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Ryszard  Petru

Za nami dwa lata rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Półmetek, po którym formacja odpowiedzialna za polityczne, gospodarcze i społeczne zniszczenia w kraju odejdzie  
w polityczny niebyt lub... na fali kolejnych populistycznych haseł i przy pomocy zawłaszczonych instytucji państwowych 
przejmie władzę na kolejne lata.

Polska znajduje się na historycznym zakręcie. Na naszych oczach miesiąc po miesiącu, ustawa po ustawie, zmienia się 
ustrój naszego kraju. Po raz pierwszy od trzech dekad prawdziwej wolności, demokracji i szerokiej drogi szybkiego rozwoju 
możemy utracić nasze największe zdobycze: bezpieczeństwo gospodarcze wynikające z sojuszy w Unii Europejskiej, 
znaczenie w sojuszach militarnych i możliwości dalszego rozwoju kraju zwiększające zamożność jego obywateli.

U granic Polski nie stoi żaden wróg. Zagrożenie pochodzi z wewnątrz, wybraliśmy je głosami około 6 milionów obywateli  
w ostatnich wyborach parlamentarnych. 

Możemy różnić się w ocenie poprzednich rządów sprawujących władzę w ostatnich 28 latach. Z pewnością popełniały one 
błędy i ulegały pokusom władzy. Ale żadna ekipa rządząca tak bezmyślnie i bez żadnych skrupułów nie zawłaszczała i nie 
destabilizowała Polski.

Nikt tak bardzo nie poróżnił społeczeństwa i nie uwalnia najgorszych ludzkich cech: agresji, rasizmu, nacjonalizmu i pogardy 
dla „tych wszystkich innych”.

Mamy tylko dwa lata, by w miejsce „dobrej zmiany” zaproponować spójną wizję Lepszej Polski. Kraju, w którym każdy 
zasługuje na godne życie, bezpieczeństwo wyrażania poglądów i szansę na realizację marzeń.  

To, o co walczymy dzisiaj, tworzy nasze wspólne jutro. Zagrożenia, których dzisiaj nie nauczymy się zwalczać, uderzą 
podwójnie w niedalekiej przyszłości. 

Dlatego od pierwszych dni rządów Prawa i Sprawiedliwości dokumentujemy wszystkie szkodliwe, nieetyczne i naruszające 
prawo działania, które w przyszłości, gdy partia J. Kaczyńskiego straci władzę, trzeba będzie naprawić, a winnych rozliczyć. 

Przedstawiamy Państwu czwartą edycję Czarnej Księgi rządów PiS, opracowaną przy współudziale ekspertów działającej 
pod patronatem Nowoczesnej Sieci Eksperckiej Lepsza Polska (SELP). 
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Wstęp

Dwa lata rządu Beaty Szydło zapiszą się w historii Polski jako okres 
bezprecedensowego psucia państwa. Niektóre skutki są widoczne już 
teraz – np. w polityce zagranicznej, obronności czy edukacji. W wypadku 
gospodarki spektakularne kłopoty są na razie maskowane boomem 
gospodarczym w całej Europie, aczkolwiek słychać już dzwonki alarmowe. 
Z całą pewnością można jednak powiedzieć, że gdy koniunktura się załamie, 
to skutki „złej zmiany” Polacy odczują również we własnych portfelach.

W sferze gospodarczej skutki populistycznej „złej zmiany” nie są widoczne 
na pierwszy rzut oka. Od dwóch lat trwa ożywienie w całej Unii Europejskiej, 
które w naturalny sposób służy rozwojowi polskiej gospodarki pomimo złych 
posunięć rządu. 

Wystarczy jednak przyjrzeć się danym, by zauważyć, że o ile w kryzysowych 
latach 2007-15 polska gospodarka była średnio najszybciej rosnącą w całej 
Unii Europejskiej, to w okresie od przejęcia władzy przez PiS rezultat ten 
uległ pogorszeniu. 

Tymczasem to właśnie nasz wynik na tle innych krajów Unii decyduje o tym, 
jak szybko dogonimy Zachód.

Pomimo bardzo dobrej koniunktury w całej Europie rządowi nie udało 
się rozwiązać problemu deficytu budżetowego. Wręcz przeciwnie, 
zwiększeniu uległy wydatki sztywne. Na koniec roku 2017 nasz budżet 
(w przeciwieństwie np. do niemieckiego) znów znajdzie się „pod kreską”, 
a w przyszłorocznej ustawie budżetowej zaplanowano saldo finansów 
publicznych wynoszące -2,7%. Taki wynik przy bardzo dobrej koniunkturze 
nie jest groźny. Jednak jej załamanie (czyli mniejsze wpływy podatkowe 
oraz większe wydatki socjalne) sprawi, że nasze finanse publiczne mogą 
wymknąć się spod kontroli. A to w najgorszym scenariuszu może wymusić 
znaną np. z Grecji i Hiszpanii politykę drastycznych cięć.

„Zła zmiana” w gospodarce oznacza także inflację prawa oraz brak 
stabilności instytucjonalnej. W roku 2016 weszło w życie prawie 32 tys. 
stron aktów prawnych. Nadprodukcja prawa połączona z dewastacją 
systemu sądowego, a także wydatki publiczne nakierowane na zwiększanie 
konsumpcji doprowadziły do spadku stopy inwestycji do poziomu 
najniższego od 1996 r. Tymczasem to od inwestycji zależy długoterminowy 
wzrost gospodarczy.

Rządy PiS-u to okres tragicznej zmiany w polskiej polityce 
zagranicznej. Dzięki „wyczynom” ministra Waszczykowskiego w kryzysie 
znalazły się relacje z naszymi zachodnioeuropejskimi partnerami – Niemcami 
oraz Francją. Pozycja Polski w Unii Europejskiej jest dramatycznie niska, 
czego najlepszym dowodem było przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej 
skrajnie niekorzystnej dla Polski i zagrażającej setkom tysięcy miejsc 
pracy wersji nowej dyrektywy o pracownikach delegowanych. Nie należy 
oczekiwać też sukcesów przy negocjacjach nowego budżetu UE. Tzw. 
doktryna PiS w polityce zagranicznej (ignorowanie Europy i oparcie się na 
USA oraz Wielkiej Brytanii) – zakończyła się kompromitacją po wycofaniu 
się Wielkiej Brytanii z roli jednego z wiodących państw Europy. Także na 
wschodzie polska polityka zagraniczna nie przynosi sukcesów. Relacje 
z Ukrainą pogarszają się z dnia na dzień, a szumne zapowiedzi wobec Rosji 
(np. odzyskanie wraku tupolewa) spaliły na panewce.

Informacje:

Polityk i samorządowiec. Posłanka, 
wcześniej burmistrz miasta Brzeszcz.

Niegdyś chciała związać swoją 
działalność polityczną z PO, ale 
jej osoba nie zainteresowała partii. 
Drugim wyborem okazał się PiS – na 
dobre i złe.

Nie przepada za Unią Europejską. 
Duży talent recytatorski. Bardzo lubi 
broszki.

Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów

Rewolucyjny żar

Zdolność destrukcji

Megalomania

Buta

Rozmach

Szkodliwość: 5/5
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Innym kluczowym obszarem państwa poszkodowanym przez „złą zmianę” jest obronność. Pod rządami Antoniego 
Macierewicza wstrzymano modernizację techniczną Wojska Polskiego i doprowadzono do sytuacji, w której najnowsze 
uzbrojenie i wyposażenie trafia przede wszystkim do rąk ochotników z Obrony Terytorialnej po dwutygodniowym szkoleniu, 
podczas gdy zawodowi żołnierze korzystają nierzadko z broni i pojazdów pamiętających PRL. Co więcej, z armii odeszli 
najbardziej doświadczeni generałowie mający dość „nowych porządków” wdrażanych przez Bartłomieja Misiewicza. 
Groteskowa rywalizacja MON i Prezydenta o kontrolę nad armią jest zaś zabójcza dla jej morale.

Kolejną katastrofą „złej zmiany” jest nieuzasadniona i nieprzygotowana reforma edukacji. Z całej Polski napływają 
informacje o totalnym bałaganie panującym w szkołach – lekcjach odbywających się w „systemie zmianowym”, nauczycielach 
krążących między szkołami, braku podręczników i przeciążeniu uczniów materiałem. Wywołany przez MEN chaos odbija 
się negatywnie na nerwach nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. Poniżej wszelkiej krytyki jest też nasycenie programów 
szkolnych treściami propagandowymi – według PiS polska szkoła ma kształcić „nowego człowieka” o poglądach prawicowo-
nacjonalistycznych.

Dwa lata „złej” zmiany to wreszcie niespotykane po 1989 r. upartyjnienie państwa. Media publiczne stały się narzędziem 
prymitywnej, partyjnej propagandy niestroniącym od stosowania manipulacji, a nawet otwartego kłamstwa. Co więcej, 
ich ksenofobiczny i nacjonalistyczny przekaz zaowocował już wzrostem liczby incydentów o charakterze rasistowskim 
czy szowinistycznym. Spółki Skarbu Państwa są natomiast przechowalniami partyjnych działaczy zarabiających dziesiątki 
tysięcy złotych. 

Najgroźniejszym przejawem upartyjnienia państwa przez PiS był demontaż Trybunału Konstytucyjnego i kolejne próby 
podporządkowania sobie całej władzy sądowniczej. Po raz pierwszy od 1989 roku władza tak zdecydowanie zakwestionowała 
podstawy ustrojowe naszego państwa.
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Demokracja i rządy prawaI

Prawo i sprawiedliwość  - tak, ale tylko na warunkach Prawa i Sprawiedliwości. 
Rząd PiS nie tylko kontestuje III RP, ale też forsuje zmiany ustrojowe, 
do których wprowadzenia nie ma społecznego mandatu. Rządząca 
partia próbuje skonsolidować władzę: od skutecznego upolitycznienia 
Trybunału Konstytucyjnego, przez narzędzia ręcznego sterowania kadrami 
w niezależnych sądach, po próbę demontażu Sądu Najwyższego. To 
wszystko wprowadzane z pogwałceniem procedur legislacyjnych, w bardzo 
szybkim tempie i bez względu na społeczne protesty.

Upolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego

Zmiany trwały ponad rok. Już pierwszy zgłoszony 
w tej kadencji projekt ustawy dotyczył Trybunału 
Konstytucyjnego. Potem posłowie PiS zgłosili 
jeszcze 7 projektów, które były przez nich 
uchwalane albo wycofywane w zależności od 
sytuacji. Zmiany te były m.in. przedmiotem 
dwóch negatywnych opinii Komisji Weneckiej, 
wywołały także masowe protesty społeczne. 
Proces zawłaszczania Trybunału zakończył się 21 
grudnia 2016 r. wraz z końcem kadencji prezesa 
TK Andrzeja Rzeplińskiego i zastąpieniem go przez 
Julię Przyłębską.

Informacje:

Prawnik z Krakowa. Prokurator, 
wcześniej podsekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego, następnie minister 
sprawiedliwości w rządzie PiS-
LPR-Samoobrona.

Przewodniczący Sprawiedliwej 
Polski. W orbicie PiS od 2001 r. 
Syn marnotrawny, przed wyborami 
powrócił na listę Zjednoczonej 
Prawicy.   

Człowiek od zadań specjalnych, 
takich jak demontaż państwa 
prawa. Sceptyczny względem III 
RP, preferuje ręczne zarządzanie, 
wydaje się głęboko wierzyć we 
własną intuicję. Pseudonim Szeryf.

Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

Tylu sędziów 
Trybunału 
Konstytucyjnego 
zostało już 
wybranych przez 
Sejm tej kadencji. 
Jest to  większość 
spośród 15 
sędziów TK.
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Obecnie Trybunał Konstytucyjny jest już zdominowany przez kandydatów 
PiS-u, a praktyka sprawowania urzędu przez nową Prezes budzi 
wiele wątpliwości - media obiegły informacje o zlecaniu wyrokowania 
zewnętrznym podwykonawcom, przymusowych urlopach i zwolnieniach 
sędziów i pracowników TK poprzedniej kadencji, czy tajemniczych 
spotkaniach czołowych polityków rządzącej koalicji z Julią Przyłębską. 
Tymczasem liczba rozpatrywanych spraw topnieje niemal tak szybko, jak 
przekonanie o politycznej niezawisłości decyzji TK. Rewolucyjny żar

Zdolność destrukcji

Megalomania

Buta

Rozmach

Szkodliwość: 5/5
Źródło: opracowanie  własne na podstawie informacji 
statystycznej Trybunału Konstytucyjnego.
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Próba podporządkowania Sądu Najwyższego Prokuratorowi Generalnemu

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 12.07.2017 r., gdy przed wakacjami sejmowymi było 
przewidziane już tylko jedno posiedzenie. Projekt przyznawał Ministrowi Sprawiedliwości 
kompetencje arbitralnego odwołania sędziów Sądu Najwyższego, co godziło w zasadę 
niezawisłości sędziowskiej i zaburzało trójpodział władz. Prace legislacyjne w Sejmie 
i Senacie trwały od 18 do 22 lipca, w burzliwej atmosferze – komisje obradowały nocami, 
nie uwzględniano poprawek zgłaszanych przez opozycję. W wielu miastach Polski 
odbywały się manifestacje uliczne przeciw projektowi, w których wzięły udział tysiące 
ludzi. Symbolem protestów były znicze zapalane pod budynkami sądów (akcja „Łańcuch 
światła”). 24 lipca prezydent Andrzej Duda ogłosił, że zawetuje ustawę, a w ciągu dwóch 
miesięcy przygotuje własny projekt w tej sprawie. Został on ogłoszony 25 września. Od 
tego czasu odbywają się rozmowy pomiędzy prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim 
a Prezydentem. Ich wynik jest niepewny.

Tylu sędziów 
Sądu Najwyższego 
(spośród 82 faktycznie 
orzekających) przeszłoby 
w stan spoczynku, 
jeśli wejdzie w życie 
projekt ustawy o Sądzie 
Najwyższym 
w wersji przedstawionej 
przez Prezydenta 25 
września 2017 r.

31

Zmiana prawa o ustroju sądów powszechnych – „czystki” w sądach

W pakiecie ustaw dotyczących zmian w sądownictwie były jeszcze dwa projekty: pierwszy, upolityczniający Krajową Radę 
Sądownictwa, został także zawetowany w lipcu. Inaczej w przypadku trzeciej z ustaw, umożliwiającej wymianę kadrową 
w sądach powszechnych. Ta, mimo że zawierała rozwiązania podobne do ustawy o Sądzie Najwyższym – tj. umożliwiające 
odwołanie prezesów i wiceprezesów sądów przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego i dalszy „przegląd 
kadrowy”- weszła w życie. Pierwsze kontrowersyjne decyzje Ministra Sprawiedliwości w tym obszarze już zostały podjęte.

Do obowiązków Ministra Sprawiedliwości należy przydzielenie stanowiska sędziowskiego, które zostało zwolnione 
w 30-dniowym terminie. Już w 2016 r. minister Ziobro nie dopełniał tego obowiązku. Aktualnie pozostaje nieobsadzonych 
kilkaset stanowisk sędziowskich, z czego większość w sądach rejonowych, odnotowujących największy wpływ spraw. Tak 
właśnie wygląda „reforma” wymiaru sprawiedliwości w wydaniu PiS. 

Źródło: Sądownictwo. Polska na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 
Dane: CEPEJ 2014, Warszawa 2016, s. 52

Wpływ nieprocesowych  spraw cywilnych i gospodarczych na 100 tys. mieszkańców
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Informacje:

Polityk, były sekretarz stanu 
w KPRM, były szef CBA. 

W PRL działacz opozycji 
antykomunistycznej, w III RP 
w politycznej orbicie AWS, później 
PiS. 

Gorliwy obrońca powszechnej 
uczciwości. Gotów wiele 
poświęcić, by komuś coś 
udowodnić – ale zbyt zajęty, by 
wykazać własną niewinność. 

Został skazany wyrokiem I instancji 
na karę pozbawienia wolności za 
przekroczenie uprawnień urzędnika 
i ułaskawiony przez Prezydenta 
przed uprawomocnieniem wyroku.

Mariusz Kamiński
Minister bez teki, Koordynator 
ds. służb specjalnych

Naruszanie procedur legislacyjnych

Rząd PiS zdaje się traktować procedury legislacyjne 
i gwarancje obywatelskiej kontroli władzy jako 
przeszkody w realizacji własnej politycznej agendy. 
W trakcie dwuletniej kadencji podjął już próbę 
ograniczenia obecności dziennikarzy w Sejmie, 
co wywołało protest opozycji w obronie wolności 
mediów. Reakcją PiS było przeniesienie obrad 
Sejmu do Sali Kolumnowej 16 grudnia 2016 r. – 
gdzie wobec braku aparatury do liczenia głosów, 
liczyli je posłowie sekretarze. Według obozu 
rządzącego obrady zostały doprowadzone do końca 
uchwalonych w ten sposób zostało 6 ustaw, w tym 
ustawa budżetowa na rok 2017 i ustawa o zmianie 
ustawy o ochronie przyrody (zawierająca ułatwienia 
w usuwaniu drzew i krzewów). Częstą praktyką 
stały się też nocne obrady Sejmu nad projektami 
składanymi w ostatniej chwili oraz odstępowanie od 
przeprowadzenia konsultacji społecznych. Zmianie 
uległ także Regulamin prac Rady Ministrów – 
zniesiono obowiązek publikacji założeń do projektów 
ustaw przygotowywanych przez poszczególne 
resorty, co ogranicza możliwość wglądu w proces 
stanowienia prawa.

Zmiana ustawy – prawo o zgromadzeniach

Wprowadzono instytucję tzw. zgromadzeń cyklicznych: odbywających się 
w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej cztery razy w roku 
według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt 
państwowych i narodowych, które odbywały się w ciągu ostatnich trzech lat 
i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii 
RP wydarzeń. Organizatorzy zgromadzeń cyklicznych mają pierwszeństwo 
wyboru miejsca i czasu zorganizowania zgromadzenia.Uczestnicy 
zgromadzenia spontanicznego nie mogą zakłócać przebiegu zgromadzenia 
cyklicznego, przy czym dodano zapis, a zgromadzenie spontaniczne 
może być rozwiązane, jeśli „zakłóca przebieg zgromadzenia cyklicznego”. 
Stanowi to alarmujące ograniczenie wolności zgromadzeń, podstawowego 
obywatelskiego prawa w demokracji.

Tyle dni średnio 
trwał sejmowy 
etap procesu 
legislacyjnego 
w pierwszym roku 
rządów Prawa 
i Sprawiedliwości.

38

Za:, IX Komunikat 
Obywatelskiego Forum 
Legislacji przy Fundacji 
im. S. Batorego, 
Warszawa 2016, s.7.

Rewolucyjny żar

Zdolność destrukcji

Megalomania

Buta

Rozmach

Szkodliwość: 4,4/5
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Lista: najważniejsze działania

Paweł Cegiełko,
Koordynator Krajowy Sieci Eksperckiej Lepsza Polska do Spraw Legislacji 

Lekceważenie Konstytucji przez rządzących stanowi największe od lat zagrożenie dla swobód 
obywatelskich w Polsce. Rola prawa traci na znaczeniu. Prawa obywatelskie stają się iluzoryczne, 
ponieważ zależą od arbitralnych decyzji władzy - rządzący mogą je przyznawać, odbierać i ograniczać 
w sposób całkowicie dowolny i bez żadnej niezależnej kontroli. Skutki tego widać już w postaci 
ograniczania prawa do zgromadzeń i represji wobec obywateli protestujących przeciw władzy. Na 
celowniku są wszelkie niezależne od niej instytucje: zlikwidowany już Trybunał Konstytucyjny, Sąd 
Najwyższy, Krajowa Rada Sądownicza, sądy powszechne, jak również samorządy czy organizacje 
pozarządowe. Tymczasem szereg wymienionych instytucji umocowanych jest w Konstytucji, 
którą w bezpośrednim głosowaniu przyjął Suweren i nie można akceptować aktualnej praktyki 
rządzących zmieniania jej zwykłymi ustawami.

Upolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego

Próba podporządkowania Sądu Najwyższego

Zmiana prawa o ustroju sądów powszechnych – „czystki” w sądach

Brak ogłaszania konkursów na wolne stanowiska sędziowskie

Naruszanie procedur legislacyjnych

Połączenie funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego

Prowadzenie postępowań sądowych przeciwko uczestnikom protestów

Ułaskawienie przez prezydenta 4 funkcjonariuszy CBA, w tym Mariusza Kamińskiego

Zmiana ustawy Prawo o zgromadzeniach

Potencjalne negatywne skutki
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GospodarkaII

Zgodnie z zapowiedziami z expose, PiS miał traktować gospodarkę 
priorytetowo, likwidując bariery dla rozkwitu przedsiębiorczości. Pierwsza 
połowa kadencji upłynęła jednak pod znakiem powrotu do państwowego 
interwencjonizmu, nowych podatków i wzmożonych kontroli. Rząd 
bezzasadnie przypisuje swojej polityce to, co jest skutkiem ożywienia 
gospodarczego w całej Europie. Wiele uwagi poświęca się malejącej luce 
VAT, ignorując jednocześnie zastój w inwestycjach prywatnych – a na 
dłuższą metę to one są motorem wzrostu.

Plan Morawieckiego

Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przewiduje szereg rozwiązań, 
które w założeniu mają uchronić polską gospodarkę przed pułapką 
średniego dochodu. Proponowane recepty sprowadzją się w przeważającej 
mierze do centralnego sterowania i interwencjonizmu – założone wydatki 
mają sięgnąć 1,5 biliona złotych.
W ramach swojej strategii Minister Rozwoju sam określił branże przyszłości, 
zapowiedział także, że uczyni Polskę jedną wielką specjalną strefą 
ekonomiczną (niedawno światło dzienne ujrzał projekt ustawy o zasadach 
wspierania nowych inwestycji). Plan obejmuje również kolejne w ciągu kilku 
lat zmiany w systemie emerytalnym – odejście od modelu ZUS i OFE na 
rzecz utworzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych. Wciąż jednak 
nie przedstawiono konkretnych rozwiązań.
Niepewność co do przyszłych zmian w połączeniu z coraz to nowymi 
podatkami i regulacjami nie zachęca przedsiębiorstw do ekspansji. Choć 
celem planu jest pobudzenie inwestycji, na razie ich stopa pozostaje na 
najniższym poziomie od lat, poniżej 18%. W połowie 2017 r. spadek 
inwestycji wyhamował, ale nie widać jeszcze wyraźnego ożywienia – a co 
dopiero deklarowanych 25%. 

Informacje:

Z wykształcenia historyk, długoletni 
menadżer wysokiego szczebla 
w sektorze bankowym.

Technokratyczna twarz rządu PiS. 
Wcześniej doradca ekonomiczny 
Premiera Donalda Tuska. Od 
2016 r. członek partii Prawo 
i Sprawiedliwość.

Specjalista od wizji i ich wizualizacji. 
Cechuje go duży rozmach, 
podatkowa pasja i przekonanie 
o własnej nieomylności.

Mateusz Morawiecki
Wicepremier
Minister Rozwoju i Finansów

Opracowanie na podstawie prognoz Komisji Europejskiej.

Rewolucyjny żar

Zdolność destrukcji

Megalomania

Buta

Rozmach

Szkodliwość: 4,6/5

Koniunktura w Europie - prognoza 2017

10



Zakaz handlu w niedzielę

Obywatelski projekt, zainicjowany przez NSZZ „Solidarność“, po prawie roku w sejmowej 
„zamrażarce”, jest obecnie procedowany. W wersji proponowanej przez Solidarność zakazany 
byłby handel we wszystkie niedziele oraz po godz. 14:00 w wigilię Bożego Narodzenia i Wielką 
Sobotę ze ściśle obwarowanymi wyjątkami. W toku prac legislacyjnych PiS mówi o zamknięciu 
sklepów w co drugą niedzielę, ignorując kompromisowe postulaty wielu środowisk.
 
Zakaz handlu w niedzielę, prócz ograniczania wolności gospodarczej, może spowodować wymierne 
szkody – masowe zwolnienia w sektorze handlowym (od 36 do 100 tysięcy miejsc pracy), spadek 
obrotów w handlu (nawet o 10 mld zł), a w efekcie także zmniejszenie wpływów podatkowych o co 
najmniej 1,8 mld zł.

Tyle badanych 
osób popiera 
pomysł dwóch 
wolnych niedziel 
dla pracowników 
bez konieczności 
zamykania sklepów 

76%

Źródło: Sondaż Kantar 
TNS z 25.10.2017 
r., za http://pohid.pl/
handel-w-niedziele-
najnowsze-badania-
kantar-tns/

Tyle miliardów 
złotych rocznie 
miały wynieść 
wpływy do budżetu 
z tytułu podatku 
handlowego.

1,6Podatek bankowy

Podatek od wartości aktywów banku, wprowadzony w 2016 r., miał częściowo zapewnić 
finansowanie programu 500+. Wpływy z podatku bankowego w roku 2017 są przewidywane na 
poziomie 4,9 mld zł.  Konstrukcja podatku bankowego jest jednak o tyle wadliwa, że bankom 
bardziej opłaca się pożyczać pieniądze państwu niż przedsiębiorcom. W roku 2016 banki wykupiły 
od państwa obligacje na kwotę około 57 mld złotych, podczas gdy w analogicznym okresie 
udzielono kredytów dla przedsiębiorstw na kwotę 5,7 mld zł. Nie można również wykluczyć, że 
na zahamowanie inwestycji, jakie zaobserwować można w gospodarce w ostatnim roku, wpływ 
również ma podatek bankowy – który wpływa na ograniczenie dostępności kredytów.

Fundatorzy Polskiej Fundacji Narodowej
- sponsora kampanii „Sprawiedliwe Sądy” za 19 milionów zł:

1. PGZ - 7 mln
2. PGE - 7 mln
3. Enea - 7 mln
4. Energa - 7 mln
5. KGHM - 7 mln
6. PZU - 7 mln
7. PGNiG - 7 mln
8. PKO - 7 mln
9. Azoty - 7 mln

10. Orlen - 7 mln
11. Tauron - 5 mln
12. Lotos - 5 mln
13. PKP - 5 mln
14. Totalizator - 5 mln
15. PWPW - 3 mln
16. GPW - 3 mln
17. PHN - 1,5 mln
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„Dobra zmiana” w spółkach Skarbu Państwa, Misiewicze

W ramach “dobrej zmiany” największe spółki Skarbu Państwa sponsorują zainicjowaną przez rząd Polską Fundację 
Narodową (PFN), której jedyną akcją do tej pory była rządowa kampania „Sprawiedliwe Sądy”.

Jednocześnie te same SSP nie są widoczne w żadnych zestawieniach pokazujących nowo opracowane technologie 
czy sfinansowane badania podstawowe. Na podstawie informacji o spółkach giełdowych można wskazać, że firmy 
porównywalne z gigantami pod względem wielkości sprzedaży  przeznaczają na cele R&D istotne kwoty (Na przykład 
w sektorze wydobycia metali – KGHM - nakłady na prace rozwojowe zaczynają się od 0.4% wartości sprzedaży - są to 
środki porównywalne z tymi, które przetransferowano do PFN).

Rządy PiS to także bezprecedensowe tempo wymiany kadr w spółkach skarbu państwa i administracji państwowej. 
Poprzednio rządzące partie traktowały państwo jako łup. PiS nie tylko nie przyniósł dobrej zmiany w tym zakresie, ale 
spotęgował to zjawisko i przyspieszył nominacje dla swoich. Symbolem akcji wymiany kadr stała się kariera Bartłomieja 
Misiewicza, 26-letniego rzecznika MON, którego Antoni Macierewicz nominował do rady nadzorczej Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej. Bartłomiej Misiewicz dostał to stanowisko, mimo że nie ukończył kursu dla członków rad nadzorczych, nie ma 
ukończonych studiów ani doświadczenia w branży zbrojeniowej.

Tomasz Brzostowski, 
Krajowy Koordynator Sieci Eksperckiej „Lepsza Polska” grupa 
GOR, ekspert branży nowoczesnych usług dla biznesu

Obecna władza z zaskakującą ‚skutecznością’ niszczy polską przedsiębiorczość, a w efekcie 
gospodarkę i jej konkurencyjność na arenie międzynarodowej.’Plan na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju’ okazał się jedynie sprytnym zabiegiem marketingowym, tworzącym złudne wrażenie, iż 
obecny rząd ma realny plan na transformację polskiej gospodarki.
W długim terminie widoczne będą negatywne skutki tych działań. Jeśli nie uruchomimy 
mechanizmów wspierających inwestycje i innowacyjność, jeśli nie odciążymy oraz nie wesprzemy 
polskich przedsiębiorców  – polska gospodarka wciąż będzie bazować nadal jedynie na relatywnie 
niskiej cenie ‚siły roboczej’ powiązanej z niską produktywnością – zatem, parafrazując słowa 
marszałka Piłsudskiego, przytoczone we wstępie tzw. planu Morawieckiego: polskiej gospodarki 
nie będzie wcale.

Lista: najważniejsze działania

Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (Plan Morawieckiego)

Zakaz handlu w niedzielę

Podatek handlowy

Podatek bankowy

„Dobra zmiana” w Spółkach Skarbu Państwa

Misiewicze

Potencjalne negatywne skutki
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Infrastruktura i energetykaIII

Infrastruktura i energetyka to obszary działania, w których szczególnie ważna 
jest ocena wykraczająca poza horyzont najbliższych wyborów politycznych. 
Tu pożądane są całościowe wizje i skrupulatne plany, uwzględniające 
kierunek rozwoju państwa, gospodarki i społeczeństwa. I na tym odcinku 
boleśnie widać, że PiS takowej nie ma – operuje tylko populistycznymi 
motywami przewodnimi. 

Plan budowy Centralnego Portu 
Komunikacyjnego

Kontrowersyjny pomysł budowy Centralnego Portu 
sam w sobie nie jest nowy – rząd PiS prezentuje 
tu jednak niezwykły rozmach. Jednym z głównych 
argumentów podnoszonych przez rząd jest 
rzekome wyczerpywanie się przepustowości 
Lotniska Chopina. Jak wskazują dane, warszawskie 
Okęcie obsłuży w tym roku 14 mln pasażerów 
- co oznacza, że do granic możliwości brakuje 
mu jeszcze przynajmniej 10 mln pasażerów. 
Ponadtotaki HUB potrzebuje stałego przewoźnika. 
Na razie go nie widać: LOT obsługuje obecnie nieco 
ponad 5 mln pasażerów rocznie, a pozostali gracze 
na polskim rynku lotniczym to przeważnie tanie linie, 
które z reguły preferują mniejsze lotniska lokalne ze 
względu na koszty. 

Wątpliwości budzą też założenia przedstawione 
przez ministerstwo. Wydaje się, że założone 35 
mld to kwota niedoszacowana – pytanie więc, 
co ze źródłami finansowania. Przy takiej skali 
przedsięwzięcia także 10-letni czas realizacji to nad 
wyraz optymistyczny scenariusz.

Informacje:

Polityk i samorządowiec 
z Krakowa. Politycznie związany 
z PiS, a wcześniej z Porozumieniem 
Centrum. 

Niechętny prywatyzacji 
transportowych SSP. Fan 
budownictwa. Świeżo upieczony 
magister. 

Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury 
i Budownictwa

Tyle milionów 
pasażerów ma 
wynieść docelowa 
przepustowość 
CPK. Dla 
porównania, 
w 2016 r. łączna 
przepustowość 
wszystkich polskich 
lotnisk to 36 mln 
pasażerów.

100

Na pohybel ridesharingowi

Przewozy osobowe podlegają od 
dawna nadmiernej i nieprzystającej do 

realiów rynkowych regulacji. 
W odpowiedzi na postęp 

technologiczny w tej dziedzinie 
ministerstwo proponuje… jeszcze je 
zwiększyć. Ponadto, pojawiają się 
pomysły, by ustawa przewidywała 
możliwość blokowania przez UKE 
aplikacji służących do kojarzenia 
kierowców z pasażerami, jeśli za 

ich pośrednictwem byłoby możliwe 
zamówienie przewozu inaczej niż 

wedle tychże regulacji. Projekt 
rządowy jest w trakcie 

konsultacji.

Rewolucyjny żar

Zdolność destrukcji

Megalomania

Buta

Rozmach

Szkodliwość: 2,4/5
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Przekop Mierzei Wiślanej

Kolejnym planowanym wielkim przedsięwzięciem jest przekop Mierzei 
Wiślanej. Pomysł budzi poważne zastrzeżenia ekologów - na terenie 
planowanego przekopu znajdują się cenne przyrodniczo obszary: „Specjalny 
Obszar Chroniony Siedlisk Natura 2000” oraz Park Krajobrazowy Mierzeja 
Wiślana.

Ministerstwo zakłada, że port w Elblągu obsłuży 3 mln ton ładunków rocznie 
i będzie mógł obsługiwać statki Marynarki Wojennej. Jednak obecnym 
światowym trendem w transporcie morskim jest zwiększanie statków 
i koncentrowania przeładunków w dużych portach. W przypadku Polski 
takim portem może być port w Gdańsku, który sam w 2016 r. obsłużył nieco 
ponad 3,5 mln ton ładunków. Do drugiego argumentu odniósł się ostatnio 
były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. Mirosław Różański. 
Powiedział on w jednym z wywiadów: „Tłumaczyłem, że takich projektów 
nie da się uzasadnić względami bezpieczeństwa i obrony, bo na Zalew 
Wiślany nie wpłynie żadna jednostka pływająca Marynarki Wojennej. Średnia 
głębokość wynosi tam 1,7 m. W porcie w Elblągu żaden okręt wojenny nie 
wykona nawet manewru.”

Informacje:

Polityk z doświadczeniem 
biznesowym. Były minister 
gospodarki morskiej i rybołówstwa 
oraz europoseł z ramienia PiS.

Pochodzący z gór pasjonat morza. 
Na sercu leży mu także świeżość 
dorsza.

Marek Gróbarczyk
Minister Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej

„Odbudowa” przemysłu stoczniowego

Prywatny polski przemysł stoczniowy jest dynamicznie rozwijającą się 
gałęzią gospodarki, zatrudniającą ponad 30 tys. osób. Rodzimi producenci 
specjalizują się m.in. w ekologicznych napędach oraz napędach LNG. W tym 
kontekście zupełnie niezrozumiała staje się szumna zapowiedź budowy 
promu w Stoczni Remontowej „Gryfia” w Szczecinie, a to dlatego iż budowa 
tego typu jednostek jest charakterystyczna dla stoczni dalekowschodnich: 
Chińskich, Koreańskich, które cechują niskie koszty. Według ekspertów 
zakładany koszt całego projektu 400 mln zł jest mocno zaniżony i finalnie 
wyniesie ponad 1 mld zł, co będzie miało wpływ na wysokość kosztów 
świadczonych usług, a więc również na konkurencyjność polskiej jednostki.

Rewolucyjny żar

Zdolność destrukcji

Megalomania

Buta

Rozmach

Szkodliwość: 2,4/5
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Informacje:

Polityk, były sekretarz stanu 
w ministerstwie transportu 
i gospodarki morskiej oraz 
w ministerstwie gospodarki.

Przez kilka lat był 
przewodniczącym Porozumienia 
Centrum, następnie związany 
z PiS.

Smogowy agnostyk. Wierzy 
natomiast silnie w węglową 
elektromobilność.

Krzysztof Tchórzewski
Minister Energii

Utrzymywanie nierentownego górnictwa węgla

Górnictwo węgla kamiennego jest w Polsce 
problemem, z którym daremnie mierzą się kolejne 
rządy. Jak policzył Warszawski Instytut Studiów 
Ekonomicznych, w latach 1990-2016 koszt 
państwowego wsparcia górnictwa i energetyki 
węglowej wyniósł 230 mld zł. Rząd PiS zdecydował 
się kontynuować tę szkodliwą dla budżetu oraz 
jakości powietrza politykę – pieniądze do dziury bez 
dna dorzucają państwowe spółki energetyczne, czyli 
de facto odbiorcy prądu. Pomimo hojnej pomocy 
państwa sytuacja górnictwa wciąż jest fatalna 
– kopalnie są niedoinwestowane i niewydajne, 
a także borykające się z problemami finansowymi. 
W rezultacie węgiel musi być importowany, głównie 
z Rosji (a także – jak ustaliły media -  z kontrolowanego 
przez prorosyjskich bandytów Donbasu). Niestety, 
peerelowskie przekonanie o tym, że „Polska węglem 
stoi” i  bliskie związki PiS ze związkami zawodowymi 
sprawiają, że jakakolwiek rzeczowa dyskusja 
o górnictwie i energetyce wydaje się niemożliwa.

Sabotaż zielonej energii: ustawy o inwestycjach 
wiatrowych, OZE i rynku mocy

Zeszłoroczna ustawa o inwestycjach wiatrowych, 
potocznie zwana „ustawą odległościową” lub „ustawą 
antywiatrakową”, wprowadza m.in. wytyczne 
dotyczące minimalnej odległości posadowienia 
elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych; 
pośrednio podnosi także opodatkowanie wiatraków. 
Restrykcje są tak daleko idące, że w praktyce 
uniemożliwiają one budowę nowych i modernizację 
istniejących elektrowni wiatrowych na lądzie. Szereg 
szkodliwych, blokujących rozwój zielonej energetyki 
zmian wprowadzono także ustawą o odnawialnych 
źródłach energii. 

Obie ustawy są już w trakcie nowelizacji, choć 
projekty nie zmieniają diametralnie sytuacji. 
Proponowane przepisy zwiększają niektóre 
obciążenia nakładane na producentów energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (np. 
podwojenie kaucji aukcyjnej) oraz nie zapobiegną 
patologiom rynkowym np. współspalaniu biomasy 
z węglem kamiennym. Nie zaadresowano też do tej 
pory problemu odległościowego.

Wobec powyższego traci sens ustawa o rynku mocy 
– choć nie jest torozwiązanie złe samo w sobie. 
Jednak w sytuacji, gdy projekt jestdedykowany 
wsparciu mocy opartych o węgiel, nie przyczyni się 
on do transformacji sektora, a jedynie do wzrostu 
cen energii.

Tyle złotych 
w 2016 r. dołożył 
do górnictwa każdy 
Polak.

239

Tyle inwestycji 
zostało 
wstrzymanych 
po wejściu 
w życie „ustawy 
antywiatrakowej”.

99,2%

Rewolucyjny żar

Zdolność destrukcji

Megalomania

Buta

Rozmach

Szkodliwość: 3,2/5

źródło: WISE Europa, 
Ukryty rachunek za 
węgiel, 2017, s. 37.
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Jacek Somorowski, 
Koordynator Krajowy ds. Energii Sieci Eksperckiej Lepsza Polska

Na półmetku kadencji Sejmu i rządu PiS w obszarze energii podejmowane są kolejne działania 
i  inicjatywy legislacyjne. Wciąż brak jednak podstawy, którą powinna być spójna polityka energii. 

Tymczasem obserwujemy m.in. dalsze wspieranie energetyki opartej o węgiel, ambicje zrealizowania 
kosztownych inwestycji w energetykę jądrową, przy jednoczesnym doprowadzeniu do całkowitego 
zablokowania rozwoju energetyki opartej o odnawialne źródła energii. To anachroniczny sposób 
myślenia i rozumienia bezpieczeństwa energetycznego.

Potrzebujemy więc zmiany w sposobie myślenia o energetyce. Potrzebujemy spójnej polityki energii 
i transformacji. Odchodzenia od energetyki opartej o paliwa kopalne na rzecz nowoczesnych 
rozwiązań zero- i niskoemisyjnych, w tym OZE. Przestawienia z modelu centralistycznego na 
energetykę rozproszoną. Z nastawieniem na człowieka i jakość jego życia. Z myśleniem o przyszłości 
i środowisku. 

Lista: najważniejsze działania

Plan budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego

Przekop Mierzei Wiślanej

„Odbudowa” przemysłu stoczniowego

Utrzymywanie nierentownego górnictwa węgla

Ustawa „antywiatrakowa”

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Projekt ustawy o rynku energii

Południowa jezdnia autostrady A18 – zawieszenie pomysłu

Regulowanie usług ridesharingowych

Fasadowa „odbudowa” przemysłu stoczniowego

Potencjalne negatywne skutki
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Informacje:

Polityk i samorządowiec, były szef 
KPRM i minister bez teki w rządzie 
J. Kaczyńskiego.

Długoletni przewodniczący klubu 
parlamentarnego PiS. Jeden 
z najbliższych współpracowników 
prezesa partii.

Świadom własnych zasług, choć 
medali przez skromność nie 
przyjmuje. Mistrz small talku, 
gentelman prawicy.

Mariusz Błaszczak
Minister Administracji i Spraw 
Wewnętrznych

Służba cywilna

W styczniu 2016 roku weszła w życie nowelizacja 
ustawy o służbie cywilnej. Nowe prawo zlikwidowało 
obowiązek przeprowadzania konkursów na wyższe 
stanowiska urzędnicze. Wskutek zmian funkcje 
są obsadzane w drodze powołania. Decyzja ma 
charakter arbitralny. Procedura jest mało przejrzysta.  
Znacząco zostały obniżone kryteria, jakie trzeba 
spełnić żeby móc objąć urząd. Zrezygnowano 
z wymogu posiadania odpowiedniego stażu 
zatrudnienia w sektorze finansów publicznych.  
Nowelizacja automatycznie wygasiła stosunki pracy 
setek urzędników. W wielu przypadkach miejsce 
doświadczonych osób zajęli nominaci o wątpliwych 
kwalifikacjach. Funkcje, które dotychczas były 
apolityczne stały się partyjnym ,,łupem”. Zmiany 
zagrażają ,,pamięci instytucjonalnej” państwa.  
Ustawa została przyjęta w ekspresowym tempie 
– bez konsultacji społecznych.  Zdaniem wielu 
ekspertów przepisy są niezgodne z konstytucją. 
Niezależny apolityczny aparat urzędniczy powinien 
być podstawą każdego demokratycznego państwa.

Przybliżona 
liczba stanowisk, 
których sposób 
obsadzania uległ 
zmianie w wyniku 
nowelizacji.

1600

Administracja, bezpieczeństwo 
wewnętrzne i cyfryzacja

IV

Państwo PiS miało nie być teoretyczne. Okazuje się jednak, że zmiany są 
głównie nominalne, a zagarnianie władzy i wymiana na „swoich” niezupełnie 
sprzyja podwyższaniu standardów. Rząd próbuje skolonizować urzędy na 
każdym szczeblu administracji państwowej. Nawet na polu cyfryzacji, na 
którym w porównaniu do innych obszarów toczą się merytoryczne prace, 
nie udało się uniknąć pokusy centralizacji.

Samorządy – zlecanie zadań bez finansowania 

Poszerzanie zakresu zadań i obowiązków jednostek 
samorządu terytorialnego (JST) bez zapewnienia 
im finansowania na realizację tych zadań, choć nie 
jest autorskim pomysłem rządu PiS, osiąga nowe 
poziomy. Problem polega na tym, że samorządy 
mają bardzo małe możliwości zwiększenia swoich 
przychodów, żeby sfinansować wydatki. Utrzymują 
się z udziałów w podatkach dochodowych (których 
wysokość jest zapisana w ustawie), podatków i opłat 
lokalnych, podatku rolnego i od nieruchomości, oraz 
dochodów z majątku. Dochody własne stanowią 
ok. połowy dochodów JST, drugą połowę tworzą 
subwencje i dotacje celowe z budżetu centralnego. 

Tyle według 
wstępnych 
szacunków 
wyniosły koszty 
deformy edukacji, 
które poniosły JST 
w skali kraju.

1mld

Rewolucyjny żar

Zdolność destrukcji

Megalomania
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Rząd Beaty Szydło nie liczy się z wydatkami, jakie ponoszą samorządy na realizację rządowych pomysłów. Samorządy 
otrzymują od rządu pieniądze na wypłaty świadczeń w ramach programu Rodzina 500+, ale nie otrzymały żadnych środków 
na organizację i obsługę wypłat. Koszty deformy edukacji również poniosły JST.

Próby podporządkowania samorzadów

Rząd PiS podejmuje kolejne próby podporządkowania sobie samorządów – dla zapewnienia sobie kontroli, a także 
stanowisk dla własnego zaplecza politycznego. Tylko dzięki prezydenckiemu wetu nie weszła w życie bardzo niebezpieczna 
dla samorządów ustawa o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Na jej podstawie można wybierani przez rząd prezesi 
RIO mieli by możliwość natychmiastowego odwoływania wójtów i burmistrzów w oparciu o bardzo uznaniowe kryteria 
gospodarności i niezależności. 

Samorządowcy z niepokojem czekają też na nadchodzące wybory. Obawiają się niekorzystnych zmian w ordynacji 
wyborczej, takich jaki niedopuszczenie do kandydowania komitetów obywatelskich, likwidacja II tury wyborów  czy 
ograniczenie kadencji. Przykłady włączenia ościennych gmin do Opola mimo protestów mieszkańców, czy na szczęście 
porzucony pomysł dołączania kolejnych gmin do Warszawy pokazują, że manipulacja okręgami wyborczymi jest dla władzy 
kuszącym pomysłem. 

Tyle milionów złotych 
wynosi wartość 5 
zniszczonych pojazdów 
rządowych w trzech 
opisanych wypadkach

12,5
BOR sobie nie radzi

Od momentu przejęcia władzy przez PiS wypadki z udziałem polskich wysokich 
urzędników mnożą się jak wirusy. Liczne incydenty drogowe są wypadkową braku 
poszanowania dla obowiązujących procedur oraz czystki personalnej. Najbardziej 
spektakularne przykłady to:

Wypadek z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy. 
W prezydenckiej limuzynie pękła opona. Kierowcy BOR 
poruszali się z prędkością 140 km/h na ograniczeniu 
do 70 km/h. Jak donosi „Rzeczpospolita”, limuzyna 
Prezydenta miała założone opony, które były 
przeznaczone do utylizacji.

Wypadek kolumny z udziałem szefa MON, Antoniego 
Macierewicza. Samochody rządowe najechały na 
pojazdy stojące na światłach. Ranne zostały 3 osoby, 
a 8 pojazdów zostało zniszczonych.

wypadek kolumny przewożącej Premier Beatę 
Szydło. Ranni zostają dwaj oficerowie BOR, 
premier Szydło trafia na obserwację szpitalną. 
Młody kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego 
spowodowania wypadku, świadkowie twierdzą, że 
winę ponosi BOR. 

Marzec 2016 r.

Styczeń 2017 r.

Luty 2017 r.
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Informacje:

Prawniczka, z doświadczeniem 
w biznesie i administracji 
państwowej.  Była prezes Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej.

Przez krótki moment była 
wiceprezesem Stowarzyszenia 
„Republikanie”. Programowo 
bezpartyjna.

Specjalistka z zadaniowym 
podejściem. Nie chce dzielić 
się cyfryzacyjną władzą, co nie 
zapewnia jej wielu popleczników 
w rządzie PiS. 

Anna Streżyńska
Minister Cyfryzacji

E-PUAP

System ePUAP powstał około 10 lat temu. Koszt jego powołania wyniósł 
ok.  150 mln zł – jednak, jak przyznaje obecna minister cyfryzacji, jest źle 
zrealizowany i ma wiele błędów. Tym większe zdziwienie budzi najnowszy 
pomysł MC, aby ePUAP „przykryć” nowym systemem, który będzie 
stanowił do niego interfejs dla użytkownika.  Zgodnie z deklaracjami minister 
Streżyńskieje PUAP będzie silnikiem dla nowo budowanego serwisu 
obywatel.gov.pl.  Pojawia się pytanie, jaki „pojazd” chce zbudować MC, jeśli 
niesprawny i nieefektywny element będzie w nim „silnikiem”?

Cyfryzacyjna centralizacja

Program zintegrowanej informatyzacji państwa 
z 2016 r. zakłada silną koncentrację procesów 
i upaństwowienie dużej części zadań z zakresu 
cyfryzacji. Wiele z nich ministerstwo zleciło 
bezprzetargowo do podmiotów podległych lub 
nadzorowanych przez siebie (np. COI,  NASK). 
Istnieje duże ryzyko, że koszty wykonanych 
prac mogą być większe niż wynikałoby to z cen 
rynkowych  oraz  nie  uzyska się zakładanych 
efektów. Ponadto, powołanie Głównego Informatyka 
Kraju spowodowało wielomiesięczne opóźnienia 
w uruchomieniu wielu projektów informatycznych 
i przyczyniło się do zastoju na rynku IT w Polsce.

Jednocześnie opóźnienia lub brak zmian prawnych 
dla części zrealizowanych już prac uniemożliwiają 
eksploatację zbudowanych już systemów 
informatycznych, a palącym i nierozwiązanym 
problemem jest brak inicjatywy ustawodawczej 
w zakresie uregulowania wymagań dot. 
cyberbezpieczeństwa informacji w obszarach 
strategicznych dla Polski. 

Tyle w 2016 r. 
wyniosła wartość 
rozstrzygniętych 
przetargów 
związanych. 
z IT. To dwa razy 
mniej niż w roku 
poprzednim.

1mld

Na podst. Raportu 
IDC, http://itwiz.pl/
polski-rynek-2016-
roku-wart-byl-40-
mld-zl/

Rewolucyjny żar

Zdolność destrukcji

Megalomania

Buta

Rozmach

Szkodliwość: 1,8/5

19



Prof. Michał Leszczyński, 
Lider Zespołu ds. innowacyjności Sieci Eksperckiej Lepsza Polska obszaru Cyfryzacja,
Innowacyjność i Nowoczesne Technologie

Agata Dąmbska, 
Ekspert think tanku Forum Od-nowa

Polityka rządu jest nieskuteczna w obszarach bezpieczeństwa IT, polityki innowacyjnej i informatyzacji 
państwa. Konflikt między MC a MON dotyczący pierwszeństwa do kwestii cyberbezpieczeństwa to przykład 
indolencji w tym krytycznym obszarze. Pomysły regulowania dostępu do treści w Internecie to przykład 
firewall-a państwowego. Brakuje regulacji prawnych w zakresie ujednolicenia wymagań dotyczących 
zarządzania bezpieczeństwem informacji dla strategicznych obszarów, jak np. energetyka czy sieci 
wodociągowe. Otoczenie regulacyjne dla innowacji jest nieprzyjazne. Nakłady na B+R mają złą strukturę i są 
za niskie w relacji do PKB. Firmy mające fundusze na uruchomienie zaawansowanych technologii w Polsce 
- czyli wybrane spółki SP, są zarządzane nieprofesjonalnie. Upaństwowienie realizacji części projektów IT, 
nadmierna centralizacja i biurokratyzacja działań związanych z informatyzacją, opóźnienia lub brak zmian 
prawnych w zakresie wybranych projektów IT to błędy w informatyzacji państwa.

Po dwóch latach widać już wyraźnie „pomysł” PiS na samorządy: centralizacja, polegająca głównie na 
odbieraniu kompetencji marszałkom województw (na rzecz wojewodów), próby zwiększania kontroli 
rządu nad działaniami wspólnot (projekt nowelizacji ustawy o RIO) oraz zrzucanie na barki JST, zwłaszcza 
gmin, kontrowersyjnych społecznie i kosztownych reform (vide: zmiany w systemie edukacji). PiS również 
dezawuuje samorządy wobec opinii publicznej oraz wysuwa postulaty godzące w prawa demokratyczne 
obywateli: ograniczenia kadencji włodarzy lub zakazu kandydowania komitetów lokalnych.

To działania o tyle groźne, że podważające sens całej reformy samorządowej z 1990 r.: wspólnoty realizują 
obecnie ok. 70 proc. usług publicznych i, mając najlepszą orientację w potrzebach mieszkańców, muszą 
dysponować niezależnością od władz centralnych.

Zamiast kontynuować dzisiejszy niebezpieczny kierunek, należy iść w stronę deregulacji, zwiększania 
dochodów własnych JST oraz samodzielności wspólnot, połączonych z transparentnością.

Lista: najważniejsze działania

Nowelizacja ustawy o służbie cywilnej – rezygnacja z konkursów na wyższe stanowiska urzędnicze

Brak finansowania nowych zadań samorządów

Próby podporządkowania i centralizacji władzy samorządowej

Indolencja BOR

Brak rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa – centralizacja procesów cyfryzacyjnych

Przyjmowanie zmian w ustawach bez opinii strony samorządowej lub w sposób nieliczący się z jej 
zdaniem

Stałe obrażanie samorządów i samorządowców przez decydentów, nazywanie ich działań 
„patologią” czy „układem”.

Ciągły brak pewności co do finalnego kształtu ordynacji wyborczej oraz daty samych wyborów 
samorządowych

Na czele SSP osoby bez kompetencji w obszarze nowoczesnych technologii

Potencjalne negatywne skutki
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Informacje:

Polityk i dyplomata, z wykształcenia 
historyk. Były podsekretarz 
stanu w MSZ i zastępca szefa 
BBN. Członek partii Prawo 
i Sprawiedliwość.

Do geopolityki podchodzi 
bardzo kreatywnie, zwłaszcza 
w zakresie listy państw świata. 
Zdeterminowany, by uchronić 
polskie dziedzictwo od 
rowerzystów i wegetarian.

Witold Waszczykowski
Minister Spraw Zagranicznych

Kompromitacja w UE

Dwa lata władzy PiS to okres gwałtownego 
osłabienia pozycji Polski w Unii Europejskiej, którego 
symbolem stał się kompromitujący dla rządu wynik 
głosowania dotyczącego reelekcji Donalda Tuska. 
Była to jednak naturalna konsekwencja fatalnej 
polityki rządu – ignorowania decyzji instytucji 
europejskich (np. ws. Trybunału Konstytucyjnego), 
odmowy pomocy przy rozwiązywaniu kryzysu 
migracyjnego czy otwartego obrażania kluczowych 
partnerów (Niemiec i Francji). Mimo tej katastrofy 
rząd kontynuował swoją antyeuropejską politykę – 
np. upierając się na reformy upolityczniające sądy 
oraz wycinkę Puszczy Białowieskiej.

Wroga UE polityka rządu ma też swoje daleko idące 
konsekwencje gospodarcze. Niski (dzięki PiS) 
status naszego kraju zaowocował przyjęciem przez 
Radę UE niekorzystnego dla polskich firm kształtu 
dyrektywy o pracownikach delegowanych, przez 
który pracę mogą stracić setki tysięcy Polaków. 
Można też porzucić nadzieję o korzystnym dla 
Polski budżecie UE po roku 2020.

Takim wynikiem 
zakończyło się 
głosowanie 
w sprawie wyboru 
Donalda Tuska na 
Przewodniczącego 
RE. Jedyny głos 
przeciw należał do 
Polski.

27:1

Polityka zagraniczna i obrona narodowaV

Bezpieczeństwo pojawia się na ustach rządowych polityków wyjątkowo 
często. W ocenie rządu największym zagrożeniem wydają się być 
uchodźcy  oraz zachodnia kultura – przynajmniej na potrzeby „wewnętrznej” 
polityki zagranicznej. Tymczasem w relacjach międzynarodowych pozycja 
Polski, zrażającej do siebie kolejnych sojuszników, słabnie. Nie lepiej jest 
z armią, w której minister Macierewicz dokonuje niezrozumiałych posunięć 
kadrowych.

Słabnąca pozycja V4

Wbrew rządowej propagandzie przestawiającej 
zwartą i jednomyślną Grupę Wyszehradzką 
jako przeciwwagę dla Niemiec czy Francji, 
rzeczywistość jest jednak dużo mniej kolorowa. 
Po pierwsze, grupa V4 stanowi ułamek potencjału 
gospodarczego czy ludnościowego Niemiec. Po 
drugie, nie łączy ją nic poza niechęcią do polityki 
migracyjnej UE – jedność V4 posypała się zarówno 
przy głosowaniu ws. reelekcji Tuska, jak i dyrektywy 
o pracownikach delegowanych.

Co więcej, istnieją fundamentalne sprzeczności 
do priorytetów Polski oraz innych państw v4. 
Przykładowo, orbanowskie Węgry nie widzą nic 
złego w zacieśnianiu współpracy z Rosją np. 
na polu energetyki. Rząd Słowacji – jedynego 
państwa Grupy, które przyjęło europejską walutę 
- natomiast otwarcie deklaruje chęć dołączenia do 
rdzenia Unii Europejskiej. Z kolei prawdopodobny 
nowy premier Czech nie stronił jako polityk od 
antypolskiej retoryki. Wszystko to pokazuje, że 
prowadzenie polskiej polityki w oparciu o V4 to 
budowanie zamków na piasku.

Zgodnie 
z nieoficjalnymi 
szacunkami 
Brukseli, o tyle euro 
może wzrosnąć 
średni miesięczny 
koszt zatrudnienia 
polskiego pracownika 
budowlanego 
w Niemczech po 
zmianie unijnych  
zasad delegowania 
pracowników – 
przewaga kosztowa 
polskiego pracownika 
nad niemieckim 
zmaleje wtedy do 
zaledwie 45 euro.

517

Źródło: http://www.
dw.com/pl/polska-
przegrywa-batali%C4%99-
o-pracownik%C3%B3w-
delegowanych/a-41083224
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Kontrowersyjne działania ministra obrony

Działania Antoniego Macierewicza są źródłem nieustających kontrowersji – od 
szkodzenia wizerunkowi Polski w oczach sojuszników NATO (nieuzasadnione 
nocne włamanie do siedziby kontrwywiadu NATO w Warszawie), poprzez 
osłabianie potencjału obronnego i pozycji Polski w Europie (zerwanie przetargu 
na śmigłowce Caracal, przesunięcie brygad pancernych na pozycje narażające je 
na szybkie straty w razie wojny, odejścia kadry dowódczej), trwonienie pieniędzy 
resortu na nieprzydatne Wojska Obrony Terytorialnej, aż po zatrudnianie 
niekompetentnych osób na ważnych stanowiskach (B.Misiewicz, E.Janniger) 
czy opowiadanie zwykłych bzdur (słynna teza o sprzedaży Rosji przez Francję 2 
desantowców mistral za 1 dolara). Macierewicz w cyniczny sposób wykorzystuje 
politycznie upolityczniania katastrofę w Smoleńsku (od niedorzeczności Komisji 
Smoleńskiej po forsowanie apelu smoleńskiego na wszystkich uroczystościach 
z udziałem asysty wojskowej). Obciążają go także kontakty z osobami 
współpracującymi z rosyjskimi służbami, co opisał w swojej książce Tomasz 
Piątek. Szef MON skonfliktował się jednak także z politykami własnego obozu, 
w tym prezydentem Andrzejem Dudą, któremu utrudnia sprawowanie kontroli 
nad armią. 

Informacje:

Polityk, sprawował m.in. funkcje 
ministra spraw wewnętrznych 
i wiceministra obrony narodowej 
oraz szefa SKW.

W PRL działacz opozycji 
antykomunistycznej i współtwórca 
KOR. Twórca lustracyjnej listy, która 
wywołała kryzys polityczny 1992 r., 
później likwidator WSI.

Nieustępliwy tropiciel spisków. 
Pirotechnik z zamiłowania. 
Protektor ambitnych młodzieńców.
Lider nieufności.

Antoni Macierewicz
Minister Obrony Narodowej

Zerwane przetargi, polityka zakupowa MON

Również polityka zakupowa MON budzi dość poważne wątpliwości. Jej 
symbolem stała się nieudana próba pozyskania wojskowych śmigłowców – po 
zerwaniu w skandalicznych okolicznościach umowy z Airbusem do tej pory nie 
udało się zapewnić polskim żołnierzom nowych maszyn (minister Macierewicz 
obiecywał je do końca roku 2016). Fiaskiem zakończyła się próba budowania 
polsko-ukraińskich helikopterów, a na wyposażeniu Sił Zbrojnych pozostaje 
sprzęt pamiętający PRL.

Bez powodzenia zakończyły się też próby pozyskania „tysięcy dronów”, 
systemów obrony przeciwrakietowej czy sprzętu łączności BMS (battlefield 
management system). Skandalem zakończyła się natomiast próba zakupu 
autobusów Autosan – firma spóźniła się ze złożeniem oferty, a sam przetarg 
odbywał się w atmosferze podejrzeń o „ustawienie”. Rządy ministra Macierewicza 
są więc okresem zahamowania modernizacji naszego wojska, co w poważnym 
stopniu osłabia obronność kraju. Niestety, sukces w pozyskaniu pamiątkowej 
monety dla B. Misiewicza nie zwiększy polskiego potencjału obronnego.

Rewolucyjny żar

Zdolność destrukcji

Megalomania

Buta

Rozmach

Szkodliwość: 

Mały ruch graniczny

Celem rozporządzenia z 2016 r. było tymczasowe 
przywrócenie kontroli na granicach Rzeczypospolitej 
Polskiej w związku z odbywającymi się w 2016 r. 
Światowymi Dniami Młodzieży i szczytu NATO. Dotyczyło 
to także małego ruchu granicznego (MRG). Pomimo 
zakończenia obu imprez, do dziśzawieszony pozostaje 
mały ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim 
Federacji Rosyjskiej. Obecnie brak wznowienia MRG może 
być postrzegany wyłącznie jako zaostrzenie stosunków 
polsko-rosyjskich, tym bardziej, że z danych wynika, że 
nie zmniejszyła się, po zawieszeniu MRG, liczba Rosjan 
przekraczających granicę w Obwodzie Kaliningradzkim 
oraz dokonywanych wydatków. Gdy w lipcu 2016 r. 
w Polska zawiesiła działanie umowy z trzydniowym 
wyprzedzeniem najpierw czasowo, a obecnie 
bezterminowo, nastąpiła natychmiastowa reakcja 
Moskwy, która wykonała identyczny ruch. Możliwość 
korzystania z MRG była ułatwieniem dla mieszkańców 
stref przygranicznych. Wcześniej każdorazowo musieli 
ubiegać się o wizę ponosząc przy tym znaczne koszty.

O tyle spadła 
liczba Rosjan 
odwiedzających 
Polskę po 
zawieszeniu MRG. 

22%

5/5

Za:http://www.
dziennikbaltycki.
pl/wiadomosci/
malbork/a/maly-ruch-
graniczny-wciaz-w-
zawieszeniu,11722358/
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Joanna Burnos, 
Specjalistka ds. polityki zagranicznej, wykładowca akademicki, przedsiębiorca

Priorytety polityki zagranicznej zawsze powinny być zgodne z racją stanu danego państwa. Rząd Beaty 
Szydło niestety wykorzystuje dziś politykę zagraniczną do walki politycznej wewnątrz kraju. Wskutek takiego 
działania pozycja Polski na arenie międzynarodowej uległa znacznemu pogorszeniu. Mnogość wpadek 
i obraźliwych stwierdzeń pod adresem naszych partnerów w UE z ust ministra spraw zagranicznych oraz 
liczne, antyunijne wystąpienia pani premier systematycznie osłabiają reputację Polski w świecie. Szukanie 
substytutu współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego po stronie Grupy Wyszehradzkiej to kolejne 
nieporozumienie. Straty, które trzeba odrobić są ogromne. Należałoby pilnie dokonać reformy Systemu 
Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi, zadbać o ściślejszą współpracę w ramach Wspólnej Polityki 
Bezpieczeństwa i Obrony oraz wzmocnić wschodnią flankę NATO. Bez wątpienia Polska powinna 
przystąpić do Strefy Euro, należy zadbać o odpowiednią kampanię edukacyjną w tym zakresie. Przed nami 
także mozolne odrabianie strat w relacjach na poziomie międzynarodowym. Cała nadzieja we wciąż euro-
entuzjastycznym społeczeństwie i politykach, dla których liczą się europejskie wartości.

Lista: najważniejsze działania

Komisja Wenecka - konflikt z UE i Radą Europy odnośnie łamania standardów państwa prawa – 
zamach PiS na Trybunał Konstytucyjny, niezależne sądy

Konflikt z UE odnośnie niedotrzymania ustaleń ws. kwot uchodźców z Syrii

Konflikt w spr. wycinki Puszczy Białowieskiej (zignorowanie nakazu TSUE ws. wstrzymania wycinki, 
konflikt z Greenpeace)

Izolacja w V4 i UE (unia dwóch prędkości, nowe zasad pracy dla pracowników delegowanych)

Anulowanie przetargu na Caracale

Zamówienie 2 szt. Black Hawk (ostatecznie niezrealizowane)

Utworzenie wojsk obrony terytorialnej

Relokacja czołgów Leopard 2A5 z Żagania do Wesołej i T-72 w drugą stronę

Przetarg na dostawę 26 autobusów dla 2. Regionalnej Bazy Logistycznej w Rembertowie 
prawdopodobnie celowo przegrany przez Autosan

Czystki personalne w dowództwie armii

Konflikt kompetencyjny między prez. A. Dudą a MON A. Macierewiczem

A.Macierewicz, B.Szydło i inni ministrowie wykorzystują samoloty wojskowe jako powietrzne taksówki

Nocny zamach ludzi Macierewicza na Centrum Kontrwywiadu NATO (placówka polsko-słowacka)

Niejasne powiązania Macierewicza

Długotrwałe nieobsadzanie stanowisk attache wojskowych w krajach NATO

Uparte zatrudnianie w MON niekompetentnych osób (B.Misiewicz, E.Janniger)

Forsowanie „apelu smoleńskiego“ na wszystkich oficjalnych uroczystościach wojskowych

Likwidacja małego ruchu granicznego

Potencjalne negatywne skutki
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Informacje:

Polityk, posłanka na Sejm od  
trzech kadencji, wcześniej była 
nauczycielką języka polskiego.

Przed wstąpieniem do PiS 
związana z Unią Wolności. 

Wyjątkowo odporna na krytykę. 
Zawiłości historyczne woli 
zostawiać historykom. 

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Deforma edukacji

Podstawową zmianą wprowadzoną przez 
„deformę” jest likwidacja gimnazjów i przywrócenie 
systemu 8-klasowych podstawówek i 4-letnich 
liceów. Zmiany te miały motywację czysto 
ideologiczną, a ich efektem będzie cofnięcie 
polskiej edukacji do czasów PRL (tylko z narodowo-
katolickim posmakiem).

Czas pokazał, że krytykowane pierwotnie 
gimnazja zdały egzamin, zwłaszcza w zakresie 
wyrównywania różnic edukacyjnych i rozwojowych. 
Są na to dowody. Międzynarodowe badania PISA 
pokazywały, że gimnazja nie tylko podniosły średni 
poziom wiedzy uczniów, ale też istotnie poprawiły 
szanse edukacyjne uczniów pochodzących 
z rodzin uboższych i słabiej wykształconych.  

Przez lata samorządy, przy dużym udziale 
środków z Unii Europejskiej stworzyły sieć 
dobrze wyposażonych placówek, z infrastrukturą 
sportową, przystosowanymi do potrzeb młodzieży 
pracowniami. Tego wszystkiego nie znajdą oni 
w naprędce dostosowywanych podstawówkach. 

Tyle tysięcy 
podpisów pod 
wnioskiem 
o referendum 
szkolne rząd PiS 
wyrzucił do kosza.

910

Edukacja, nauka i szkolnictwo wyższeVI

Polska szkoła potrzebowała zmiany  – ale w zupełnie odwrotnym kierunku. 
Deforma edukacji opierała się na  fałszywych założeniach i propagandowych 
kłamstwach. W krótkim okresie przyniosła chaos i niepewność, w długim 
pogorszy jakość edukacji i wychowania w szkołach. 

Rewolucyjny żar

Zdolność destrukcji

Megalomania

Buta

Rozmach

Szkodliwość: 

Psucie programów nauczania

Likwidacja gimnazjów była wygodnym pretekstem do napisania od 
nowa programów nauczania. MEN zapowiadało ambitne programy 
przygotowywane przez najlepszych specjalistów. Wywołani do tablicy 
eksperci odcięli się od Ministerstwa i jego pomysłów, a przygotowane przez 
Ministerstwo podstawy programowe są powszechnie krytykowane.  Zamiast 
kształtowania potrzebnych młodym ludziom umiejętności analizy informacji, 
samodzielnego myślenia i pracy w grupie otrzymają oni program na miarę 
szkoły XIX w. Jeszcze więcej niż wcześniej informacji do zapamiętania, a przy 
okazji ze szkoły wyprowadza się „szkodliwe” ideologie, takie jak tolerancja, 
równość i świeckość. Nowa szkoła ma kształcić przyszłych wyborców PiS, 
a gwarantem tego będzie projektowane uzależnienie awansu zawodowego 
nauczycieli od prezentowanych przez nich postaw moralnych i etycznych.  4,4/5
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Chaos organizacyjny

Zmiany w systemie oświaty to podręcznikowy przykład, jak nie powinno się przeprowadzać reform. 
Ministerstwo zupełnie zignorowało głosy niezadowolenia płynące ze wszystkich stron: uczniów, 
rodziców, nauczycieli, ekspertów i samorządów. Rząd, który tak deklaruje wsłuchiwanie się w głos 
suwerena, zlekceważył ponad 900 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie 
reformy. 

Niczym nie uzasadniony pośpiech we wprowadzaniu zmian sprawił, że wiele szkół weszło w nowy 
rok szkolny nieprzygotowanych: brakuje pomieszczeń na sale lekcyjne, nauczycieli do prowadzenia 
niektórych przedmiotów, do wielu szkół podręczniki dotarły nawet kilka tygodni po rozpoczęciu 
roku szkolnego. Mimo zapewnień minister Zalewskiej, że nauczyciele nie będą zwalniani, kilka 
tysięcy z nich straciło pracę.

Nieprzemyślana reforma spowoduje kolejne problemu we wrześniu 2019, kiedy to o miejsca 
w szkołach średnich będą się ubiegać dwa roczniki: ósmoklasiści, pierwszy rocznik kończący 
szkołę podstawową zgodnie z nową reformą, oraz ostatni rocznik gimnazjum. Ten rocznik będzie 
najbardziej pokrzywdzony przez deformę – potem zmierzy się z dwa razy większą konkurencją przy 
rekrutacji na studia, a następnie – na rynku pracy. 

Zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków i obowiązku przedszkolnego dla 5-latków

Min. Zalewska postawiła sobie za cel zmianę wszystkiego, co było dobre w polskiej edukacji. 
Idąc pod prąd praktyce większości krajów rozwiniętych i wspierających je badań, podniosła 
obowiązkowy wiek rozpoczęcia szkoły z powrotem do 7 lat. 

Ta zmiana pociągnęła za sobą szereg konsekwencji. Pozostawienie 6-latków w przedszkolach 
sprawiło, że edukacja przedszkolna przestała być obowiązkowa dla 5-latków. Obniżanie wieku 
rozpoczęcia formalnej edukacji jest jednym z najlepszych sposobów na wyrównywanie różnic 
edukacyjnych zwłaszcza dla dzieci z terenów wiejskich, rodzin dysfunkcyjnych czy rodzin o niskim 
statusie społeczno-ekonomicznym. Wczesne posłanie dziecka do przedszkola i szkoły poprawia 
jego wyniki w późniejszej edukacji i szanse na całe życie. 

Ponadto, zmiany te nałożyły się na wchodzący w życie od roku szkolnego 2017/2018 obowiązek 
zapewnienia miejsc w przedszkolach dla wszystkich 3-latków. Realizację tego zadania gminom 
utrudniło nie tylko pozostawienie dzieci 6 letnich w przedszkolach, ale też obciążenie ich 
koniecznością tworzenia nowej sieci szkół. W wielu gminach, zwłaszcza w większych miastach, 
brakujących miejsc dla 3-latków szukano na ostatnią chwilę, a rodziców informowano, że miejsce 
dla ich dziecka jest, ale na drugim końcu miasta. 

Według wstępnych 
szacunków tylu 
nauczycieli straciło 
pracę w wyniku 
„deformy”. Kolejne 
18,5 tys. ma 
ograniczony wymiar 
etatu lub pracuje 
w kilku placówkach 
(tzw. nauczyciele 
objazdowi).

6,5 
tys.

W tylu krajach Unii 
Europejskiej dzieci 
zaczynają szkołę 
w wieku 6 lat albo 
wcześniej. 
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Projekt Konstytucji dla Nauki - Ustawa 2.0

Projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, nazywanej przez 
samego twórcę Konstytucją dla Nauki, zakłada m.in. utworzenie rad uczelni, 
decydujących o treści statutu, nadzorujących gospodarkę finansową 
i wskazujących kandydata na rektora. Ponad połowę składu takiej rady 
mają stanowić przedstawiciele „świata zewnętrznego”. Przy niejasnych 
kryteriach wyłaniania członków rady, ale także ograniczeniu roli samorządów 
studenckich i rozszerzeniu kompetencji ministra (ten będzie mógł m.in. 
odmówić założenia danego kierunku nieodpowiadającego lokalnym lub 
regionalnym potrzebom społeczno-gospodarczym), te rozwiązania rodzą 
ryzyko upolitycznienia uczelni. 

Wątpliwości budzą także proponowane rozwiązania w zakresie ewaluacji 
osiągnięć naukowych, a także niektóre wymogi dotyczące habilitacji 
i profesury. Ponadto, projekt w przedstawionym do konsultacji kształcie nie 
uwzględniał sytuacji uczelni niepublicznych.

Informacje:

Polityk, były minister 
sprawiedliwości. 

Przez lata w PO, później założyciel 
Polski Razem, a ostatnio 
Porozumienia. 

Elastyczny konserwatysta. 
Niedoszły minister obrony 
narodowej. Najmniej radosny 
członek obecnego rządu. Głosuje 
ZA, ale się nie cieszy.

Jarosław Gowin
Wicepremier
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nieudolne próby reformowania systemu badań stosowanych

Narodowy Instytut Technologiczny miał być polskim odpowiednikiem 
Fraunhofer Gesellschaft, kluczowym dla powodzenia Strategii 
Odpowiedzialnego Rozwoju. Projektowano więc powstanie struktury 
obejmującej 35 najlepszych instytutów badawczych (spośród 114 
działających obecnie). Instytuty nie zaliczone do NIT miały być “wygaszone”, 
co pozwoliłoby na skoncentrowanie środków budżetowych, laboratoriów 
oraz wykorzystanie licencji na oprogramowanie i  aparaturę badawczą 
czy certyfikatów, które posiadały niektóre z nich. Więc szybko wycofano 
sie z tego pomysłu. W zastępstwie NIT proponuje się stworzenie Sieci 
Badawczej Łukasiewicz. Ustawa o niej jest procedowana, jednak jak na 
razie, jedynym wymiernym skutkiem tych działań jest wymiana kierownictw 
większości instytutów.

Rewolucyjny żar

Zdolność destrukcji

Megalomania

Buta

Rozmach

Szkodliwość: 3,8/5
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Jarosław Krajewski, 
Krajowy koordynator Sieci Eksperckiej Lepsza Polska w obszarze edukacja (ENM), dyrektor szkoły

Prof. Tadeusz Gadacz,
Filozof, prof. zw dr hab., Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie 

Tak dla ewolucji, nie dla rewolucji.

Edukacja niewątpliwie wymaga zmian. Przemyślanego, rozłożonego w czasie spokojnego procesu, pewnej 
ewolucji systemu dążącej do wizji nowoczesnej szkoły – miejsca, w której uczeń będąc centrum uwagi 
otrzyma narzędzia do samodzielnego zdobywania wiedzy, rozwijania talentu i wyrównywania szans. Miejsca, 
w którym w sposób kreatywny i twórczy będzie nabywał praktycznych umiejętności i niezbędnych kompetencji 
społecznych. 

Obecnie niestety tak nie jest. Tempo i sposób wprowadzania zmian - wynikających głównie z zapotrzebowania 
politycznego - odbywa się kosztem przemęczonych uczniów, zaniepokojonych nauczycieli, sfrustrowanych 
rodziców i przytłoczonych ogromem finansowych wyzwań samorządów.

Rewolucja, która wprowadza minister Zalewska tworzy chaos, niepewność jutra i permanentny brak zaufania 
do pierwszego nauczyciela, jakim powinien być Minister Edukacji Narodowej.       

Na razie PIS nie zdążył jeszcze zbyt wiele zepsuć w szkolnictwie wyższym. Niemniej jednak kierunek zmian, 
także nowej ustawy Gowina, jest zagrożeniem dla autonomii uniwersytetów. Ustawa Gowina nie powstaje 
w politycznej próżni. Wprowadzenie w ustawie Rad Uczelni składających się w większości z osób spoza 
uczelni otwiera drzwi do wprowadzenie czegoś w rodzaju komisarycznego zarządzania uczelniami, wpływu 
na ich rozwój, program, a nawet zatrudnianie kadr naukowych.

Warto wsłuchać się np. w głosy audycji Radia Maryja, w których tak jak kwestionuje się uprawnienia 
wielu sędziów, twierdzi się, że należy zrewidować tytuły naukowe tych profesorów, którzy otrzymali je 
od prezydenta Kwaśniewskiego i Komorowskiego. Mówi się o korporacyjnych układach na uczelniach 
i potrzebie przebudowy elit.  

Lista: najważniejsze działania

Deforma edukacji

Podniesienie wieku obowiązku szkolnego

Zniesienie obowiązku przedszkolnego

Projekt Ustawa 2.0 – ryzyko upolitycznienia uczelni

Nieudolne próby reform systemu badawczego

Niedofinansowanie Narodowego Centrum Nauki

Potencjalne negatywne skutki
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Informacje:

Socjolog, członek Narodowej 
Rady Rozwoju powołany przez 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Swoją przygodę z polityką zaczynał 
w Unii Wolności. Współtworzył też 
Zielonych 2004, choć do partii nie 
przystąpił.

Niedoszły premier techniczny. 
Posiada szósty zmysł, pozwalający 
mu antycypować wartość 
artystyczną spektaklu.

Piotr Gliński
Wicepremier
Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

Propaganda TVP

Po tym, jak na podstawie tzw. małej ustawy medialnej nastąpiła wymiana 
kadrowa na wszystkich stanowiskach dyrektorskich w TVP i Polskim Radiu, 
a prezesem TVP został Jacek Kurski, propaganda publicznej telewizji 
wkracza na kolejne poziomy absurdu – nie ustępując już wiele peerelowskim 
programom informacyjnym. 

Wieczorne wydania „Wiadomości” to najważniejsza tuba propagandowa 
rządu. W roli opiniotwórczych komentatorów występują coraz częściej 
publicyści wątpliwej reputacji, a w dyskusjach publicystycznych trudno 
o pluralizm poglądów. Domeną stały się manipulacje i narzucane przez 
„paskowego” interpretacje emitowanych materiałów. Słynne już jest 
przemilczenie krytycznej wobec działań rządu w sprawie TK wypowiedzi 
Baracka Obamy podczas szczytu NATO w Warszawie, które doprowadziło 
do publikacji oficjalnego tłumaczenia przemówienia Obamy przez Ambasadę 
USA. TVP INFO była jedyną stacją, która transmitowała orędzie Premier 
w czasie, gdy inne stacje nadawały orędzie Prezydenta RP podczas 
lipcowych protestów w obronie sądów. Podczas protestu młodych lekarzy 
TVP prowadziła nagonkę na protestujących, pokazując zdjęcia z misji 
humanitarnych jako luksusowe wakacje.  

Taką pożyczkę 
otrzymała Telewizja 
Polska w lipcu br. 
od Skarbu Państwa.

800
mln

Kultura i społeczeństwo obywatelskie VII

Niezależnie myślące społeczeństwo, pluralizm poglądów, tolerancja – to 
wszystko rząd PiS traktuje w kategoriach zagrożenia politycznego. Sięga 
po wszelkie metody, by rozpowszechniać swoją narrację dotyczącą historii, 
wartości i bieżącej polityki.

Rewolucyjny żar

Zdolność destrukcji

Megalomania

Buta

Rozmach

Szkodliwość: 4/5

Programy informacyjne emitowane przez 
Telewizję Publiczną notują rekordowe spadki 
oglądalności. Prezes Kurski nie miał jednak 
problemu z uzyskaniem ogromnej pożyczki 
od Skarbu Państwa na rozwój „oferty 
programowej” stacji.

Upolitycznianie instytucji kultury, cenzura w sztuce

W czasie dwóch lat od momentu objęcia stanowiska, minister Gliński 
zadecydował o zakończeniu współpracy z osobami stojącymi na czele 
instytucji kluczowych dla polskiej kultury. Jest to działanie mające na celu 
upolitycznienie i uzależnienie tych podmiotów od woli przedstawicieli PiS. 
Minister m.in. ingerował w wybór Cezarego Morawskiego na Dyrektora 
Teatru Polskiego we  Wrocławiu, poparł także Marka Mikosa w konkursie 
na Dyrektora Teatru Starego w Krakowie. Po ośmiu latach, bez wyraźnego 
powodu odwołany ze stanowiska został także szef Instytutu Książki Grzegorz 
Gauden, co spotkało się z ogromnym sprzeciwem świata literackiego. Podobna 
sytuacja miała miejsce w przypadku Pawła Potoroczyna, odpowiedzialnego 
za dyplomację kulturalną w Instytucie Adama Mickiewicza. Minister tłumaczył 
swoją decyzję “trudnościami we współpracy” i chęcią przebudowania polskiej 
dyplomacji kulturalnej w kierunku budowania jej, między innymi, w oparciu 
o „dziedzictwo myśli politycznej Lecha Kaczyńskiego”. W ostatnim czasie 
odwołana została ze stanowiska także Magdalena Sroka, szefowa Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej.
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Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – ograniczanie roli NGOsów

Próby ograniczania roli organizacji pozarządowych mają miejsce od początku 
kadencji. Składa się na to szereg działań takich jak: arbitralne odbieranie 
środków organizacjom  pozarządowym wg klucza ideologicznego, ograniczanie 
finansowania organizacji pozarządowych wg klucza ideologicznego, szczególnie 
organizacjom zajmującym się tematyką praw człowieka, tolerancji, praw 
obywatelskich, wspieraniem demokracji oraz tym reprezentującym mniejszości 
narodowe i etniczne; próba przejęcia funduszy norweskich; dyskredytowanie 
w mediach publicznych organizacji pozarządowych; aktywne represje 
niektórych organizacji (np. nalot na organizacje kobiece po Czarnym Proteście), 
powołanie Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego.

Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego została przyjęta w ekspresowym tempie. Centralna agenda 
rządowa decydująca o podziale środków dla organizacji pozarządowych rodzi 
uzasadnione ryzyko, iż będą one rozdzielane nie według klucza merytorycznego, 
ale ideologicznego.

Wg. Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka, działania rządu realizują 
3 z 5 symptomów kurczącego się 
społeczeństwa obywatelskiego: 
podawanie w mediach publicznych 
nieprawdziwych i nierzetelnych 
informacji odnośnie organizacji 
pozarządowych, nieprawidłowości 
w organizowaniu konsultacji 
społecznych, arbitralne odbieranie/
nieprzyznawanie środków 
organizacjom pozarządowym.

3

Ministerstwo Kultury w opinii środowiska artystycznego działało w ostatnim czasie wielokrotnie na rzecz ograniczania wolności 
słowa i wprowadzania cenzury w sztuce. Czołowym przykładem jest tutaj konflikt wokół spektaklu “Klątwa” w reżyserii 
Olivera Frljicia. Kontrowersyjny spektakl spowodował między innymi zaprzestanie finansowania przez MInisterstwo Kultury 
znanych i cenionych na świecie Festiwali “Malta Festival” w Poznaniu i “Dialog” we Wrocławiu. Wcześniej minister Gliński 
wzywał do odwołania spektaklu “Śmierć i dziewczyna” w Teatrze Polskim we Wrocławiu. 

Polaryzacja i wzrost mowy nienawiści 

Wzrost przestępstw motywowanych uprzedzeniami oraz przypadków mowy nienawiści jest na tyle ważnym i niebezpiecznym 
zjawiskiem, iż należy podać go jako przykład najgorszych efektów „dobrej zmiany". 
Wysocy rangą przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości otwarcie komunikują wrogość np. wobec muzułmanów. 
Minister Spraw Zagranicznych Mariusz Błaszczak wycofuje z procedur policyjnych instrukcje rozpoznawania organizacji 
faszystowskich i ksenofobicznych, ogranicza działania mające na celu ochronę przedstawicieli mniejszości.

Dramatycznie rośnie w Polsce liczba ataków motywowanych uprzedzeniami. Na początku szokowały ataki na studentów 
z zagranicznych uczelni o ciemniejszym kolorze skóry (z Portugalii czy Turcji), atak na profesora UW mówiącego w tramwaju 
po niemiecku, czy na pracowników bliskowschodnich restauracji. Dzisiaj dyskryminacja, doświadczenie mowy nienawiści 
i bycie ofiarą przestępstw jest codziennością wielu obcokrajowców mieszkających w Polsce.

Równolegle trwają ataki na siedziby 
organizacji LGBT+. Sama Kampania Przeciw 
Homofobii czterokrotnie była atakowana na tle 
homofobicznym. Grupy faszyzujące pozwalają 
sobie na coraz odważniejsze działania wobec 
bierności, czy nawet sympatii władzy.

Jednocześnie władze nie podejmują działań 
edukacyjnych i antydyskryminacyjnych, które 
mogłyby ograniczyć skalę przestępstw.

Na podstawie: http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-
przeciwko-13/63614,Publiczne-zniewazenie-lub-naruszenie-nietykalnosci-z-
powodow-narodowosciowych-ar.html

Przestępstwa na tle rasowym (stwierdzone naruszenie 
art. 257 kodeksu karnego)
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dr Patryk Wawrzyński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

Polityka historyczna rządu Beaty Szydło skupia się przede wszystkim na definiowaniu Polaków jako ofiar, 
dla których jedynym wyjściem jest honorowa śmierć. Efektem jest ksenofobiczna mieszanka kultu cierpienia 
z poczuciem moralnej wyższości nad innymi – pielęgnuje więc arogancję i szowinizm, a nie otwartość 
i patriotyzm. Wystarczy uczynić pamięć Polaków bardziej różnorodną i demokratyczną – nasi bohaterowie 
nie muszą być bez skazy, najważniejsze, żeby inspirowali dobro, uczciwość i obywatelskość.

Lista: najważniejsze działania

TVP propagandową tubą rządu

Cenzura w sztuce

Upolitycznianie instytucji kultury

Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności

Upartyjnienie polityki historycznej

Rosnąca polaryzacja i liczba przestępstw na tle rasowym

Inwigilacja organizacji obywatelskich i opozycji

Potencjalne negatywne skutki

Krzysztof Rek, 
Koordynator Krajowy Obszaru Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sieci Eksperckiej Lepsza Polska

Rządzący prowadzą regularną wojnę ze społeczeństwem obywatelskim i organizacjami pozarządowymi 
na płaszczyźnie finansowania, dyskredytowania ich w przestrzeni publicznej, a nawet represjonowania 
działaczy. W Polsce narasta również fala przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Mowa nienawiści jest 
udziałem czołowych polityków PiS. Muzułmanie czy osoby o ciemnej karnacji są na celowniku władzy, ale 
zagrożeni są wszyscy. Dziś jak nigdy wcześniej musimy wspólnie brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
mniejszości, gdyż spirala agresji narasta i w przyszłości ofiarą może być każdy z nas.

Upartyjnienie polityki historycznej

Od początku działalności PiS uznawało regulowanie pamięci zbiorowej Polaków za jeden ze 
swoich priorytetów. W 2015 r. w swoim programie podkreślało chęć wzmocnienia roli muzeów 
historycznych w edukacji i centralizację funkcji polityki historycznej w IPN. Celem rządu prawicy 
stało się stworzenie „systemowej polityki historycznej”, wspieranej przez „trwałe instytucje”. 
Pierwszym frontem było połączenie Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte 
i Wojny 1939, ogłoszone w kwietniu 2016 r. i zrealizowane rok później, gdy dyrektorem instytucji 
został prawicowy historyk dr K. Nawrocki. Jeszcze w lipcu 2016 r. rząd przejął kontrolę nad 
IPN, którego prezesem został katolicki konserwatysta dr J. Szarek. Kilka miesięcy później Sejm 
zdecydował o 8-proc. wzroście budżetu IPN - do niemal 290 mln zł. Zmiany uzupełniają ustawa 
dekomunizacyjna z 2016 r. oraz nowa podstawa programowa dla szkół. Efektem działań jest 
polityka historyczna Polski podległa wizji przeszłości promowanej przez PiS.

tyle nazw ulic 
podlegało 
dekomunizacji w myśl 
ustawy z 1 kwietnia 
2016 r.
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Informacje:

Polityk, posłanka i samorządowiec. 
Była sekretarz stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej.

Członkini Prawa i Sprawiedliwości.

Dość biegła w zaklinaniu 
rzeczywistości. Była koszykarka.

Elżbieta Rafalska
Minister Pracy, Rodziny i Polityki 
Społecznej

Obniżenie wieku emerytalnego

W związku bardzo niekorzystnymi trendami 
demograficznymi od 2013 roku w Polsce 
stopniowo podwyższano wiek emerytalny do 
poziomu 67 lat. W ten sposób niwelowano 
5-letnią różnicę między wiekiem emerytalnym 
kobiet i mężczyzn oraz podnoszono  go o 2 lata 
dla obu płci. Stan docelowy planowano osiągnąć 
dla kobiet w roku 2040, dla mężczyzn w 2020. 
Prezydent, z poparciem Rządu, cofa proces 
podnoszenia wieku emerytalnego i ustala go 
ponownie na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn. W Europie niższy wiek emerytalny niż 
w Polsce obowiązuje jedynie na Białorusi, Ukrainie 
i Mołdawii, ale tamtejsze władze zamierzają go 
podnieść (poza Mołdawią). Polska idzie pod prąd 
zmian, jakie w całej Europie zachodzą w systemach 
emerytalnych na skutek procesu starzenia się 
społeczeństw. 

O tyle powiększy 
się ogromny deficyt 
FUS do 2021 r. 
wskutek obniżenia 
wieku emerytalnego.

54
mld

Rodzina, praca i polityka społecznaVIII

Polska rodzina jest dla obecnego rządu priorytetem – przynajmniej w warstwie 
politycznej narracji. W praktyce ministerstwo podejmuje niespójne, acz 
ogromnie kosztowne kroki. 500 plus bez odpowiedniego instytucjonalnego 
systemu wsparcia rodziny nie stanowi jeszcze polityki prorodzinnej. 
O wiele gorzej jest jednak w innych obszarach działania resortu – minister 
Rafalska zdaje się ignorować rosnącą lukę na rynku pracy. Poparcie dla 
prezydenckiego projektu obniżenia wieku emerytalnego tylko przybliża nas 
do społeczno-ekonomicznego krachu.

Rewolucyjny żar

Zdolność destrukcji

Megalomania

Buta

Rozmach

Szkodliwość: 

Obniżenie wieku emerytalnego spowoduje dramatyczne obniżenie wysokości 
przyszłych emerytur (zwłaszcza kobiet). Wpłynie także na spadek aktywności 
zawodowej osób w wieku 55-65 lat, co przełoży się na  tempo wzrostu 
PKB. Niższe emerytury (zwłaszcza kobiet) to także konieczność ponoszenia 
większych wydatków przez budżet na dotacje do poziomu emerytury 
minimalnej. Emerytura kobiety przy przejściu na nią w wieku 60 lat będzie 
o 25% niższa w porównaniu do przejścia w wieku 67 lat.

W uzasadnieniu prezydenckiej ustawy czytamy, że do 2019 roku łączny 
koszty obniżenia wieku emerytalnego wyniosą ok. 40 mld zł. Nie ma tam 
informacji, że do roku 2030 wyniosą 250 mld zł, a do 2050 – 1073 mld 
zł. O tak astronomiczne kwoty wzrosną dopłaty budżetowe do łatania tzw. 
dziury w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

4,2/5
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Ustawa dezubekizacyjna

Ustawa całkowicie likwiduje prawo do uprzywilejowanych świadczeń emerytalno-rentowych funkcjonariuszy z tytułu służby 
w organach bezpieczeństwa publicznego PRL, wprowadzając przy tym ograniczenie całości świadczeń tych osób do 
wysokości średniej krajowej emerytury lub renty (średnia emerytura obecnie wynosi 2100 zł brutto). Jest to druga regulacja 
w ostatnich latach tej kwestii, po obniżeniu wskaźnika wymiaru emerytury z 2,6% do 0,7% (2009 r.)
W przeciwieństwie do poprzedniej zmiany, obecnie dotknie to także członków rodzin (wdowcy i dzieci).O ile obniżenie 
wskaźnika wymiaru świadczenia z uprzywilejowanych 2,6 % do wartości zdecydowanie niższych można uznać za działanie 
dopuszczalne, to jednak wprowadzenie wskaźnika na poziomie 0,0 % budzi poważne wątpliwości co do zgodności tego 
rozwiązania z Konstytucją. Ponadto, ustawa nie różnicuje sytuacji osób nią objętych, w tym jednakowo reguluje prawa osób 
pozytywnie zweryfikowanych oraz tych, które nie przeszły weryfikacji lub do niej nie przystąpiły. Takie działanie jest bardzo 
krzywdzące dla wielu osób objętych ustawą, które wykonywały swoją pracę nikomu nie szkodząc (a ustawa obejmuje także 
osoby pracujące na stanowiskach administracyjnych czy technicznych). To w bardzo istotny sposób podważa zaufanie 
obywateli do państwa.

Negatywna strona programu Rodzina 500 plus

1 kwietnia 2016 r. wystartował rządowy program Rodzina 500+, w ramach którego rodziny 
otrzymują co miesiąc 500 zł na drugie i kolejne dzieci (wypłata na pierwsze dziecko jest 
uzależniona od spełniania progu dochodowego). W sierpniu 2017 roku programem  objętych 
było niemal 4 mln dzieci.Jest to prawie 57,3 %. wszystkich dzieci do  lat 18-tu. Według 
zapowiedzi rządu ma on doprowadzić do poprawy dzietności.

Obecnie można jedynie stwierdzić, że program ten ograniczył ubóstwo skrajne wśród dzieci, 
co jest efektem bardzo pozytywnym - brakuje natomiast dowodów na wzrost dzietności. 
Według demografów i polityków społecznych w długiej perspektywie poprawa dzietności 
jest mało prawdopodobna. Program jest natomiast bardzo kosztowny dla budżetu: do 
rodzin trafiło już 33,2 mld zł. Tak wysokie koszty mogą stanowić zagrożenie dla finansów 
publicznych w sytuacji złej koniunktury. Ograniczanie ubóstwa można osiągnąć innymi 
metodami o wiele mniej kosztownymi.

Pojawiają się za to pierwsze negatywne efekty programu. Jest to spadek aktywności 
zawodowej wśród kobiet. Badania wykazują, że z powodu dostępności Programu 500 plus 
z pracy  dodatkowo zrezygnowało lub zaprzestało jej poszukiwania ok. 50 tys. kobiet. Gdyby 
ten trend się utrzymywał, a dezaktywizacja kobiet była długotrwała, wpłynie to negatywnie 
na wysokość przyszłych emerytur kobiet. Będzie to efekt dodatkowy (obok obniżonego 
wieku emerytalnego).

Według badań, 
tyle tysięcy kobiet 
wycofało się z rynku 
pracy wskutek 
wprowadzenia 
programu 500 
plus. To ok. 40% 
łącznego odpływu 
kobiet z rynku pracy.

50

Za:, http://www.rp.pl/
Praca-emerytury-
renty/311029901-
RZECZoPRAWIE---
Iga-Magda-Ile-kobiet-
500plus-wyssalo-z-
rynku-pracy.html
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Likwidacja standardów opieki okołoporodowej

Zmiany wprowadzone przez Sejm w ustawie o działalności leczniczej z dnia 10 czerwca 2016 roku likwidują wypracowane 
w ciągu ostatnich lat przez zespół ekspercki standardy medyczne dotyczące porodu fizjologicznego, a także standardy 
dotyczące łagodzenia bólu w trakcie porodu, postępowania w ciąży powikłanej, określonych patologiach i niepowodzeniach 
położniczych. Chodzenie, swoboda przyjmowania wygodnych pozycji, możliwość korzystania z wanny lub prysznica, 
intymna sala do porodu, wybór sposobu parcia, możliwość picia w trakcie porodu, nieprzerwany kontakt matki z dzieckiem 
po porodzie, wsparcie w laktacji będą zależały od decyzji konkretnego lekarza w konkretnym szpitalu. Likwidacja Standardu 
pozbawia kobiety możliwości wniesienia skargi, ponieważ nie będą miały do czego się odwołać. Jakość opieki, jaką otrzyma 
rodząca, będzie zależna od decyzji ordynatora lub lekarza, zwyczajów i rutyn panujących w danej placówce.

Likwidacja finansowania In vitro

Program zapłodnienia pozaustrojowego, czyli tzw. program in vitro, został zakończony. A to oznacza, że odtąd na 
wspomniany zabieg mogą teraz liczyć jedynie najbogatsi, których stać na samodzielne sfinansowanie całej procedury 
w prywatnych klinikach. 

Zamiast rządowego finansowania metody in vitro, Ministerstwo Zdrowia zaproponowało Narodowy Program Prokreacyjny. 
Jego podstawą jest promocja zdrowego stylu życia i diagnostyka, co wielu parom starającym się o dziecko nie będzie 
w stanie w niczym pomóc – tzw. naprotechnologia nie jest metodą leczenia – polega na obserwacji cyklu i przeprowadzeniu 
badań hormonalnych.
Ostatnim prorodzinnym przedsięwzięciem resortu zdrowia jest kampania promocyjna z króliczą rodziną w roli głównej. Jej 
koszty to około 2,7 mln złotych. 

Ewa Lewicka-Banaszak, 
Współtwórczyni reformy emerytalnej z roku 1999, obecnie ekspert Sieci Eksperckiej 
Lepsza Polska partii .Nowoczesna.

Obniżenie wieku emerytalnego to najbardziej szkodliwa dla obywateli i gospodarki decyzja polityczna PIS. 
Aby to dostrzec, trzeba oderwać się od myślenia o tym, co „tu i teraz” i spojrzeć w przyszłość. Nasze dzieci 
będą mieć dużo niższe emerytury niż  gdyby tej decyzji nie było (zwłaszcza kobiety, bo aż o 25%). Dodatkowo, 
w czasie gdy będą jeszcze pracować, to one będą musiały ponosić ciężar utrzymania ze swych składek 
i podatków większej liczby emerytów, co nie  wynika  wyłącznie z demografii, ale też z tego, że niższy wiek 
emerytalny to dłuższy okres pobierania emerytury. Coraz mniej liczne roczniki pracujących będą musiały 
utrzymać coraz liczniejszą rzeszę emerytów. A kiedy już młodzi się zbuntują, to bezpieczeństwo emerytów 
legnie w gruzach. Aby tej ponurej wizji zapobiec trzeba jak najszybciej powrócić do stopniowego podnoszenia 
wieku emerytalnego, traktując to zadanie jako rację stanu. To nie tylko zadanie dla polityków, lecz także 
lekcja do odrobienia przez samych obywateli. Muszą zrozumieć, że ich jednostkowa decyzja o wczesnym 
skorzystaniu z prawa do emerytury ma tak dalekosiężne skutki dla pokolenia ich dzieci. 

Lista: najważniejsze działania

Obniżenie wieku emerytalnego

Ustawa dezubekizacyjna

Wysokie koszty 500 plus dla budżetu i rynku pracy

Likwidacja standardów opieki okołoporodowej

Koniec finansowania programu In vitro

Potencjalne negatywne skutki
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Informacje:

Lekarz, były przewodniczący 
Naczelnej Izby Lekarskiej.

W politykę wprowadzał go 
Jarosław Gowin. Od 2016 r. jest 
członkiem Prawa i Sprawiedliwości.

Przywiązany do dużego modelu 
rodziny. W obronie swoiście 
pojmowanej publicznej moralności 
– nieustępliwy.

Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia

Protest rezydentów

Od 2 października 2017 roku około 20 lekarzy 
rezydentów prowadziło głodówkę w holu głównym 
Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Żwirki 
i Wigury w Warszawie. Rezydenci podkreślali, że 
ich głównym postulatem jest wzrost finansowania 
ochrony zdrowia do poziomu 6,8 % PKB w ciągu 
trzech lat, z drogą dojścia do 9 % przez najbliższe 
dziesięć lat ora poprawę funkcjonowania systemu. 
Postulaty obejmują także podwyżkę pensji do 
poziomu 1,05 średniej krajowej (obecnie ok. 4,4 
tys. zł brutto), gdyż od ostatnich podwyżek w 2009 
r. wynagrodzenia nie były zwiększane – dziś młodzi 
lekarze zarabiają tylko ok. 3 tys. zł brutto. To 
zmusza ich do pracy na kilku etatach jednocześnie 
i tworzy bodźce do wyjazdów z kraju.

Taką część PKB 
Polska wydaje na 
system ochrony 
zdrowia. Średnia UE 
to 7,2%. 

4,2%

Zdrowie i sprawy kobietIX

System ochrony zdrowia w Polsce jest dysfunkcjonalny, a kolejne reformy 
to tylko fasada zmian. Palących problemów, takich jak brak personelu 
medycznego i absurdalne kolejki, rządzący próbują nie widzieć. Rząd PiS nie 
ma także zbyt wysokiej opinii o obywatelkach, a działania resortu zdrowia są 
pod tym względem bezprecedensowe. A może po prostu minister zdrowia 
uznaje, że łatwiej się troszczyć o życie nienarodzone, niż rozwiązywać 
problemy żyjących ludzi?

Rewolucyjny żar

Zdolność destrukcji

Megalomania

Buta

Rozmach

Szkodliwość: 

Wprawdzie protest głodowy został zakończony 31 października po obietnicy 
podwyżek, ale młodzi medycy nie zakończyli walki o sztandarowe postulaty 
– przede wszystkim zagwarantowanie społeczeństwu reformy ochrony 
zdrowia. Będą wypowiadać klauzulę opt-out, która pozwala pracować dłużej 
niż przewidują obowiązujące normy.

Za: Eurostat 2015

3,8/5

Liczba praktykujących na 1000 mieszkańców

Na podstawie danych OECD za 2014 r.
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Apteka dla aptekarza

W czerwcu 2017 r. weszła w życie nowelizacja prawa 
farmaceutycznego wprowadzająca zasadę „apteka dla 
aptekarza“ oraz tzw. demografię i geografię aptek.
Zmiany oznaczają zakaz otwierania nowych aptek, 
w przypadku, gdy wnioskujący (przyszły właściciel) 
nie posiada wykształcenia farmaceutycznego oraz 
współczynnik liczby ludności w gminie przypadający na 
1 aptekę wynosi mniej niż 3000 i odległość do najbliższej 
apteki w prostej linii wynosi mniej niż 500 m. W praktyce 
oznacza to zakaz otwierania nowych aptek, co stanowi 
istotne ograniczenie zasady swobody gospodarczej oraz 
wolnej konkurencji. Ponadto, ustawa wprowadza limit 
czterech aptek na jednego właściciela, uniemożliwiając 
tworzenie nowych sieci aptecznych lub nabywanie aptek 
przez sieci istniejące. Ustawa stworzyła jeden z najbardziej 
restrykcyjnych systemów regulacyjnych w Europie, mimo 
że w innych państwach trend jest odwrotny, tj. regulacje są 
liberalizowane. Ograniczenie dostępności aptek i wzrost cen 
leków odbije się jednak przede wszystkim na pacjentach.

Na podstawie danych Pex Pharma Sequence dla Naczelnej Izby Lekarskiej 

Pigułka „dzień po” na receptę

Bez konsultacji społecznych i mimo sprzeciwu środowisk kobiecych pigułki ellaOne są od lipca 
2017 r. dostępne w Polsce (w jednym z czterech krajów w Europie - obok Węgier, Rosji i Albanii) 
wyłącznie na receptę. Jest to tzw. antykoncepcja awaryjna. Jeśli lek ma zadziałać, trzeba 
jednak go zażyć najpóźniej do 120 godzin po stosunku – konieczność wizyty u ginekologa 
może opóźnić ten proces. 

Leki uzyskały one pozytywną ocenę Europejskiej Agencji Leków, mogą być stosowane 
samodzielnie przez pacjentki. Pomimo, że są bezpieczne i skuteczne, wciąż budzą duże 
emocje, a główną przesłanką wprowadzenia zakazu – mimo wyrażanej przez ministra Radziwiłła 
troski o zdrowie nastolatek - wydają się być powody ideologiczne.

Tyle dni średnio 
czeka się na wizytę 
u ginekologa 
w ramach NFZ. 

18

Za: Eurostat 2015

Klauzula sumienia w aptekach

Według ministra zdrowia aptekarze mogą stosować klauzulę sumienia, bo wynika to wprost z konstytucji. Swoje stanowisko 
Konstanty Radziwiłł przedstawił w liście do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara. Rzecznik interweniował u ministra, 
bo ostatnio aptekarze, powołując się na swój światopogląd, kilkakrotnie odmówili sprzedaży tabletek antykoncepcyjnych.  
Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski złożyło w trybie petycji projekt ustawy o klauzuli sumienia dla aptekarzy. 
Według Stowarzyszenia aptekarz może nie sprzedać leku, gdy uzna, że to niezgodne z jego sumieniem. W grę wchodzi 
także sumienie "właścicieli i wspólników prowadzących aptekę". Stowarzyszenie lansuje koncepcję "aptek pro-life", bez 
środków antykoncepcyjnych. Liczba takich aptek nie jest na dzień dzisiejszy znana, ale według ekspertów przyglądających 
się zjawisku rośnie.

Kobiety sprowadzone do roli inkubatorów

Polskie prawo antyaborcyjne jest jednym z najbardziej restrykcyjnych w Europie, a wciąż nie jest przestrzegane. Minister 
Radziwiłł i inni przedstawiciele władzy, łącznie z Prezydentem dają na to otwarte przyzwolenie. Szpitali nie wiążą żadne 
regulacje co do postępowania z pacjentką potrzebującą zabiegu przerwania ciąży – wiele z nich nie wypracowało własnych 
procedur, lub stworzyło takie, których celem jest utrudnienie dostępu do aborcji. Skazuje to kobiety na poszukiwanie 
nielegalnego zabiegu – drogiego lub mniej bezpiecznego, albo donoszenia ciąży i urodzenia ciężko zdeformowanych dzieci, 
niezdolnych do przeżycia kilku godzin. 

Na inny, oryginalny pomysł wpadł Rzecznik Praw Dziecka, który zaproponował aby kobiety w ciąży, spożywające alkohol, 
kierować na przymusowy odwyk. Ochroną praw płodów miałby zajmować się „adwokat dziecka nienarodzonego”. Choć 
ograniczanie częstotliwości występowania wad rozwojowych, związanych ze spożywaniem alkoholu lub innych substancji 
przez matki to szczytny cel, to propozycja Rzecznika pachnie polowaniem na czarownice. 

Średnia cena produktów w aptekach
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Dr n. med. Sławomir Gonciarz, 
Koordynator Krajowy ds. Ochrony Zdrowia Sieci Eksperckiej Lepsza Polska

Przedstawione powyżej zagadnienia są jedynie niewielką częścią problemów, jakie trawią polską ochronę 
zdrowia. Obecne kolejki, brak specjalistów i niska jakość świadczonych usług medycznych to efekt błędów 
politycznych popełnionych przez wszystkie ekipy rządzące Polską od 1989 roku. Aktualny system ochrony 
zdrowia funkcjonuje w warunkach absurdu ekonomicznego, jest reliktem gospodarki centralnie sterowanej 
izolowanym przez państwo od rynkowej rzeczywistości gospodarczej. Jako taki nie ma szans na efektywne 
funkcjonowanie. 
System ochrony zdrowia powinien być zdecentralizowany, oparty na powszechnym ubezpieczeniu 
zdrowotnym, i obejmować wszystkie etapy leczenia (profilaktyka, leczenie, rehabilitacja i rekonwalescencja). 
Powinien rozliczać placówki medyczne z efektów leczenia, a nie w oparciu o ryczałt. Bez całkowitej zmiany 
systemu ochrony zdrowia nie ma możliwości jego poprawy, nawet przy założeniu zwielokrotnienia nakładów 
na jego utrzymanie  – to tylko zwiększy straty w systemie. Aby zrealizować reformę, potrzebna jest silna 
polityczna wola ugrupowania, które będzie rządzić Polską.

Lista: najważniejsze działania

Brak reakcji na protest rezydentów

Wprowadzenie ustawy o sieci szpitali

Apteka dla aptekarza

Pigułka „dzień po” na receptę

Poparcie przez ministra zdrowia, Konstantego Radziwiłła, tzw. „klauzuli sumienia farmaceutów“, 
wyrażone w liście do rzecznika praw obywatelskich z dnia 5 października 2017

Brak dostępu do legalnej aborcji

„Adwokat dziecka nienarodzonego”

Potencjalne negatywne skutki

Magdalena Rutkowska, 
Koordynatorka Krajowa Grupy ds. Rozwoju Potencjału Kobiet Sieci Eksperckiej Lepsza Polska

PIS w ciągu 2 lat swoich rządów zwrócił się z całą swoją mocą przeciwko kobietom. Zabranie dostępności 
antykoncepcji awaryjnej, próby wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej, obniżenie standardów 
opieki okołoporodowej, próby zaostrzenia prawa aborcyjnego czy cofnięcie dofinansowania dla instytucji 
pomagającym kobietom to tylko parę przykładów jak rząd PIS oddala nas od cywilizowanego świata, nie 
słucha kobiet, gardzi nimi i zagraża ich podstawowym prawom. Kobiety w Polsce przez najbliższe dwa lata 
muszą być nieustannie uzbrojone w parasolki i gotowe w każdej chwili do ich użycia, gdyż do tej pory jako 
jedynym udało się im zatrzymać PIS choć na chwilę w jego szaleństwie.
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Informacje:

Leśnik, wykładowca, polityk. 
Były minister środowiska.

Zwolennik leczenia przez eliminację 
oraz geotermię toruńską. 
I inne toruńskie cuda.

Jan Szyszko
Minister Środowiska

Rzeź Puszczy Białowieskiej

Konflikt między Ministrem Środowiska, Lasami 
Państwowymi i częścią miejscowej ludności, 
a organizacjami ekologicznymi, wspieranymi 
przez szerokie gremium kompetentnych uczonych 
- przyrodników. Lasy Państwowe są zdania, 
że aby utrzymać różnorodność przyrodniczą, 
niezbędne są działania pielęgnacyjne, w tym 
walka z kornikiem, który zaatakował puszczańskie 
świerki. Zdaniem rządu ochrona czynna, czyli 
masowa wycinka, ma służyć zachowaniu cennych 
siedlisk oraz gatunków grzybów, roślin i zwierząt. 
Z kolei ekolodzy twierdzą, że intensywne cięcia 
sanitarne  przynoszą szkody naturze i dlatego dążą 
do objęcia całej Puszczy ochroną bierną. Konflikt 
ten głęboko dzieli opinię publiczną.

Niezależnie od ochrony przyrody w Białowieskim 
PN, który zajmuje tylko 1/6 powierzchni Puszczy, 
cała ona stanowi obszar sieci Natura 2000, a jej 
obydwie części: polska i białoruska znajdują się 
na liście  Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
W związku z tym konflikt wokół Puszczy został 
przeniesiony również i na forum międzynarodowe.

Tyle osób odwiedza 
corocznie Puszczę 
Białowieską.

150
tys.

Środowisko i rolnictwoX

W rządzie PiS priorytetowym zadaniem z zakresu ochrony środowiska 
naturalnego wydaje się być wycinka drzew i odstrzał zwierzyny. Nadzieja 
w tym, że istnienie smogu zostało uznane przynajmniej przez część gabinetu. 
Na zmiany w rolnictwie, po paraliżu wywołanym ustawą o obrocie ziemią, 
chyba nie ma na razie co liczyć.

Rewolucyjny żar

Zdolność destrukcji

Megalomania

Buta

Rozmach

Szkodliwość: 

Lex Szyszko – ustawa o wycince drzew

Ustawa zmieniająca ustawę o ochronie przyrody i ustawę o lasach została 
uchwalona pamiętnego 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu 
praktycznie bez udziału posłów opozycji. Zezwalając na usuwanie bez 
administracyjnych ograniczeń drzew rosnących na gruntach prywatnych 
słynne „lex Szyszko“ przez pół roku przyczyniło się do  wielkich spustoszeń, 
przede wszystkim w miastach i na ich obrzeżach. 

Liczne przykłady nadużywania swobody danej przez „lex Szyszko“ wzburzyły 
opinie publiczną, po raz kolejny dzieląc beneficjentów zmian i obrońców 
zielonej infrastruktury miast i w ogóle drzew. Mimo bowiem, że w myśl ustawy 
drzew nie wolno było ciąć pod działalność gospodarczą, często dochodziło 
do nadużyć w tym zakresie - właściciele gruntów  faktycznie „czyścili“ działki 
przed ich odprzedaniem deweloperom. Tego procederu wciąż de facto nie 
ukrócono, wyznaczając bardzo niskie i stawki i kary za wycinkę.  Nowelizacja 
„lex Szyszko” jest raczej listkiem figowym zakrywającym złe intencje „dobrej 
zmiany”.

4,6/5
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Informacje:

Polityk, samorządowiec, były 
minister rolnictwa.

Z wykształcenia geodeta, ale 
z folwarcznym talentem. 
Jest zdania, że nigdy nie za późno 
na naukę.

Krzysztof Jurgiel
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ustawa o obrocie ziemią

30 kwietnia 2016 r. weszły w życie daleko idące zmiany przepisów 
o kształtowaniu ustroju rolnego. Zmiany te w sposób zasadniczy przeobraziły 
zasady gospodarowania nieruchomościami prywatnymi w Polsce. 
Deklarowanym celem ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Rolnictwa 
była ochrona ziemi rolnej przed spekulacyjnym wykupem tak przez 
cudzoziemców jak i obywateli polskich. 

Wprowadzona w ustawie zasada wstrzymania sprzedaży państwowej ziemi 
rolnej na okres 5 lat oraz ograniczenie w sprzedaży i zakupie działek powyżej 
3000 m2 – w praktyce ziemię będą mogli nabywać tylko rolnicy indywidualni 
- naruszają konstytucyjne gwarancje odnoszące się do wolności majątkowej 
i gospodarczej. Ogranicza ona prawa obywatela do dysponowania swoją 
własnością.

Rewolucyjny żar

Zdolność destrukcji

Megalomania

Buta

Rozmach

Szkodliwość: 

Ustawa – prawo wodne

Zgodnie ze swoimi założeniami i intencjami licznych dyrektyw UE 
ustawa powinna regulować gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, 
korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi, a także regulować 
sprawy własności. Jednak w praktyce jest to akt urągający kulturze 
legislacji i szkodliwy dla środowiska. Ustawa liczy 572 artykuły i reguluje 
drobne szczegóły, w praktyce będzie dysfunkcjonalna. Jest chaotyczna 
i niechlujna, brak w niej logiki i porządku. Brak części wprowadzającej, 
która przedstawiała by zasady ogólne: cele, priorytety, zasady gospodarki 
wodnej, zasady zarządzania wodami, ogólne zasady ochrony wód. Elementy 
te są chaotycznie wtrącane do poszczególnych działów. Liczne artykuły 
ustawy będą skutkowały pogorszeniem stanu wód i środowiska zamiast 
jego poprawy. W licznych miejscach widoczny jest wpływ działania jednego, 
wybranego lobby, które uzyskuje w ustawie pozycję uprzywilejowaną wobec 
innych użytkowników wód.  

Ustawa ta uniemożliwia Agencji Nieruchomości Rolnej, obecnie Krajowemu 
Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, realizację jej ustawowego obowiązku 
poprawiania struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych. Ustawa ta 
zabetonowała rozwój gospodarstw rodzinnych. W wyniku wprowadzenia 
tej Ustawy zaczyna brakować ziemi pod inwestycje, znacznie zmniejszył się 
też obrót ziemią i nieruchomościami rolnymi. To powoduje spadek wartości 
ziemi, co z kolei rzutuje m.in. na stan zabezpieczeń kredytów zaciągniętych 
przez rolników.

2,8/5
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Informacje:

Sportowiec, lekkoatleta.

Najmłodszy minister w rządzie 
PiS. Wspomniał raz, że zamierza 
walczyć z dopingiem w polskim 
sporcie.

Witold Bańka
Minister Sportu i Turystyki

Rewolucyjny żar

Zdolność destrukcji

Megalomania

Buta

Rozmach

Szkodliwość: 

Wzrost dopłat do ubezpieczeń upraw 
rolnych

Nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich znacznie 
zwiększono wysokość dopłat skarbu państwa do 
tych upraw. W 2017 roku wyniosła ona  725 mln 
i była prawie 4 krotnie większa niż w poprzednich 
latach. Zgodnie z Ustawą nastąpi dalszy wzrost 
dofinansowania do kwoty 1,42 mld zł w 2020 roku. 
Głównymi beneficjentami tej dotacji są: PZU SA, 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 
i Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych.

Pomimo znacznie zwiększonych kwot dopłat, które 
otrzymały towarzystwa ubezpieczeniowe, wzrosła 
jednak znacznie wysokość polis i zmniejszyły 
się kwoty odszkodowania np. po zimowych 
przymrozkach. Działanie to wskazuje, że środki 
skarbu państwa wydatkowane są w wadliwy 
sposób. Służą dotowaniu firm ubezpieczeniowych, 
a nie są pomocą dla wszystkich rolników.

Centralizacja i upolitycznienie w turystyce i sporcie

Ministerstwo Sportu i Turystyki jest kolejną instytucją rządową, w której stosuje 
się charakterystyczną dla tego obozu władzy politykę kadrową. Zasadniczy 
wpływ na wszystkie decyzje zarówno personalne, jak i merytoryczne ma 
gabinet polityczny złożony z osób bez jakiegokolwiek doświadczenia w obu 
dziedzinach, jakimi zajmuje się resort. Pierwszym przykładem może być 
nadzorowana przez ministra Polska Organizacja Turystyki – agencja promująca 
Polskę za granicą. W POT mamy do czynienia z ciągłą karuzelą nazwisk na 
stanowiskach kierowniczych, w ostatnim czasie powołany został już czwarty 
szef tej agencji. Jego poprzednik Marek Olszewski został w sierpniu tego roku 
zdymisjonowany w trybie natychmiastowym, po tym jak wykreślił muzeum 
Auschwitz z programów promujących Polskę. W ostatnich dwóch latach 
wymieniona została także kadra zarządzająca niezwykle ważną dla polskiego 
sportu instytucją jaka jest Centralny Ośrodek Sportu oraz w podległym mu 
Ośrodku Przygotowań Olimpijskich. Te przykłady odzwierciedlają zasadę 
funkcjonowania całego ministerstwa. 

Tyle razy większa 
była dotacja do 
ubezpieczeń rolnych 
w roku 2017 
w porównaniu do 
poprzedniego.

4

1,2/5
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Prof. Piotr Kleczkowski, 
Krajowy Koordynator Sieci Eksperckiej Lepsza Polska w obszarze ochrona środowiska,  
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Rząd PiS w ciągu zaledwie dwóch lat zdążył poczynić w środowisku prawdziwe spustoszenie. Zaczął od 
skoku na kasę – zawłaszczył Narodowy Fundusz O.Ś. i ograniczył finansowanie walki ze smogiem, potem 
przejął kontrolę nad funduszami wojewódzkimi. Wypowiedział wojnę drzewostanowi, najpierw w Puszczy 
Białowieskiej – ostatnim  naturalnym lesie nizinnym, którego zazdrości nam cała Europa, a potem już w całym 
kraju, zezwalając na likwidację każdego niechcianego drzewa. Następnie ogłosił uspławnianie rzek, operację 
bezsensowną ekonomicznie, niszczącą wodne ekosystemy i szkodliwą społecznie. Wreszcie uchwalił 
wyjątkowo niechlujne, chaotyczne i nieefektywne prawo wodne, faworyzujące wybrane grupy. Przez 22 
miesiące za to nie kiwnął palcem w sprawie smogu, by wreszcie wydać słuszne wprawdzie, ale nie dość 
zdecydowane rozporządzenie o kotłach.    

Lista: najważniejsze działania

Rzeź Puszczy Białowieskiej

Wycinka drzew – lex Szyszko

Dysfunkcjonalne prawo wodne

Brak rozwiązania antysmogowego

Ustawa blokująca obrót ziemią

Dopłaty do ubezpieczeń rolnych

Centralizacja w sporcie i turystyce

Potencjalne negatywne skutki
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