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Przed wyborami każdy samodzielnie
powinien odpowiedzieć na pytania
o osobistą przyszłość. Czy chce, aby
największe nakłady finansowe trafiały
głównie do największych miast, czy
(jak chce PiS) były sprawiedliwie dzielone na
wszystkie regiony kraju? Czy Polacy
w referendum powinni powiedzieć w jakim
kierunku ma się rozwijać służba zdrowia
(jak chce PiS), czy powinny to za nich zrobić
władze? Czy szkoła ma wychowywać
(jak chce PiS), czy tylko uczyć? Czy młodzi
ludzie mogą wybierać, gdzie chcą
przekazywać składki na emeryturę (jak chce
PiS), czy ma za nich decydować państwo?
Czy to rodzice ustalą, kiedy ich sześcioletnie
dziecko pójdzie do szkoły (jak chce PiS), czy
ma to za nich zrobić minister edukacji? Czy
emerytury i renty powinny być
waloryzowane procentowo – na czym
zyskują najbogatsi, czy (jak chce PiS)
korzystniej dla zdecydowanej większości
emerytów, bo o jasno ustaloną kwotę?
Wrzucając głos do urny decydujemy jakiej
przyszłości chcemy dla Polski. Ale przede
wszystkim wybieramy swoją przyszłość.
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POLITYKA PROSPOŁECZNA – BUDOWANIE
SOLIDARNOŚCI
Przeznaczyliśmy znaczne dodatkowe środki na dożywanie dzieci. Wprowadziliśmy „becikowe” (zapomogi
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GOSPODARKA I FINANSE – WSPIERANIE
SZYBKIEGO WZROSTU
Przygotowaliśmy Strategię rozwoju kraju 2007–
2015, (określała główne cele polityki społecznej
i gospodarczej).
Powołaliśmy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
(opracowano w nim system przyjmowania pomocy
europejskiej i przygotowano główne programy operacyjne. Efektem było radykalne zwiększenie wykorzystania środków UE.)
Przygotowaliśmy trzyetapową reformę finansów
publicznych: włączenie środków europejskich do
budżetu państwa (I etap – wdrożony), jego pełną konsolidację i likwidację przestarzałych struktur (II etap –
projekty ustaw trafiły do Sejmu) oraz tworzenie tzw.
budżetu zadaniowego (III etap – opracowany).
Uporządkowaliśmy sprawy majątkowe Skarbu Państwa, doprowadziliśmy do konsolidacji przedsiębiorstw
branży elektroenergetycznej, rozwijaliśmy spółki Skarbu Państwa. Sfinalizowaliśmy zakup litewskiej rafinerii
Możejki. (Była to największa inwestycja w branży rafineryjno-petrochemicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki niej PKN Orlen został największym koncernem tej branży w naszej części Europy.)
Dbając o bezpieczeństwo energetyczne Polski
przygotowaliśmy budowę gazoportu i wdrożyliśmy
prace dotyczące budowy wielkich zbiorników gazu
oraz rurociągu transportującego gaz ziemny ze złóż
norweskich. Staraliśmy się zapewnić dostawy ropy
naftowej m.in. ze źródeł kaspijskich.
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przysługujące po urodzeniu dziecka). Podnieśliśmy najniższe wynagrodzenia, przywróciliśmy coroczną rewaloryzację emerytur, zapewniliśmy dodatkowe świadczenia dla najuboższych emerytów. Wzrosła wysokość
niektórych świadczeń z pomocy społecznej.
Do systemu podatkowego wprowadziliśmy – po
raz pierwszy od 1989 r. – wyraźne ulgi prorodzinne
(odliczenie od podatku dochodowego stosownej
kwoty na każde dziecko).
Wprowadziliśmy program Rodzina na swoim
(dofinansowanie do kredytów mieszkaniowych dla
młodych rodzin).
Polska wieś otrzymała ok. 11 mld złotych. Przygotowano i zatwierdzono Program rozwoju obszarów
wiejskich (pozwolił m.in. na korzystanie ze środków
UE dla wsi).
Podjęliśmy walkę z praktykami korporacji zawodowych, w szczególności prawniczych (otworzyliśmy
je dla absolwentów studiów prawniczych).
Rozpoczęliśmy wyrównywanie różnic międzyregionalnych (poprzez wynegocjowanie z UE specjalnego programu dla regionów wschodnich oraz wprowadzenie zasad podziału środków unijnych korzystnego dla najuboższych województw).
W służbie zdrowia przeprowadziliśmy największą
podwyżkę płac. Długi szpitali spadły o prawie dwie
trzecie. Przygotowany został tzw. pakiet Religi (plan
kompleksowej poprawy ochrony zdrowia). Stworzyliśmy służbę ratownictwa medycznego.
Rozbudowaliśmy system pomocy ofiarom klęsk
żywiołowych i wypadków górniczych oraz ich rodzinom. Dzięki szeroko zakrojonej akcji informacyjnej
odnaleźliśmy znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, zapomniane przez władze rodziny górników,
którzy zginęli w czasie pracy w kopalniach. Potrzebujący otrzymali renty specjalne Prezesa Rady Ministrów.
EDUKACJA I HISTORIA – WAŻNE DECYZJE
Skupiliśmy się na przywróceniu porządku i bezpieczeństwa w szkołach (Rządowy program Zero
8
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NAPRAWA PAŃSTWA – SKUTECZNA
WALKA Z PATOLOGIAMI
Weszła w życie nowa ustawa lustracyjna (rozszerzała listę osób uznanych za publiczne, zobowiązane
składać oświadczenia lustracyjne i przywracała
10-letni zakaz pełnienia funkcji publicznych dla
„kłamców lustracyjnych”). Przygotowano projekt
ustawy dezubekizacyjnej (m.in. obniżała wysokie
emerytury oficerów służb specjalnych PRL i członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego).
Utworzyliśmy Centralne Biuro Antykorupcyjne
(skutecznie i stanowczo walczyło z korupcją).
Likwidując Wojskowe Służby Informacyjne (funkcjonowały od czasów PRL bez jakiejkolwiek weryfikacji), powołaliśmy nowe wojskowe służby specjalne.
Rozpoczęliśmy modernizację Policji i służb mundurowych (po raz pierwszy po 1989 r. przeznaczono
znaczne środki na podwyżki płac, inwestycje i nowy
sprzęt).
We wszystkich urzędach wojewódzkich utworzyliśmy wydziały bezpieczeństwa i zarządzania kryzyso-
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tolerancji dla przemocy w szkole, który zakładał
m.in. ściganie dilerów narkotyków czy uproszczenie
procesu zwolnienia nauczycieli nie reagujących na
przemoc). Rozpoczęto wdrażanie systemu nauczania
języków obcych i podstaw informatyki od pierwszych
lat szkolnych.
Zapoczątkowaliśmy nowoczesną politykę historyczną. (Wdrożyliśmy program Patriotyzm jutra, promujący atrakcyjne formy prezentowania treści
patriotycznych. Widząc jak wielką popularnością cieszy się – wybudowane przez Lecha Kaczyńskiego –
Muzeum Powstania Warszawskiego, wspieraliśmy
istniejące muzea, a jednocześnie przystąpiliśmy do
budowy nowych. Rozpoczęto też np. budowę nowego gmachu filharmonii w Białymstoku.)
Wydatki budżetu państwa na kulturę i dziedzictwo narodowe wzrosły o 18 %, a na ochronę zabytków – aż czterokrotnie.
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wego (zajęły się m.in. zintegrowanym prowadzeniem
akcji ratowniczych).
Zdecydowanie wzrosła efektywność pracy wymiaru sprawiedliwości. Dzięki przeprowadzonej przez
nas informatyzacji ksiąg wieczystych, Polacy zdecydowanie szybciej otrzymują wypisy z tych dokumentów.
Wymagaliśmy przestrzegania prawa bez względu
na pozycję społeczną i majątkową osób, które je
naruszały.
Za rządów Prawa i Sprawiedliwości zapadła decyzja o całkowitej profesjonalizacji wojska. (Podobnie
jak w najnowocześniejszych armiach świata rozłożyliśmy go na kilka lat. Ekipa PO-PSL przyspieszyła ten
proces, aby „uwolnić młodych ludzi od kamaszy”. Był
to populizm, gdyż w ostatnich latach coraz więcej
żołnierzy służby zasadniczej to ochotnicy. Zamiast
sprofesjonalizować wojsko – uzawodowić, zreformować struktury i zmodernizować sprzęt – głównie go
uzawodowiła.)
W administracji rządowej zapewniliśmy przejrzystość nominacji i awansów. (Powstał Państwowy
Zasób Kadrowy, czyli pula osób, które po przejściu
trudnej procedury kwalifikacyjnej mogły być powołane na wyższe stanowiska w administracji. Po raz
pierwszy przy obsadzaniu stanowisk wojewodów
i wicewojewodów stosowano kryteria merytoryczne
i postępowanie kwalifikacyjne.)

polityka

BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE –
UMOCNIENIE POZYCJI POLSKI
Prowadziliśmy rokowania dotyczące umieszczenia
na terytorium Polski elementów tzw. tarczy antyrakietowej (nasze starania zaprzepaściła ekipa Donalda
Tuska, która po dojściu do władzy przejęła negocjacje).
Zapewniliśmy Polsce należyty status w UE.
Według wynegocjowanego przez polityków PiS Traktatu z Lizbony metoda głosowania w Radzie UE
według tzw. systemu nicejskiego została utrzymana
10
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przez kolejne 10 lat. Po tym terminie Polska będzie
mieć instrumenty pozwalające naszemu krajowi
wpływać na odroczenie podjęcia decyzji większością
głosów i renegocjację jej projektu (tzw. kompromis
z Joaniny). Przyłączając się do tzw. protokołu brytyjskiego, Polska została wyłączona spod działania unijnej Karty praw podstawowych, której niejasne sformułowania, w żadnym punkcie niezwiększające realnego poziomu ochrony wolności i praw człowieka
w porównaniu z już obowiązującymi dokumentami,
mogłyby być wykorzystywane do podważania naszego porządku prawnego.
Zdecydowanie przeciwstawiliśmy się próbie
narzucenia przez Rosję niepisanej zasady, że Polska
nie jest traktowana jako pełnoprawny członek Unii.
Przyczyniło się to także do umocnienia naszej roli w polityce wschodniej UE.
W polityce wobec zachodniego sąsiada przeciwstawialiśmy się posunięciom niekorzystnym dla Polski (utrudniającej funkcjonowanie portu w Świnoujściu budowie Gazociągu Północnego po dnie Bałtyku, a także niemieckich projektów w dziedzinie polityki historycznej np. „widzialnego znaku”, które ignorują polski punkt widzenia).
Zacieśnialiśmy polityczne i gospodarcze stosunki
z Litwą, Łotwą i Estonią, a także Ukrainą i Gruzją.
Umacniało to naszą pozycję w regionie oraz w UE.
Podtrzymywaliśmy intensywne kontakty w ramach
Grupy Wyszehradzkiej. Utrzymywaliśmy bliskie stosunki ze wszystkim ważniejszymi państwami europejskimi.
Budowaliśmy dobre relacje z Komisją Europejską,
uzyskując pomoc w ważnych dla Polski sprawach.
M.in. jesienią 2005 r. nasz rząd skutecznie prowadził
negocjacje dotyczące budżetu UE. Dzięki temu Polska otrzymała 67 miliardów euro. To najwyższa
suma, jaka UE przeznaczyła na realizację polityki
spójności w swoim kraju członkowskim. Natomiast
po wprowadzeniu przez Rosję w listopadzie 2005 r.
embarga na import polskiego mięsa, dzięki umiejęt-
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nym negocjacjom naszych dyplomatów, Komisja
Europejska wzięła na siebie odpowiedzialność za
rozwiązanie problemu tego embarga.
Po stanowczych reakcjach polskiej dyplomacji
zmniejszyła się liczba nierzetelnych publikacji w światowych mediach używających nieprawdziwych
i krzywdzących nasz kraj określeń „polskie obozy
koncentracyjne”.
Sukcesem zakończyły się starania o przyznanie
Polsce i Ukrainie prawa organizowania mistrzostw
piłkarskich Euro 2012.
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BILANS DWÓCH LAT – 1,3 MILIONA
NOWYCH MIEJSC PRACY
W czasie naszych rządów spadło bezrobocie
(w sytuacji, w której coraz mniej Polaków wyjeżdżało
z kraju, a coraz więcej osób powracało z zagranicy –
w 2007 r. wracających było już więcej niż wyjeżdżających). Do największych sukcesów naszych rządów
należy zaliczyć utworzenie ponad 1,3 mln nowych
miejsc pracy.
Zapewniliśmy szybki wzrost gospodarczy, który
w ciągu naszych rządów osiągnął poziom ok. 13%.
Płace realne były na koniec roku 2007 o 22% wyższe
w stosunku do 2005 r. Tylko w 2007 r. eksport wzrósł
o 19,3%. Inflacja była niska, a deficyt budżetowy
utrzymywał się na bezpiecznym poziomie. Te sukcesy
osiągnięto przy średniej koniunkturze w gospodarce
światowej.

polityka
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WPROWADZIĆ ULGI PRORODZINNE
Nowelizując ustawę o podatku dochodowym wpiszemy w nią ulgi podatkowe. To skuteczne wsparcie osób
posiadających dzieci oraz decydujących się na założenie
rodziny. Zakres ulg będzie zależał od stanu finansów
publicznych oraz od tempa wychodzenia z kryzysu.
Przygotowaliśmy projekt ustawy, w której
zadbamy o mieszkańców wsi, obecnie nie mogących korzystać z ulg. Dzięki nowym przepisom
osoby płacące podatek rolny będą mogły odliczać
ulgi z tytułu posiadania dzieci.
POLEPSZYĆ OPIEKĘ NAD KOBIETAMI
W CIĄŻY I DZIEĆMI
Teoretycznie kobieta ma zagwarantowaną bezpłatną opiekę w czasie ciąży oraz porodu, ale w prak13

gospodarka

POMÓC W ZDOBYCIU MIESZKANIA
Pod względem liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Europie.
Dlatego w 2007 r. nasz rząd wprowadził program
Rodzina na swoim (małżeństwa kupujące pierwsze
mieszkanie mogą zaciągnąć kredyt wspomagany ze
środków publicznych). Ten program był systematycznie ograniczany przez ekipę Donalda Tuska, a zmiany
przyjęte przez koalicję PO-PSL w czerwcu 2011 r. ostatecznie go likwidują. Naszym celem jest przywrócenie
Rodziny na swoim. Program obejmie większy krąg
osób. Powołamy też – oparte na krajowym kapitale
– kasy oszczędnościowo-budowlane, wzorowane na
rozwiązaniach niemieckich, przeznaczone dla mniej
zamożnych osób. Na preferencyjnych zasadach będą
one udzielać niskooprocentowane kredyty na zakup
mieszkania lub budowę domu.

SPOŁeczeństwo

RODZINA

Bezpieczeństwo

polityka

Część 2:
SPOŁECZEŃSTWO

SPOŁeczeństwo
gospodarka

tyce musi płacić. Wprowadzimy bezpłatne szkoły
rodzenia, porody rodzinne czy znieczulenie zewnątrzoponowe (za to ostatnie trzeba płacić nawet, jeśli
ze względów medycznych zleci je lekarz). W teorii
państwo zapewnia bezpłatną opiekę zdrowotną dzieciom. W rzeczywistości jest to jednak iluzja, szczególnie jeśli chodzi o leczenie specjalistyczne. Obowiązujący system podstawowej opieki zdrowotnej nie
gwarantuje dostępu do pediatry nawet w dzień. My
zaś chcemy, aby najmłodsze dzieci zostały otoczone
taką opieką przez całą dobę. Będzie to możliwe, jeśli
powstaną punkty wzorowane na dawnych zespołach
opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem.

Bezpieczeństwo

WYDŁUŻYĆ URLOPY MACIERZYŃSKIE
To rozwiązanie proponowaliśmy już w mijającej
kadencji, ale nie poparła tego koalicja PO-PSL Dlatego zamiast 26 tygodni urlopu mamy więc 20 tygodni, a ostatnie sześć tygodni to urlop nieobowiązkowy, dlatego pracodawca może „zasugerować” szybszy powrót do pracy). Urlop macierzyński powinien
także ulec wydłużeniu, jeśli dziecko tuż po urodzeniu
musi pozostać w szpitalu (o czas pobytu dziecka
w szpitalu, nie dłużej jednak niż 8 tygodni).

polityka

UŁATWIĆ OPIEKĘ NAD NAJMŁODSZYMI
Do niedawna przepisy traktowały żłobki tak
samo, jak zakłady opieki zdrowotnej. Zmieniono
prawo, ale nie stworzono warunków sprzyjających
do powstawania żłobków. Podobnie jest z przedszkolami. Dlatego należy opracować system zachęt dla
samorządów, tak aby opłacało się takie placówki
otwierać.
W przygotowanej przez nas ustawie zaproponowaliśmy objęcie przedszkolaków bezpłatną, dziesięciogodzinną opieką przedszkolną (obecnie po pięciu
bezpłatnych godzinach placówki naliczają – niekiedy bardzo wysokie – opłaty). Nasze rozwiązanie
zdecydowanie odciąży budżety domowe rodzin
mających małe dzieci.
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POMAGAĆ RODZINOM NAJUBOŻSZYM
Obecnie prawo do świadczeń rodzinnych ma
każda rodzina z dochodem netto na osobę nie przekraczającym 504 zł. (Sztywno określona granica
powoduje, że wystarczy przekroczyć ją o kilka złotych, by stracić pomoc. To zachęca do ukrywania
dochodów.) Od kilku lat świadczeń nie waloryzowano, dlatego coraz więcej ludzi traci zasiłki. Chcemy
wprowadzić zarówno obowiązek waloryzacji, jak
i zmienić sposób określania minimalnego dochodu,
który powinien być obliczany w stosunku do minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ aż 85 proc.
rodzin wielodzietnych musi korzystać z pomocy,
proponujemy Kartę rodziny wielodzietnej (Gminy
wydadzą taki dokument rodzinom wychowującym co
najmniej trójkę dzieci. Będzie on uprawniał do zniżek
m.in. w środkach komunikacji, obiektach sportowych
czy kinach).
15
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Donald Tusk w expose: „Jest ważne, by wzmacniać
warunki do łączenia aktywności zawodowej z wychowywaniem dzieci. Celem strategicznym – rozbudowa
sieci żłobków”.
Ocena: Cel zrealizowano tylko w części. Wiele
samorządów nie jest zainteresowanych programem, gdyż rząd przekazuje część pieniędzy na tworzenie placówek, ale nie na ich późniejsze kosztowne utrzymanie.

gospodarka

JAK DZIAŁAŁA EKIPA PO-PSL?

SPOŁeczeństwo

Należy też jasno określić kto może z nich bezpłatnie korzystać. Ustawowo zapewnimy opiekę pedagogiczną przynajmniej w najmłodszych klasach szkół
podstawowych. Dzięki temu po zakończeniu zajęć
szkolnych uczniowie będą nadal otoczeni opieką,
a nauczyciele pomogą im np. w odrabianiu zadań
domowych. Chcemy zlikwidować kosztowne korepetycje. Położymy nacisk na to, aby szkoły organizowały
dodatkowe zajęcia sportowe czy kółka zainteresowań.

SPOŁeczeństwo
gospodarka

WSPIERAĆ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
Rodzice dzieci niepełnosprawnych nie mogą
pokonać dwóch problemów. Mają za mały dostęp do
stałej rehabilitacji. Brakuje też jakiegokolwiek zabezpieczenia emerytalnego dla rodzica, który zrezygnował z pracy, aby zapewnić opiekę dziecku. Dlatego
zaproponujemy zmiany na liście kontraktowanych
usług medycznych gwarantujące m.in. stałą rehabilitację. Państwo zdecydowanie efektywniej powinno
pomagać dzieciom niepełnosprawnym. Obecnie NFZ
pokrywa zaledwie 25 proc. ponoszonych przez rodziny kosztów leczenia i rehabilitacji. Więc tylko od
zamożności rodziców zależy czy dziecko będzie miało
szansę na dobrą opiekę.

MŁODZIEŻ

Bezpieczeństwo

UŁATWIĆ DOSTĘP DO STUDIÓW
Obecnie, im wyższy jest poziom wykształcenia
i zamożności rodziców, tym większe są szanse
dostania się dziecka do renomowanych uczelni
państwowych. Fikcją staje się konstytucyjna zasada bezpłatnych studiów w szkołach publicznych.
Ewentualne opłaty za studia, powinny być w państwowych uczelniach wyjątkiem, nie zaś regułą,
jak bywa obecnie. Nie zgadzamy się z wprowadzoną przez ekipę Donalda Tuska, zasadą opłaty
za drugi kierunek studiów. To uderza w najbardziej ambitnych młodych ludzi. Dlatego zaskarżyliśmy tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.

polityka

WPROWADZIĆ NOWY SYSTEM KREDYTÓW
I STYPENDIÓW
Przygotujemy nowy system kredytów i stypendiów dla studentów. Wyrówna on szanse młodych
ludzi na zdobycie dobrego wykształcenia, premiować
ma ponadprzeciętne osiągnięcia oraz zachęcać do
podejmowania studiów w dziedzinach, w których
brakuje specjalistów.
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UMOŻLIWIĆ WYBÓR ZUS LUB OFE
Damy młodym ludziom prawo decydowania,
gdzie chcą lokować składki na swoją emeryturę:
w ZUS czy OFE? Oprócz typowej emerytury, wprowadzimy też emeryturę małżeńską (to zabezpieczy
finansowo kobiety, które nie pracowały, gdyż
poświęciły się wychowaniu dzieci).

polityka
Bezpieczeństwo

OTWORZYĆ KORPORACJE DLA MŁODYCH
Dziesiątki tysięcy Polaków nie może prowadzić
działalności zawodowej z powodu blokad wytwarzanych przez niektóre grupy zawodowe. To korporacjonizm, czyli formalna lub nieformalna władza
zamkniętych korporacji zawodowych, np. prawniczych czy lekarskich. Ułatwienia dostępu do wcześniej zamkniętych korporacji zaczęliśmy wprowadzać
w czasie naszych rządów w latach 2005 – 2007. Niestety, nie dbając o interes młodych ludzi, Donald
Tusk wrócił do starych rozwiązań.

gospodarka

WSPIERAĆ STUDENCKĄ
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Zniesiemy obowiązek opłacania składek do ZUS
przez studentów prowadzących działalność gospodarczą. Nowe rozwiązanie spowoduje więc, że większa
liczba studentów założy własny biznes. To doprowadzi
do stworzenia większej liczby miejsc pracy i lepiej przygotuje młodych ludzi do konkurowania na rynku pracy.

Donald Tusk w expose: „Zamiast toczyć długotrwałe i paraliżujące spory o sens polskiej reformy
emerytalnej, chcemy ją jak najszybciej dokończyć.
Odpowiednie projekty zostaną przedstawione
Wysokiej Izbie w ciągu pierwszych stu dni funkcjonowania rządu. (…) Inne elementy zamykające
reformę emerytalną powinny być przyjęte w formie
rozwiązań do połowy 2008 r.”
Ocena: Ani w ciągu pierwszych stu dni, ani do
połowy 2008 r. premier nie przedstawił obiecanych
17

SPOŁeczeństwo

JAK DZIAŁAŁA EKIPA PO-PSL?

SPOŁeczeństwo
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projektów. W 2011 r. rząd zdecydował, że w latach
2012 – 2013 zmniejszeniu z 7,3 proc. do 2,3 proc.
ulegnie składka przekazywana do OFE. To był sposób
na ratowanie fatalnej sytuacji budżetu państwa.
Donald Tusk w expose: „Przeznaczenie części przychodów z prywatyzacji na istotne cele dla obywateli,
w szczególności na Fundusz Rezerwy Demograficznej,
nazywany przez nas „bezpieczną emeryturą””.
Ocena: Rząd nie zapewnił takich środków na
Fundusz Rezerwy Demograficznej. Zamiast odkładać na przyszłe emerytury Polaków, ekipa PO-PSL
łata tymi funduszami dziurę budżetową. W 2007 r.
w FRD było 3,4 mld zł – tyle powinno być. W 2008 r.
w FRD było 4,4 mld zł – tyle powinno być. W 2009 r.
w FRD było 7,3 mld zł – tyle powinno być. W 2010 r.
w FRD było 10,1 mld zł – powinno być 17,6 mld zł.
W 2010 r. w FRD ma być 14,2 mld zł (wg ministra
Rostowskiego) – powinno być ponad 25,7 mld zł.

SENIORZY

Bezpieczeństwo

INWESTOWAĆ W DOŚWIADCZONYCH
PRACOWNIKÓW
W Polsce pracuje jedynie ok. 45% kobiet i 55%
mężczyzn, więc w UE jesteśmy krajem młodych
emerytów. Dlatego stworzymy warunki do podejmowania pracy przez ludzi w wieku przedemerytalnym.
Uruchomimy program zachęcający do zatrudniania
osób po 50. Firmom ułatwimy dostęp do pieniędzy
z Funduszu Pracy na szkolenia takich pracowników.
Jednocześnie zniesiemy limity dorabiania dla osób
mających prawo do emerytury lub otrzymujących
świadczenia przedemerytalne. Obecnie z powodu
tych ograniczeń osoby starsze nie chcą podejmować
legalnej pracy, boją się bowiem utraty świadczeń.

polityka

JAK DZIAŁAŁA EKIPA PO-PSL?

Donald Tusk w expose: „Jednym z głównych celów
spójnej polityki społeczno-gospodarczej jest wzrost
zatrudnienia. [...] W 2012 r. obniżenie bezrobocia do
poziomu nie wyższego niż średnia europejska”.
18

OTOCZYĆ STARSZYCH LEPSZĄ OPIEKĄ
Wesprzemy funkcjonowanie domów dziennego
pobytu oraz domów seniora. Należy podnieść jakość
usług opiekuńczych oraz specjalistycznych dla osób
starszych oraz ułatwić do nich dostęp. Zamierzamy
wspierać różne formy opieki, ale z naciskiem na
opiekę prowadzoną w rodzinie, której pomagają
wykwalifikowani pracownicy opieki społecznej. Skierowanie do domu opieki społecznej powinno być
ostatecznością. Systematycznie waloryzować będziemy progi dochodowe, zasiłki pomocy społecznej oraz
świadczenia rodzinne.
OBNIŻYĆ CENY LEKÓW
Porównując dochody Polaków oraz ceny leków
widać, że nasze apteki należą do najdroższych
w Europie, a koalicja PO-PSL jeszcze przegłosowała
19
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SPRAWIEDLIWIEJ WALORYZOWAĆ
EMERYTURY
Wprowadzimy kwotową (a nie procentową)
waloryzację rent i emerytur, co pozwoli na znaczne
polepszenie sytuacji osób pobierających średnie i niskie
świadczenia. Przygotujemy też ustawę wprowadzającą specjalny dodatek dla emerytów i rencistów, których miesięczne dochody nie przekraczają 1300 zł.

SPOŁeczeństwo

Ocena: Pierwszy cel nie został zrealizowany.
Ekipa Donalda Tuska zmniejszyła o połowę pieniądze z budżetu przeznaczone na aktywację zawodową, obecnie są to 4 mld zł. Drugi cel jest realizowany. Według danych Eurostatu bezrobocie w Polsce
na początku 2011 r. wzrosło do 9,7 proc., podczas
gdy średnia UE wyniosła 9,5 proc. Znacznie mniej
optymistyczne są jednak dane GUS, według których
stopa bezrobocia w Polsce w styczniu 2011 r. wyniosła 13 proc. Ewentualne osiągnięcie standardów
europejskich nie będzie tylko sukcesem PO-PSL.
Sprzyja temu szybszy niż w Polsce wzrost bezrobocia w pozostałych krajach UE.

SPOŁeczeństwo

ograniczenia dotyczące refundacji cen leków. Będzie
to skutkowało podwyżkami już i tak wysokich cen
leków. Dlatego chcemy, żeby na listach leków refundowanych było więcej zamienników drogich specyfików.

JAK DZIAŁAŁA EKIPA PO-PSL?

gospodarka

Donald Tusk w expose: „Musimy zreformować
politykę refundacji leków. [...] Będziemy dokonywać co 3 miesiące przeglądu listy leków refundowanych. Chcemy kierować się skutecznością terapeutyczną leku oraz relacją ceny leku w Polsce
i w innych krajach Unii Europejskiej”.
Ocena: Rząd nie przeprowadził reformy systemu
refundacji leków. Co więcej, Minister Zdrowia nie
prowadzi kwartalnych przeglądów listy leków
refundowanych. W 2008 r. listę zmieniono raz,
w 2009 – 2 razy, a w 2010 r. również tylko raz.

EDUKACJA I NAUKA

Bezpieczeństwo
polityka

SKOŃCZYĆ Z ZARABIANIEM NA REFORMIE
Należy skończyć z przeciągającą się reformą edukacji, która za czasów ekipy Donalda Tuska doprowadziła do tego, że grupy interesów są silniejsze niż
minister edukacji. (Niezwykle silne są grupy zainteresowane tym, żeby reforma nigdy się nie skończyła.
To różni edukatorzy, ewaluatorzy, eksperci, urzędnicy
i wydawcy podręczników, najczęściej jednorazowego
użytku.) W efekcie tego rodzice m.in. muszą ponosić
bardzo wysokie koszty zakupów książek. Dlatego
wprowadzimy górne limity cen dla podręczników
szkolnych.)
Na uleganie prywatnemu lobby wskazuje także
sposób podejmowania decyzji o obniżeniu obowiązku szkolnego do sześciu lat. Koalicja PO-PSL uchwaliła takie prawo, choć część publicznych szkół nie
została przystosowana do przyjęcia tak młodych
uczniów. W tych działaniach widać chęć wsparcia
szkół prywatnych, których interesy reprezentuje
obecne kierownictwo ministerstwa edukacji.
20

ZWALCZAĆ PRZEMOC W SZKOLE
Ekipa PO-PSL odrzuciła wprowadzone przez nas
w latach 2005-2007 programy wychowawcze, co
gorsze – przestała wspierać dyrektorów uruchamiających monitoring, który za naszych rządów
bardzo poprawił bezpieczeństwo w szkołach. Na
efekty nie trzeba było długo czekać. Od 2008 r. systematycznie zwiększa się agresja wśród młodzieży.
Z badań przeprowadzonych w roku szkolnym
2008/2009 wynika, że aż co 3 uczeń był w szkole
bity, a co 5 – poniżany. Drastycznie wzrosła liczba
tych, którzy w szkole pierwszy raz spróbowali alkoholu, papierosów i narkotyków. Dlatego wrócimy
do naszego programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.
21
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UCZYĆ I WYCHOWYWAĆ
Analiza doświadczeń innych państw dowodzi, że
szkodliwa jest – realizowana przez koalicję PO-PSL
– koncepcja tzw. neutralności wychowawczej szkoły
(zawężania roli szkoły głównie do nauki). Zdecydowanie lepsze efekty osiągniemy, jeśli szkoła wesprze
rodziny w dawaniu uczniom wzorców dobrego
zachowania, kultury języka, życzliwości i taktu. Dlatego zwiększymy liczbę godzin historii oraz położymy
nacisk na kształcenie patriotyczne. Szkoły powinny
organizować więcej zajęć pozalekcyjnych (sportowych, artystycznych, informatycznych czy językowych).

SPOŁeczeństwo

CHRONIĆ SZEŚCIOLATKI PRZED
NIEDOPRACOWANYMI EKSPERYMENTAMI
Koalicja PO-PSL do sześciu lat obniżyła wiek, w którym dziecko musi iść do szkoły i wprowadziła nowe
prawo mimo sprzeciwu części ekspertów oraz rodziców. Co gorsze, nie wszystkie szkoły zostały przygotowane do tego, aby przyjmować sześciolatków.
Uważamy, że to rodzice powinni decydować czy ich
dzieci powinny zacząć naukę w wieku sześciu czy
siedmiu lat.

SPOŁeczeństwo

LEPIEJ PRZYGOTOWYWAĆ DO ZAWODU
Skończymy z absurdem, z powodu którego absolwent po kilku latach nauki nie może wykonywać zawodu, bo nie zdał odpowiedniego egzaminu. Zmienimy
programy nauczania tak, aby absolwenci szkół zawodowych w szkole zdobywali kwalifikacje dostosowane do
rynku pracy. Dlatego np. szkoła kształcąca elektryków
będzie dawać uprawnienia tak samo ważne, jak certyfikaty Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

gospodarka

JAK DZIAŁAŁA EKIPA PO-PSL?

Donald Tusk w expose: „Polityka solidarności
pokoleń będzie więc oznaczać poprawę warunków
startu zawodowego młodej generacji poprzez lepsze
dopasowanie edukacji do oczekiwań gospodarki,
a więc też lepsze kompetencje młodych związane ze
znajomością informatyki, języków obcych czy umiejętne prowadzenie własnej kariery zawodowej”.
Ocena: Nie wprowadzono istotnych zmian dotyczących współpracy między rynkiem pracy i szkolnictwem zawodowym.

Bezpieczeństwo
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DBAĆ O GODNOŚĆ ZAWODU NAUCZYCIELA
Brak rozwiązania podstawowych problemów
nauczycieli w szkołach publicznych jest jedną z głównych przyczyn kryzysu polskiej szkoły. Wdrożymy
regulacje gwarantujące awans materialny dobrze
wykształconych i pracujących nauczycieli. Doprowadzimy do zdecydowanego odbiurokratyzowania
szkolnej codzienności oraz drogi awansu zawodowego nauczyciela. Dotychczasowy system, zamiast
motywować do lepszej pracy, jest dużym obciążeniem dla nauczycieli, ponieważ zmusza ich do wyboru: koncentrować się albo na pracy z uczniem, albo
na tworzeniu dokumentów wymaganych do awansu.

JAK DZIAŁAŁA EKIPA PO-PSL?

Donald Tusk w expose: „W dłuższej perspektywie zaproponujemy rozwiązanie systemowe dające
tej grupie zawodowej poczucie takiego prawdziwe22
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go bezpieczeństwa finansowego i autentycznej
satysfakcji z wykonywania zawodu”.
Ocena: Rząd nie przedstawił żadnego projektu
systemowej zmiany. Co prawda pensje nauczycielskie zostały nieznacznie podniesione, ale nie jest to
zmiana systemowa. Czyli zastosowano najprostsze
rozwiązanie: podwyżkę zamiast przygotowania kompleksowej propozycji nowego systemu zarobków.

JAK DZIAŁAŁA EKIPA PO-PSL?

Donald Tusk w expose: „Przekształcenie publicznych placówek ochrony zdrowia w spółki prawa
handlowego.”
Ocena: Na szczęście cel nie został zrealizowany.
W 2008 r. rząd planował narzucenie na samorządy
kierujące szpitalami obowiązek przekształcenia ich
23
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STWORZYĆ SIEĆ SZPITALI PUBLICZNYCH
Przyjęty przez koalicję PO-PSL pakiet ustaw zdrowotnych powoduje, że najważniejszy będzie zysk służby zdrowia. My uważamy, że – podobnie jak w innych
krajach Europy – w systemie ochrony zdrowia powinien dominować sektor publiczny. Dlatego przeciwstawiamy się komercjalizacji szpitali, która może być
wstępem do ich prywatyzacji. Taki wniosek można
bowiem wysnuć ze słynnej wypowiedzi byłej posłanki
PO Beaty Sawickiej, która mówiła o „kręceniu lodów
na prywatyzacji szpitali”.
W tak ważnej sprawie, jaką jest własność szpitali, Polacy powinni wypowiedzieć się w ogólnokrajowym referendum. Wprowadzimy ustawę o sieci
szpitali publicznych (Wskaże ona jednostki finansowane z budżetu i tworzące system szpitali, w których świadczenia medyczne, gwarantowane ze
środków publicznych, będą udzielane wszystkim
Polakom). Nigdy nie byliśmy przeciwnikami powstawania szpitali prywatnych, zdecydowanie jednak nie
zgadzamy się jednak na jakąkolwiek formę prywatyzacji szpitali publicznych.

Bezpieczeństwo

ZDROWIE

SPOŁeczeństwo
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w spółki prawa handlowego, jednak pakiet ten na
szczęście nie doczekał się uchwalenia. Od 1 lipca
2011 r. funkcjonuje nowa ustawa, która nie obliguje
samorządów do przekształcenia, ale w praktyce te
zmiany wymusza. Jeżeli właściciel szpitala (najczęściej powiat lub marszałkowie województw) w ciągu
roku od zatwierdzenia planu finansowego placówki
nie pokryje jego rocznego ujemnego wyniku, to musi
ją zlikwidować albo zmienić jej formę prawną. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że do 2013 r. zmianie statusu prawnego może ulec 40% szpitali. Zaskakujące
jest jednak to, jak mało PO mówi teraz o tych planach, które przed wyborami i w expose, były jednym
ze sztandarowych pomysłów.

Bezpieczeństwo
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ROZWIĄZAĆ NFZ
Wydatki na opiekę zdrowotną w naszym kraju
należą do najniższych w Unii Europejskiej. W przeliczeniu na mieszkańca są one o blisko dwie trzecie
niższe od średniej w krajach UE. Ponieważ dotychczasowy system finansowania nie sprawdził się,
zmienimy go z systemu ubezpieczeniowego na
budżetowy (Obecnie to NFZ decyduje o swoim
budżecie, przedstawiając go tylko do wiadomości
Sejmu. Dzięki zmianom doprowadzili do pełnej
kontroli rządu i Sejmu nad wydatkami NFZ. Zlikwidujemy Narodowy Fundusz Zdrowia. Upraszczając
i obniżając koszty przepływu pieniędzy, finansowanie jednostek opieki zdrowotnej odbywać się
będzie bliżej pacjentów – za pośrednictwem urzędów wojewódzkich.) Płacić będziemy za faktycznie
wykonane świadczenie zdrowotne, bez limitów. Niezbędnym fundamentem systemu ochrony zdrowia,
który wypracujemy, jest koszyk gwarantowanych
świadczeń opieki zdrowotnej.
SKRÓCIĆ KOLEJKI DO LEKARZY
Zamiast obowiązujących obecnie limitowanych
świadczeń wprowadzimy zasadę finansowania liczby
pacjentów objętych opieką lekarza specjalisty.
24
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Fundamentem systemu ochrony zdrowia powinna
być podstawowa opieka zdrowotna (POZ). Zapewnimy
więc powszechną dostępność jej świadczeń tak, aby
uzyskano je w dniu zgłoszenia. Ważny jest wolny
wybór lekarza, pielęgniarki i położnej POZ. Rozszerzymy zakres zadań i uprawnień lekarzy rodzinnych, pielęgniarek oraz położnych środowiskowych.

POLSKA RÓWNYCH SZANS
WYRÓWNAĆ STANDARDY ŻYCIA
Jesteśmy zwolennikami zrównoważonego rozwoju Polski, dlatego wspieramy rozwój regionalny oparty na zasadzie solidarności. Rozwojowi aglomeracji
powinno towarzyszyć unowocześnianie średnich
i małych miast oraz wsi. Polacy – niezależnie od miejsca zamieszkania – muszą mieć takie same szanse na
godne życie, dostęp do opieki zdrowotnej, oświaty,
kultury, urzędów. Naszym celem jest szczególna
pomoc w rozwoju obszarów, które bez pomocy państwa skazane są na margines. Dbając o wyższy standard życia Polaków, będziemy wspierać wszystkie
regiony kraju. Szczególnej pomocy wymagają zwłaszcza tereny wiejskie oraz cała Polska wschodnia.
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PRZYWRÓCIĆ PIELĘGNIARKI ORAZ
GABINETY DENTYSTYCZNE W SZKOŁACH
Stan zdrowia dzieci i młodzieży jest niepokojący,
dlatego odbudujemy medycynę szkolną. W każdej
szkole otworzymy gabinet profilaktyczny z pielęgniarką i dyżurami lekarza oraz dentysty.

SPOŁeczeństwo

Donald Tusk w expose: „Podstawowym problemem
ochrony zdrowia jest realna dostępność świadczeń zdrowotnych. Musimy pokonać zmorę wielomiesięcznego
oczekiwania przez pacjentów na poradę lub zabieg”.
Ocena: Cel nie był realizowany. Podczas jednej
z debat wyborczych minister Ewa Kopacz stwierdziła, że kolejki do lekarza są efektem ciekawej i szerokiej oferty usług medycznych.

Bezpieczeństwo
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Donald Tusk w expose: „Naszą zdrową prawdziwą obsesją – my też mamy obsesję – będzie dbałość o naprawdę zrównoważony rozwój. (Trzeba
zobaczyć) mapę mostów stojących dzisiaj na Wiśle.
Wtedy, być może, przedstawiciele poprzedniej
ekipy zrozumieją, dlaczego ciągle ludzie mieszkający na Podlasiu, Podkarpaciu, Lubelszczyźnie,
w Świętokrzyskiem, w części wschodniej warmińsko-mazurskiego, w części wschodniej i północnej
Mazowsza, Polacy tam żyjący czują się ciągle
pokrzywdzeni”.
Ocena: Cel nie został zrealizowany. Nie powstały
nowe mosty przez Wisłę. Rząd nie zaproponował
nowych rozwiązań. odwrotnie, w przyjętym w lipcu
2009 r. programie Polska 2030 przyjmuje model
rozwoju kraju, który wspiera aglomeracje kosztem
pozostałych obszarów, co jest sprzeczne z ideą
zrównoważonego rozwoju.
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UŁATWIĆ DOSTĘP DO LEKARZA
Nie został rozwiązany problem łatwego dostępu
mieszkańców wsi i małych miast do opieki zdrowotnej. I to nie tylko specjalistycznej, ale także tej, która
powinna funkcjonować w gminie, czyli do podstawowej opieki lekarskiej, dentystycznej oraz rehabilitacyjnej. Zależy nam na stworzeniu systemu zachęcającego lekarzy rodzinnych do zatrudniania się poza
aglomeracjami. Opieka pielęgniarki środowiskowej
czy położnej nie może być luksusem. Ważnym zadaniem będzie ułatwienie dostępu do badań profilaktycznych. Wprowadzimy bezpłatne badania profilaktyczne dla rolników, którzy ukończyli 50 lat. Rozszerzymy zakres programów profilaktycznych dotyczących chorób układu krążenia, nowotworowych
czy metabolicznych.
INWESTOWAĆ W EDUKACJĘ
Polacy mieszkający z dala od aglomeracji są
gorzej wykształceni. W najtrudniejszej sytuacji są
26

DBAĆ O UBOŻSZYCH
Wprowadzimy nowe rozwiązania prawne ułatwiające pomoc społeczną oraz zmniejszające biurokrację przy jej przyznawaniu. Usprawnimy funkcjonowanie gminnych ośrodków pomocy rodzinie.
Udzielaniem pomocy powinny zająć się także rady
sołeckie ściśle współpracujące z organizacjami pozarządowymi. Należy tworzyć gminne centra informacji. Potrzebujący znajdą tam bezpłatne informacje
o ofertach pracy, możliwościach edukacji, o zasadach zakładania własnej działalności gospodarczej.
Istotne jest opracowanie i wprowadzenie w życie
27
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Donald Tusk w expose: „Współczesna komunikacja to przede wszystkim Internet. (...) Szczególną
wagę przywiązujemy do zapewnienia powszechnego dostępu do Internetu szerokopasmowego. (...)
Stworzymy mechanizmy, dzięki którym (...)
w małych miejscowościach i na polskiej wsi, ludzie
będą mogli skorzystać z dobrodziejstwa globalnej
sieci”.
Ocena: Cel nie został zrealizowany. Problem
obrazuje raport Agendy Cyfrowej dla UE z maja
2011 r.: w Polsce wskaźniki dostępu do internetu są
wciąż stosunkowo niskie w porównaniu do średniej
UE. W informatyzacji zajmujemy przedostatnie 26
miejsce w UE. Dopiero ostatnio powstały rządowe
regulacje, pomagające w rozwoju sieci internetowej.
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mieszkańcy terenów wiejskich. Dlatego odnowimy
„Narodowy program edukacji młodzieży wiejskiej”
i wprowadzimy stypendia ułatwiające studia młodzieży pochodzącej spoza dużych miast. Ponieważ
dla osób zamieszkałych poza aglomeracjami olbrzymią szansą na podnoszenie kwalifikacji jest Internet,
położymy nacisk na to, aby Polska została pokryta
siecią umożliwiającą dostęp do szerokopasmowego
Internetu.

SPOŁeczeństwo

specjalnego rządowego programu społecznej odnowy terenów popegerowskich. Problem ten, choć
niezwykle poważny, nie wzbudził zainteresowania
rządzącej koalicji PO-PSL. Chcemy to jak najszybciej
zmienić. Polaków mieszkających na tych terenach
nie wolno na całe pokolenia zepchnąć na margines.

JAK DZIAŁAŁA EKIPA PO-PSL?
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Donald Tusk w expose: „Pomoc ze strony państwa mają otrzymywać ci najsłabsi, a nie ci najsilniejsi.”
Ocena: Rząd nie podjął systemowych zmian,
a nawet nie zdecydował się na podwyższenie progów decydujących o pomocy społecznej.
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WSPIERAĆ ROZWÓJ MAŁYCH MIAST I WSI
W oparciu o budżet państwa, środki UE oraz
z niewielkich składek gmin wiejskich utworzymy fundusz niezbędny do rozwoju obszarów wiejskich oraz
niewielkich miast. Dzięki nim będzie można realizować inwestycje m.in. drogowe, wodociągowe, kanalizacyjne. Kolejnym wyzwaniem jest ożywienie
małych miast, poważnie zaniedbanych przez rządzącą koalicję PO-PSL. Wesprzemy je aby zostały m.in.
lokalnymi centrami rynku rolnego. Nie chodzi tylko
o budowę targowisk. Małe miasta będą ważnym elementem funkcjonowania nowoczesnego rolnictwa.
W nich powstaną magazyny, sieci zaopatrzenia,
ośrodki doradztwa oraz finansowania rolników. Dbając o wyższy standard życia Polaków, podobnie jak za
naszych rządów, będziemy wspierać wszystkie regiony kraju. Szczególnej pomocy wymagają zwłaszcza
tereny wiejskie oraz cała Polska wschodnia. Aby
lepiej inwestować tam środki krajowe oraz europejskie, za naszych rządów przygotowaliśmy „Strategię
rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej
do roku 2020”. Natomiast sprawniejszemu rozwojowi przestrzennemu Polski służy przygotowana wtedy
„Koncepcja Przestrzennego zagospodarowania Kraju
na lata 2008-2030”.
28
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Donald Tusk w expose: „Chcielibyśmy stworzyć
warunki dla stałej i niepoddanej politycznym
modom pielęgnacji historycznego dziedzictwa kulturowego, dziedzictwa minionych pokoleń.”
Ocena: Niezrealizowane. Rząd nie rozpoczął budowy Muzeum Historii Polski ani rozbudowy czy choćby
remontu Muzeum Narodowego w Warszawie (na czas
remontu zamknięto je dopiero w lipcu 2011 r.).
WSPIERAĆ PLURALIZM MEDIÓW PUBLICZNYCH
Najważniejszą rolą mediów publicznych jest wypełnianie misji niezależnie od partii politycznych, władzy
29
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PROMOWAĆ POLSKĄ KULTURĘ
Po wejściu do UE takie wartości jak pamięć narodowa i polityka historyczna, powinny znaleźć się pod
ochroną państwa. Należy realnie zwiększyć nakłady
na kulturę, co najmniej do poziomu 1 proc. wydatków budżetu państwa.
Widzimy jak wielką popularnością cieszy się –
wybudowane przez Lecha Kaczyńskiego – Muzeum
Powstania Warszawskiego, dlatego specjalny program
rządowy powinien dać gwarancje finansowe dla –
zaniedbanej przez obecny rząd – budowy Muzeum
Historii Polski. W dalszej kolejności, w miarę pozyskiwania funduszy, będziemy realizować Muzeum Ziem
Zachodnich i Muzeum II Wojny Światowej.

gospodarka

KULTURA I MEDIA
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Donald Tusk w expose: „Jesteśmy przekonani, że
jednym z problemów, które utrudniały skuteczne
wykorzystanie środków europejskich, była nadmierna centralizacja procesu decyzji. I dlatego
będziemy chcieli ten proces zdecentralizować”.
Ocena: Nie ma żadnych zmian w polityce rządowej w tym zakresie. Co ciekawe, wdrażanie funduszy europejskich opiera się na zdecentralizowanym
systemie wypracowanym przez rząd PiS.
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oraz grup biznesowych. W ramach swej misji media
powinny m.in. zapewniać dostęp do rzetelnej informacji
i tworzyć warunki do pluralistycznej debaty w sprawach
publicznych. Tymczasem ekipa Donalda Tuska poważnie
ograniczyła niezależność mediów publicznych. Do tego
dwóch wiceministrów oraz dyrektor departamentu
z gabinetu Donalda Tuska weszli do władz TVP.
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SKOŃCZYĆ Z PRZEMOCĄ W MEDIACH
W prywatnych telewizjach coraz mocniej promowane są brutalna przemoc i wulgarność. Ponieważ
młodzież często bezkrytycznie przyjmuje propagowane wzorce, rośnie ilość zachowań patologicznych.
Ustanowimy przepisy, które uchronią młode pokolenie przed demoralizacją.

Bezpieczeństwo

UŁATWIĆ ZAKUP TELEWIZJI CYFROWEJ
Trwa cyfryzacja mediów i już za kilka lat przestanie działać tradycyjna telewizja analogowa. Żeby
odbierać programy telewizyjne, trzeba będzie
wymienić telewizor na nowy lub zakupić specjalny
dekoder. Ubożsi Polacy będą mieli problemy z tym
wydatkiem, czyli miliony rodaków stracą dostęp do
telewizji. Dlatego państwo musi zadbać o przygotowanie systemu wsparcia związanego z zakupem
dekoderów. Taki program może być finansowany
m.in. z opłat nadawców.

polityka

INWESTOWAĆ W KULTURĘ
Nadal jednym z najpopularniejszych sposobów
obcowania z kulturą jest czytanie książek. Należy więc
promować czytelnictwo, szczególnie wśród młodszych
Polaków. Państwo powinno więc wspierać budowę
obiektów kultury w mniejszych miejscowościach, aby
Polacy mieszkający poza aglomeracjami mieliby szerszy dostęp do kultury i sztuki z najwyższej półki.

JAK DZIAŁAŁA EKIPA PO-PSL?

Donald Tusk w expose: „Celem zmiany będzie
systemowa stabilizacja finansowania sektora kultu30
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ry, która poprzez nowe źródła finansowania doprowadzi do zwiększenia puli środków publicznych na
ten cel.”
Ocena: Cel został zrealizowany częściowo. Kancelaria Premiera chwali się wzrostem nakłądów, ale
pomija fakt, że do 2011 r. większe wydatki „zjadała” inflacja. Nie stworzono nowych mechanizmów
finansowania, a rząd chwali się pozyskaniem środków w tej samej wysokości, która była gwarantowana przez Prawo i Sprawiedliwość.

SPOŁeczeństwo

Część 3:
GOSPODARKA
ROZWÓJ GOSPODARKI

gospodarka

WZMOCNIĆ KRAJOWY PRZEMYSŁ
Proponujemy wyważony model gospodarczy
doceniający rolę przemysłu i krajowego kapitału,
zarówno prywatnego, jak i państwowego w strategicznych branżach. Ochronimy nasz przemysł. Koncern Lotos nie powinien zostać sprzedany, natychmiast należy wstrzymać jego prywatyzację. Nasze
propozycje podatkowe dla przemysłu będą zawierały
możliwość natychmiastowego, jednorazowego obniżenia podstawy opodatkowania o kwoty wydatków
na inwestycje. Chcemy, aby nowe technologie
powstawały także w naszym kraju, a nie były jedynie
importowane.

JAK DZIAŁAŁA EKIPA PO-PSL?
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Donald Tusk w expose: „Jeśli na serio traktujemy potrzebę rozważnego, odpowiedzialnego i równoczesnego wzrostu, zwiększenia wydatków w sferze publicznej i obniżenia podatków i danin, musimy zrozumieć i uwierzyć, że warunkiem wstępnym
jest zbudowanie najlepszych z możliwych okoliczności dla wzrostu gospodarczego”.
Ocena: Brak inicjatyw ustawodawczych rządu
w tej dziedzinie.
Donald Tusk w expose: „Rok 2008 będzie też stał
pod znakiem racjonalnego ograniczenia listy przedsiębiorstw uznawanych za strategiczne, a więc
pozostających we władaniu państwa”.
Ocena: Lista spółek strategicznych w ogóle przestała istnieć, ponieważ rząd zmienił koncepcję
ochrony interesów państwa w stosunku do przedsiębiorstw strategicznych. Od początku kadencji
rząd prowadził działania mające na celu skrócenie
listy spółek strategicznych, na której znajdowało się
32
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17 podmiotów. W wyniku działań ekipy Donalda
Tuska, lista takich spółek została początkowo
zmniejszona do 13, co nie znajdowało uzasadnienia
w prawie unijnym. W czasie, gdy inne państwa
członkowskie UE walczyły z Komisją Europejską o jak
najszerszy zakres ochrony własnych interesów, polski rząd sam zrezygnował z takiej możliwości.
Donald Tusk w expose: „Należy radykalnie przyspieszyć prywatyzację”.
Ocena: Niestety, cel został zrealizowany. Sposób
prowadzenia prywatyzacji budzą poważne wątpliwości. Prawie jedna trzecia wszystkich przychodów
z prywatyzacji w latach 2008-2010 pochodziła
z transakcji dokonanych poza przyjętym przez rząd
„Planem prywatyzacji na lata 2008-2011”. Około
20% przychodów pochodziło z transakcji sprzedaży
na rzecz spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, czego nie można nazwać prywatyzacją. Rząd
sprzedawał też udziały w spółkach znajdujących się
m.in. na liście podmiotów wyłączonych z prywatyzacji (Lotos, KGHM). To była wyprzedaż za wszelką
cenę w celu doraźnego łatania dziury budżetowej.
Donald Tusk w expose: „Pewnym ukoronowaniem działań na rzecz przywrócenia gospodarce
pełnej stabilności i zdolności do szybkiego wzrostu
będzie przyjęcie przez Polskę wspólnej waluty europejskiej, czyli wejście do strefy euro.”
Ocena: Jesteśmy przeciwni wprowadzaniu euro,
dlatego cieszymy się, że ten cel nie został zrealizowany. Donalda Tuska krytykujemy jednak za rzucanie słów na wiatr, gdyż piarowsko potraktował
wprowadzenie tej waluty.
W wrześniu 2008 r., w momencie kiedy kryzys
w USA przeradzał się już w poważny kryzys światowy,
publicznie zadeklarował, że „celem rządu jest przystąpienie do strefy euro w 2011 r.”. W lutym 2009 r. NBP
zaproponował opóźnienie przyjęcia euro. Temat
powrócił w październiku 2010 r. Wtedy okazało się, że
istnieje potrzeba „jak najszybszego wprowadzenia
wspólnej waluty”. Obietnica była zapowiedzią populi-
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styczną, nie ma bowiem żadnego spójnego planu
tyczącego wejścia Polski do strefy euro.
Donald Tusk w expose: „Należy radykalnie (…)
zmniejszyć obciążenie państwa kosztami obsługi
długu publicznego.”
Ocena: Cel nie został zrealizowany, odwrotnie –
koszty wzrosły. W latach 2007 – 2011 nie podjęto
żadnych działań w celu obniżenia kosztów obsługi
długu publicznego (mówiąc najbardziej obrazowo to
odsetki, które trzeba płacić od kwoty zadłużenia). Za
kadencji rządu PO-PSL wynosiły: w 2008 r.:
25,133mld zł, w 2009 r.: 32,2 mld zł, w 2010 r.: 34,1
mld zł, w 2011 r.: prawdopodobnie 38,4 mld zł. Za
rządu PiS: w 2006 r.: 27,7 mld zł, w 2007 r.: 27,5 mld zł.
Donald Tusk w expose: „Dług publiczny nie
może narastać w takim tempie, jak do tej pory”.
Ocena: Rząd nie podjął żadnych kroków w celu
obniżenia tempa przyrostu długu publicznego,
wręcz odwrotnie. Za rządów PO-PSL wynosił:
w 2008 r.: 597,8 mld zł (47,0% PKB), w 2009 r.:
669,9 mld zł (49,8% PKB), w 2010 r.: 747,9 mld zł
(52,8% PKB), w sierpniu 2011 r.: 787 mld zł. Tymczasem dług publiczny za kadencji PiS wynosił: 2006 r.:
505,1 mld zł (47,7% PKB), 2007 r: 527,4 mld
zł (45,2% PKB). W sumie od końca 2007 roku do
sierpnia 2011 roku dług publiczny powiększył się
o ok. 260 mld złotych.
Donald Tusk w expose: „W ciągu kilku lat budżet
należy doprowadzić do stanu bliskiego równowagi”.
Ocena: Rząd nie podjął żadnych kroków aby
wykonać obietnicę. Deficyt budżetowy w czasie
kadencji rządu PO-PSL wyniósł: w 2008 r.: 24 mld zł,
w 2009 r: 23 mld zł, w 2010 r: 44 mld zł, w 2011 r.:
przewiduje się 40 mld zł. Deficyt budżetowy za
rządu PiS wyniósł: w 2006 r.: 25 mld zł; w 2007 r.:
16 mld zł. Zamiast dążyć do budżetu zrównoważonego, rząd PO-PSL wyraźnie deficyt podwyższał.
Donald Tusk w expose: „Rozważne, odpowiedzialne i równoczesne zwiększenia wydatków w sferze publicznej i obniżenia podatków i danin.”
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ZREFORMOWAĆ PODATKI
Zreformujemy system podatkowy. Ułatwienia
odczuje każdy Polak. Przedstawimy bowiem jasną
ustawę o podatku od towarów i usług oraz przejrzystą
ustawę o podatku dochodowym. Nowe przepisy wynikać będą z jednoznacznych dokumentów publikowanych w Dzienniku Ustaw, a nie z – niekiedy nawet
sprzecznych – interpretacji organów podatkowych.

polityka
Bezpieczeństwo

WPROWADZIĆ ZASADĘ „UE PLUS ZERO”
Polska potrzebuje kompleksowego przeglądu
obowiązującego prawa. Przeprowadzimy je w oparciu o dwa kryteria. Pierwsze to zasada „UE plus
zero” (sprawdzimy czy przepis nakładający obowiązki na polskie przedsiębiorstwa bądź naszych
obywateli jest wymagany przez prawo UE. Jeśli nie,
zostanie uchylony, chyba że – i to będzie drugie kryterium przeglądu – jego utrzymanie jest niezbędne
do ochrony dobra wspólnego).

gospodarka

Ocena: Cel nie został zrealizowany. Odwrotnie,
ekipa Donalda Tuska podniosła podatek VAT oraz
akcyzę na paliwo, tytoń i alkohol. Wydatki sektora
finansów publicznych w czasie kadencji rządu PO-PSL
wyniosły: w 2008 r.: 535,8 mld zł (42% PKB), w 2009 r.:
590,8 mld zł (44% PKB), w 2010 r.: 635,7 mld zł, (44,9%
PKB). Rosnące wydatki stanowią realne obciążenie,
które przerzucone zostało na przyszłe pokolenia pod
postacią rosnącego długu publicznego.

Donald Tusk w expose: „Naczelną zasadą polityki finansowej mojego rządu będzie stopniowe obniżanie podatków i innych danin publicznych”.
Ocena: Rząd nie prowadzi działań na rzecz obniżenia podatków. Przeciwnie, podniósł podatek VAT
oraz akcyzę na paliwo, tytoń i alkohol. Zgodnie
z raportem PriceWaterhouseCoopers i Banku Światowego, pod względem przyjazności systemu
podatkowego Polska zajmuje dopiero 121. miejsce
35
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JAK DZIAŁAŁA EKIPA PO-PSL?
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(na 183 badanych państw). Wyprzedzają nas: Iran,
Laos, Kolumbia, Gujana i Tanzania.

gospodarka

DAĆ SZANSĘ PRZEDSIĘBIORCOM
Konieczny jest gruntowny przegląd warunków
prowadzenia działalności gospodarczej. Należy wyeliminować przepisy hamujące rozwój przedsiębiorczości. Dlatego połączymy instytucje zajmujące się
kontrolami. Zamiast istniejących 15 inspekcji, działać będzie tylko 6. Podstawowym warunkiem funkcjonowania gospodarki jest oczyszczenie jej z korupcji. Dlatego tak ważne jest – zaniechane przez
Donalda Tuska – wznowienie walki z tą patologią.

JAK DZIAŁAŁA EKIPA PO-PSL?
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Rząd obiecywał wprowadzenie zasady „jednego
okienka” przy zakładaniu firmy.
Ocena: Cel zrealizowany częściowo. W 2009 r.
weszła w życie ustawa dotycząca „jednego okienka”. Założeniem miało być skrócenie czasu potrzebnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Aby
założyć firmę, obywatel miał odwiedzić jeden urząd
zamiast dotychczasowych czterech – ZUS, GUS, US,
KRS (lub urząd miasta). Jednak szybko okazało się,
że przedsiębiorcy nadal muszą odwiedzić kilka
„okienek”. Według Banku Światowego, przed reformą PO-PSL „rozpoczęcie biznesu” zajmowało
32 dni, po niej tylko o 1 dzień krócej.

polityka

ZADBAĆ O PRACUJĄCYCH POZA POLSKĄ
Będziemy kontynuować program Bliżej pracy, bliżej
Polski, zapoczątkowany przez nasz rząd. Zapewni on
lepszą opiekę Polakom wyjeżdżającym do pracy w UE.
Wymaga to rozbudowania sieci konsulatów oraz zdecydowanie lepszego dostosowania ich do potrzeb imigrantów zarobkowych. Polska dyplomacja zapewni
opiekę nad rodakami w miejscach ich zamieszkania i pracy,
m.in. w przypadkach problemów związanych z prawami
pracowniczymi. Uprościmy procedurę uznawania
wykształcenia zdobytego za granicą.
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UŁATWIĆ BUDOWNICTWO
Wprowadzimy Kodeks budowlany, który zdecydowanie uprości niepotrzebnie rozbudowane procedury dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji
budowlanych. Inwestorzy zostaną zwolnieni z obo37
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ZMIENIĆ PRAWO „INFRASTRUKTURALNE”
Jakość infrastruktury, zwłaszcza dróg, jest najlepszym dowodem cywilizacyjnych różnic między Polską
a krajami „starej” Unii. Sprawa autostrad to jeden
z najjaskrawszych przykładów braku umiejętności
III RP do podejmowania wielkich działań. Podobnie
jest z kolejami, lotniskami, gospodarką morską czy
budownictwem mieszkaniowym dla obywateli
o przeciętnych zarobkach. Nieudolność osób odpowiadających za sprawy infrastruktury najlepiej widać
w ciągu ostatnich czterech lat. Mimo możliwości
wykorzystania dużych środków europejskich, działania ekipy Donalda Tuska charakteryzowały się bezradnością. Można to zmienić przez wprowadzenie
pakietu ustaw porządkujących, sprawy zagospodarowania przestrzennego, regulacji środowiskowych,
prawa własności oraz zamówień publicznych.

SPOŁeczeństwo

Donald Tusk w expose: „Trzeba także stworzyć
zachęty, by czasowi migranci wracali do kraju. [...]
Będą oni mieć możliwość uzupełniania wiedzy
i umiejętności, pozyskania środków na własną działalność gospodarczą.”
Ocena: Cele nie zostały zrealizowane. Za czasów
ekipy PO-PSL więcej ludzi wyjeżdża z Polski niż do
niej wraca. Nie zmieniło się to pomimo zdecydowanego pogorszenia się warunków życia i pracy w najważniejszych krajach zarobkowej emigracji (Wielkiej Brytanii i Irlandii). Jednocześnie należy zauważyć, że nie jest sprawiedliwe tworzenie specjalnych
przywilejów dla osób, które w celach zarobkowych
wyjechały z Polski. To dyskryminacja osób, które
zdecydowały się na pozostanie w Polsce.

polityka
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wiązku samodzielnego gromadzenia dokumentów
potrzebnych do wniosku o pozwolenie na budowę,
jeśli dysponują nimi instytucje wydające to pozwolenie. Urząd będzie musiał wydać decyzję w ciągu 45
dni, a nie – jak obecnie – w 65 dni. Uprościć należy
przepisy o wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy jeśli brakuje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

JAK DZIAŁAŁA EKIPA PO-PSL?
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Donald Tusk w expose: „Dobry rząd jest od tego,
żeby stworzyć warunki i ramy prawne, szczególnie
dotyczące zagospodarowania przestrzennego”.
Ocena: Cel zrealizowany tylko w części. Prawo
budowlane nie zostało zmienione.
Donald Tusk w expose: „Myślę także o szeroko
zakrojonej debiurokratyzacji tej dziedziny życia,
jaką jest indywidualne inwestowanie we własne
mieszkanie, we własny dom. Stworzymy takie
warunki, aby Polacy mogli budować na tańszych
gruntach budynki mieszkalne bez zbędnych formalności i kosztów, bez dziesiątków decyzji urzędowych i niepotrzebnej zwłoki”.
Ocena: Rząd nie podjął żadnych prac w tym
zakresie.

PRACA
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ZRÓWNOWAŻYĆ PRAWA PRACOWNIKÓW
I PRACODAWCÓW
W 2007 r. daliśmy Państwowej Inspekcji Pracy
narzędzia do skuteczniejszej kontroli zatrudnienia.
Ale PIP nadal za mało zdecydowanie reaguje na
łamanie prawa. Chroniąc pracowników, ograniczymy
liczbę umów zawieranych na czas określony do
dwóch, trwających do 18 miesięcy. Usprawnimy sądy
pracy. Żeby gospodarka mogła się lepiej rozwijać,
ułatwimy życie pracodawcom. Dla nich poważnym
problemem są skomplikowane przepisy ZUS. Dlatego
często wolą uciekać w szarą strefę. ZUS musi więc
być bardziej przyjazny dla obywateli. W ramach jed38

polityka

nego z elementów zmiany tej instytucji, utworzymy
platformę internetową dla przedsiębiorców, ubezpieczonych i świadczeniobiorców. Tam każdy na
bieżąco skontroluje stan konta emerytalnego, rozliczenia z ZUS i zdecydowanie szybciej uzyska informacje.

UŁATWIAĆ KREDYTOWANIE MAŁYCH FIRM
Wprowadzimy szeroki dostęp do preferencyjnych
kredytów dla podejmujących działalność gospodarczą. Kryterium powinien być nie tylko dochód, ale
także pomysł na biznes. Zmienimy zasady przyznawania dotacji z urzędu pracy. Z takiego wsparcia
powinni korzystać nie tylko bezrobotni, ale także
osoby o innym statusie np. wieku do 25. i po 55.
roku życia. Jeśli poprowadzą firmę przez rok i na
39
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Donald Tusk w expose: „Będziemy stanowczo
zwalczać naruszenia praw pracowniczych i będziemy równocześnie działać na rzecz umocnienia szacunku dla ludzi, których przedsiębiorczość i fachowość przyczynia się do tworzenia miejsc pracy dla
innych. To oni są źródłem dochodów, dzięki którym
państwo może lepiej realizować swe konstytucyjne
funkcje.”
Ocena: Cel nie został zrealizowany. Jak w 2008 r.
wyliczyła PIP, najczęściej łamanymi prawami pracy
są: nieprzestrzeganie czasu pracy, niewypłacanie
pensji, źle prowadzona dokumentacja pracownicza,
nieprzestrzeganie przepisów BHP, nieudzielanie urlopów , uniemożliwianie pracownikom odpoczynku, stosowanie umów na czas określony czy
zaniżanie dochodów pracowników. Z 8 najczęściej
łamanych praw, nowym regulacjom poddane zostały 3 – przepisy BHP, urlopów oraz zaniżanie dochodów. Rząd w swych pracach skupił się na przestrzeganiu zasad, które i tak wymusza UE. Więc te zmiany wynikają ze standardów UE, nie są pomysłem
rządu.

Bezpieczeństwo
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bieżąco opłacą obowiązujące składki, to dotacji nie
trzeba będzie zwracać.

gospodarka

OTWORZYĆ RYNEK PRACY
Fundusz Pracy musi lepiej finansować ograniczanie bezrobocia. Poważnym błędem koalicji PO-PSL
jest obcięcie w 2011 r. o ponad połowę środków na
aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Należy
uruchomić prywatne oraz społeczne pośrednictwo
pracy. Takie instytucje działają szybciej i taniej niż
państwowe. To rozwiązanie korzystniejsze także dla
pracodawców poszukujących pracowników (zamiast
przypadkowo wytypowanych, dostaną kandydatów
z lepszym przygotowaniem do pracy). Te plany muszą
zostać sprawnie przeprowadzone, ponieważ do
2013 r. Polska może wykorzystać na ten cel ponad
11 mld euro pomocy UE.

JAK DZIAŁAŁA EKIPA PO-PSL?
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Ekipa PO-PSL obiecywała stworzenie sieci elektronicznego doradztwa i pośrednictwa pracy.
Ocena: Cel nie został zrealizowany. Firma, która
stworzyła odpowiedni program komputerowy zainkasowała za niego ok. 54 miliony zł. W maju 2011 r.
okazało się jednak, że Komisja Europejska dopatrzyła się nieprawidłowości w wyłanianiu wykonawców systemu. Dlatego KE chce, aby Polska
zwróciła unijne pieniądze. Kara jest nieuchronna,
negocjowana jest jedynie jej wysokość. Program
komputerowy został wdrożony przez wszystkie 343
powiatowe urzędy pracy w Polsce. Jednak obywatele nie mogą z niego korzystać.

ROLNICTWO

polityka

ZADBAĆ O ŚRODKI FINANSOWE NA
ROLNICTWO
Zatrzymamy ciągle spadające po 2007 roku
wydatki na rolnictwo. To konieczne, żeby prowadzić aktywną politykę rolną oraz spełniać wymogi
określające nasz wymagany wkład niezbędny do
40
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Rząd obiecywał poprawę i stabilizację dochodowości produkcji w rolnictwie oraz prowadzenie
aktywnej polityki w stosunku do Komisji Europejskiej w sprawach dotyczących rolnictwa.
Ocena: Pierwsze dwa cele nie są realizowane.
Według Rocznika Statystycznego Rolnictwa w latach
2007 – 2009 wzrosły dochody brutto w sektorze
indywidualnych gospodarstw domowych na wsi
o 3,5%, a w tym czasie ceny skoczyły o 10,8%. Średnie ceny skupu w tych latach były następujące:
pszenica – spadek o 32%; żyto – spadek o 46%; jęczmień – spadek o 36%; kukurydza – spadek o 33%;
jabłka – spadek o 68%. Cel dotyczący polityki w stosunku do UE jest realizowany częściowo. Aktywność rządu polega na reakcji na pojawiające się
zdarzenia. Natomiast podstawowym problemem
polskich rolników jest poziom dopłat bezpośrednich, niższy niż w krajach o podobnej produkcji.
Średnia kwota dopłat do 1 ha w Polsce wynosi 200
Euro (we Francji – 300 Euro, w Niemczech i na
Węgrzech – 318 Euro). Zaprezentowany przez Komisję Europejską program wyrównywania różnic
w dopłatach jest nie do przyjęcia. Według propozy-
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realizacji programów UE. Dlatego po uzgodnieniach
z partnerami społecznymi wprowadzimy Ustawę
rolną. Określi ona najważniejsze zadania np.
współfinansowanie z budżetu państwa dopłat bezpośrednich dla rolników. Na arenie UE będziemy
stanowczo domagać się, aby dopłaty dla polskich
rolników przestały być niższe niż dla rolników „starych” krajów UE. Konieczny jest m.in. powrót do
ochrony wrażliwych sektorów rolnictwa: rynków
owoców miękkich oraz tytoniu. Rolnicy zajmujący
się ich produkcją ponieśli duże straty za czasów
ekipy Donalda Tuska. Z powodu zaniedbań obecnego ministra rolnictwa poważnie zagrożone są też
takie branże rolnictwa, jak produkcja zbóż, mleka,
mięsa i cukru.

SPOŁeczeństwo

cji KE dopłaty do 1 ha w Polsce mają wynosić
w 2016 r. – 214 Euro, w 2030 r. – 230 Euro.

gospodarka

KONKUROWAĆ NA RYNKACH
EUROPEJSKICH
Polskie rolnictwo będzie konkurencyjne w UE,
gdy spełnimy co najmniej trzy warunki. Wyrównamy
poziom dopłat bezpośrednich w nowych i starych
krajach członkowskich, obniżymy koszty krajowej
produkcji rolniczej oraz poprawimy bezpieczeństwo
zdrowotne żywności. Ponieważ dopłaty dla polskich
rolników są ciągle jeszcze niższe niż dla rolników
„starych” krajów UE, nie można w Polsce zwiększać
obciążeń podatkowych rolników, ale należy ułatwiać
im uzyskiwanie środków na inwestycje.

JAK DZIAŁAŁA EKIPA PO-PSL?
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Donald Tusk w expose: „Konsekwentnie dążyć
będziemy do wykorzystania wszystkich środków
wspólnej polityki rolnej, aby poprawiły się warunki
życia rolników, a polskie produkty mogły dobrze się
sprzedawać na światowych rynkach”.
Ocena: Rząd nie przedstawił żadnego projektu
zmian prawnych dotyczących wykorzystania środków ze wspólnej polityki rolnej na rzecz podniesienia konkurencyjności międzynarodowej polskiego
rolnictwa.

polityka

POSTAWIĆ NA PRODUKTY REGIONALNE
W Polsce ponad połowa gospodarstw to małe
gospodarstwa, o powierzchni od 1 do 5 ha. Dostosowywanie ich produkcji do standardów UE wymaga
pomocy inwestycyjnej. Nasze rolnictwo ma ogromną
szansę na unijnym rynku. Są nią ekologiczne produkty regionalne, droższe od nowoczesnej produkcji
masowej, ale poszukiwane przez konsumentów. Dlatego rząd powinien wspierać rozwój produktów
regionalnych i tradycyjnych, wspomagać ich rejestrację, marketing i ekspansję na rynkach zagranicznych. Opracujemy strategię promocji eksportu, co
42

NAPRAWIĆ AGENCJE ROLNE
Afery związane ze skupem towarów rolnych
i wdrożeniem systemu IACS udowadniają, że upartyjniony przez PSL system, oparty na Ministerstwie Rolnictwa, podległych mu inspekcjach oraz niezależnie
działających agencjach i fundacjach, nie spełnia swej
roli. Dlatego gruntownie przebudujemy resort rolnictwa. Agencje rolne wymagają natychmiastowej
naprawy oraz konsolidacji. Już w 2006 r. nasz rząd
uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej dla takich
przekształceń.

JAK DZIAŁAŁA EKIPA PO-PSL?

Rząd obiecywał reformę instytucji rządowych
obsługujących wieś i rolnictwo oraz wprowadzenie
europejskich standardów kultury obsługi w rolniczych agencjach płatniczych.
Ocena: Cel nie został zrealizowany. Większość
działań podjętych przez rząd PO-PSL wynikało z zobo43
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WSPIERAĆ EKOLOGICZNĄ POLSKĄ WIEŚ
Naukowcy zwracają uwagę na – powiązany z bardzo szybkim rozwojem rolnictwa – zanik niektórych
gatunków zwierząt i roślin w zachodniej części Europy. Ten proces ominął nasz kraj. Dlatego polska wieś
musi być doceniona nie tylko jako źródło zdrowej
żywności, lecz także ze względu na środowisko naturalne. To zaś daje szansę na rozwój agroturystyki.
Będziemy wspierać takie działania. Zadbamy
o ochronę prawną unikalnych produktów, które
powstaną w ramach tych programów. Dbając o zdrowie konsumentów oraz stan środowiska, sprzeciwiamy się produkcji i wprowadzaniu na rynek żywności
modyfikowanej genetycznie (GMO) oraz wielkoprzemysłowemu tuczowi zwierząt.

SPOŁeczeństwo

pozwoli zbudować markę polskiej żywności za granicą. Będziemy z większą determinacją, niż robi to
koalicja PO-PSL, występować do UE o zgodę na
pomoc publiczną dla polskiego rolnictwa.

SPOŁeczeństwo
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wiązań nałożonych przez Komisję Europejską. Aby
poprawić kulturę obsługi agencje rolnicze, w ogłoszeniach o pracę dodają podpunkt „wymagana wysoka
kultura osobista” prowadzą też szkolenia z dobrego
wychowania.
Donald Tusk w expose: „Ułatwimy i usprawnimy
proces składania i obsługi wniosków o środki unijne”.
Ocena: Cel nie został zrealizowany. Rząd nie
wprowadził zmian, które zracjonalizowałyby i przyspieszyły proces składania wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich. Raczej odwrotnie. Podmioty występujące o środki unijne oczekują na rozstrzygnięcie konkursów bardzo długo (np. projekty
w województwie mazowieckim w ramach Programu
Operacyjnego „Kapitał Ludzki” około 4 miesiące).

TRANSPORT

Bezpieczeństwo

UNOWOCZEŚNIĆ POLSKIE KOLEJE
Wspieramy rozwój polskiego kolejnictwa, ponieważ to sposób na ograniczenie korków na drogach.
Codziennie pociągami jeździ ok. 900 tys. ludzi. Ta
liczba powinna ulec co najmniej podwojeniu. Dlatego konieczne jest zwiększenie liczby remontowanych
dworców i linii kolejowych. W przewozach towarowych priorytetem będzie program Tiry na tory.
Trzeba uporządkować bałagan w zarządzaniu spółkami kolejowymi, do którego doprowadziła władza
Donalda Tuska. Ułatwiając życie pasażerom, zwiększymy rolę Urzędu Transportu Kolejowego, który
będzie m.in. skuteczniej nadzorował przygotowanie
nowych rozkładów jazdy. Nie można pozwolić, aby
w przyszłości powtórzył się skandaliczny paraliż kolei,
do jakiego doszło w grudniu 2010 r., po wprowadzeniu nowego rozkładu jazdy.

polityka

JAK DZIAŁAŁA EKIPA PO-PSL?

Donald Tusk w expose: „Modernizacji, i to jest
także priorytet mojego rządu, wymaga infrastruktura polskich kolei. Pasażerowie mają prawo do czystych dworców, punktualnych, szybkich pociągów,
44
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Donald Tusk w expose: „Autostrad, przyzwoitych
dróg jest skandalicznie mało. […] Przyspieszymy
budowę obwodnic i autostrad.”
Ocena: Po ogłoszeniu ambitnych planów, rząd
zmniejszył liczbę projektów. W styczniu 2011 r. przy45
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WYBUDOWAĆ DROGI
Najważniejsze inwestycje drogowe podzieliliśmy
na trzy etapy. W pierwszej kolejności zajmiemy się
połączeniami Warszawy z Wrocławiem, Poznaniem
i Szczecinem oraz Poznania z Gdańskiem i Wrocławiem. W drugiej musimy dokończyć trasy od granicy
zachodniej przez Poznań i Warszawę aż do granicy
wschodniej, od granicy zachodniej przez Wrocław,
Katowice, Kraków i Rzeszów aż do granicy wschodniej, ze Świnoujścia przez Szczecin, Wrocław do
Czech oraz od Gdańska przez Łódź do Katowic.
W trzecim etapie powstaną dodatkowe mosty na
Wiśle oraz trasy: od Suwałk przez Białystok, Lublin
i Rzeszów aż do granicy południowej oraz od granicy
wschodniej przez Olsztyn, Ełk, Warmię i Mazury aż
do granicy zachodniej.

SPOŁeczeństwo

a kolejowy transport towarowy musi mieć warunki
do konkurowania z innymi formami przewozu.”
Ocena: Cele nie zostały zrealizowane. Środki na
odnowę sieci kolejowej nie pokrywają potrzeb,
a na dodatek dostępne fundusze unijne są zmniejszane mimo sprzeciwu Komisji Europejskiej (chodzi
o 4,8 mld zł z funduszy UE, które zamiast na kolei,
mają zostać wykorzystane na budowę dróg S3 i S17).
Część pieniędzy jest marnowana (pociągi Pendolino
zakupiono bez niezbędnego wyposażenia umożliwiającego wchodzenie z dużą prędkością w łuki).
W latach 2007-2009 nastąpiło załamanie kolejowych przewozów towarowych przy jednoczesnym
wzroście przewozu towarów transportem samochodowym. W 2007 r. przewieziono koleją 16 % wszystkich ładunków, a w 2009 r. – tylko 11,9%.
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jęto Program Budowy Dróg Krajowych na lata 20112015, w ramach którego ograniczono inwestycje
w budowę sieci drogowej, unieważniając w lutym
2011 r. 12 trwających już przetargów w ciągu drogi
krajowej nr 7. Łącznie rząd okroił program budowy
dróg krajowych o 48 projektów, na łączną długość
ponad 1100 km o wartości 42 mld zł.

gospodarka

INWESTOWAĆ W TRANSPORT WODNY
Wodny transport śródlądowy jest uzupełnieniem
innych rodzajów transportu. Szczególne znaczenie
mają Odra i Wisła. Niezwykle ważne jest ich połączenie ze wschodnioeuropejską i południowoeuropejską siecią takich dróg. Ważny jest rozwój portów,
transportu morskiego, rybołówstwa oraz eksploatacja morskich zasobów naturalnych. Jednocześnie
powołamy nowoczesne, państwowe konsorcjum
stoczniowe, które naprawi cztery lata szkodliwej
działalności ekipy Donalda Tuska.

JAK DZIAŁAŁA EKIPA PO-PSL?
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Rząd obiecywał inwestycje pozwalające na rozwój polskich portów.
Ocena: Cel jest realizowany z dużymi opóźnieniami. Budowana jest droga ekspresowa S3. Umożliwi ona transport towarów na południe Polski. Ale
dopiero 30 marca 2011 r. Ministerstwo Infrastruktury opublikowało ,,Strategię Rozwoju Transportu
do 2030’’. Zakłada ona m.in. rozwój portów. Istotnym utrudnieniem rozwoju portu w Świnoujściu
jest nierozwiązana sprawa gazociągu Nord Stream,
którego ułożenie na dnie Bałtyku tuż przy podejściu
do portu, ogranicza wielkość statków mogących
zawijać do Świnoujścia.

polityka

ZBUDOWAĆ CENTRALNY PORT LOTNICZY
Musimy posiadać (jak wszystkie większe i niektóre mniejsze kraje europejskie), duże lotnisko międzynarodowe, zdolne obsługiwać do 25 milionów pasażerów rocznie. Warszawskie Okęcie z obiektywnych
46
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POSTAWIĆ NA TRANSPORT PUBLICZNY
Będziemy wspierać transport publiczny, ponieważ
Polacy tracą miliony godzin rocznie w korkach. Minister Infrastruktury wprowadzi program współfinansowania przez budżet centralny inwestycji miejskich
w nowoczesne systemy transportu publicznego.
Opracujemy także program współfinansowania
remontów ulic prowadzonych przez miasta i wsie
pod warunkiem, że w ramach remontu powstanie
wydzielona, nowoczesna ścieżka rowerowa wzdłuż
odnowionej ulicy.

Bezpieczeństwo

względów nie jest w stanie pełnić takiej funkcji,
konieczna jest budowa nowego portu lotniczego.
Powstanie on między Warszawą a Łodzią.

SPOŁeczeństwo

Część 4:
BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZNE PAŃSTWO
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ZWIĘKSZYĆ BEZPIECZEŃSTWO
Nie tylko silna armia gwarantuje dziś spokojne
funkcjonowanie państwa. Poważnym zagrożeniem
są bowiem zagrożenia niemilitarne, choćby tzw.
cyberataki. Niezwykle istotne jest także bezpieczeństwo energetyczne. Tymczasem koalicja PO-PSL
przyczyniła się do wzrostu zagrożenia co najmniej
w 2 dziedzinach. W czasie planowania budowy
Gazociągu Północnego premier Donald Tusk nie
zrobił wiele, aby walczyć o polskie interesy. Istnieje
duże prawdopodobieństwo, że ten gazociąg
zamknie port w Świnoujściu dla większych statków.
Rządzący osłabili też strategiczne relacje Polski
z USA. Patrząc na bezpieczeństwo w dłuższej perspektywie, w ramach członkowstwa w NATO musimy dążyć do jeszcze dokładniejszego opracowania
tzw. planów ewentualnościowych, czyli scenariuszy działań NATO na wypadek ataku na któregoś
z jego członków.

JAK DZIAŁAŁA EKIPA PO-PSL?

polityka

Rząd obiecywał stworzenie scentralizowanego
i skoordynowanego systemu zwalczania najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa.
Ocena: Nie wprowadzono systemu zwalczania
zagrożeń, zwłaszcza w sferze terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i korupcji. W ciągu czterech
lat dokonano licznych nowelizacji przepisów, ale nie
doszło do skoordynowania różnych systemów
reagowania na pojawiające się zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Do tej pory w każdej dziedzinie
(terroryzm, korupcja, przestępczość zorganizowana)
istnieją odrębne rozwiązania.
48

polityka
Bezpieczeństwo

MÓC SAMODZIELNIE OBRONIĆ POLSKĘ
Przynależność do NATO i do Unii Europejskiej nie
gwarantuje pełni bezpieczeństwa. Dlatego musimy
zadbać o to, aby w sytuacji zagrożenia Siły Zbrojne
RP były w stanie samodzielnie bronić nasz kraj,
dopóki z pomocą nie nadejdą sojusznicy. W 2003 r.
polscy żołnierze po raz pierwszy od 1945 r. pojechali
na misje bojowe. One pokazały, jak kiepsko wyszkolona i wyposażona jest nasza armia. Takie wojsko nie
byłoby w stanie obronić Polski. Dlatego zaczęliśmy
reformować armię, a prezydent Lech Kaczyński
postanowił, że będzie ona w pełni profesjonalna.
Niestety, pozytywne zmiany zatrzymała ekipa Donalda Tuska. Skończyło się to zapaścią w armii. Dlatego
musimy wrócić do naszych koncepcji reformy wojska: rzeczywistej profesjonalizacji, unowocześnienia
sprzętu oraz promowania żołnierzy młodych, sprawdzonych w misjach bojowych oraz wykształconych na
Zachodzie.

CHRONIĆ PRZED KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI
Obowiązkiem państwa jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Nie
można przerzucać tej odpowiedzialności na inne
49
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Donald Tusk w expose: „Nie zadowala nas propozycja poprzedniego rządu, aby pełną profesjonalizację sił zbrojnych osiągnąć dopiero w roku 2012.
(...) Dlatego w przyszłym roku ograniczymy pobór
a 2009 zrezygnujemy z niego w całości tak, aby
w kolejny rok wkroczyć z armią w pełni zawodową”.
Ocena: Niestety cel został zrealizowany zbyt
szybko. Reforma polskiej armii prowadzona przez
ministra Bogdana Klicha była ostro krytykowana
przez opozycję i część ekspertów (m.in. krytykował
ją Stanisław Koziej, obecny szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a hurraoptymizm ministra Klicha studził gen. Mieczysław Cieniuch tuż po objęciu
stanowiska szefa Sztabu Generalnego WP)

gospodarka
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instytucje, np. samorząd terytorialny. Niestety tak
działa ekipa Donalda Tuska. Uchwalona za naszych
rządów ustawa o zarządzaniu kryzysowym przewidywała utworzenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Miała to być struktura koordynująca
działanie wszystkich instytucji odpowiedzialnych za
przeciwdziałanie najpoważniejszym zagrożeniom.
Donald Tusk najpierw długo zwlekał z utworzeniem
RCB (ignorując obowiązki wynikające z ustawy, ale
przede wszystkim nie dbając o bezpieczeństwo Polaków). Gdy w końcu utworzył RCB, było ono i jest
nadal „papierową” strukturą. Musimy jak najszybciej
umożliwić RCB podejmowanie rzeczywistych działań.
Dzięki temu będziemy mogli lepiej chronić Polaków
przed tak tragicznymi zdarzeniami, jak kilka ostatnich
powodzi czy awariami sieci energetycznych.

JAK DZIAŁAŁA EKIPA PO-PSL?
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Donald Tusk w expose: „Chcemy zbudować sprawny system prewencji wobec przestępczości pospolitej,
system ratownictwa, ochrony ludności oraz zarządzania kryzysowego. I chcemy osiągnąć te cele poprzez
sprawną koordynację i wymianę informacji.”
Ocena: Nie ma spójnego programu rządowego
dotyczącego systemu ochrony ludności. Wprowadzone zmiany prawne nie usprawniły systemu
zarządzania kryzysowego, czego najlepszym przykładem są skutki powodzi w 2010 r., które były
wynikiem braku działań prewencyjnych.
Donald Tusk w expose: „Zostanie też opracowana
strategia gospodarki wodnej, w której kluczowymi
problemami będą: (...) ochrona przed powodzią.”
Ocena: Cel nie został zrealizowany. Z raportu
NIK o ochronie przeciwpowodziowej (marzec
2011 r.) wynika bowiem, że straty wyrządzane przez
powodzie stale się zwiększają. W ciągu ostatnich
3 lat tylko w województwie małopolskim i świętokrzyskim wyniosły one blisko miliard złotych. Mimo
to nadal zaniedbywane są kontrole wałów przeciwpowodziowych oraz konserwacje i utrzymanie stru50
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Donald Tusk w expose: „Przekażemy cały szereg
kompetencji obecnych urzędów wojewódzkich
urzędom marszałkowskim. Tym samym wydatnie
zmniejszymy koszty działania administracji rządowej w terenie. Struktura tej administracji zostanie
radykalnie uproszczona”.
Ocena: Decentralizacja zadań administracji
państwowej odbywa się w sposób chaotyczny bez
analizy skutków jej wprowadzenia. Jednym z najistotniejszych problemów jest przerzucenie zadań
na samorządy bez przesunięcia odpowiedniej ilości środków niezbędnych do ich realizacji. Przykładem może być nałożenie obowiązków związanych
z likwidacją skutków klęsk żywiołowych, na które
przewidziano w funduszu sołeckim zaledwie
10 tys. zł.
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WZMOCNIĆ WOJEWODÓW
Opowiadamy się za wzmocnieniem roli wojewody, który w sytuacjach zagrożenia, na terenie swojego regionu, powinien koordynować działania wszystkich instytucji, rządowych i samorządowych. Dlatego
w czasie naszych rządów we wszystkich urzędach
wojewódzkich zostały powołane wydziały bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Należy je wzmocnić
w taki sposób, aby umożliwiać wojewodzie skuteczną
kontrolę nad policją oraz innymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w województwie.

SPOŁeczeństwo

mieni, potoków i przydrożnych rowów. Ostatnia
Strategia Gospodarki Wodnej została przyjęta
w 2006 r., czyli za rządów PiS. Brak strategicznego
działania stało się głównym powodem powodzi,
które miały miejsce w maju i czerwcu 2010 r. Rząd
próbował za pomocą spec-ustaw ratować zaniedbaną sytuację, lecz były to działania chaotyczne,
podejmowane jedynie w celu załatania powstałych
problemów.
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DBAĆ O STRAŻ POŻARNĄ
Państwowa Straż Pożarna powinna być nadal
finansowana z budżetu państwa. Przeciwstawiamy
się planom podporządkowania PSP samorządom
terytorialnym. Dzięki centralnemu zarządzaniu możliwe jest utrzymanie wysokich i jednakowych w całej
Polsce standardów wyszkolenia i wyposażenia PSP.
Promowane przez obecną władzę, nieodpowiedzialne pomysły podporządkowania struktur zawodowej
straży pożarnej powiatom mogą doprowadzić do
tego, że biedniejsze samorządy będą zapewniały
swoim mieszkańcom gorszą ochronę.

Bezpieczeństwo
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NIE LIKWIDOWAĆ KOMISARIATÓW POLICJI
Zatrzymamy szkodliwy trend likwidacji posterunków policji w mniejszych miejscowościach.
Zostaną przywrócone przejrzyste i merytoryczne
zasady awansu w policji.

WYJAŚNIĆ PRZYCZYNY KATASTROFY
SMOLEŃSKIEJ
Musimy rzetelnie wyjaśnić przyczyny katastrofy
smoleńskiej, w której zginęło 96 wybitnych Polaków
na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Polska
służba dyplomatyczna musi zdecydowanie energiczniej i skuteczniej przeciwdziałać skutkom propagandy MAK. W kraju wdrożymy wszystkie działania
konieczne do tego, aby ustalić przyczyny tej narodowej tragedii. Katastrofa o takiej skali nie zdarzyła się
nigdzie we współczesnym świecie.

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

polityka

ZAPEWNIĆ UDZIAŁ W ZYSKACH
Z WYDOBYCIA GAZU ŁUPKOWEGO
Uruchomienie eksploatacji gazu łupkowego
w Polsce jest zadaniem o znaczeniu strategicznym
dla bezpieczeństwa państwa (zarówno ze względu na
bezpieczeństwo energetyczne kraju jak i podniesienie rangi polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej). Można to porównać ze staraniami o wejście
52
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POPRZEĆ UE W JEJ ZMAGANIACH
Z ROSYJSKIM MONOPOLEM GAZOWYM
Jesteśmy za konkurencją między dostawcami
gazu. Najważniejszym wyzwaniem dotyczącym gazu
ziemnego jest stworzenie konkurencyjnego rynku
poprzez wdrożenie regulacji wynikających z tzw.
III Pakietu Energetycznego UE. Komisja Europejska
poparła Polskę w sporze z Rosją o Gazociąg Jamalski.
Dlatego poprzemy Komisję w staraniach o zmuszenie
Gazpromu do przyjęcia europejskich standardów
rynkowych.
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DOSTOSOWAĆ POLITYKĘ
KLIMATYCZNĄ W POLSCE DO POLSKICH
WARUNKÓW I MOŻLIWOŚCI
Największym wyzwaniem w sprawach produkcji
energii elektrycznej w Polsce jest prowadzona obecnie przez UE polityka klimatyczna nakładająca obowiązki redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Będziemy też aktywnie szukali wyjścia z pułapki
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ZATRZYMAĆ PRYWATYZACJĘ LOTOSU
W ramach prowadzonej polityki właścicielskiej
zrezygnujemy z nieprzemyślanej prywatyzacji Grupy
Lotos, która podyktowana jest jedynie potrzebą
łatania dziury w budżecie państwa. Polskie rafinerie
muszą uzyskać dostęp do złóż surowca, stanowiących o ich bezpieczeństwie i zwiększających ich wartość rynkową. Niezbędne jest przyśpieszenie budowy
ropociągu Odessa-Brody-Płock-Gdańsk oraz wsparcie
polskich przedsiębiorstw w procesie uzyskiwania
dostępu do złóż surowców.
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do NATO. Dlatego będziemy współpracować ze
wszystkimi środowiskami politycznymi oraz zadbamy
o poparcie większości Polaków dla tego projektu.
W czasie prowadzenia rozmów z partnerami zagranicznymi zainteresowanymi złożami gazu łupkowego,
trwale zabezpieczymy interesy Polski w tym przedsięwzięciu.
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źle pomyślanego i na dyskryminujących Polskę zasadach wprowadzanego pakietu energetyczno-klimatycznego. Nasz kraj jest bardzo bogaty w węgiel
kamienny i brunatny, a elektrownie pracujące
w oparciu o te surowce pokrywają ponad 90 proc.
potrzeb gospodarki na energię elektryczną. w polskim interesie nie leży znacząca zmiana takiego
stanu rzeczy. Konieczne są systemowe inwestycje
w budowę nowych sieci energetycznych.

gospodarka

JAK DZIAŁAŁA EKIPA PO-PSL?

Bezpieczeństwo

Donald Tusk w expose: „Chcemy dokonać szczegółowej analizy realizacji zobowiązań traktatowych
i na jej podstawie podjąć odpowiednie działania,
włącznie z ewentualnym renegocjowaniem zobowiązań Polski wobec UE, po to, aby usprawnić
wykorzystanie źródeł i mechanizmów finansowania
ochrony środowiska.”
Ocena: Nie przygotowano tej analizy. Rząd nie
podjął również żadnych decyzji, które mogą być
podstawą rozpoczęcia renegocjacji warunków
członkowstwa Polski w UE w zakresie ochrony środowiska.
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ZAPEWNIĆ DOSTAWY Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ
Jeśli za wschodnią granicą zostaną zakręcone
kurki z ropą i gazem, polskie fabryki, huty i wiele
innych zakładów zatrzymają produkcję, a niektóre
ulegną zniszczeniu. Dążąc do wyeliminowania tego
potencjalnego zagrożenia, nasz rząd zdecydował
o budowie gazoportu w Świnoujściu. Z tego samego
powodu popieramy poszukiwanie i wydobycie gazu
łupkowego. Niezbędne jest także przyśpieszenie
budowy ropociągu Odessa-Brody-Płock-Gdańsk oraz
współpraca z bardziej odległymi krajami: Azerbejdżanem, Kazachstanem czy Turkmenistanem. Szczególna jest tu rola Gruzji jako kraju tranzytowego dla
Południowo-Wschodniego Korytarza Transportowego surowców energetycznych. Nie będzie więcej niekorzystnych kontraktów z Gazpromem.
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Donald Tusk w expose: „Chciałbym, żebyśmy
wrócili do prostej, niewymagającej żadnych nakładów idei, (...) władzy skromnej, pozbawionej zbędnych przywilejów, idei taniego państwa”.
Ocena: Cele nie zostały zrealizowane. Przyjęto –
robiony bez głębszych przemyśleń – plan oszczędnościowy rządu, ale nie on jest realizowany. Przeciwnie, zwiększano budżety np. kancelarii premiera
i prezydenta. Co więcej, za rządów PO wzrosła liczba
urzędników o ponad 60 tys. Rządowy projekt zakładał redukcję zatrudnienia w administracji o 10%.
Dlatego urzędy zrobiły nabór nowych pracowników,
aby po wejściu w życie ustawy i zwolnieniach, stan
zatrudnienia pozostał bez zmian. W momencie gdy
ustawa została zablokowana, urzędy pozostały ze
swoim 110% zatrudnieniem. Pod hasłem „taniego
państwa” kryje się wiele populistycznych mitów. Np.
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USPRAWNIĆ PAŃSTWO
W ciągu kilku ostatnich lat koalicja PO-PSL doprowadziła do zdecydowanego rozprzężenia państwa.
Administracja jest przerośnięta i nieefektywna. Prowadzący działalność gospodarczą zmagają się
z olbrzymią biurokracją. Zdecydowanej poprawy
wymaga poziom bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Poważną przeszkodą, wynikającą ze stanu
państwa, są korupcja oraz pospolita przestępczość.
Takie patologie umożliwiają tworzenie nielegalnych
monopoli, poddawanie całych sektorów lokalnego
życia gospodarczego kontroli miejscowych „grup
trzymających władzę”.

SPOŁeczeństwo

NOWOCZESNY NARÓD I WOLNI
OBYWATELE

Bezpieczeństwo
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Część 5:
POLITYKA

SPOŁeczeństwo

rozporządzenia Rady Ministrów z listopada 2007 r.
zlikwidowały pięciu pełnomocników rządu, ale
powołany czterech kolejnych.

gospodarka

BYĆ DUMNYM Z BIAŁO-CZERWONEJ
Ponieważ bez kompleksów umiemy określić
swoje miejsce w Europie XXI wieku, nie zgadzamy się
na to, żeby „polskość” przeciwstawiać „europejskości”, które to pojęcie ludzie bardzo powierzchownie
znający życie obywateli największych państw UE
uważają za wyznacznik nowoczesności.
WSPIERAĆ INICJATYWY POZARZĄDOWE
Nie sprawdził się – promowany przez niektóre
siły polityczne – pomysł „Polski liberalnej” ograniczającej rolę państwa. Obywatele mieli „wziąć sprawy
we własne ręce” i stworzyć sieć organizacji działających dla dobra wspólnego. Po dwóch dekadach
widać, że to się nie udało, ponieważ ludzie mający
problem z utrzymaniem rodziny nie mogą oddać się
pracy społecznej.

Bezpieczeństwo
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ODBUDOWAĆ POCZUCIE WSPÓLNOTY
Jak najszybciej należy skończyć z podziałem Polaków na lepszych i gorszych. Donald Tusk, wspierany
przez wpływowe media, doprowadził do tego, że
olbrzymia część obywateli oraz reprezentujące ich
ruchy polityczne zostały wykluczone z życia publicznego. Ich głos nie ma żadnego znaczenia, odmawia się
im kompetencji i z góry zakłada złą wolę. Od tej części
społeczeństwa wyraźnie oddzielono siły zwykle oceniane pozytywnie, których opinie zawsze są uważnie
słuchane. Dopuszczając mnogość, niekiedy bardzo
odległych poglądów, dla polepszenia jakości życia
publicznego w Polsce skończymy z takimi podziałami.
PRZYWRÓCIĆ SZACUNEK POLITYCE
Dbając o polepszenie jakości debaty publicznej
doprowadzimy do wzmocnienia partii opozycyjnych
w parlamencie. Opozycja musi swobodnie przedsta56
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Donald Tusk w expose: „Tu, w tej Izbie, przedstawiciele mojego rządu każdego miesiąca, powtarzam: każdego miesiąca, będą informowali Wysoką Izbę i polską opinię publiczną o kolejnych decyzjach likwidujących przywileje władzy. Nie będzie
takiego miesiąca, aby kolejna informacja o naszych
kolejnych decyzjach nie docierała do opinii
publicznej (...) Chciałbym państwa zapewnić, że te
przywileje władzy, przestaną drażnić Polaków, bo
znikną.”
Ocena: Od listopada 2007 r. ani premier, ani
żaden jego z jego ministrów nie wypełnił tej
obietnicy. Wiele działań Donalda Tuska miało
wymiar wyłącznie piarowski, tak było z lotami
samolotami rejsowymi. Premier ogłosił, że jest to
tańsze, niż loty maszynami rządowymi. Donald
Tusk przez krótki czas latał samolotami rejsowymi, ale szybko przesiadł się do maszym rządowych. Gdyby poważnie traktował składane przez
siebie obietnice, to sam zaoszczędziłby ok.
6 mln zł. Od listopada 2007 do marca 2011 premier latał do domu i z powrotem przynajmniej
285 razy (średnio 7 razy w miesiącu). Nikt nie
wytykałby premierowi, że korzysta z transportu
rządowego, gdyż ma do tego prawo, gdyby sam
Donald Tusk tego nie zapowiadał.
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wiać swoje poglądy, pytać rządzących oraz wykazywać mankamenty i nadużycia w sprawowaniu władzy. Chcemy przywrócić szacunek dla słowa „polityka”. Dla nas to rozumna służba dobru wspólnemu.
Nie zgadzamy się na lansowane od kilkunastu lat,
systematyczne zniechęcanie Polaków do interesowania się polityką. Zostało ono połączone z kreowaniem wizerunku polityków jako prawie błaznów
i darmozjadów żyjących z pieniędzy podatników.
Jednocześnie z całą surowością piętnujemy naganne
zachowania ludzi zajmujących się polityką – od nadużywania przez nich władzy, po zwykłą głupotę.
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WRÓCIĆ DO WALKI Z KORUPCJĄ
Byliśmy pierwszym rządem, który wypowiedział zdecydowaną wojnę korupcji. Powołaliśmy
Centralne Biuro Antykorupcyjne, podejmowało
ono stanowcze działania bez względu na przynależność partyjną osób naruszających prawo. Koalicja PO-PSL odeszła od naszych zasad. Co więcej,
powołano sejmową komisję śledczą do „rozliczenia” osób ośmielających się walczyć z korupcją. Z niezwykłym zaangażowaniem stworzono nieuzasadniony, zły klimat wokół CBA. Rządzący „ukręcili
głowę” wykrytej przez CBA aferze hazardowej z udziałem polityków PO oraz osób związanych z tą partią. Jeśli jednak chcemy, żeby państwo lepiej się
rozwijało, jak najszybciej musimy wrócić do walki
z korupcją.
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Donald Tusk w expose: „Obiecuję państwu, że
jeśli chodzi o nasze działania – a patrzę tu znacząco
na panią minister Julię Piterę, której nasz rząd zlecił
przygotowanie harmonogramu skutecznego przeciwdziałania korupcji”
Ocena: Pełnomocnik ds. walki z korupcją Julia
Pitera nie wprowadziła żadnych regulacji prawnych, ani harmonogramu działań w walce
z korupcją. Opracowany przez nią raport miał
ujawnić nieprawidłowości w działaniu poprzedniego rządu. „Najpoważniejsze” zarzuty dotyczyły
jednak zakupu dorsza za niecałe 9 zł. Po wybuchu
tzw. afery hazardowej Julia Pitera zasłynęła
twierdzeniem, że przypadek tej ustawy to nie
korupcja, a lobbing. Analogicznie zachowała się
przy okazji tzw. afery stoczniowej. Natomiast
MSWiA działał głównie na podstawie założeń
poprzednich rządów, spadła liczba wykrywanych
przestępstw. Różnica jest szczególnie widoczna
od roku 2010, co można wiązać ze zmianą na stanowisku szefa CBA.
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ZAOSTRZYĆ KARY ZA NAJCIĘŻSZE
PRZESTĘPSTWA
Powrócimy do prac nad nowelizacją Kodeksu karnego (projekt przygotowano w Ministerstwie Sprawiedliwości w 2007 r.). Zaostrzymy kary za najcięższe przestępstwa i rozszerzymy prawo do obrony koniecznej.
Zwiększony też zostanie katalog przestępstw, za które
odpowiadać będą nieletni po ukończeniu 15 lat.
SKUTECZNIEJ WALCZYĆ Z PEDOFILAMI
Podobnie jak w innych państwach wprowadzimy
publiczny rejestr niebezpiecznych przestępców seksualnych. Ich dane i zdjęcia będzie można znaleźć
w Internecie.
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Donald Tusk w expose: „Chcielibyśmy zlikwidować hamulce, które spowodowały, że tzw. sądy
24-godzinne okazały się nieefektywne, drogie i niezbyt skutecznie działające”.
Ocena: W porównaniu do roku 2007 (37 070
rozpatrzonych spraw), w roku 2010 było ich o 98%
mniej (zaledwie 666 spraw). Obiecywana przez
Donalda Tuska poprawa, okazała się w rzeczywistości działaniem dążącym do ich usunięcia z kodeksu
postępowania karnego.
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OTOCZYĆ OPIEKĄ OFIARY PRZESTĘPSTW
Kontynuacji wymaga przyjęty i wprowadzony przez
nasz rząd program Razem bezpieczniej (rządowy program ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych). Sprawdzimy, dlaczego pod rządami PO-PSL
praktycznie zrezygnowano z tzw. sądów 24-godzinnych. Pomagając ofiarom przestępstw w szybszym
powrocie do normalnego życia, z pieniędzy pochodzących z przepadku mienia przestępców oraz z płaconych przez nich grzywien utworzymy Fundusz
pomocy ofiarom przestępstw (sfinansujemy z niego
leczenie, rehabilitację i pomoc prawną dla osób
pokrzywdzonych oraz ich najbliższych).
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OGRANICZYĆ
KORPORACJE SĘDZIÓW I PROKURATORÓW
Każdy, kto miał do czynienia z sądem czy prokuraturą wie, jak długo ciągną się tam najdrobniejsze
sprawy. Jedną z recept wpływających na polepszenie
sytuacji będzie zdecydowane ograniczenie korporacji
sędziowskiej. Dziś jest ona praktycznie niezależna od
państwa i sama decyduje, kto zostanie do niej
dopuszczony i kto będzie w niej awansował. Szanując
sędziowską niezawisłość, opowiadamy się za zmianą
tej sytuacji. Ograniczymy także korporację prokuratorów. Zniesiemy lub chociaż ograniczymy immunitet
sędziów oraz prokuratorów.
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UŁATWIĆ DOSTĘP DO POMOCY PRAWNEJ
Wymiar sprawiedliwości będzie sprawniejszy
i przyjazny dla poszukujących pomocy, kiedy powstanie system profesjonalnej oraz powszechnie dostępnej pomocy prawnej. Oprócz adwokatów i radców
prawnych takimi usługami powinni zająć się licencjonowani doradcy prawni. Konkurencyjność na rynku
poradnictwa zwiększy jakość i obniży ceny usług. Dla
uboższych utworzymy sieć punktów pomocy prawnej prowadzonych przez kancelarie prawnicze oraz
organizacje pozarządowe.

NOWA JAKOŚĆ W ADMINISTRACJI
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SKOŃCZYMY Z MARNYM PRAWEM
W Polsce powstaje za dużo marnej jakości przepisów,
które są często zmieniane, więc nawet prawnicy mają
problemy z ich stosowaniem. Chcemy, żeby prawo było
jasne i jednoznaczne (takie jak zaprezentowane przez
nas 9 września, na Forum Ekonomicznym w Krynicy,
przepisy przygotowanej reformy systemu podatkowego) Nadal wiele ustaw jest pisanych pod wpływem ukrytych grup interesu. Sprzyja temu nieprzejrzysty tryb
ustawodawczy, który np. w ułatwia anonimowość autorów poprawek wprowadzanych do projektów ustaw. Tak
zmienimy prawo, aby odpowiedzialność za tworzone
przepisy przestała być anonimowa.
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WZMOCNIMY WOJEWODÓW
Wojewoda zostanie faktycznym reprezentantem rządu w województwie. W sytuacjach zagrożenia będzie on koordynować działania wszystkich
instytucji, rządowych i samorządowych na swoim
terenie (dlatego już w czasie naszych rządów we
wszystkich urzędach wojewódzkich powołaliśmy
wydziały bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego).
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ZREFORMUJEMY
URZĘDY CENTRALNE I ADMINISTRACJĘ
GOSPODARCZĄ
Konieczne jest wprowadzenie Programu rozwoju
kraju. (Wskaże on instytucjom rządowym konkretne
cele do zrealizowania, terminy i środki. Za to będzie
odpowiadał wicepremier – minister ds. rozwoju.)
Powstanie Ministerstwo Energii (odpowiedzialne za bezpieczeństwo energetyczne i ochronę
naszych interesów w sprawach energetyczno-klimatycznych).
Tworząc lepsze warunki do działalności gospodarczej, dokonamy połączenia inspekcji zajmujących
się kontrolowaniem działalności gospodarczej.
Zamiast istniejących obecnie 15 inspekcji działać
będzie tylko 6.
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OGRANICZYMY BIUROKRACJĘ
W czasie rządów PO-PSL zatrudniono ponad 70
tys. nowych urzędników. Biurokracja rozrosła się jak
nigdy wcześniej i pochłania olbrzymie pieniądze.
Ograniczymy ją i wrócimy do standardów obowiązujących za naszych rządów. (W 2006 r. uchwaliliśmy ustawę o służbie cywilnej, która otwierała
możliwość kariery dla ludzi młodych i dobrze
wykształconych. Skończyliśmy z umożliwiającymi
manipulacje konkursami na stanowiska. Niestety,
wraz z przejęciem władzy przez PO-PSL powrócono
do starych zasad obsadzania stanowisk w administracji rządowej.)
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BĘDZIEMY DZIAŁAĆ NA NOWYCH
ZASADACH
Ministerstwo Rozwoju (MR) zmieni dotychczasowy sposób wydawania publicznych pieniędzy. Środki
przeznaczone na Program rozwoju kraju (PRK) znajdą
się w zadaniowym budżecie państwa (umożliwia on
racjonalne planowanie i wydatkowanie funduszy,
a przez to generuje oszczędności).
Przy ocenie wniosków najistotniejsza będzie
zgodność danej inwestycji ze Strategią rozwoju kraju
i PRK, a także ze strategiami i programami województw. Zapewnimy lepszą informację o programach rozwojowych oraz skuteczniejsze doradztwo
dla składających wnioski. Obowiązywać będą jasne
i obiektywne kryteria oceny oraz jawność procesu
decyzyjnego dotyczącego przyznawania środków.
W ten sposób wyeliminujemy upartyjnienie procedur i decyzji dotyczących rozdziału środków.
Zapewnimy równe szanse działania jednostek
samorządu terytorialnego, niezależnie od opcji politycznych z których się one wywodzą.
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ODBUDOWAĆ MIĘDZYNARODOWĄ POZYCJĘ
POLSKI
Rząd PO-PSL nadszarpnął pozycję Polski. Ograniczył nasze aspiracje, wycofał się ze spokojnych misji
wojskowych, które finansowała ONZ, zlikwidował
wiele placówek dyplomatycznych. Zasadniczo zmienił politykę w stosunku do Niemiec i Rosji. Wobec
zachodniego sąsiada Donald Tusk przyjął postawę
klientystyczną: m.in. był bierny wobec budowy Gazociągu Północnego. W stosunku do Rosji zgodził się na
szereg całkowicie jednostronnych ustępstw: m.in.
przekopu przez Mierzeję Wiślaną, a mówiąc o zbrodni katyńskiej unikał drażniącego Kreml określenia
„ludobójstwo”. Wycofał się z tzw. polityki jagiellońskiej, czyli aktywności Polski na wschodzie Europy.
Nam zależy na jak najlepszych stosunkach z sąsiadami, ale właśnie dlatego musimy być realistami. Uni62
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kając niepotrzebnych sporów, powinniśmy przywrócić partnerski charakter stosunków z Niemcami.
Będziemy także konsekwentnie bronić prawa międzynarodowego i interesu Polski w stosunkach z Rosją,
oczekując na zmianę nastawienia rosyjskich elit politycznych wobec naszego kraju.
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DBAĆ O RANGĘ POLSKI W UE
Opowiadamy się za tym, aby UE pozostała związkiem suwerennych państw. Dlatego zdecydowanie
będziemy dążyć do takich zmian w Konstytucji RP,
które spowodują, że będzie ona mieć rzeczywiście
rangę nadrzędną nad przepisami unijnymi. Walka
o polski interes w UE wymaga stanowczości ale też
kompromisów. Dlatego w poczuciu odpowiedzialności za Polskę, prezydent Lech Kaczyński podpisał
Traktat lizboński. Nie jest on dla Polski do końca
korzystny, gdyż umożliwia podejmowanie niektórych
najważniejszych decyzji przez zaledwie kilka najsilniejszych państw Unii. Jednak o wiele gorszy byłby
brak zgody Polski na ten traktat. Zostałby on bowiem
zawarty bez nas, a później zaakceptowałaby go ekipa
Donalda Tuska, ale bez dobrych dla Polski zastrzeżeń,
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Donald Tusk w expose: „Chcę przywrócić konsultacje rządu ze wszystkimi ugrupowaniami parlamentarnymi wtedy, kiedy będziemy mieli do podjęcia ważne decyzje dotyczące naszej polityki międzynarodowej.”
Ocena: Cel nie został zrealizowany. Jedyną, faktycznie nową formę komunikacji zapoczątkował
Radek Sikorski. To prezentowanie stanowisk MSZ
i samego ministra na jego osobistym profilu w serwisie internetowym „twitter”. Spora część komentatorów uznała te informacje – krótsze niż sms – za
niestosowne. A w ten sposób Radek Sikorski obrzucił błotem powstańców warszawskich oraz ich spadkobierców poddając w wątpliwość sens tego wielkiego zrywu narodowego.
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jakie w czasie negocjacji wywalczyli prezydent Lech
Kaczyński i nasi politycy.
SKOŃCZYĆ Z PODZIAŁEM EUROPY
Musimy ostatecznie skończyć z podziałem Europy, w którym nasz kraj jest częścią sowieckiej strefy
wpływów. Tymczasem Rosja nadal rości sobie niepisane prawo weta w stosunku do natowskich lub
amerykańskich planów w naszej części Europy.
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