanie zjawiska przemocy wobec kobiet, oraz zorganizować skuteczną 

pomoc terapeutyczną i materialną dla jej ofiar i należyte kary oraz ośrodki 

resocjalizacji dla sprawców.  

3. Proponujemy zniesienie wszelkich, związanych z płcią, barier, któ-

re stoją na przeszkodzie w zdobyciu pracy przez kobiety, robieniu przez 

nie karier zawodowych, osiąganiu awansu zawodowego, przede wszystkim 

jednak ustawowo zagwarantować równość płacy za tę samą pracę. Należy 

doprowadzić do takiego kształtowania rynków pracy, aby stały się one 

przyjazne dla osób wychowujących dzieci. (…) 

4. Wprowadzimy (…) gratyfikację pracy domowej kobiet (poprzez 

bony na usługi, połowę emerytury współmałżonka) oraz podniesienie jej 

prestiżu (poprzez kampanie medialne). Niezbędna jest zmiana systemu 

emerytalnego dla kobiet. Należy systematycznie zwiększać możliwości 

dłuższego czasu pracy tych kobiet, które tego pragną. Konieczne jest rów-

nież skuteczne ściąganie zobowiązań alimentacyjnych od osób unikających 

świadczeń.  

5. Należy wprowadzić system kwotowy na listach wyborczych. Dzia-

łania te powinny być poprzedzone kampanią społeczną i medialną i uzy-

skać akceptację społeczną. Zamierzamy również zadbać o zrównoważony 

udział kobiet we władzach centralnych i lokalnych, a także o systematycz-

ną eliminację przeszkód, które nie pozwalają kobietom korzystać z pełni 

praw politycznych, publicznych i obywatelskich.  

6. Trzeba dokonać przeglądów programów i podręczników szkol-

nych, tak by ich treści nie reprodukowały i nie wzmacniały nierówności 

społecznej i kulturowej kobiety stereotypów, które stanowią jedną z naj-

głębszych przyczyn ich obecnej dyskryminacji” [http://www. 

sld.org.pl/program, 2.01.2011].  

LiD zapowiadał także wprowadzenie systemu rentowego, zapewniają-

cego godne życie; dokończenie reformy systemu emerytalnego poprzez 

gwarancje wypłat emerytur z II filaru; kompleksowe wspieranie rodziny 

poprzez wprowadzenie systemu pomocowego nie ograniczającego się do 

zasiłków rodzinnych; uproszczenie zasad zatrudniania pracowników w 
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małych firmach i uzyskanie do 2010 r. 6% poziomu zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych [O środowisku „Krytyki Politycznej” patrz http:// 

www.krytykapolityczna.pl/Numery/Pismo/menu-id-27.html, a także wer-

sja rosyjskojęzyczna: http://www.krytykapolityczna.pl/Ru/ menu-id-

281.html, 5.05.2010]. 

Te wszystkie, niewątpliwie słuszne, postulaty lewica mogła jednak zrea-

lizować w czasie wcześniejszych dwukrotnych rządów. Zamiast tego to 

właśnie lewica dość mocno upolityczniła media. Ponadto to właśnie za 

rządów lewicy zlikwidowano fundusz alimentacyjny pozostawiając w wy-

jątkowo trudnej sytuacji wiele kobiet z niego korzystających. Także rzą-

dząca wcześniej lewica nie zrobiła nic dla zwiększenia politycznej repre-

zentacji kobiet w polityce. Koalicja LiD rozpadła się w 2008 roku nie od-

grywając większej roli na scenie politycznej.  

W programie Sojuszu Lewicy Demokratycznej znalazły się zapewnienia 

o konieczności modernizacji państwa, wspierania budowy społeczeństwa 

obywatelskiego, gwarancje praw i wolności obywatelskich. Równość ko-

biet i mężczyzn jest także elementem programu lewicy: „Chcemy Polski, w 

której kobiety i mężczyźni mają takie same prawa w dostępie do funkcji 

publicznych i do równej płacy za tę samą pracę. SLD opowiada się za prze-

zwyciężaniem konserwatywnego pojmowania roli kobiety i mężczyzny, m. 

in. przez modyfikację systemu oświaty publicznej oraz upowszechnienie 

edukacji seksualnej. Domagamy się powszechnego wdrożenia programów 

profilaktyki i ochrony zdrowia kobiet, prawa do refundacji środków anty-

koncepcyjnych, zapłodnienia in vitro i prawa do aborcji z ważnych przy-

czyn społecznych. Uznajemy potrzebę wprowadzenia w życie krajowego 

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz powołania na 

szczeblu województw i powiatów pełnomocników ds. równego statusu 

kobiet i mężczyzn” [Sawa-Czajka, 2010: 81-86].  

Kwestie społeczne zawarte są w części: Polska naszych pragnień – to 

państwo aktywnie przeciwdziałające społecznemu i ekonomicznemu wy-

kluczeniu. „Chcemy nie rozdawnictwa zasiłków, ale wspierania każdego 

człowieka w walce o sens życia, o jego poziom i jakość. Bieda, zwłaszcza 
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dziedziczna, niski poziom edukacji, brak poczucia solidarności sprzyjają 

trwałemu wykluczeniu. Potrzeba nam więcej troski o najsłabszych. Pod-

nieść trzeba płacę minimalną przynajmniej do poziomu 50% średniej kra-

jowej oraz wprowadzić stabilny mechanizm wzrostu najniższych świad-

czeń socjalnych, zwłaszcza rent i emerytur. Zamiast obniżać podatki trzeba 

podnieść płace w budżetówce, aby zatrudnienie w służbie państwowej nie 

było skazaniem się na niższy poziom życia. Rozstać się trzeba z mitem, że 

podwyższone koszty ochrony zdrowia czy edukacji pokryte zostaną z ulg 

podatkowych. Sojuszowi Lewicy Demokratycznej zdecydowanie bliższa 

jest idea skandynawskiego państwa dobrobytu niż latynoamerykański 

model liberalny” [Rozporządzenie Ministerstwa Narodowego z 15 lutego 

1999 r. w sprawie ramowych statutów publicznej sześcioletniej szkoły 

podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola (Dz. 

U. z 1999 r. Nr 67, poz. 131 oraz Dz. U. z 2000 r. Nr 2, poz. 20). 

 SLD zajmuje także zrównoważone stanowisko wobec wyzwań XXI wie-

ku. Swój elektorat i środowisko naturalnie wspierające postrzega w związ-

kach zawodowych oraz zajmuje zdecydowanie projednościowe stanowisko 

wobec ideologicznie bliskich ugrupowań. Lewica w kilku kolejnych wybo-

rach pomiędzy 1989, a 1997 rokiem otrzymywała „premię za jedność”, gdy 

opozycja postsolidarnościowa ulegała kolejnym podziałom. Wyodrębnie-

nie się frakcji Marka Borowskiego osłabiło lewicę, ale nie tylko ten fakt 

przyczynił się do jej klęski wyborczej w 2005 i 2007 roku. Spowodowały ją 

raczej niespełnione obietnice wyborcze rządu Leszka Millera, a następnie 

Marka Belki oraz niska ocena klasy politycznej rządzącej w różnych konfi-

guracjach od 1989 roku. Należy także przypomnieć, że bardzo niska fre-

kwencja wyborcza (w 2005 r. 42%) będącą wypadkową wielu czynników, 

także trwających od wejścia do UE w maju 2004 roku wyjazdów, wpłynęła 

na wynik wyborów 2005 roku. Także spory personalne pomiędzy młodymi 

przywódcami Grzegorzem Napieralskim i Wojciechem Olejniczakiem nie 

przyczyniły się do zwiększenia popularności organizacji.  

Ostateczne zerwanie koalicji Lewicy i Demokratów, którego dokonał 

Wojciech Olejniczak pod wpływem środowiska „Krytyki Politycznej” Sła-
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womira Sierakowskiego z celem wyraźniejszego zarysowania lewicowego 

oblicza partii także nie spotkały się z szerszym poparciem społecznym. 

Wydaje się również, że młode kierownictwo lewicy nie wykorzystało szan-

sy na odcięcie się od postkomunistycznej przeszłości i budowę naprawdę 

nowej lewicowej formacji choćby właśnie w oparciu o środowisko „Krytyki 

Politycznej” [Klim-Klimaszewska, 2010: 65-81]. Kolejnymi przyczynami 

braku popularności lewicy jest nieobecność zdecydowanie lewicowego 

programu, szczególnie uległość wobec kościoła rzymskokatolickiego, brak 

realnego (nie tylko deklarowanego) poparcia dla postulatów środowisk 

kobiecych, dziwna koalicja medialna z PiS i słaby udział lewicy we współ-

czesnym dyskursie politycznym [Jak organizować edukcję przedszkolną w 

nowych formach, 2008/2009: 6].  

W programach wszystkich parlamentarnych partii politycznych obecne 

są elementy programów socjalnych. Jednakże elementy socjalne progra-

mów mają raczej charakter postulatów niż gotowych koncepcji. Rozwią-

zywanie problemów socjalnych jest jednak jednym z najważniejszych za-

dań społecznych i każda dotychczasowa koalicja rządząca po 1989 r. w 

różny sposób próbowała je rozwiązywać. Najważniejszym z nich było i 

pozostaje stosunkowo wysokie bezrobocie oraz walka z wykluczeniem 

społecznym. Autorzy programów partii podkreślają konieczność przeciw-

działania tym zjawiskom. Jednakże konkretne sposoby rozwiązywania 

problemów społecznych związane są z ogólną sytuacją gospodarczą kraju, 

która jest z kolei wynikiem szeregu czynników wewnętrznych i zewnętrz-

nych. Miarą jakości władzy jest jednak umiejętność skutecznego kierowa-

nia krajem także w tak złożonych jak obecne warunkach i troska o osoby 

potrzebujące zorganizowanej pomocy społecznej, w tym pracy socjalnej.  

Summary 

The paper analyses political parties’ programmes. Special attention is 

paid to these elements of their programme, which are strictly connected with 

social work and social policy. Social problems with different density are pre-

sented in the programmes of all political parties.  
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An important task in the after voting period is the realization of political 

parties’ electoral promises in social matters, including different political and 

economic considerations. 
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