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UMOWA PROGRAMOWA ANDRZEJA DUDY Z POLAKAMI
„RODZINA, PRACA, BEZPIECZEŃSTWO, DIALOG”

RODZINA

PRACA

BEZPIECZEŃSTWO

DIALOG

JAK BĘDĘ WYPEŁNIAŁ SWOJE OBOWIĄZKI - 10 ZOBOWIĄZAŃ

Jako kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej pragnę zawrzeć z Państwem umowę 
programową, z której, będziecie mogli mnie rozliczyć. W umowie tej chcę przedstawić jakie 

stawiam sobie cele i jakie zadania chcę zrealizować. Polska jest naszym wspólnym domem. Ten 
dom musi mieć silną konstrukcję i musi mieć mocne filary: Rodzina, Praca, Bezpieczeństwo i Dialog.

Cofnięcie ustawy, która podniosła wiek 
emerytalny do 67 roku życia;

Utrzymanie złotego - narodowej waluty;

Polityka zagraniczna - aktywność,
solidarność, siła sojuszy;

Powołanie Narodowej Rady Rozwoju
z udziałem przedstawicieli biznesu,
przemysłu, ekspertów i naukowców;

Powołanie Rady Przedsiębiorczości.

Sprawiedliwa Polska, uczciwe państwo wolne 
od korupcji;

Codzienne bezpieczeństwo Polaków.Silna Armia - Bezpieczna Polska;

Bezpieczni, bo niezależni energetycznie;

1. Będę Prezydentem, który słucha i służy 
obywatelom;
2. Będę Prezydentem dialogu, porozumienia
i rozmowy;
3. Będę Prezydentem, który przywróci 
Polakom zaufanie do państwa i poczucie 
godności;
4. Będę Prezydentem, który troszczy się
o bezpieczeństwo Polaków;
5. Będę Prezydentem, który buduje państwo 
uczciwe i sprawiedliwe;
6. Będę Prezydentem, który z troską
i zrozumieniem odnosi się do każdego 
obywatela;

7. Będę Prezydentem Polski przyszłości. 
Silnego, sprawnego państwa w centrum  
zjednoczonej Europy;
8. Będę Prezydentem Polski dumnej
ze swojej historii, swoich przodków i korzeni, 
Polski, która pamięta i czci swoich   
bohaterów;
9. Będę Prezydentem, który nie unika 
trudnych sytuacji, który nie ucieka, kiedy 
powinien być arbitrem;
10. Będę Prezydentem aktywnym, który chce 
korzystać z inicjatywy ustawodawczej.

Odbudowa polskiego przemysłu;

Nowoczesna Polska - wiedza, innowacje i rozwój;

Nowoczesna polska wieś.

Program uruchomienia biliona 400 mld zł.
na inwestycje;

Pakt o podnoszeniu płac;

Przywrócenie 8 - klasowej szkoły podstawowej
i 4 - letniego liceum; likwidacja  systemu    
testowego; gabinet lekarski i stomatologiczny
w każdej szkole;

Równoprawność pomiędzy bankami a ich 
klientami; likwidacja bankowego tytułu 
egzekucyjnego.

500 złotych na każde dziecko poczynając
od drugiego;

Dostępne i bezpłatne przedszkola;

Odejście od kryterium zysku w służbie 
zdrowia; likwidacja NFZ;

Materiał Wyborczy KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy


