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ŻYĆ BARDZIEJ EUROPEJSKO
Aby stworzyć zjednoczoną Europę, musimy pokonać dzielące nas granice 
i na nowo przemyśleć kwestię ojczyzny. Berlin może odegrać w tym dużą 
rolę, przyjmując ludzi ze wszystkich krajów i bardziej angażując obywateli 
UE w kształtowanie miasta. Europa jest naszym wspólnym dziedzictwem i 
naszą wspólną przyszłością.

Większa wymiana i zaangażowanie 
na poziomie europejskim
• Chcemy, aby ludzie mieli większy wpływ na decyzje europejskie. Będziemy 

promować i rozszerzać współpracę europejską (np. jako członek sieci EUROCITIES). 

Obywatele powinni być lepiej poinformowani i zaangażowani we wspólne projekty.

Powitanie obywateli europejskich w Berlinie
• Wraz z wprowadzeniem „Welcome Desks“ wszyscy nowo przybyli do Berlina 

powinni otrzymać informacje i wsparcie w kontaktach z urzędami. Ponadto chcemy 

wprowadzić wolontariacki „buddy system“, aby ułatwić przybyszom zadomowienie 

się w Berlinie: obywatele, którzy mieszkają w Berlinie od wielu lat, będą dla nich 

dostępni jako osoby kontaktowe. 

Obchody Dnia Europy
• Berlin jest nowoczesną i kosmopolityczną metropolią w sercu Europy z różnorodną 

i międzynarodową populacją. Co więcej, nasze miasto uważane jest za symbol 

europejskiej jedności między Wschodem a Zachodem. Dlatego planujemy 

wprowadzenie Dnia Europy jako święta państwowego w Berlinie w dniu 9 maja. 

Chcemy w ten sposób uczcić Europę i różnorodność kulturową na kontynencie oraz 

przypomnieć ludziom o naszej wspólnej historii.

Wspieranie zaangażowania obywateli europejskich
• W Berlinie obywatele każdego dnia angażują się na wiele sposobów na rzecz lepszej 

i wspólnej Europy. Chcemy aktywnie wspierać to zaangażowanie i rozszerzać 

współpracę w celu promowania wymiany i wspólnego rozwoju w Europie.

DLACZEGO EUROPEJSKA 
PARTIA STARTUJE DO 
WYBORÓW W BERLINIE? 
Ludzie z całej Europy zdecydowali, że nadszedł czas, aby stanąć w obronie wspólnych 

przekonań i działać ponad granicami państw. Z tego pomysłu powstała partia Volt. Od 

tego czasu ruch ten rozwija się we wszystkich krajach, regionach i miastach Europy. 

Od ubiegłego roku działamy również  jako stowarzyszenie regionalne w Berlinie. 

W całej Europie zobowiązujemy się do: lepszej ochrony klimatu sprawiedliwości 

społecznej, zrównoważonej gospodarki, postępu cyfrowego, większego 

zaangażowania obywateli w decyzje polityczne, wspólnej europejskiej demokracji.

Aby to osiągnąć, zespoły Volt z wielu krajów współpracują ze sobą, wspierają się 

wzajemnie i w ten sposób kształtują politykę ponad granicami państw.

Berlin na tym skorzysta. Warto przyjrzeć się naszym europejskim sąsiadom: wszędzie 

w Europie istnieją już kreatywne rozwiązania lokalnych wyzwań - tzw. „best practices“: 

W Berlinie opowiadamy się za większą liczbą mieszkań komunalnych na wzór Wiednia, 

za cyfrowymi procedurami administracyjnymi, jak w Szwecji, za zmniejszeniem ruchu, 

jak w Barcelonie, czy za uczeniem się przez całe życie, jak w Estonii. 

Volt postrzega siebie jako przeciwnika populizmu: „Chcemy reagować na złożone 

problemy za pomocą starannie opracowanych rozwiązań i w ten sposób tworzyć 

politykę orientującą się na rozwiązania, opartą na dowodach, pragmatyczną i 

przyszłościową. Aby sprostać temu zadaniu, jako młoda partia wyznaczyliśmy sobie 

pięć priorytetów do programu wyborczego w Berlinie: Cyfryzacja, Administracja, 

Edukacja, Mieszkalnictwo i Mobilność. Nasz program wyborczy został napisany przez 

zmotywowanych wolontariuszy i we współpracy z ekspertami, profesjonalistami 

i organizacjami obywatelskimi. Rezultatem jest wizja naszego miasta - stworzona 

przez berlińczyków dla berlińczyków.

Wiele z wyzwań stojących przed naszym miastem można rozwiązać tylko wspólnie 

w całych Niemczech i Europie. Dlatego polecamy również zapoznanie się z naszym 

programem wyborczym na wybory do Bundestagu, który można znaleźć na stronie 

voltdeutschland.org.
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Ochrona danych i bezpieczeństwo cyfrowe
• Dążymy do optymalizacji ochrony danych poprzez wydajne i skuteczne środki. 

Obejmuje to regularne oceny skutków ochrony danych w organach publicznych.

• Priorytetowe traktowanie lokalizacji serwerów w UE jest dla nas ważne.

• W zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych będziemy dążyć do podwyższenia 

kwalifikacji pracowników berlińskich urzędów, szkół i innych instytucji komunalnych.

• Chcemy w większym stopniu wspierać Centrum Usług IT w Berlinie (ITDZ).

Więcej cyfrowego samostanowienia dzięki 
open source i nowoczesnej infrastrukturze
• Planujemy opracować europejską strategię promocji produktów open source.

• Ponadto będziemy dążyć do rozwoju otwartej europejskiej infrastruktury cloud.

Różnorodne wykorzystywanie 
bibliotek jako miejsc spotkań 
• Aby zapewnić wszystkim obywatelom równy dostęp do usług cyfrowych, chcemy 

przekształcić biblioteki w cyfrowe miejsca nauki i pracy. Do tego niezbędne jest 

optymalne połączenie internetowe.

Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego 
poprzez większy udział
• Jesteśmy zaangażowani w aktywne włączanie obywateli w procesy decyzyjne i 

rozwój miasta. W tym celu chcemy przekształcić platformę „mein.berlin.de“ w 

centralny punkt kontaktowy dla rozwoju miasta.

• Będziemy promować tworzenie rad obywatelskich na szczeblu państwowym i 

dzielnicowym.

• Planujemy by obywatele mieli więcej do powiedzenia w kwestii podziału środków 

budżetowych poprzez partycypacyjne budżety obywatelskie.

• Będziemy pracować na rzecz współpracy europejskiej, większej liczby projektów 

od dolnych oraz dalszego rozwoju cyfrowego a także większego  uczestnictwa 

obywateli w tym procesie.

AKTYWNE MIASTO 
DZIĘKI CYFRYZACJI
Cyfryzacja zmienia nasze społeczeństwo. Chcemy skierować te zmiany 
w kierunku, który służy obywatelom i zbliża nasze społeczeństwo - na 
przykład poprzez szybki (lub szybszy) internet, wsparcie dla start-upów 
i działalności naukowej oraz rozszerzenie cyfrowego uczestnictwa 
obywateli.

Wykorzystanie i przyspieszenie postępu cyfrowego
• Aby wykorzystać potencjał pozytywnego rozwoju naszego społeczeństwa poprzez 

cyfryzację, chcemy w szczególny sposób promować ważne obszary cyfryzacji w 

Berlinie. Należą do nich „internet rzeczy“ (internet of things), projekty smart city 

oraz przedmioty STEM.

• Sukces cyfryzacji będzie możliwy tylko wtedy, gdy przestrzegane będą ścisłe 

standardy ochrony danych, bezpieczeństwa danych i standardy Open-Data.

Lokalizacja w Berlinie czynnikiem 
sukcesu dla firm typu start-up
• Berlin powinien stać się bardziej atrakcyjny dla międzynarodowych profesjonalistów, 

jak również naukowców i studentów. Dlatego chcemy promować i rozwijać Berlin 

jako europejską metropolię start-upów. 

• Planujemy platformę cyfrową, która będzie gromadzić wszystkie ważne informacje, 

formularze i osoby kontaktowe dla start-upów. Szczególny nacisk zostanie położony 

na praktyczne i prawne porady dotyczące ubiegania się o dofinansowanie.

• Chcemy szczególnie promować tworzenie sieci młodych firm za pomocą „Digital 

Innovation Hubs“ i możliwości wymiany na poziomie europejskim.

• Planujemy powiązać wsparcie państwa dla firm z warunkami ekologicznymi i 

społecznymi.

Szybki internet w każdym gospodarstwie domowym
• Zobowiązujemy się do zapewnienia szybkiego Internetu dla wszystkich 

gospodarstw domowych w Berlinie i dla każdej firmy. W tym celu poprawimy 

warunki techniczne, zreorganizujemy koordynację na poziomie dzielnic i będziemy 

naciskać na rozbudowę sieci światłowodowych i 5G.
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Przyszłościowa koncepcja personelu
• W celu stworzenia przyszłościowej administracji chcemy jak najszybciej 

obsadzić wolne stanowiska. W ten sposób planujemy rozszerzyć uznawanie 

międzynarodowych kwalifikacji edukacyjnych i uprościć dostęp do rynku pracy z 

sektora prywatnego.

• Aby uczynić administrację berlińską bardziej atrakcyjną jako pracodawcę, chcemy 

umożliwić pracę w domu i o elastycznych godzinach oraz wzmocnić prawo do 

pracy w niepełnym wymiarze godzin. Opowiadamy się również za elastycznymi 

możliwościami awansu i przejrzystą ścieżką kariery. 

Moje miasto Berlin - bezpiecznie w przyszłość
• Aby wszyscy mieszkańcy Berlina czuli się bezpiecznie, ważne jest dla nas 

lepsze zapobieganie przestępczości. Chcemy również zwiększyć wskaźnik 

usuwania przestępstw i zintensyfikować współpracę z Federalnym Urzędem 

Policji Kryminalnej (BKA). Jesteśmy zdeterminowani, aby stworzyć i obsadzić 

wystarczającą liczbę stanowisk policyjnych.

• Przywiązujemy wagę do zwalczania sieci systemów przestępczych jako całości. W 

tym celu chcemy promować rozwiązania europejskie i tworzyć programy odejścia 

dla członków przestępczości zorganizowanej.

• Poprzez kształcenie, uwrażliwianie i edukację polityczną w policji nie damy szansy 

prawicowemu ekstremizmowi. Poprzez wprowadzenie forów dialogu chcemy 

promować zaufanie i zrozumienie między policją a obywatelami.

• Bardzo krytycznie odnosimy się do daleko idących interwencji i ograniczania praw 

obywateli w związku z możliwym zagrożeniem terrorystycznym. Wypowiadamy 

się przeciwko monitoringowi wizyjnemu bez solidnych dowodów. Opowiadamy się 

również za zasadniczą rezygnacją z technologii automatycznego rozpoznawania 

twarzy w przestrzeni publicznej.

• Istniejące braki kadrowe oraz zaniedbania w zakresie cyfryzacji to główne powody, 

dla których berliński wymiar sprawiedliwości od lat jest przeciążony. Opowiadamy 

się za większą różnorodnością pracowników i wystarczającą liczbą personelu. 

Planujemy szybkie wprowadzenie e-pliku na długo przed 2026 r., jak również 

rozszerzenie usług internetowych systemu wymiaru sprawiedliwości.

NOWE SPOJRZENIE NA 
ADMINISTRACJĘ W BERLINIE
Administracja publiczna służy wszystkim obywatelom tego miasta. 
Naszym celem jest, aby administracja Berlina stała się wzorem do 
naśladowania dla administracji w Niemczech - między innymi poprzez 
indywidualne wsparcie obywateli, procedury administracyjne online oraz 
struktury cyfrowe wspierające innowacje.

Wykorzystanie cyfryzacji w administracji
• Poprzez utworzenie Senackiego Departamentu Cyfryzacji (SenD) planujemy 

przyspieszenie cyfryzacji miasta i administracji. W SenD chcemy połączyć 

rozproszone dotychczas obowiązki w zakresie cyfryzacji.

• Chcemy, aby usługi cyfrowe, w tym open data, były dostępne i łatwe w użyciu 

przez cały czas. Osoby, które potrzebują pomocy, powinny bezpośrednio i szybko 

otrzymać osobiste wsparcie. Planujemy również znacznie zwiększyć liczbę języków 

oferowanych na berlin.de.

Przyszłościowe i trwałe struktury administracyjne 
• Opowiadamy się za tym, aby w przyszłości radni powiatowi byli wybierani 

większością głosów w danym zgromadzeniu powiatowym (tzw. „polityczny urząd 

powiatowy“). 

• Chcemy wprowadzić prawo instruktażu dla burmistrzów dzielnic w stosunku 

do radnych dzielnic. Obejmuje to również dostęp do rejonowych obszarów 

biznesowych: finansów, kadr i organizacji.

• Aby poprawić podział obowiązków, dążymy do zwiększenia liczby radnych 

przypadających na jeden urząd dzielnicy z pięciu do sześciu. 

• Planujemy gruntowną rewizję wszystkich procesów operacyjnych oraz 

kompleksowe wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań programowych (open 

source).

• Zobowiązujemy się do stworzenia neutralnej klimatycznie administracji do 2035 

roku. Zrównoważony rozwój i przyjazność dla klimatu mają służyć jako ważne 

kryteria wyboru przy zamawianiu towarów i usług przez sektor publiczny.
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(SenD)  opowiadamy się za wspieraniem rozwoju infrastruktury, jak również za 

jednolitymi koncepcjami ochrony i bezpieczeństwa danych. 

• Chcemy kompleksowej edukacji na temat zmian klimatycznych w przedszkolach i 

szkołach, a także włączenia badań nad klimatem i zrównoważonego zarządzania do 

wszystkich programów nauczania na uniwersytetach.

Poprawa jakości kształcenia w szkołach dla wszystkich
• Opowiadamy się za rozłożeniem złożonej pracy pedagogicznej na zespoły 

wielozawodowe.

• Uważamy, że ustanowienie bardziej elastycznego programu nauczania, który może 

dostosować się do wydarzeń na świecie, potrzeb uczniów i sytuacji w grupie, jest 

ważne i konieczne.

• Chcemy zrewidować koncepcję doskonalenia zawodowego nauczycieli, kładąc 

większy nacisk na aktualne zagadnienia, a także na uczenie się zorientowane na 

kompetencje i oparte na projektach.

• Chcielibyśmy ograniczyć ocenę opartą na stopniach i uzupełnić ją o „system 

informacji zwrotnej“, który jest zorientowany na osobiste mocne strony i 

możliwości uczniów.

• Planujemy poprawić wczesne rozpoznawanie i trwałe wspieranie uczniów 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub mających trudności w nauce.

Zwiększenie atrakcyjności szkoleń zakładowych
• Jesteśmy zdeterminowani, aby poprawić warunki ramowe, takie jak uczciwe 

godziny pracy i płaca na poziomie zapewniającym godne życie.

• Chcemy dokonać przeglądu programów nauczania w ramach istniejących szkoleń 

zawodowych i rozszerzyć je o nabywanie umiejętności zawodowych i cyfrowych.

• Wspieramy rozwój hybrydowych modeli szkoleń dla migrantów w ośrodkach 

kształcenia dorosłych, łączących kursy integracyjne ze szkoleniami w zakładzie 

pracy.

Uniwersytety - miejsce dla krytycznego 
myślenia i niezależnych   badań
• We współpracy sektora prywatnego z instytucjami edukacyjnymi należy również 

zachować niezależność treści nauczania lub wyników badań.

• Chcemy wspierać promocję prac naukowych i materiałów dydaktycznych, autorów i 

UTWORZYĆ RÓWNE SZANSE 
W SYSTEMIE EDUKACJI
Chcemy stworzyć system edukacji oparty na równych szansach, 
inkluzywny i postępowy. Nie może robić już różnicy, jakie jest społeczne 
czy kulturowe pochodzenie danej osoby. Chcemy umożliwić wszystkim 
swobodny rozwój. W interdyscyplinarnych miejscach nauki wszystkie 
pokolenia powinny być kształcone i przygotowywane na wielkie pytania 
przyszłości. Chcemy promować i poszerzać możliwości uczenia się przez 
całe życie.

Równe szanse od samego początku - ciąża i wczesna 
edukacja jako podstawa udanego kształcenia.
• Planujemy zwiększyć wsparcie dla szkoleń położnych i wychowawców małych 

dzieci, a także poprawić wynagrodzenia i uwarunkowania prawne. 

• Chcemy zapewnić optymalną współpracę pomiędzy położnymi, ginekologami, 

pediatrami, pracownikami socjalnymi, psychoterapeutami i pediatrami/

psychiatrami.

• Chcemy promować wdrażanie odkryć i koncepcji naukowych w ośrodkach opieki 

nad dziećmi i w tym celu opowiadamy się m.in. za bezpłatnymi szkoleniami dla 

wychowawców w instytucjach publicznych i niezależnych.

• W celu bardziej efektywnego przydzielania wolnych miejsc za pośrednictwem 

platformy KiTa-Navigator, planujemy pełną cyfrową rejestrację rzeczywistego 

zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi.

• Opowiadamy się za bardziej elastyczną i dłuższą podstawową opieką we wszystkich 

przedszkolach w godzinach od 7 do 18, jak również za rozszerzeniem opieki poza 

godzinami szczytu i w weekendy.

Innowacyjne i cyfrowe koncepcje w edukacji
• Opowiadamy się za wprowadzeniem dostosowanych do wieku treści nauczania z 

zakresu obsługi komputera i korzystania z mediów, jak również za zapewnieniem 

niezbędnego sprzętu komputerowego.

• Wspieramy poprawę kształcenia nauczycieli w zakresie kompetencji informatycznych 

i medialnych, m.in. poprzez udostępnianie środków na dokształcanie i zatrudnianie 

informatyków w szkołach.

• Za pośrednictwem nowo utworzonego Senackiego Departamentu Cyfryzacji 
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RÓŻNORODNY KRAJOBRAZ 
KULTUROWY DLA WSZYSTKICH
Kultura jest podstawowym budulcem demokracji i społeczeństwa oraz 
istotą berlińskiego poczucia wolności. Berlin jest domem dla kreatywnej 
rozmaitości, żywej i zróżnicowanej sceny klubowej oraz historycznych 
zabytków. Naszym celem jest zachowanie i promowanie tego 
różnorodnego krajobrazu kulturowego.

Promowanie kultury - tworzenie 
długoterminowych perspektyw
• Chcemy ustanowić długoterminowy plan finansowania kultury, który zapewni 

lepsze warunki planowania dla wszystkich korzystających z finansowania.

• Chcemy mocniej promować europejskie partnerstwa kulturalne.

Scena klubowa - berliński znak firmowy
• Chcemy promować i chronić berlińską scenę klubową. Szczególnie w przypadku 

nowych budynków będziemy dążyć do rozwiązań, które w równym stopniu 

umożliwią dalsze istnienie klubów i rozsądny rozwój miasta.

• Prowadzimy kampanię na rzecz berlińskiego „prawa o imprezach na wolnym 

powietrzu“.

Nieskomplikowana pomoc w 
kontekście pandemii COVID19
• Chcemy nadal zapewniać ukierunkowane wsparcie dla artystów i pracowników 

sektora eventowego - tak długo, jak długo ich byt będzie zagrożony skutkami 

pandemii COVID19.

• Zależy nam na tym, aby w przyszłości wsparcie można było uzyskać w sposób 

nie biurokratyczny, a także aby było ono przejrzyste i bezpieczne pod względem 

prawnym.

Rozliczenie się z kolonizacyjną historią Niemiec
• Będziemy popierać aktywne i dogłębne badanie niemieckiej historii kolonizacyjnej.

• Chcemy, aby pochodzenie dzieł sztuki z epoki kolonialnej zostało udokumentowane 

w naszych muzeach, a artefakty z epoki kolonizacji zostały zwrócone do miejsca 

pochodzenia, jeśli zainteresowane grupy sobie tego życzą.

nauczycieli, którzy uczą i badają spojrzenie na sprawy inne niż zachodnioeuropejsko-

centryczne.

• Opowiadamy się za rozwojem koncepcji równych szans, aby promować 

osoby o pochodzeniu migracyjnym, różnej płci, mniejszości etniczne i osoby z 

niepełnosprawnościami w nauczaniu i badaniach. 

Umożliwienie uczenia się przez całe życie
• Jako centralne miejsca kształcenia całożyciowego dla wszystkich obywateli, 

chcemy wspierać poszerzanie oferty i wsparcie finansowe ośrodków kształcenia 

dorosłych.

• Chcemy promować kursy wielojęzyczne,  na których mogą się spotkać ludzie z 

różnych środowisk kulturowych.

• Chcemy zachęcić firmy do oferowania w przyszłości większej liczby szkoleń dla 

pracowników poprzez zapewnienie pomocy finansowej i podatkowej.

Chcę dać dzieciom i 
młodzieży prawo głosu 

- już od urodzenia. 
Dla większej równości 

szans w Berlinie.
Carolin Behr, główna kandydatka 

do Izby Reprezentantów
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• Za pomocą interdyscyplinarnych, wyspecjalizowanych agencji chcemy połączyć 

kompetencje i na pierwszym planie postawić zapobieganie i zwalczanie problemu 

mieszkalnictwa i bezdomności.

• „Housing First“ jest sprawdzoną koncepcją trwałego ograniczenia problemu 

mieszkaniowego i bezdomności. Chcemy znacznie rozszerzyć „Housing First“ w 

Berlinie, wzorując się na Finlandii.

• Bezdomność również w Berlinie jest problemem międzynarodowym, który musi 

być rozwiązany kompleksowo, a w miarę możliwości w całej Europie. W tym 

celu będziemy rozwijać strategie ponadregionalne współpracując z naszymi 

europejskimi sąsiadami.

WSPÓLNIE ODPOWIEDZIALNI 
ZA BERLIN
Berlin powinien być domem dla wszystkich swoich obywateli. Miasto, 
w którym nikt nie jest pozostawiony samemu sobie. Zróżnicowane 
planowanie urbanistyczne musi gwarantować przestrzenie wolne od 
dyskryminacji i bezpieczny dom dla wszystkich. Równość nie oznacza 
jedynie braku dyskryminacji, ale uczestnictwo i samorozwój we 
wszystkich częściach społeczeństwa. Razem możemy zbudować miasto, 
w którym warto żyć, gdzie wszyscy są bezpieczni i wolni. Tylko w 
różnorodności jesteśmy zjednoczeni.

Promowanie społeczeństwa integracyjnego
• Równość nie jest dla nas odrębną kwestią, ale podstawowym wymogiem dla 

wszystkich naszych działań i myślenia.

• Trzeba zapobiegać wszelkim formom dyskryminacji. Dotyczy to w szczególności 

dyskryminacji kobiet, osób LGBTQI+, osób o innym kolorze skóry lub 

narodowości, uchodźców, członków wspólnot religijnych, seniorów oraz osób z 

niepełnosprawnościami lub o innym statusie społecznym.

• Zamierzamy sprawić, by planowanie przestrzenne stało się bardziej integrujące. W 

szczególności należy unikać przestrzennych podziałów społecznych.

• Opowiadamy się za płacą gwarantującą godne utrzymanie i większą mobilnością 

społeczną. Obejmuje to również walkę z ubóstwem wśród dzieci, jak również 

zabezpieczenie społeczne dla osób samozatrudnionych, wykonujących wolne 

zawody i drobnych przedsiębiorców.

• Opowiadamy się za neutralnym i niezależnym doradztwem w sprawie aborcji.

Schronienie dla wszystkich
• Opowiadamy się za prawem wszystkich ludzi do godnych warunków 

mieszkaniowych.

• Chcemy, aby wspólnota solidarnościowa inwestowała więcej w społeczne i 

zrównoważone budownictwo mieszkaniowe, zwracając uwagę na zapewnienie 

wystarczającej ilości mieszkań dla grup znajdujących się w szczególnie niekorzystnej 

sytuacji („chroniony segment rynku“).
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Tworzenie nowych mieszkań
• Chcemy reformować prawo budowlane według modelu holenderskiego. Dzięki 

ograniczeniu biurokracji procedury budowlane mają zostać przyspieszone, 

uproszczone, a koszty odpowiednio zaoszczędzone.

• Redensyfikację i nowe budownictwo planujemy z wyczuciem proporcji, 

wykorzystując już uszczelnione i niewykorzystane przestrzenie. Należy zachować 

przestrzeń tworzącą świeże powietrze, parki i tereny zielone.

• Opowiadamy się za nowymi kwaterami w akademikach oraz przystępnymi cenowo 

mieszkaniami prywatnymi dla studentów i osób szkolących się.

• Chcemy wykorzystać i promować ideę mieszkań zakładowych, aby przeciwdziałać 

niedoborowi wykwalifikowanych pracowników i mieszkań oraz umożliwić krótkie 

dojazdy do pracy.

• Planujemy politykę gruntową, która poprzez rozbudowę Berlińskiego Funduszu 

Gruntów i zwiększone przyznawanie dziedzicznych praw zabudowy zapewni 

budownictwo mieszkaniowe zgodnie z kryteriami socjalnymi i ekologicznymi.

• Planujemy koncepcję dla Tempelhofer Feld, która integruje park i obszary ochrony 

przyrody, wydarzenia artystyczne i kulturalne, jak również tereny rekreacyjne i 

sportowe oraz społeczną zabudowę peryferyjną z mieszkaniami. W związku z tym 

uważamy, że ponowne referendum jest rozsądne.

Neutralność klimatyczna w 
budownictwie i mieszkalnictwie
• Zobowiązujemy się do osiągnięcia neutralności klimatycznej w budownictwie 

i mieszkalnictwie do roku 2035. Aby to osiągnąć, chcemy budować w sposób 

oszczędzający zasoby i przyjazny dla klimatu oraz promować badania nad 

zrównoważonymi materiałami budowlanymi i ich stosowanie.

• Planujemy kompleksowo zrównoważone ukierunkowanie budownictwa 

mieszkaniowego poprzez zwiększoną instalację domowych systemów solarnych 

oraz wykorzystanie niskoemisyjnych źródeł ciepła.

• Będziemy dążyć do rozbudowy sieci ciepłowniczej i zwiększymy nasze wysiłki na 

rzecz wymiany przestarzałych systemów grzewczych.

• Opowiadamy się za ogólnokrajową reformą programów dopłat do 

energooszczędnej modernizacji budynków. Dążymy do osiągnięcia wskaźnika 

modernizacji na poziomie 4%.

MIESZKANIE - PRAWO 
CZŁOWIEKA
Volt prowadzi kampanię na rzecz wystarczającej ilości mieszkań w 
Berlinie po przystępnych cenach, na rzecz zróżnicowanych i tętniących 
życiem dzielnic, jak również na rzecz przyjaznego dla klimatu 
budownictwa mieszkaniowego i ekstensywnego ekologicznego 
budownictwa nowych budynków mieszkalnych. W ten sposób powstają 
mieszkania i przestrzeń życiowa ━ dla wszystkich berlińczyków.

Przystępne cenowo mieszkania w Berlinie
• Chcemy wspierać sektor budownictwa mieszkaniowego typu non-profit, aby w 

dłuższej perspektywie zapewnić wszystkim berlińczykom wystarczającą ilość 

mieszkań w przystępnych cenach. W tym celu chcemy wzmocnić komunalne 

stowarzyszenia i spółdzielnie mieszkaniowe, a także nowe formy wspólnego 

zamieszkiwania.

• Wprowadzimy bezpłatne państwowe poradnictwo dla lokatorów i wyegzekwujemy 

konsekwentne stosowanie hamulca czynszowego. Ponadto chcemy stworzyć 

kompleksowy portal internetowy do obliczania i kontroli czynszów.

• Chcemy wesprzeć osoby o niskich dochodach środkami pochodzącymi z 

progresywnego podatku specjalnego od czynszów, które przekraczają lokalny 

czynsz porównawczy (z wyjątkiem nowych budynków).

• Opowiadamy się również za zwiększeniem zasiłku mieszkaniowego dostosowanego 

do aktualnego wskaźnika czynszu w celu wsparcia osób o niskich dochodach. 

Ważne jest dla nas, aby berlińczycy mogli mieszkać w dzielnicy, w której pracują 

lub w której znajduje się ich środowisko społeczne.

• Opowiadamy się za zachowaniem istniejących i tworzeniem nowych obszarów 

ochrony środowiska w celu utrzymania kompozycji i różnorodności populacji.

• Dzięki stworzeniu cyfrowego rejestru nieruchomości chcemy zapewnić większą 

przejrzystość na rynku najmu, a jednocześnie wspierać walkę z praniem pieniędzy 

na rynku nieruchomości.

• Krytycznie odnosimy się do górnego limitu czynszu, który został obalony w kwietniu 

2021 r., ponieważ spowolnił on pilnie potrzebną modernizację ekologiczną i 

strukturalną, ukarał umiarkowanych właścicieli i postawił komunalne spółdzielnie 

mieszkaniowe w trudnej sytuacji finansowej.
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• Popieramy reformę podatku gruntowego zgodnie z modelem wartości gruntów 

jako zachętę do efektywnego wykorzystania gruntów i budowy nowych mieszkań.

• Zdecydowanie popieramy koncepcje, które zapobiegają dyskryminacji w 

poszukiwaniu mieszkania, na przykład dla osób niepełnosprawnych, osób 

LGBTIQ+, samotnych rodziców lub osób, które ze względu na swoje nazwisko są 

dyskryminowane.

• Chcemy osiągnąć poprawę klimatu miejskiego poprzez zielone dachy i fasady, jak 

również obowiązkowe tworzenie nowych terenów zielonych w każdym nowym 

budynku.

Zachęty dla sprawiedliwego i socjalnego 
berlińskiego rynku mieszkaniowego
• Opowiadamy się za obniżeniem podatku od  własności gruntu dla właścicieli 

mieszkań jeżeli sami w nich mieszkają. Jednocześnie chcemy, aby korzyści 

podatkowe ze sprzedaży nieruchomości były uzależnione od wcześniejszego 

zamieszkiwania w niej przez właściciela. Będziemy zapobiegać unikaniu płacenia 

podatków poprzez tzw. „share deals“. 

Czarno-białe myślenie 
nie pomaga w polityce 
mieszkaniowej. 
Potrzebujemy dobrych 
rozwiązań, które 
są bezpieczne pod 
względem prawnym i 
zrównoważone.
Steffen Daniel  Meyer, główny 
kandydat do Izby Reprezentantów
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• Chcemy dostosować strukturę biletów i sieć linii do potrzeb wszystkich, a zwłaszcza 

grup defaworyzowanych.

Spacer - zdrowa alternatywa
• Aby uatrakcyjnić ruch pieszy, będziemy rozbudowywać „strefy spotkań“ i przejścia 

dla pieszych z niekomercyjnymi miejscami do siedzenia.

• Bezpieczeństwo ruchu pieszego zwiększy się dzięki strukturalnemu oddzieleniu 

chodników od ruchu rowerowego i drogowego.

• Ogólnie rzecz biorąc, planujemy nadać wyższy priorytet ruchowi pieszemu w 

planowaniu urbanistycznym.

Jazda na rowerze w Berlinie
• Aby w Berlinie można było dobrze i bezpiecznie jeździć na rowerze, chcemy rozwijać 

infrastrukturę na wzór holenderskiego systemu ścieżek rowerowych.

• Tymczasowe ścieżki rowerowe mogą służyć jedynie jako rozwiązanie przejściowe i 

powinny być jak najszybciej wprowadzone na stałe.

• Jesteśmy zwolennikami ścieżek rowerowych i „autostrad“ dla rowerów.

• Aby ułatwić przestawienie się z samochodu, planujemy łatwo dostępny program 

wsparcia dla rowerów cargo.

Zwiększanie atrakcyjności transportu publicznego
• Chcemy rozbudować infrastrukturę transportu publicznego tak, aby 

dziesięciominutowy odstęp czasu stał się standardem, a w godzinach szczytu nie 

przekraczał pięciu minut.

• W centrum uwagi znajdują się projekty dotyczące ścisłego połączenia dzielnic 

zewnętrznych, jak również autobusy na wezwanie, między innymi w celu 

lepszego połączenia okolicznych obszarów. W przyszłości możliwe jest również 

wykorzystanie autonomicznych minibusów.

• W celu szybkiego wspierania ochrony klimatu koncentrujemy się na przestawieniu 

floty autobusowej na neutralne dla klimatu i niskoemisyjne systemy napędowe 

najpóźniej do 2030 r. oraz na kompleksowej zmianie przeznaczenia pasów ruchu na 

(ekspresowe) pasy autobusowe.

• Chcemy, aby żegluga pasażerska była zrównoważona i niskoemisyjna.

MOBILNOŚĆ PRZYJAZNA DLA 
KLIMATU I SPRAWIEDLIWA
Opowiadamy się za polityką transportową, w której środki transportu 
sojuszu ekologicznego znajdują się w centrum planowania transportu: 
Jazda na rowerze, chodzenie pieszo i korzystanie z lokalnego transportu 
publicznego (ÖPNV) powinny stać się bardziej atrakcyjne, bezpieczniejsze 
i szybsze, aby umożliwić wygodną, wydajną i zrównoważoną mobilność 
w mieście. Volt chce Berlina, w którym wszyscy możemy swobodnie i 
bezpiecznie poruszać się i oddychać świeżym powietrzem. 

Uspokojenie ruchu w mieście 
przyjaznym dla mieszkańców 
• Poprzez skupienie się na blokach dzielnicowych chcemy zmniejszyć 

zanieczyszczenie hałasem, poprawić jakość powietrza i podnieść jakość życia. 

Celem jest ograniczenie ruchu samochodowego w sąsiedztwie - podobnie jak w 

Barcelonie - bez ograniczania mobilności mieszkańców.

• W celu daleko idącego uspokojenia ruchu stawiamy na strefy wolne od samochodów 

oraz hybrydowe wykorzystanie ulic, np. poprzez zakaz przejazdu samochodów w 

określonych porach dnia.

• Poprzez rozszerzenie możliwości cyfrowego uczestnictwa, chcemy bardziej 

zaangażować zainteresowanych obywateli w projektowanie uspokojenia ruchu.

Przestrzeń dla różnych środków transportu
• Chcemy rozbudować parkingi rowerowe oraz Park & Ride, aby ułatwić przesiadanie 

się z jednego środka transportu na drugi.

• Opowiadamy się za tym, aby wszystkie usługi współdzielenia były oferowane 

na jednolitej platformie cyfrowej. Powinny one zostać rozbudowane przede 

wszystkim poza ringiem S-Bahn.

Równość i bezpieczeństwo w zakresie mobilności
• Naszym celem jest opracowanie strategii mobilności sprzyjającej inkluzji. Miasto 

Londyn pokazuje, jak można opracować i wdrożyć takie koncepcje za pomocą 

efektywnego gromadzenia danych.

• Zobowiązujemy się do konsekwentnej rozbudowy berlińskiego systemu 

transportowego bez barier.
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Dla zrównoważonego zmotoryzowanego 
transportu indywidualnego
• W celu osiągnięcia „Wizji Zero“ (zero ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym) 

planujemy wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h jako standardu w 

obszarach śródmiejskich, tak jak to już z powodzeniem wprowadzono w Helsinkach.

• Przestrzeń publiczna powinna być rozmieszczona w bardziej sprawiedliwy sposób. 

Opowiadamy się za ograniczeniem liczby miejsc parkingowych i ich sprawiedliwą 

ceną.

• W celu ograniczenia ruchu samochodowego chcemy wprowadzić społeczne i 

sprawiedliwe myto miejskie, którego projekt zostanie opracowany przez komisję 

ekspertów przy udziale obywateli.

• Planujemy szybką i zorientowaną na zapotrzebowanie rozbudowę infrastruktury 

do ładowania pojazdów elektrycznych.

Kompleksowe myślenie o ruchu dostawczym
• Aby zapewnić innowacyjny i przyjazny dla środowiska ruch dostawczy, należy 

intensywniej wykorzystywać „huby miejskie“ (centra micro dystrybucji) w całym 

mieście.

• Skupiamy się również na priorytetowych dostawach poza godzinami szczytu oraz 

przekształcaniu miejsc parkingowych w strefy dostaw. Pustych przebiegów można 

uniknąć dzięki platformom współpracy dla firm.

IMPRESSUM
Volt Deutschland
Choriner Straße 34 
10435 Berlin

www.voltberlin.org

Czy czegoś ci brakuje?
Dziękujemy za czas poświęcony na zapoznanie się z naszym programem 

wyborczym.

Nasz narodowy program wyborczy z wieloma innymi ogólnoeuropejskimi, 

pragmatycznymi i postępowymi rozwiązaniami można znaleźć na stronie 

voltdeutschland.org. W przyszłości planujemy przygotować stanowiska 

dotyczące innych zagadnień i opublikować je na naszej stronie internetowej.

Czy czegoś ci brakuje? Czy jest jakiś temat, który jest szczególnie bliski Twojemu 

sercu? W takim razie rozwiązanie jest bardzo proste: dołącz do nas.

www.voltberlin.org

http://www.voltberlin.org
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