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Bezpieczeństwo i sprawy wewnętrzne 

W ostatnim roku doszło do upolitycznienia służb mundurowych na niespotykaną 

dotąd skalę. Podejmowano błędne, a czasem wręcz kompromitujące decyzje 

personalne oraz lekceważono zagrożenia. 

 

Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak jest pierwszym 

ministrem rządu premier Beaty Szydło, wobec którego Platforma Obywatelska 

złożyła wniosek o uchwalenie przez Sejm wotum nieufności. Działania ministra 

Błaszczaka doprowadziły bowiem do osłabienia potencjału nadzorowanych przez 

MSWiA służb i zagrażają bezpieczeństwu Polaków. 

 

W szczególnie trudnej sytuacji jest Policja. 11 grudnia 2015 roku Prezes Rady 

Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji powołała na 

stanowisko Komendanta Głównego Policji inspektora Zbigniewa Maja. Na ministrze 

Błaszczaku ciążył obowiązek rzetelnego sprawdzenia kompetencji kandydata do 

kierowania najważniejszą dla bezpieczeństwa obywateli formacją mundurową. 

Niestety minister Błaszczak nie sprawdził, czy wobec kandydata na Komendanta 

Głównego Policji nie są prowadzone postępowania karne. W lutym 2016 roku za 

pośrednictwem mediów opinia publiczna dowiedziała się, że inspektor Maj 

występuje w śledztwie korupcyjnym prowadzonym przez prokuraturę w Łodzi. 11 

lutego 2016 roku Zbigniew Maj złożył dymisję – był najkrócej urzędującym 

Komendantem Głównym Policji w historii tej formacji. 

 

Po dymisji komendanta Maja na ministrze ciążył ustawowy obowiązek 

zaproponowania kandydata na Komendanta Głównego Policji. Tymczasem minister 

Błaszczak doprowadził do najdłuższego w historii Policji wakatu na tym 

stanowisku. Dopiero po 62 dniach wskazał kandydata na szefa największej formacji 

mundurowej. Tak długi okres bez Komendanta Głównego doprowadził do 

destabilizacji Policji i sparaliżował proces decyzyjny. 
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W pierwszych tygodniach rządów PiS – z polecenia ministra Mariusza Błaszczaka – 

w Policji przeprowadzono czystkę kadrową na najważniejszych stanowiskach, m.in. 

w Komendzie Głównej, komendach wojewódzkich oraz w elitarnym Centralnym 

Biurze Śledczym Policji. Przy odwoływaniu funkcjonariuszy z zajmowanych 

stanowisk nie kierowano się kryterium kompetencji ani oceną dotychczasowego 

przebiegu służby. Po czystce z wyższej kadry dowódczej w służbie pozostał tylko 

jeden doświadczony generał Policji. Skala i tempo przeprowadzonych zmian naraziły 

Policję na obniżenie zdolności do prawidłowego wykonywania zadań. 

 

Jesienią 2016 roku minister Błaszczak postanowił przeprowadzić kolejną polityczną 

czystkę na stanowiskach kierowniczych w Policji. Tym razem zwolnienia obejmują 

funkcjonariuszy, którzy rozpoczynali swoją służbę jeszcze w czasach istnienia Milicji 

Obywatelskiej. Jednak przy odwoływaniu funkcjonariuszy nie bierze się pod uwagę 

ich doświadczenia ani dotychczasowej oceny służby. Jedynym powodem degradacji 

jest czysto polityczna, a nie merytoryczna, decyzja ministra. Stanowiska straci 474 

doświadczonych funkcjonariuszy, co oznacza zmiany na prawie 10 proc. stanowisk 

kierowniczych w Policji. Działania ministra idą wbrew społecznym odczuciom 

i trendom. Warto przypomnieć, że w ciągu ostatnich ośmiu lat odsetek Polaków 

czujących się bezpiecznie wzrósł z 53 do 66 proc., a liczba popełnionych przestępstw 

spadła z 1,15 mln w 2007 roku do 0,83 mln w roku 2015. 

 

W ramach sprawowanego nadzoru minister powinien zapewnić apolityczność służb 

mundurowych. Niestety minister Błaszczak doprowadził do wcześniej 

niespotykanego upolitycznienia podległych mu służb. Przykładem takiego działania 

było m.in. świadome przyzwolenie na rozpowszechnianie przez komendanta 

Zbigniewa Maja nieprawdziwych informacji o nielegalnych podsłuchach, rzekomo 

stosowanych przez funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Policji wobec 

dziennikarzy. Oskarżenia te wzbudziły niepokój opinii publicznej i podważyły zaufanie 

do Policji. Nieprawdziwe informacje wykorzystali w celach politycznych partyjni 

koledzy ministra do ataku na opozycję. 
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Szczególnego znaczenia nabrało wykorzystanie informacji o rzekomych podsłuchach 

na forum międzynarodowym – przy okazji debaty na temat sytuacji w Polsce 19 

stycznia 2016 roku w Parlamencie Europejskim. Informację o nielegalnym 

podsłuchiwaniu dziennikarzy zamieszczono w specjalnej broszurze na temat Polski, 

którą politycy PiS dostarczyli najważniejszym politykom i mediom europejskim. Ten 

swoisty „donos na Polskę” został przygotowany i rozkolportowany pomimo faktu, że 

Komendant Główny Policji – jak wynika z ujawnionej korespondencji – już 12 stycznia 

2016 roku wiedział, iż nie było nielegalnych podsłuchów wobec dziennikarzy. 12 

lutego 2016 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie, po zapoznaniu się z audytem 

przeprowadzonym w Biurze Spraw Wewnętrznych, odmówiła wszczęcia 

postępowania w sprawie podsłuchiwania dziennikarzy. Prokuratura stwierdziła brak 

dowodów na popełnienie przestępstwa. Zaniechania ministra Błaszczaka  

i faktyczne przyzwolenie na rozpowszechnianie niezweryfikowanych oskarżeń 

doprowadziły do obniżenia autorytetu Polski na arenie międzynarodowej. 

 

Zaniepokojenie budzą wypowiedzi ministra Błaszczaka i bezpośrednio nadzorującego 

Policję wiceministra Jarosława Zielińskiego dotyczące uczestników legalnych, 

antyrządowych demonstracji. Rządzący oskarżają organizatorów manifestacji 

o zamiar przeprowadzenia zagrażających porządkowi publicznemu prowokacji. 

Jednocześnie w oficjalnych komunikatach Policja znacznie zaniża liczbę uczestników 

antyrządowych protestów, co podważa zaufanie do tej formacji i budzi wątpliwości 

co do jej apolityczności. 

 

Przykładem politycznego nacisku na Policję były wypowiedzi ministra Błaszczaka po 

zatrzymaniu działaczki PiS atakującej policjantów zabezpieczających manifestacje 

w Gdańsku. Wbrew oczywistym faktom minister publicznie zarzucał interweniującym 

brutalność i przekroczenie uprawnień. Zlecone przez MSWiA i KGP kontrole 

potwierdziły prawidłowość działań funkcjonariuszy i zasadność użycia środków 

przymusu bezpośredniego. 

 

Odpowiedzialny za porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli minister 

ignoruje narastający problem przestępstw z nienawiści, wzrost zagrożenia ze 
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strony środowisk pseudokibiców i radykalnych, skrajnie prawicowych organizacji. 

Bez reakcji polityków rządu pozostały tak bulwersujące wydarzenia, jak wywieszenie 

na stadionie transparentu wzywającego do mordów na politykach i dziennikarzach. 

Władze nie potępiły pobicia w tramwaju osoby za to, że posługiwała się językiem 

obcym. Brak reakcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo polityków jest odbierany 

jako przyzwolenie na tego typu działania, co spowoduje w przyszłości wzrost liczby 

przestępstw z nienawiści i ich coraz większą brutalność. 

 

Również w Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu 

przeprowadzono czystki, nie tylko na najważniejszych stanowiskach, ale też na 

pozostałych szczeblach organizacyjnych. Szefami tych formacji zostali oficerowie od 

lat pozostający poza służbą. Na stanowiska mające bezpośredni wpływ na 

bezpieczeństwo Polaków powoływane są osoby o znacznie niższych kompetencjach 

i doświadczeniu niż odwołani poprzednicy. 

 

Wypadek limuzyny przewożącej prezydenta Andrzeja Dudę pokazał, że pod nowym 

kierownictwem w Biurze Ochrony Rządu dochodzi do łamania procedur. To zaś 

skutkuje narażeniem życia najważniejszych osób w państwie. Minister Błaszczak nie 

wyciągnął konsekwencji wobec odpowiedzialnego za nieprawidłowości szefa BOR, 

który od lat jest związany z PiS. 

 

Mariusz Błaszczak, nie licząc się z kosztami, stara się zniszczyć dorobek zmian 

wprowadzonych w obszarze spraw wewnętrznych w okresie rządów koalicji PO–PSL. 

Przykładem takich działań jest częściowe odtworzenie posterunków Policji. 

Zlikwidowano je w ramach potrzebnej reformy, obecnie zaś odtwarza się posterunki 

wbrew analizom stanu bezpieczeństwa. Działania ministra mają wyłącznie cel 

polityczny, realizowane są kosztem budżetu Policji i zmniejszenia liczby 

funkcjonariuszy kierowanych do służby patrolowej. Absurdalność decyzji ministra 

Błaszczaka pokazuje fakt, że otwierane w świetle kamer posterunki czynne są 

zazwyczaj w godzinach od 7:30 do 15:30. 
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Bez żadnych powodów merytorycznych minister zakwestionował przeprowadzoną 

w ostatnich latach reformę Straży Granicznej i wydał polecenie odtworzenia 

Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Tymczasem reforma była oczywistą 

konsekwencją wejścia Polski do strefy Schengen. 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji bezzasadnie blokuje 

przywrócenie małego ruchu granicznego z Rosją. Przez polityczną decyzję 

przedsiębiorcy oraz pracownicy handlu i turystyki w przygranicznych powiatach 

z dnia na dzień zostali pozbawieni możliwości prowadzenia działalności 

gospodarczej i wykonywania pracy. 

 

PiS przeprowadziło zmiany dotyczące funkcjonowania administracji publicznej 

zmierzające do jej upolitycznienia i obniżające wymagania konieczne do zajmowania 

stanowisk kierowniczych. W pierwszej kolejności obniżono ustawowe wymagania dla 

wojewodów. Następnie zmieniono zasady dotyczące całej Służby Cywilnej. W efekcie 

zwolniono setki doświadczonych i apolitycznych urzędników. Zlikwidowano konkursy 

na najważniejsze stanowiska.  

 

Podsumowując: dziś PiS może obsadzić stanowiska kierownicze w administracji 

działaczami partyjnymi, bez doświadczenia i niezbędnych kompetencji. Oznacza to 

faktyczny demontaż apolitycznej Służby Cywilnej. Z zapowiedzi przedstawicieli rządu 

Beaty Szydło wynika, że podobne zasady umożliwiające polityczny skok na 

stanowiska zostaną wprowadzone w całej administracji publicznej. 

 

W obszarze funkcjonowania państwa, za który odpowiada MSWiA, wprowadza się 

przepisy ograniczające prawa obywatelskie. Przykładem takich działań jest tzw. 

ustawa inwigilacyjna, a także ustawa o działaniach antyterrorystycznych. Podczas 

prac nad tymi projektami nie przeprowadzono konsultacji społecznych. Co więcej, 

minister zignorował protesty instytucji zajmujących się prawami człowieka. 

Wprowadzone przez PiS zmiany ograniczające prawa obywatelskie i poszerzające 

możliwości inwigilowania obywateli zostały też zakwestionowane przez Komisję 

Wenecką. 



#CzarnyRok dla Polski. Raport podsumowujący pierwszy rok rządów PiS 
 

10 
 

Cyfryzacja 
 
Przez rok rządów PiS w zakresie cyfryzacji nie zmieniło się praktycznie nic. Są 

zapowiedzi dalekosiężnych planów i projektów, jest krytyka poprzedników, ale 

cyfryzacja znajduje się praktycznie w tym samym miejscu. 

 

Ministerstwo Cyfryzacji nie zrealizowało żadnego z zapowiadanych 

i prezentowanych projektów. Kolejne opóźnienie zalicza CEPiK 2.0 (Centralna 

Ewidencja Pojazdów i Kierowców) – zawierający informacje o pojazdach 

zarejestrowanych w Polsce i o kierowcach posiadających polskie prawo jazdy. Datę 

jego uruchomienia kolejny raz przesunięto – obecnie mowa jest o połowie 2018 

roku. Miał wejść w życie 1 stycznia 2017 roku. Zmiana terminu na trzy miesiące 

przed planowanym wprowadzeniem systemu w życie jest mocno kłopotliwa. 

Przedsiębiorcy poczynili już stosowne przygotowania. Polska Izba Stacji Kontroli 

Pojazdów rozpoczęła szkolenia z zakresu stosowania nowego systemu. 

 

Powołane przez rząd Beaty Szydło Ministerstwo Cyfryzacji powstało przez podział 

kluczowego dla gospodarki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Co do zasady była 

to decyzja błędna. Ministerstwo Cyfryzacji w wersji PiS uniemożliwia stworzenie 

skoordynowanej państwowej polityki „cyfryzacyjnej”. Dla odmiany dawne 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji łączyło możliwość koordynacji e-projektów, 

współpracy z administracją publiczną (samorządową i rządową) oraz nadzór nad 

informatyzacją Poczty Polskiej (około 8,5 tys. placówek). Tymczasem rząd PiS 

kontrolę nad informatyzacją poczty powierzył Ministerstwu Infrastruktury 

i Budownictwa. 

 

W swojej strategii rząd PiS sugeruje powrót do przeszłości. Podstawą usług 

oferowanych przez Pocztę Polską będzie wyłącznie listonosz roznoszący przesyłki. 

Jest to marnotrawienie statusu narodowego operatora. 

 

W trakcie pierwszych sześciu miesięcy rządów PiS zatrzymano rozbudowę sieci 

punktów Centrum Aktywności Cyfrowej (CAC). Pozwalały one między innymi na 
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potwierdzenie profilu zaufanego. Od tego czasu nie wprowadza się nowych punktów 

CAC. Co gorsza, te już istniejące mogą zostać zlikwidowane. 

 

Jedynie program rozwoju cyberbezpieczeństwa – rozpoczęty jeszcze w czasie rządów 

koalicji PO-PSL – zmierza póki co w dobrym kierunku. Pozostaje tylko pytanie 

o praktyczne wdrożenie tej koncepcji. 

 

Umocowanie polityczne Minister Cyfryzacji Anny Streżyńskiej jest bardzo słabe. 

Resort funkcjonuje raczej jako „dogrywający” (przykład pospiesznego, jak przyznała 

sama minister Streżyńska, wprowadzenia możliwości składania wniosków 

w programie „500+” za pomocą kont indywidualnych bankowości elektronicznej). 

 

Co gorsza, minister Streżyńska zaangażowała się – świadomie lub nie – w obronę 

skrajnie prawicowych organizacji i mowy nienawiści. Na przełomie października 

i listopada 2016 roku największy na świecie serwis społecznościowy Facebook, 

działając na mocy swojego regulaminu (obowiązkowo zaakceptowanego przez 

wszystkich użytkowników) dokonał blokad części kont. Zablokował też niektóre 

„wydarzenia” (publikowane na portalu zapowiedzi spotkań, protestów itp.). Jako 

powód blokady podano łamanie zasad obowiązujących w tym medium 

społecznościowym, na przykład umieszczanie symbolu Falangi oraz szerzenie mowy 

nienawiści. 

 

Minister Streżyńska krytycznie oceniła działania Facebooka i zapowiedziała spotkanie 

z władzami tej firmy. Podczas odpowiedzi na pytanie bieżące w Sejmie 4 listopada 

2016 roku tłumaczyła, że „nie interweniuje, a tylko rozmawia”. Jednak moment, 

w którym zapowiedź pani minister padła, jasno pokazuje, że Anna Streżyńska stanęła 

po stronie organizacji skrajnie prawicowych. 
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Edukacja 

Przez rok PiS udało się wprowadzić chaos i niepewność do polskiego systemu 

edukacji.  

 

Wbrew powszechnym światowym tendencjom i temu, że w 24 krajach Unii 

Europejskiej sześciolatki, a nawet młodsze dzieci, idą już do szkoły, PiS wróciło do 

obowiązku szkolnego w wieku 7 lat. Konsekwencją tej decyzji jest zapóźnienie 

cywilizacyjne dzieci z terenów wiejskich – często najbardziej potrzebujących pomocy. 

One o rok później zmienią środowisko i rozpoczną edukację. O rok krócej pozostaną 

w systemie edukacji. 

 

Rząd PiS spowodował, że wiele dzieci, które rozpoczęły naukę w wieku 6 lat, 

pozostawiono drugi rok w tej samej klasie, co dla tak małych dzieci jest traumą, 

która będzie ciągnąć się za nimi przez cały okres edukacji. Powtarzanie roku 

wywołuje bowiem w dzieciach niską samoocenę i poczucie porażki już na samym 

starcie. Z kolei te dzieci, które zostały w przedszkolach, powtarzają zerówkę. I jedne, 

i drugie uczą się tego samego drugi rok z rzędu. Tak zwany pusty rocznik, mniej liczny 

przez to, że w ubiegłym roku sześciolatki poszły do szkół obowiązkowo, przejdzie 

przez wszystkie etapy edukacji aż do egzaminów na uczelnie wyższe. Te będą starały 

się zrekompensować brak kandydatów przyjmowaniem młodzieży nieprzygotowanej 

do studiowania.  

 

Pozostawienie dzieci sześcioletnich w przedszkolach spowodowało brak miejsc dla 

trzylatków. Wraz z wejściem w życie zapowiadanej całościowej reformy edukacji od 

września 2017 roku w samej Warszawie – według wyliczeń władz miasta – może 

zabraknąć miejsc dla ponad 2 tys. trzylatków.  

 

Efektem wycofania sześciolatków ze szkół są również zwolnienia nauczycieli. 

Związek Nauczycielstwa Polskiego przewidywał, że redukcja mogła objąć nawet 

7 tys. nauczycieli, do tego trzeba dodać tych, którzy poszli na przymusowe 

emerytury czy najmłodszych nauczycieli zatrudnionych tylko na umowach 
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okresowych. Samorządy wciąż szacują koszty tej reformy – w Warszawie mówi się 

o 75 mln zł wydanych na zamykanie części oddziałów szkolnych i tworzenie nowych 

oddziałów przedszkolnych. 

 

PiS udało się osiągnąć jeden „sukces”: wmówili rodzicom, że szkoła to nieprzyjazne 

miejsce, przed którymi trzeba chronić dzieci. 

 

To nie koniec strat wyrządzonych w edukacji. PiS zdecydowało, że to minister 

edukacji wybiera kuratorów, choć wcześniej byli wybierani w konkursach. Kuratorzy 

otrzymali o wiele większą władzę nad szkołami, niż mieli do tej pory. Biorąc pod 

uwagę, że rząd PiS w sposób niespotykany do tej pory upolitycznia wszystkie sfery 

życia obywateli, to takie podporządkowanie kuratorów daje mu instrument do 

ręcznego sterowania oświatą. Szkoły mają mieć jak najmniej autonomii 

i samodzielności. Niektóre kuratoria już idą z duchem czasów, organizując – na 

przykład w województwie mazowieckim – konkursy poświęcone Lechowi 

Kaczyńskiemu, w których wśród wymaganych lektur są też „dzieła” napisane przez 

Jarosława Kaczyńskiego. 

 

Największy chaos wywołuje forsowana przez PiS reforma systemu edukacji. 

Zakłada ona 8-letnią szkołę podstawową w miejsce 6-letniej, likwidację gimnazjów, 

4-letnie licea zamiast 3-letnich, 5-letnie technika zamiast 4-letnich, 3-letnią szkołę 

branżową zamiast 2-letniej zasadniczej szkoły zawodowej. Przewidywana jest inna, 

„gorsza” matura dla absolwentów szkół branżowych, po której nie będzie można 

dostać się na studia magisterskie. 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego zakłada, że w wyniku tej „dobrej zmiany” pracę 

straci 37 tys. nauczycieli, 7,5 tys. dyrektorów oraz 30 tys. pracowników 

administracji i obsługi. Koszty mogą sięgać nawet 2 mld zł.  

 

Zapowiadana reforma edukacji nie zdążyła jeszcze wejść w życie, a już narobiła 

bałaganu. Podcięła skrzydła nauczycielom gimnazjalnym, świetnym fachowcom, 

którzy dorobili się skutecznych metod pracy z młodzieżą.  
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Gimnazjaliści z II i III klas będą musieli wrócić do podstawówek, bo część z 7 tys. 

gimnazjów ma być wchłonięta przez szkoły podstawowe. 

 

W 2019 roku nastąpi kumulacja roczników. Obecni szóstoklasiści spotkają się 

z uczniami obecnej pierwszej klasy gimnazjum. We wrześniu 2019 roku o miejsca 

w pierwszych klasach liceów i techników będą walczyć pierwsi absolwenci już 8-

letniej szkoły podstawowej i ostatni absolwenci 3-letniego gimnazjum. Trzeba będzie 

pomieścić te roczniki w tych samych klasach, spadną szanse uczniów, by dostać się 

do najlepszych szkół. 

 

Reforma jest nieprzygotowana. Brakuje podręczników i podstawy programowej, 

która jest teraz pisana na kolanie. Nie są przygotowane budynki czy specjalistyczne 

klasy.  

 

Reforma wprowadzana jest bez konsultacji społecznych, wbrew protestom 

suwerena. Protestują związki zawodowe. Powstają ruchy: „Ratujmy gimnazja”, „Stop 

reformie edukacji”, „Ratujmy dzieciaki” i wiele innych. Organizowane są liczne 

masowe demonstracje, które na rządzie PiS nie robią jednak żadnego wrażenia. 

Maski spadają, tak PiS traktuje obywateli. 
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Gospodarka: rynek pracy, otoczenie prawne 

i administracyjne przedsiębiorstw 

Od 2014 roku obserwujemy pozytywny trend w postaci spadającego bezrobocia. 

Niestety błędy rządu PiS w zarządzaniu makroekonomicznym, których efektem jest 

spowolnienie gospodarcze, mogą ten trend zatrzymać. 

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod rządami PiS nie ma pomysłów 

na dalszą reformę urzędów pracy. Nie tylko nie zaproponowano żadnej konkretnej 

zmiany, ale poprzez puste zapowiedzi wprowadzono rozprężenie w powiatowych 

urzędach pracy. A przecież wyzwań nie brakuje: w 2016 roku Polska miała jeden 

z najwyższych w Unii Europejskiej wskaźników bezrobocia długotrwałego 

i chronicznego. Problemem wciąż pozostaje bezrobocie kobiet i osób 

niepełnosprawnych. 

 

Żółta kartka należy się resortowi także za brak działań na rzecz właściwego 

zarządzania środkami Funduszu Pracy. Traktuje się go jak ukrytą rezerwę budżetową 

rządu. Ostatnio z tego funduszu zabrano pieniądze na inicjatywy z zupełnie innej 

dziedziny – na rzecz rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. 

 

Nieco lepiej można ocenić działania legislacyjne. Co prawda, ozusowanie umów-

zleceń i ograniczenie umów na czas określony jest zasługą rządu PO-PSL, ale rząd PiS 

dodał do tego rozwiązanie problemu tzw. pierwszej dniówki. PiS wprowadziło 

w życie postulat Platformy z kampanii wyborczej – minimalną stawkę godzinową. 

Rząd zdecydował także o podniesieniu płacy minimalnej do 2 tys. zł. 

 

Platforma Obywatelska popiera działania na rzecz podnoszenia jakości pracy, które 

zresztą sama zainicjowała w 2014 roku. Jednak przyjęte i planowane przez rząd PiS 

rozwiązania, na czele z obciążającym finanse publiczne programem „Rodzina 500+” 

oraz obniżeniem wieku emerytalnego, mogą być dużym obciążeniem dla finansów 

państwa i gospodarki. Skutki takiej polityki odczują wszyscy obywatele. 
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Kultura 

To był stracony rok dla kultury. Strategią PiS były zmiany kadrowe, łączenie 

i dzielenie instytucji tylko po to, aby przejąć nad nimi całkowitą kontrolę. PiS 

osłabiało je poprzez odbieranie im finansowania. 

 

Polityka wkroczyła do muzeów. Największą chlubą Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego jest Muzeum Historii Polski. Warto jednak przypomnieć, 

że to rząd PO-PSL wydał decyzję o lokalizacji muzeum na terenie kompleksu Cytadeli 

Warszawskiej. I to Ewa Kopacz zapowiedziała otwarcie muzeum w 2018 roku. 

Wreszcie to rząd Donalda Tuska zapoczątkował budowę Muzeum Józefa Piłsudskiego 

w Sulejówku, które otwarto 9 listopada 2016 roku. Placówka powstała dzięki 

programowi rządowemu jeszcze z 2011 roku. 

 

Minister Piotr Gliński podjął decyzję o połączeniu 1 lutego 2017 roku Muzeum 

II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte, czyli z nieistniejącą placówką. 

Jedynym powodem tej decyzji jest chęć zmiany dyrektora oraz ekspozycji 

krytykowanej przez PiS, bo pokazującej wydarzenia sprzed ponad 70 lat w szerszej 

perspektywie, a nie tylko polskiej. Skutek? Wycofywanie eksponatów oraz ryzyko 

odwołania darowizny gruntu przez miasto Gdańsk. Dziś dochodzi do sytuacji 

kuriozalnej: obecny dyrektor Muzeum II Wojny Światowej próbuje dokończyć 

budowę według ustalonych planów. Jednocześnie mianowany przez ministra 

pełnomocnik prowadzi prace likwidacyjne. 

 

Nie dość tego: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2017 

przyznało Muzeum II Wojny Światowej taki sam budżet jak w 2016 roku. A przecież 

minister Gliński ma świadomość znacząco wyższych kosztów w związku 

z planowanym otwarciem placówki (wzrost liczby pracowników, ogrzewanie itd.). 

 

Co więcej, decyzję o połączeniu placówek podjęto bez konsultacji z radą powierniczą, 

autorytetami światowymi, jak profesor Norman Davies, przy całkowitym 

zignorowaniu głosu władz muzeum, władz samorządowych i społeczeństwa. Jak te 
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działania mają się do słów premier Beaty Szydło z exposé: „Pokora, praca, umiar, 

roztropność w działaniu i odpowiedzialność. A przede wszystkim słuchanie 

obywateli. To są zasady, którymi będziemy się kierować. Koniec z arogancją władzy i 

koniec z pychą”? 

 

W kulturze najcenniejsza jest wolność. Co robi PiS? Minister Piotr Gliński skierował 

oficjalne pismo do marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego 

w sprawie spektaklu „Śmierć i dziewczyna” w reżyserii Eweliny Marciniak w Teatrze 

Polskim. Minister domagał się wstrzymania przygotowań do premiery. Wokół sztuki 

zrobiło się głośno, doszło do protestów. Na szczęście teatr nie uległ pisowskiej presji. 

 

Prawo i Sprawiedliwość postanowiło też ograniczyć edukację kulturalną 

w szkołach. Partia rządząca zamierza zmniejszyć liczbę godzin na przykład muzyki 

i plastyki o 20 proc. Szkoda – to była wielka zdobycz polskiego szkolnictwa. W 2008 

roku po konsultacjach ze środowiskami twórczymi wprowadzono do szkół edukację 

kulturalną. Szkoły PiS nie będą zatem szkołami kreatywnymi, bo do tego potrzebne 

jest obcowanie uczniów ze sztuką. 

 

Rok rządów PiS to niestety także czas kadrowego desantu i odwoływania szefów 

instytucji kultury bez względu na ich dokonania i wiedzę. Przeciwko odwołaniu 

Grzegorza Gaudena z funkcji dyrektora Instytutu Książki protestowali pisarze, w tym 

Julian Kornhauser, teść prezydenta Andrzeja Dudy. Bezskutecznie. 

 

Odwołany został też Paweł Potoroczyn, dotychczasowy dyrektor Instytutu Adama 

Mickiewicza. Zwolniono go z naruszeniem prawa przed wygaśnięciem kontraktu, 

choć przez osiem lat dbał o apolityczność Instytutu i o wizerunek Polski i rodzimej 

kultury na świecie. 

 

Profesjonalizm w instytucjach kultury zastępowany jest lojalnością. Przykładowo, 

była radna Wejherowa i asystentka posła Jarosława Sellina, Teresa Patsidis została 

dyrektorem Muzeum Piaśnica, które utworzyło w grudniu 2015 roku Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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Zmiany kadrowe w kolejnych instytucjach są kwestią czasu. W Narodowym Instytucie 

Audiowizualnym pretekstem do obsadzenia stołków „swoimi ludźmi” będzie 

planowane połączenie instytutu z Filmoteką Narodową. Powstanie Filmoteka 

Narodowa – Instytut Audiowizualny. Czy zostaną utrzymane kompetencje 

pracowników obu placówek? Czekamy na projekt ustawy. 

 

Prawo i Sprawiedliwość od roku pokazuje, że nie szanuje przepisów prawa, od 

Konstytucji po akty prawa wewnętrznego, w tym Regulaminu Sejmu. Udowodniło to 

także w obszarze kultury. Członkowie sejmowej Komisji Kultury z PiS dokonali 

obejścia przepisu Regulaminu Sejmu w sprawie ustanowienia patronów roku 2017. 

Artykuł 33a Regulaminu Sejmu głosi, że projekt uchwały w sprawie ustanowienia 

danego roku rokiem osoby (nie osób!) albo wydarzenia można wnieść do 30 kwietnia 

poprzedniego roku. Komisja może wnioskować o przyjęcie najwyżej pięciu projektów 

uchwał. PiS na mocy poprawki dodało do uchwały o ustanowieniu roku 2017 rokiem 

Adama Chmielowskiego dodatkowego patrona, błogosławionego Honorata 

Koźmińskiego. Partia prezesa Kaczyńskiego obeszła tym samym Regulamin Sejmu, 

w którym czytamy, że patronów może być pięciu; jest ich w sumie sześciu. 

 

Zmiana nastąpiła także w obszarze polityki historycznej. Znowelizowano ustawę 

o Instytucie Pamięci Narodowej – na mocy poprawki PiS zlikwidowano Radę 

Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Tym samym opiekę nad polskimi cmentarzami 

za granicą musiał przejąć resort kultury. Wymagało to aneksowania umów 

międzynarodowych, których stroną była Rada. 

 

Brak skali, by opisać to, co się dzieje w mediach publicznych. Przejęcie politycznej 

kontroli nad nimi było jedną z pierwszych decyzji PiS po objęciu władzy. Bardzo 

szybko przyjęto tzw. małą ustawę medialną, która dotyczyła spraw kadrowych – 

nadała Ministrowi Skarbu wpływ na obsadzenie stanowisk w mediach. Skróciła 

kadencje członków zarządów oraz rad nadzorczych Telewizji Polskiej i Polskiego 

Radia. 

Media niegdyś nazywane „publicznymi” są dziś całkowicie podporządkowane linii 

partyjnej. Głównym jej realizatorem jest „PiSiewicz” Jacek Kurski. Doszło do 
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masowych zwolnień dziennikarzy, wydawców i pracowników mediów, niekiedy 

związanych z publicznymi nadawcami od ponad 20 lat. Wróciły komunistyczne 

standardy. W czasie gdy wyrzucani są niezależni dziennikarze i redaktorzy, miejsca 

pracy w TVP znajdują „zaufani” polityków PiS. To m.in. odtwórczyni głównej roli w 

filmie „Smoleńsk”, Beata Fido, asystentka europosła Karola Karskiego (dziś jest 

zatrudniona w biurze zarządu TVP). Inny charakterystyczny przykład: Jan Maria 

Tomaszewski, kuzyn Jarosława Kaczyńskiego, pracuje w TVP. 

 

Chcąc ograniczyć rolę konstytucyjnego organu – Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

– PiS powołało do życia nową instytucję, mającą nadzorować telewizję i radio: Radę 

Mediów Narodowych. By nie było żadnych wątpliwości co do kierowniczej roli partii, 

PiS skierowało do Rady swoich posłów. Są to: Krzysztof Czabański, Elżbieta Kruk 

i Joanna Lichocka, a więc politycy, którzy ustawę o Radzie pisali. Do końca roku 

pisowski organ wymieni rady programowe w mediach publicznych. 
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Nauka i szkolnictwo wyższe 

W ciągu ostatniego roku w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki uchwalono kilka 

ważnych ustaw. Kluczowe znaczenie mają trzy z nich. Są to: ustawa o zmianie ustawy 

o instytutach badawczych, ustawa o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i niektórych innych ustaw oraz ustawa o zmianie niektórych ustaw określających 

warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. 

 

Trudno o optymistyczną ocenę sytuacji w nauce i szkolnictwie wyższym w 2016 roku. 

Nakłady budżetowe na jednego studenta wynoszą u nas poniżej 3 tys. euro (2016), 

podczas gdy średnia w Unii Europejskiej osiągnęła poziom około 6 tys. euro. 

W 2016 roku wydatki na szkolnictwo wyższe stanowiły 0,84 proc. PKB, wobec 

średniej państw OECD 1,5 proc. PKB. Wreszcie liczba osób zatrudnionych w sferze 

badań i rozwoju (R&D) jako procent zatrudnionych wynosiła w Polsce w 2010 roku 

0,76 proc., wobec średniej unijnej 1,7 proc. Czas, aby resort nauki wyciągnął wnioski 

z tych wskaźników. Niestety w projekcie budżetu na 2017 rok brakuje środków na 

realizację bardziej ambitnej polityki w dziedzinie szkolnictwa wyższego. 

 

Na zdecydowanie ujemną ocenę zasługuje poselska inicjatywa ustawy o zmianie 

ustawy o instytutach badawczych. Jej przepisy w pełni podporządkowują działalność 

instytutów badawczych ministrowi nadzorującemu. Taki stan rzeczy zasługuje na 

negatywną ocenę co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, nie można skutecznie 

zarządzać instytutami badawczymi ze szczebla ministerstwa. Po drugie, badania 

naukowe dla swej efektywności wymagają pewnej swobody działania, możliwości 

podejmowania decyzji, a tego wszystkiego w nowym prawie brakuje. Ustawę 

negatywnie zaopiniowali przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Głównej 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

 

Warto zauważyć, że rozwiązania prawne podobne do tych z projektu ustawy 

o instytutach badawczych istniały już kiedyś w polskim prawie: w ustawie z dnia 

8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów-naukowo badawczych dla potrzeb 
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gospodarki narodowej. Podobieństwo do uregulowań z lat 50. raczej nie przynosi 

chluby autorom obecnie proponowanych rozwiązań. 

 

Trzeba przyznać, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz 

podlegli mu wiceministrowie utrzymują stałe kontakty ze środowiskiem 

akademickim. Z reguły odbywają się także konsultacje dotyczące projektowanych 

aktów prawnych.  

 

W tym kontekście warto odnotować spotkanie wicepremiera Gowina z prezydium 

Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które odbyło się na 

Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 18 stycznia 2016 roku. Na spotkaniu tym 

minister Gowin przedstawił ocenę sytuacji szkolnictwa wyższego i nauki oraz dalsze 

plany. Wicepremier przyznał, że system szkolnictwa wyższego i nauki nie wymaga 

rewolucji, a jego finansowanie jest zbyt niskie. Podkreślał konieczność opracowania 

nowego Prawa o szkolnictwie wyższym, które wejdzie w życie w roku akademickim 

2018/2019 i odbiurokratyzuje szkolnictwo wyższe oraz poszerzy autonomię uczelni. 

Celem ma być podniesienie jakości badań i kształcenia oraz konsolidacja. Czas 

pokaże, czy uda się te ambitne plany wcielić w życie. 
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Obrona narodowa 

W pierwszym roku swoich rządów PiS doprowadziło do poważnego osłabienia 

bezpieczeństwa militarnego Polski. Decyzje podejmowane w resorcie kierowanym 

przez Antoniego Macierewicza szkodzą Wojsku Polskiemu i osłabiają pozycję naszego 

kraju w Sojuszu Północnoatlantyckim. Naprawa tego, co ministrowi Macierewiczowi 

udało się zniszczyć przez dwanaście miesięcy, będzie trwała latami. Zapłacimy za to 

wszyscy. 

 

Po pierwsze, rząd PiS doprowadził do opóźnienia w procesie modernizacji 

technicznej sił zbrojnych RP. Symbolem szkodliwych działań w tym zakresie jest 

unieważnienie (skandaliczne w formie i treści) przetargu na nowe śmigłowce 

wielozadaniowe. Nasze wojsko potrzebuje ich pilnie, by zastąpić wycofywane ze 

służby, wyeksploatowane śmigłowce rosyjskie. Bez nowych kilkudziesięciu maszyn 

siły zbrojne RP nie osiągną zdolności do należytego wykonywania zadań. Jednak 

przetarg na pozyskanie 50 śmigłowców został unieważniony, choć wybrany wcześniej 

śmigłowiec Caracal, produkowany przez Airbus Helicopters, jako jedyny spełniał 

oczekiwania sformułowane przez wojskowych ekspertów. 

 

Jest wielce prawdopodobne, że decyzja rządu PiS o zerwaniu rozmów z Airbus 

Helicopters ma polityczne uzasadnienie. Prawo i Sprawiedliwość najwyraźniej 

musiało spłacić rachunki za poparcie w wyborach wystawione przez związkowców 

z Mielca i Świdnika.  

 

W ten sposób z poważnego programu modernizacji zrobiono jego parodię – ze 

szkodą dla wojska i gospodarki. Tym bardziej, że na jaw zaczęły wychodzić inne fakty, 

na przykład kontakty Antoniego Macierewicza z byłym senatorem amerykańskim 

Alfonsem D'Amato, lobbystą producenta Black Hawków (konkurencyjnych wobec 

Caracali). 
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Pojawiła się niepewność co do dalszych losów wielu innych dużych programów 

modernizacyjnych, na przykład w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych, 

okrętów podwodnych. Polskie siły zbrojne nie otrzymają potrzebnego, 

nowoczesnego uzbrojenia. Straci też polska gospodarka, bo będzie mniej zamówień 

bezpośrednich i – wbrew temu, co twierdzi minister Macierewicz – nie będzie umów 

przemysłowych (offsetu). 

 

Na najostrzejszą krytykę zasługuje podważanie wiarygodności Polski w oczach 

naszych sojuszników. Już na samym początku urzędowania ministra Antoniego 

Macierewicza urzędnicy MON, wspierani przez Żandarmerię Wojskową, próbowali 

zająć pomieszczenia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO w Warszawie. 

Centrum to NATO-wska placówka utworzona z inicjatywy dziesięciu państw 

członkowskich Sojuszu. Jej powstanie w Polsce było dużym sukcesem i przejawem 

uznania dla naszych kompetencji oraz zaufania do polskich żołnierzy. W warszawskiej 

placówce Centrum pracowali polscy i słowaccy oficerowie. Akcja nocnego najścia na 

to biuro podważyła wiarygodność Polski w ramach struktur NATO. 

 

Wzmacnianiu pozycji Polski w NATO na pewno nie służą też nieprzemyślane, 

nonszalanckie wypowiedzi w stosunku do naszych sojuszników, w tym USA (np. 

kwestionowanie przez Antoniego Macierewicza amerykańskiego dorobku 

demokratycznego). 

 

Awanturnicza działalność obecnego ministra obrony na polu międzynarodowym 

przekracza najczarniejsze wyobrażenia. Minister Macierewicz doprowadził między 

innymi do tego, że Polak przestał być szefem ważnej NATO-wskiej instytucji: odwołał 

do kraju gen. Janusza Bojarskiego, który pełnił funkcję rektora Akademii Obrony 

NATO w Rzymie. 

 

Kolejnym działaniem osłabiającym siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej jest decyzja 

o zniesieniu limitu dwunastu lat służby kontraktowej. Kosztem około 2 mld zł 

(w okresie 10 lat) PiS wprowadziło zmiany dotyczące szeregowych żołnierzy, 
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znosząc w ich przypadku limit 12 lat służby kontraktowej. Przed tą zmianą każdy 

szeregowy mógł pozostać w wojsku dłużej niż 12 lat, ale pod warunkiem, że rozwijał 

się zawodowo i awansował, przechodząc do korpusu podoficerskiego i do służby 

stałej. I ten system sprawdzał się: jak dotychczas nikt nie odszedł z wojska z powodu 

limitu 12 lat. Zmiana wprowadzona przez PiS oznacza, że w polskiej armii będziemy 

mieli 40- i 50-letnich szeregowców. A przecież zmarnowane w ten sposób 2 mld zł 

można było przeznaczyć na zakup nowego sprzętu. W tym wypadku można więc 

powiedzieć, że „dobra zmiana” oznacza starszych żołnierzy i stary sprzęt. 

 

Decyzja o powołaniu Wojsk Obrony Terytorialnej to kolejny przykład marnowania 

pieniędzy i niszczenia potencjału obronnego Wojska Polskiego. Zgodnie z 

przedstawioną przez MON koncepcją ma powstać 53-tysięczna formacja jako 

zupełnie nowy rodzaj sił zbrojnych, z Dowództwem WOT i rozmieszczonym 

w każdym województwie dowództwem brygady, a w powiatach – dowództwami 

batalionów i kompaniami obrony terytorialnej. Ta rozproszona formacja,  

z gigantycznym przerostem dowództw, każdego roku będzie przejadać duże środki 

finansowe. Szkoda, nie starczy pieniędzy na zakup nowoczesnego uzbrojenia dla 

zawodowych żołnierzy. Samo Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało, że 

szacunkowe koszty utrzymania tej formacji wyniosą blisko 2 mld zł rocznie. 

 

Potencjał bojowy tej formacji i jej wartość dla obrony naszego kraju będą niewielkie. 

Jednak nie to jest najgorsze. Największe obawy budzą cele, jakie są wyznaczane tej 

formacji. W koncepcji MON stwierdzono bowiem, że jednym z celów WOT ma być 

prowadzenie działań w „obronie bezpieczeństwa cywilnego”, jak również 

„wzmocnienie patriotycznych i chrześcijańskich fundamentów naszego systemu 

obronnego oraz sił zbrojnych – tak, aby patriotyzm oraz wiara polskich żołnierzy były 

najlepszym gwarantem naszego bezpieczeństwa”. Koncepcja wykorzystania WOT 

opracowana przez Narodowe Centrum Studiów Strategicznych (instytucję 

niezależną od MON, ale przy współpracy osób z resortu obrony narodowej) 

przewidywała, że w jednym z wariantów zadań Wojsk Obrony Terytorialnej, 

wyposażonych w broń maszynową, może być jej użycie do tłumienia wystąpień 

antyrządowych. 
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Także decyzja o likwidacji Akademii Obrony Narodowej źle przysłuży się Wojsku 

Polskiemu. Podejmując ją, minister Antoni Macierewicz rozpoczął rozprawę ze 

środowiskiem akademickim szkół wojskowych – krytycznie oceniających jego 

politykę. Minister postanowił zlikwidować AON, a na jej miejsce powołać nową, już 

„swoją” uczelnię – Akademię Sztuki Wojennej. Kosztów likwidacji AON i powołania 

nowej uczelni nie podano. Wiadomo, że będą proporcjonalne do liczby 

pracowników, którzy przy tej „operacji” stracą pracę, a na ich miejsce zatrudniane 

będą nowe osoby. 

 

Kuriozalna była też decyzja, na mocy której minister obrony narodowej został 

wyposażony w uprawnienia do wyznaczania na stanowiska służbowe żołnierzy, 

którzy nie posiadają odpowiedniego dla tego stanowiska stopnia wojskowego.  

Te rewolucyjne uprawnienia pozwolą ministrowi Antoniemu Macierewiczowi 

prowadzić politykę kadrową według osobistego uznania i przesłanek, w oderwaniu 

od dotychczasowych, ukształtowanych w wieloletnim procesie reguł rozwoju 

zawodowego i przebiegu służby. 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej doprowadziło do paraliżu w obszarze dialogu 

politycznego na temat bezpieczeństwa. Sytuacja na świecie jest coraz trudniejsza, 

tymczasem polskie stanowisko w kwestiach bezpieczeństwa zaczyna być 

niejednoznaczne i niejednolite. To efekt między innymi braku rozmowy między 

organami państwa a opozycją. Pod rządami prezydenta Andrzeja Dudy zamarła 

działalność Rady Bezpieczeństwa Narodowego. 

 

Innym „osiągnięciem” Antoniego Macierewicza jest wprowadzanie niepewności 

w szeregach żołnierzy, dzielenie kombatantów i weteranów. To efekt zapowiedzi 

radykalnych zmian regulacji prawnych w zakresie systemu emerytalnego oraz 

systemu kierowania i dowodzenia. Z wojska zaczęli odchodzić bardzo wartościowi 

żołnierze, w tym wybitni dowódcy. Odwołuje się bez podania przyczyn 

najważniejszych dowódców wojsk specjalnych. W przypadku środowiska weteranów 

jaskrawym przykładem takich nagannych praktyk nowego kierownictwa MON było 
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uderzenie w żołnierzy „Czerwonych Beretów” i zerwanie współpracy między MON 

a Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego. 

 

Bulwersujące są także decyzje z pozoru mniej znaczące, ale pokazujące, jaka jest 

filozofia działania nowego szefa MON. Ministerstwo podpisało z mecenasem 

Andrzej Lwem-Mirskim umowę na świadczenie usług prawnych o wartości 

100 tys. zł. Ten konkretny adwokat przez wiele lat reprezentował Antoniego 

Macierewicza w jego prywatnych sprawach. Umowę zawarto w trybie 

niekonkurencyjnym i w sytuacji, kiedy nie istniała taka potrzeba, bowiem MON 

zatrudnia kilkudziesięciu prawników. 

 

Oburzający był także sposób wydatkowania pieniędzy publicznych na promocję. 

Okazało się, że nie polscy żołnierze ani nie Polska, ale Antoni Macierewicz był 

głównym bohaterem spotu o szczycie NATO w Warszawie. 

 

Osobny, niechlubny rozdział rządów Antoniego Macierewicza w MON to desant 

„PiSiewiczów” na spółki i instytucje związane z obronnością. Symbol tej „dobrej 

zmiany”, Bartłomiej Misiewicz, zrobił karierę szybszą niż Nikodem Dyzma. Ze 

stanowiska pracownika apteki przeszedł na stanowisko rzecznika prasowego ministra 

obrony narodowej. W tym roku zdobył już złoty medal za zasługi dla obronności. 

Następnie wszedł do rady nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jego kariera jest 

najlepszą ilustracją polityki kadrowej PiS w spółkach Skarbu Państwa 

i w administracji publicznej. 

 

„PiSiewiczów” jest oczywiście więcej. Jedynym celem zmiany w ustawie o Agencji 

Mienia Wojskowego było zniesienie otwartych, konkurencyjnych naborów na 

kierownicze stanowiska w Agencji (łącznie kilkadziesiąt posad w całym kraju). To 

niesłychany, ordynarny, patologiczny wręcz przykład prywaty, ubranej w szaty 

ustawy rządowej. 

Na osobny komentarz zasługuje decyzja o wznowieniu badania katastrofy samolotu 

Tu-154M w Smoleńsku – pomimo faktu, że Komisja Badania Wypadków Lotniczych 
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Lotnictwa Państwowego w 2011 roku ustaliła okoliczności i przyczyny wypadku oraz 

wydała zalecenia profilaktyczne (wdrożone w całym lotnictwie sił zbrojnych). 

Powołana za rządów PiS nowa podkomisja badawcza działa z naruszeniem prawa. 

Zasiadają w niej ludzie, którzy nie badali katastrof lotniczych. Minister Antoni 

Macierewicz rozpoczął w ten sposób kolejne zamieszanie wokół katastrofy 

smoleńskiej, w imieniu państwa i na koszt państwa (wszyscy członkowie podkomisji 

otrzymują wynagrodzenie, koszty te nie będą mogły być mniejsze niż 3 mln zł 

rocznie).  

Kontrowersje wzbudza też decyzja, by we wszystkich uroczystościach z udziałem 

Wojska Polskiego, niezależnie od kontekstu i okresu historycznego, którego dotyczą, 

przywoływano w apelach poległych osoby, które zginęły w katastrofie smoleńskiej. 

Praktyka ta, niemająca logicznego uzasadnienia, wywołuje sprzeciw społeczny, co 

w efekcie godzi w dobrą pamięć o ofiarach katastrofy smoleńskiej, zatruwając 

jednocześnie atmosferę organizowanych uroczystości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#CzarnyRok dla Polski. Raport podsumowujący pierwszy rok rządów PiS 
 

28 
 

Ochrona zdrowia 

W ochronie zdrowia po roku rządów PiS „dobrych zmian” nie widać. Panuje za to 

decyzyjny i informacyjny chaos. Nie wiadomo, jaki ostateczny kształt miałyby 

przybrać rewolucyjne wyborcze i powyborcze zapowiedzi dotyczące zmian 

systemowych w ochronie zdrowia. Zapowiedzi są ogólnikowe, często niespójne 

wewnętrznie. A jeżeli słyszymy o jakichś pracach, to budzą one wiele kontrowersji 

(prawnych, organizacyjnych, konstytucyjnych, w relacjach z Unią Europejską). 

Minister Konstanty Radziwiłł nie przedstawił analiz ani porównań czy dokumentów 

programowych. Sieć szpitali jest na poziomie konsultacji. Przejście z systemu 

zadaniowego na budżetowy oznacza, że za niedostatki w leczeniu szpitalnym 

odpowiedzialnością rząd chce obarczyć dyrekcje szpitali i samorządy. A gdy samorząd 

nie pokryje długów szpitalnych, szpital zostanie zlikwidowany. 

Planowana jest nadzwyczaj krótka nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Według jej zapisów wybrane 

szpitale, sklasyfikowane „technicznie” w ramach sześciu poziomów, otrzymałyby 

kontrakt w postaci ryczałtu, opartego na skorygowanym budżecie historycznym. Nie 

wiadomo, czy będzie to budżet dla danego szpitala, czy dla poszczególnych 

oddziałów. Taka zmiana doprowadzi do fragmentacji systemu opieki zdrowotnej oraz 

utworzenia w ochronie zdrowia tzw. systemu poziomego (horyzontalnego), czyli  

do rozdrobnienia systemu świadczeń na wiele placówek. Ucierpią na tym pacjenci. 

Utworzenie zamkniętej sieci placówek według proponowanych kryteriów 

spowoduje wykluczenie wielu szpitali (i publicznych, i prawdopodobnie wszystkich 

prywatnych). To zaś wpłynie negatywnie na dostęp pacjentów do skutecznej opieki 

zdrowotnej i na realizację ich najważniejszych oczekiwań. 

Na dodatek w planowaniu utworzenia tej sieci szpitali nie bierze się pod uwagę 

ani opracowywanych map zabezpieczenia medycznego w poszczególnych 

województwach (czyli potrzeb zdrowotnych danej społeczności), ani jakości 

wykonywanych usług medycznych w danej placówce, ani sprawności w zarządzaniu 
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placówką, ani jej kondycji finansowej czy kadrowej. Spowoduje to kolejne 

perturbacje w działaniach tych „sieciowych” szpitali i brak dostępu pacjentów  

do leczenia. 

Wprowadzenie w życie proponowanych przepisów, a więc utworzenie systemu 

zdrowia będącego całkowitym przeciwieństwem standardów unijnych, stanowić 

będzie rażące naruszenie zasad towarzyszących korzystaniu z programów funduszy 

Unii Europejskiej. Sieć szpitali wyłoniona tak jak proponuje rząd nie realizuje 

wytycznych Komisji Europejskiej, od których spełnienia uzależnione jest 

uruchomienie środków strukturalnych dla Polski (w perspektywie finansowej 2014–

2020). Może się okazać, że nie będziemy mogli skorzystać z tych funduszy. 

Opieka koordynowana w podstawowej opiece zdrowotnej jest ciągle na etapie 

„pisania ustawy”. Jej kształtu nie znają nawet lekarze POZ. Są ogólne założenia, ale 

brak zasad funkcjonowania i finansowania. 

Lekarze POZ mają dysponować, obok stawki kapitacyjnej, „funduszem 

powierzonym”, przeznaczonym na opłacenie lekarzy specjalistów. W celu uniknięcia 

konfliktu kompetencyjnego konieczne jest ustawowe określenie koordynacyjnej roli 

lekarza rodzinnego, a tego brak! Nieznane są regulacje współpracy POZ z innymi 

podmiotami ochrony zdrowia. Nie określono miejsca lekarza POZ w stosunku do 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) i szpitali. Doprowadzi to do sytuacji, że 

na lekarzy POZ przerzucona zostanie odpowiedzialność za kolejki do specjalistów 

i limitowanie świadczeń. A pacjentów pozbawi się prawa do ambulatoryjnego 

leczenia u specjalistów. Można podejrzewać, że to jest właśnie rządowy pomysł na 

skrócenie kolejek do specjalistów, a odpowiedzialność poniosą lekarze rodzinni. I nie 

ma to nic wspólnego z koordynowaną opieką w rozumieniu europejskim. 

Specjalny fundusz pożyczkowy dla zadłużonych to z kolei jedna wielka 

niewiadoma, poza tym, że miliard złotych ma pomóc zadłużonym placówkom 

ochrony zdrowia. Jednak brakuje kryteriów i zasad przyznawania tej pomocy. 
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Oszukano seniorów, obiecując im darmowe leki po 75. roku życia. Tylko niektóre 

leki są darmowe i to w wąskim zakresie, bo przeznaczone na ten cel środki są 

w tym roku zbyt niskie. Leki wypisuje tylko i wyłącznie lekarz (i to nie każdy) lub 

pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz specjalista został tego prawa 

pozbawiony, więc zmusza się seniorów do wędrówki od specjalisty do lekarza 

rodzinnego. 

 

Kryteria wpisywania leków na listę „75+” i wykreślania z tej listy, na przykład przy 

zbyt małych środkach finansowych przewidzianych na te leki, są niejasne i budzą 

wiele zastrzeżeń. Seniorzy nie mogą otrzymać swoich leków jako darmowych, bo 

lekarz jest „dyscyplinowany” za zamianę leku (z tej samej grupy) na lek z listy „75+”. 

Istnieje bowiem ograniczona liczba wskazań, przy których dany lek może być 

darmowy. 

 

W połowie roku zamknięto rządowy Program Leczenia Niepłodności Metodą 

Zapłodnienia Pozaustrojowego, powszechnie zwany rządowym programem „in 

vitro”. Program, na który przeznaczono 304 mln zł, miał działać do 31 grudnia 2019 

roku. Rodziny, którym ten program dawał finansową szansę na skorzystanie  

z metody wspomaganego rozrodu i posiadania dziecka, odesłano z kwitkiem. 

 

Wydłużono czas kształcenia młodych lekarzy do siedmiu lat poprzez wprowadzenie – 

po długich studiach – niskopłatnego rocznego stażu podyplomowego. Takie działania 

wydłużające cykl lekarskiego kształcenia poskutkują mniejszą liczbą lekarzy 

wchodzących na rynek ochrony zdrowia. W konsekwencji pogłębi się istniejący 

deficyt kadrowy, a tym samym utrudni się pacjentom dostęp do leczenia. 

 

Zmniejszono środki na rezydentury dla młodych lekarzy. Przy deficytach, zwłaszcza 

w niektórych specjalizacjach lekarskich, obcięcie finansowania 2 tys. rezydentur 

rocznie doprowadzi w krótkim czasie do ogromnych braków kadrowych wśród 

lekarzy specjalistów. W niektórych rejonach Polski pozbawi się pacjentów opieki 

szpitalnej i ambulatoryjnej. Dramatycznie spadnie dostęp do leczenia w ramach 

ubezpieczenia zdrowotnego. 
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Zlikwidowano system motywacyjny dla lekarzy POZ, promujący wykonywanie badań 

diagnostycznych ze skierowaniem od lekarza rodzinnego. W poprzedniej kadencji 

wprowadzono w NFZ specjalny algorytm oceniający liczbę badań diagnostycznych 

wykonywanych u pacjenta w podstawowej opiece zdrowotnej. Jeśli ocena była 

korzystna z punktu widzenia pacjentów i badania były wykonywane, lekarz rodzinny 

otrzymywał dodatkowe środki finansowe na opiekę nad swoim pacjentem. W efekcie 

lekarz rodzinny miał większe pieniądze w swoim POZ, a pacjenci byli zadowoleni 

z lepszej diagnostyki wynikającej z wykonywanych badań dodatkowych. Jedną 

z pierwszych decyzji ministra zdrowia (lekarza rodzinnego) była decyzja o odstąpieniu 

od tego systemu motywacyjnego i od dodatkowego nagradzania lekarzy POZ za 

wykonywanie badań u pacjentów. Jest to zmiana bardzo niekorzystna dla pacjentów. 

 

Ministerstwo chciało powierzyć lekarzom POZ „handel” szczepionkami bez nadzoru 

Inspektoratu Farmaceutycznego. Po krytyce projektu (przyjętego przez rząd Beaty 

Szydło) na sejmowej Komisji Zdrowia ministerstwo wycofało ten projekt 

z procedowania. I przyznało, że jest niedopracowany i zawiera liczne wady. 

A chodziło o prawie 800 mln zł! 

 

Resort zdrowia zamierzał zlikwidować nowo tworzony Samorząd Fizjoterapeutów. Po 

buncie zainteresowanych i burzliwym przebiegu posiedzenia komisji sejmowej 

wstrzymano prace nad ustawą tuż przed drugim czytaniem. Na szczęście dla 

fizjoterapeutów, bo dramatycznie obniżono wyceny niektórych świadczeń 

medycznych. Zmiany te prowadzą do zapaści w wykonywaniu niektórych procedur 

medycznych, na przykład w ortopedii, onkologii czy procedur ratujących życie 

w kardiologii inwazyjnej, wykonywanych w przypadku zawału serca. Kilka ośrodków 

już zakończyło swoją działalność w tym zakresie. Jest to również przyczyną 

wzrostu zadłużenia placówek ochrony zdrowia wykonujących świadczenia 

wysokospecjalistyczne. 

 

Działania wiceministra zdrowia Krzysztofa Łandy zasługują na szczególną krytykę. 

Można domniemywać, że istnieje co najmniej konflikt interesów, z uwagi na 

wcześniejsze wieloletnie finansowanie podmiotów ministra Łandy przez firmy 
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farmaceutyczne. Po publicznej krytyce został on odsunięty od tworzenia list leków 

refundowanych. Pozostawiono mu jednak nadzór nad departamentem zajmującym 

się lekami i wyrobami medycznymi, departamentem analiz i strategii, a także nad 

Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Efektów badania jego 

oświadczeń majątkowych przez CBA nadal nie ogłoszono, mimo upływu kilku 

miesięcy. Nie ma wątpliwości, że Krzysztof Łanda zasłużył na dymisję.  
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Polityka senioralna 
 
Seniorzy i ich problemy nie są priorytetem rządu Beaty Szydło. PiS nie traktuje tej 

grupy społecznej podmiotowo. A przecież już dziś w Polsce więcej jest 

siedemdziesięciolatków niż nastolatków (młodych osób poniżej 18. roku życia). 

W 2025 roku będzie ich o 2 mln więcej. 

Jak dotąd, działania PiS w obszarze polityki senioralnej ograniczają się do 

zawłaszczania programów wypracowanych przez rząd PO-PSL. Zmienia się tylko ich 

nazwy. Przykładowo, rząd PiS ogłosił, że od 2017 roku program „Senior-WIGOR” 

będzie nosił nazwę „Senior+”. Zmiana nazwy programu jest próbą stworzenia 

złudzenia, że powstaje coś nowego. Tymczasem dzienne domy opieki i kluby seniora 

to autorski projekt rządu Platformy Obywatelskiej. 

Jedyną nową inicjatywą skierowaną do seniorów (zresztą nie do wszystkich, bo 

tylko do osób mających 75 i więcej lat) jest program wybranych, bezpłatnych 

leków. Nie rozwiązuje on jednak problemu finansowych barier w dostępie do 

lekarstw. Już dziś osoby chcące skorzystać z tego programu skarżą się na ograniczoną 

listę farmaceutyków i utrudnienia w dostępie do recept. Nie mogą ich wypisywać 

lekarze specjaliści, w tym geriatrzy. Na realizację programu „bezpłatnych leków” 

w 2016 roku rząd zaplanował 125 mln zł – to o wiele za mało. 

Rząd PiS nie realizuje zapisów ustawy o osobach starszych, która weszła w życie 

1 stycznia 2016 roku. Do dnia 31 października Rada Ministrów nie przedstawiła 

Sejmowi i Senatowi informacji o sytuacji seniorów, do czego zobowiązuje rządzących 

prawo. Nie stworzono żadnych form ani narzędzi systematycznego monitoringu 

sytuacji osób starszych. 

W listopadzie 2016 roku rząd Beaty Szydło wstrzymał prace nad projektem 

o dożywotnim świadczeniu pieniężnym (rencie dożywotniej). Projekt przygotowany 

jeszcze przez poprzedni rząd wycofano, bo „nie wypracowano jednolitego 

stanowiska co do kontynuacji prac”. Ustawowe uregulowanie renty dożywotniej 

miało wzmocnić ochronę interesów seniorów na rynku. Osoby starsze decydując się 
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na dożywotnie świadczenie pieniężne w zamian za przeniesienie prawa własności 

nieruchomości, z jednoczesnym ustanowieniem prawa dożywotniego 

zamieszkiwania, działają obecnie w oparciu o konstrukcję umowy dożywocia 

z Kodeksu cywilnego. To jednak nie zabezpiecza interesów osób starszych. Dlatego 

Rzecznik Praw Obywatelskich i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów apelowali 

o ustanowienie odpowiednich rozwiązań w akcie prawnym rangi ustawowej. 

Rząd PiS nie podjął potrzebnych działań w geriatrii. Seniorzy nadal muszą 

uzyskiwać skierowanie do specjalisty – geriatry – od lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej. Tymczasem lekarze POZ niechętnie kierują osoby starsze do poradni 

geriatrycznych. 

Przez ostatnie dwanaście miesięcy nastąpiło wyraźne upolitycznienie organów 

doradczych zajmujących się polityką senioralną i ludnościową. Rząd PiS odwołał 

skład istniejącej od lutego 2013 roku Rady do spraw Polityki Senioralnej (notabene 

jej prace były zamrożone od 17 listopada 2015 roku do 18 maja 2016 roku). 

Powołana przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej nowa Rada jest 

ograniczona do 30 osób, mimo zgłoszenia ponad 200 kandydatów reprezentujących 

różne środowiska. W Radzie nie znaleźli się przedstawiciele samorządu 

terytorialnego ani związków samorządowych. Na przewodniczącą Rady wybrano 

posłankę PiS Józefę Hrynkiewicz. Wcześniej funkcję tę pełnił apolityczny ekspert. 

Dotychczas odbyły się trzy posiedzenia Rady. Gremium to nie planuje rozwijać 

przyjętych do 2020 roku założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w celu 

przygotowania i realizacji Krajowej Polityki Senioralnej. 

Wart odnotowania jest fakt, że rząd PiS odmawia udziału w toczących się na forum 

Organizacji Narodów Zjednoczonych pracach nad Konwencją o prawach osób 

starszych. Mało tego, rząd Beaty Szydło w oficjalnym stanowisku uznał 

przygotowanie tej konwencji „za niecelowe”, stwierdzając, że „prawa osób 

starszych są wystarczająco chronione, a sam wiek osób nie może być bezpośrednią 

przesłanką do tworzenia specjalnej ochrony”. Z tym stanowiskiem nie zgadza się 

Rzecznik Praw Obywatelskich, który uruchomił akcję społecznego wsparcia dla 
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konwencji pod nazwą „Za starość naszą i waszą”. Konwencja ONZ pomogłaby 

zwalczać dyskryminację ze względu na wiek i zapewnić niezbędną, prawnie wiążącą 

ochronę osób starszych zgodnie z międzynarodowymi standardami. 

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania w rządzie PiS nie podjął 

żadnych inicjatyw w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek. 

Rządy PO politykę senioralną budowały w oparciu o partnerstwo z osobami starszymi 

– razem z gminnymi radami seniorów, uniwersytetami trzeciego wieku, Polskim 

Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz innymi organizacjami 

senioralnymi. Szkoda, że PiS nie korzysta z dorobku poprzedników. Prawdziwy 

stosunek polityków PiS do seniorów oddaje niedawna decyzja, by Obywatelski 

Parlament Seniorów i jego coroczną sesję wyrzucić z sali posiedzeń Sejmu RP. 
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Polityka społeczna 

W 2016 roku politykę społeczną zdominowała kwestia programu „Rodzina 500+”. 

Wady tego projektu są wciąż widoczne. Minusem programu „500+” jest dzielenie 

dzieci na lepsze i gorsze: program nie obejmuje bowiem pomocą wszystkich 

(choćby za cenę zmniejszenia skali wsparcia). Innym mankamentem jest brak 

obowiązywania zasady „złotówka za złotówkę”. W skrajnych przypadkach 

potencjalnym świadczeniobiorcom opłaca się osiągnąć niższy dochód. Kolejną 

problematyczną kwestią jest wykluczenie dzieci w wieku 16–18 lat z lekkim stopniem 

niepełnosprawności z możliwości uzyskania świadczenia przy korzystniejszym 

kryterium dochodowym (1 200 zł na osobę w rodzinie zamiast 800 zł). 

 

Drugim kluczowym wydarzeniem w obszarze polityki społecznej w 2016 roku była 

groźba zaostrzenia prawa aborcyjnego w wyniku uchwalenia skierowanego do Sejmu 

projektu ustawy. Poparty przez polityków PiS projekt wprowadzenia faktycznie 

całkowitego zakazu aborcji spotkał się z gigantyczną negatywną reakcją społeczną 

w postaci protestów ulicznych, „czarnych marszy”. W odpowiedzi na nie rząd PiS 

w błyskawicznym trybie przeforsował kontrowersyjną ustawę o wsparciu kobiet 

w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wprowadza ona świadczenie w wysokości 4 tys. zł dla 

matek, które zdecydują się urodzić dziecko ze zdiagnozowanym ciężkim 

i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą jego życiu, 

powstałymi w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. 

 

Ostatnie dwanaście miesięcy w obszarze polityki społecznej przyniosły decyzję 

o podwyższeniu od 1 stycznia 2017 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę do 

2 tys. zł, powołanie na stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa 

Obywatelskiego i Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania Adama 

Lipińskiego. Adam Lipiński wykazuje się na tym polu zerową aktywnością. 

 

Przede wszystkim jednak rok 2016 zapamiętamy jako czas poważnych zaniechań. Nie 

ma waloryzacji progów dochodowych. Mimo wcześniejszych zapowiedzi brakuje 

zmian w systemie zasiłków rodzinnych w odniesieniu do ich wysokości oraz 



#CzarnyRok dla Polski. Raport podsumowujący pierwszy rok rządów PiS 
 

37 
 

progów uprawniających do świadczeń rodzinnych. Nie uregulowano kwestii 

opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Szkoda, w końcu jeszcze rząd Ewy 

Kopacz zostawił praktycznie gotowy projekt ustawy. 

 

Analizując zmiany w polityce społecznej, trzeba przypomnieć o niebagatelnych 

skutkach reformy w zakresie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. W efekcie 

przesunięcia wieku szkolnego do 7 lat wielu rodziców trzy- i czterolatków 

zmuszono do korzystania z prywatnego przedszkola lub opiekunki do dziecka. Dla 

pociech w tym wieku teoretycznie powinno znaleźć się miejsce w placówkach 

publicznych. Problem w tym, że zajęły je sześciolatki, które na ten rok pozostały 

w przedszkolach. Decyzją rządu PiS gminy w 2016 roku nie mogą odmówić przyjęcia 

do przedszkoli pięcio- i sześciolatków. W rezultacie brakuje miejsc dla dzieci 

najmłodszych. 

W 2016 roku parlament przyjął rządową ustawę o minimalnym wynagrodzeniu. 

Wprowadziła ona minimalną stawkę godzinową dla osób wykonujących pracę na 

podstawie określonych umów-zleceń oraz umów o świadczenie usług, do których 

stosuje się przepisy o zleceniu. Warto przypomnieć, że zarówno PiS, jak i PO 

zapowiadały w trakcie kampanii wyborczej podobne rozwiązania. 
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Polityka zagraniczna 
 
Rok rządów PiS wystarczył, by Polska utraciła silną pozycję i pozytywny wizerunek 

w Europie. PiS nadwyrężyło zaufanie naszych dotychczasowych sojuszników, błędnie 

dobrało partnerów strategicznych. Język polskiej dyplomacji obraża i zniechęca do 

współpracy. Rządzący skonfliktowali nasz kraj również z instytucjami europejskimi, 

uznając jednocześnie, że „więcej integracji to błąd”. Jesteśmy oceniani jako partner 

niewiarygodny, egoistyczny, eurosceptyczny i coraz bardziej nieprzewidywalny. 

 

Zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA, a także niepewność 

co do przyszłorocznych wyników wyborów we Francji i w Niemczech powinny skłonić 

obóz rządzący do refleksji i zmiany antyzachodniej retoryki.  

 

Obecna polityka PiS zbliża nas do konfrontacji z Rosją, wobec której będziemy 

osamotnieni. Rząd doprowadza do sytuacji, w której na własne życzenie jesteśmy 

w Europie marginalizowani. Kolejni dyplomaci odwołują planowane wizyty w Polsce. 

Masowa wymiana ambasadorów na osoby bez doświadczenia w dyplomacji skutkuje 

dalszym osłabianiem naszego wpływu na politykę zagraniczną w świecie. 

Wobec niepewnej sytuacji międzynarodowej, jak inaczej jeśli nie szczytem 

nieodpowiedzialności nazwać odwołanie ambasadora w Waszyngtonie czy przy 

NATO? 

 

Lista błędów PiS w obszarze polityki zagranicznej jest długa. Nastąpiło odejście od 

strategicznych celów wyznaczonych po 1989 roku (wejście do NATO i UE, stworzenie 

państwa prawa, przyjęcie demokratycznych wartości i zasad wolnego rynku). 

Integracja z Unią Europejską pojmowana jest jako zagrożenie, a nie szansa na rozwój 

i skok cywilizacyjny. 

 

Błędem jest także powrót do retoryki z lat 2005–2007, czyli do fatalnego języka 

dyplomacji, który zniechęca i wystawia na próbę relacje Polski z innymi państwami. 

Oceniając wypowiedzi ministrów Witolda Waszczykowskiego i Antoniego 

Macierewicza, warto przypomnieć, że dyplomata to człowiek, który dwa razy 
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pomyśli, zanim niczego nie powie. W obu przypadkach mamy do czynienia z sytuacją 

odwrotną. Nieodpowiedzialne wypowiedzi polityków PiS na forum 

międzynarodowym prowadzą do utraty dobrego wizerunku i silnej pozycji, którą 

z trudem przez ostatnie osiem lat wypracowaliśmy. 

 

Strategicznym błędem było skonfliktowanie się zarówno z naszymi partnerami 

(Niemcami, Francją, również z USA), jak i z instytucjami międzynarodowymi 

i unijnymi (Komisją Europejską, Komisją Wenecką).  

 

Nietrafioną koncepcją było postawienie przez PiS na współpracę z Wielką Brytanią. 

To miał być nasz największy sojusznik w Unii Europejskiej. W sytuacji gdy doszło do 

Brexitu, polityka rządu Beaty Szydło i ministra Waszczykowskiego legła w gruzach. 

Byłoby chyba lepiej, gdyby polska dyplomacja – skoro już spogląda na Wielką 

Brytanię – pamiętała o zasadzie wyznawanej przez Foreign Office: Brytania nie ma 

wrogów ani przyjaciół. Ma tylko interesy. 

 

W miejsce Trójkąta Weimarskiego PiS snuje wizję o Unii Międzymorza. I próbuje 

ustawić współpracę w Grupie Wyszehradzkiej w kontrze do dotychczasowych 

sojuszników, grając rolę samozwańczego lidera grupy – z czym nie zgadzają się ani 

Czesi, ani Słowacy, ani Węgrzy. 

 

Polska pod rządami PiS odbierana jest jako kraj eurosceptyków. Na własne życzenie 

stawiamy się na marginesie Europy i odcinamy od szefa Rady Europejskiej, nie 

udzielając mu wsparcia na kolejną kadencję. 
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Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich 

Podczas roku rządów PiS w rolnictwie wykazał się niekompetencją, kolesiostwem 

i arogancją. Dowodem na to są zarówno decyzje kadrowe, jak i chaos w sektorze 

rolnictwa oraz niekonstytucyjne ustawy. Przykładem takiej ustawy jest ustawa 

o ziemi. Jednak najbardziej drastycznym przejawem szkodliwej działalności resortu 

rolnictwa jest sprawa zniszczenia 200-letniej tradycji i budowanej przez pokolenia 

marki polskiego konia arabskiego i reputacji polskiej hodowli koni. Ale po kolei. 

 

W kwietniu 2016 roku Sejm przyjął ostateczną wersję ustawy o wstrzymaniu 

sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przeforsowane 

prawo – pomimo protestów – doprowadziło do utrudnień w dziedziczeniu i obrocie 

prywatną ziemią rolną. W konsekwencji doszło do spadku jej wartości, ponieważ 

cenę ziemi zamiast rynku kształtuje państwowa Agencja Nieruchomości Rolnych. Dla 

większości Polek i Polaków nowa ustawa oznacza zakaz nabywania ziemi rolnej. To 

zaś narusza podstawowe prawa obywatela – do własności, wolności i dziedziczenia. 

Opozycja zaskarżyła ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. 

 

Co ważne, ustawa o ziemi narusza również zapisy prawa unijnego, co  

w konsekwencji grozi wszczęciem wobec Polski postępowania oraz dotkliwymi 

karami finansowymi. 

 

Podsumowując, efekty wprowadzenia w życie ustawy o ziemi to: zablokowanie 

rynku nieruchomości, spadek wartości ziemi rolnej, trudności kredytowe rolników, 

zahamowanie inwestycji w gospodarstwach wiejskich i rozwoju wsi. To także 

utrwalanie złej struktury rolnej, co spowoduje negatywne skutki dla rozwoju 

rolnictwa. 

 

Rząd PiS przeprowadził bezprecedensową czystkę kadrową w instytucjach 

związanych z rolnictwem. Ze stanowisk odwołano wszystkich 16 dyrektorów 

oddziałów regionalnych i aż 304 z 316 kierowników powiatowych biur Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Skutkami tych decyzji są gigantyczne 
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opóźnienia w wypłacie unijnych dopłat bezpośrednich dla rolników, chaos 

w strukturach ARiMR oraz konieczność przyuczania nowej, nieprzygotowanej rzeszy 

urzędników.  

 

Za czasów rządów PO-PSL unijne dopłaty dla rolników realizowano już na 

przełomie listopada i grudnia, a w marcu akcja wypłat dobiegała końca. Teraz 

wypłaty tak spowolniły, że rolnicy musieli ratować się kredytami „pomostowymi". 

Rząd PiS nie miał wyjścia i wystąpił do Komisji Europejskiej z prośbą o umożliwienie 

Polsce wydłużenia okresu składania wniosków o unijne płatności dla rolników. 

 

19 lutego 2016 roku Agencja Nieruchomości Rolnych odwołała wieloletniego 

dyrektora słynnej stadniny w Janowie Podlaskim – Marka Trelę. Dyrektora Trelę 

wyrzucono z pracy, choć jego zasługi dla rozwoju hodowli koni są niekwestionowane. 

Linia koni czystej krwi arabskiej należy do najcenniejszych na świecie, czego 

dowodem są kolejne rekordy na dorocznych aukcjach „Pride of Poland”. W 2015 

roku za klacz Pepitę uzyskano bezprecedensową sumę 1,4 mln euro.  

 

Odwołano również prezesa stadniny w Michałowie – drugiej z polskich stadnin 

słynących na całym świecie z „arabów”. Warto zwrócić uwagę na fakt, że Jerzy 

Białobok związany był ze stadniną w Michałowie od 1977 roku, a szefował jej od roku 

1997. To jednak nie był koniec dramatu. W ciągu zaledwie ośmiu tygodni 

w stadninach, które kiedyś były dumą Polski, doszło do tragicznych zdarzeń. Zmarły 

cenne klacze, a właściciele innych koni zaczęli w panice wywozić je do bardziej 

bezpiecznych miejsc. Tegoroczna, zorganizowana już za czasów PiS, aukcja koni 

arabskich w Janowie Podlaskim była pokazem nieudolności, spowitym aurą 

szemranych licytacji, z prokuratorskim śledztwem w tle. Wystarczyło parę miesięcy, 

by rząd Beaty Szydło zrujnował rozpoznawalną na świecie markę. 

Rząd PiS w obszarze rolnictwa nie zrealizował swoich wyborczych obietnic. Nie 

wyrównał dopłat bezpośrednich, nie cofnął unijnych kar za nadprodukcję mleka, nie 

zmienił dofinansowania dla sektora mleczarskiego i żywca wieprzowego. Nie 

zorganizował skupu interwencyjnego czy nowego systemu płatności odszkodowań za 
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szkody łowieckie. Nie zniósł zakazu eksportu do Rosji produktów spożywczych, nie 

wprowadził jednej, podległej premierowi, Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. 

Brakuje prac związanych ze sprzedażą przetworów od rolnika. Warto przypomnieć, 

że rząd PO-PSL wprowadził rozwiązania prawne umożliwiające rozpoczęcie sprzedaży 

bezpośredniej produktów przetworzonych od rolnika, zryczałtowany podatek, 

wytyczne sanitarne (poradnik dobrych praktyk). Jednak obecny rząd PiS nie 

kontynuuje tych prac. Nie wydaje też odpowiednich rozporządzeń do istniejącego 

prawa, by sprzedaż bezpośrednia mogła się rozwijać. 

Dzisiejszą sytuację w rolnictwie po roku rządów PiS trudno ocenić inaczej niż jako 

dramatyczną. Efekty łatwo dostrzec: to drastyczny spadek cen produktów rolnych, 

tragiczna sytuacja finansowa rynków rolnych: mleka, zbóż, owoców miękkich, 

hodowli wieprzowiny (niskie ceny skupu). 

Poprzez rażąco nieudolne decyzje rozprzestrzeniający się wirus ASF zagraża 

likwidacją hodowli trzody chlewnej w Polsce. W ciągu ostatnich miesięcy zamiast 

trzech mamy 30 ognisk choroby i brak mądrych decyzji w tej sprawie. 

Nastąpił wzrost wysokości ubezpieczeń rolniczych. Zamiast 120 zł/ha dziś mamy 

240 zł. Na to nie stać wielu polskich rolników. 

 

 

 

 

 

 



#CzarnyRok dla Polski. Raport podsumowujący pierwszy rok rządów PiS 
 

43 
 

Samorządy 
 
Rząd PiS nie przedstawił, jak dotąd, kompleksowych projektów ustawodawczych, 

które w fundamentalny sposób zmieniałyby ustrój jednostek samorządu 

terytorialnego czy też w istotny sposób wpływałyby na funkcjonowanie samorządów. 

Znając jakość stanowionego przez obecną władzę prawa, należy dodać – na 

szczęście. 

 

Nie oznacza to jednak, że takiej ingerencji w samorządy w kolejnych latach nie 

będzie. W kuluarach sejmowych czy w mediach dyskutuje się o spodziewanych 

zmianach, zwłaszcza w Kodeksie wyborczym. Partia Jarosława Kaczyńskiego zrobi 

wszystko, by obsadzić „PiSiewiczami” także najbliższy obywatelom szczebel władzy 

państwowej. Dlatego najprawdopodobniej dojdzie do nowelizacji ordynacji 

samorządowej, zwłaszcza jeśli społeczne poparcie dla partii rządzącej stopnieje. 

Scenariusz ten uprawdopodabnia doświadczenie pierwszego rządu PiS i zmiany 

w ordynacji przed wyborami samorządowymi w 2006 roku. 

 

Jednak kilka decyzji rządowych już miało negatywny wpływ na działalność 

samorządów. Przykładem jest przeniesienie pod władzę wojewodów ośrodków 

doradztwa rolniczego, które do sierpnia 2016 roku podlegały marszałkom 

województw. Taka polityka PiS oznacza ponowną centralizację zadań publicznych 

i odbieranie kompetencji regionalnym wspólnotom samorządowym. Obecna władza 

ma obsesję na punkcie kontrolowania wszystkich instytucji władzy publicznej 

i wykazuje głęboką nieufność wobec każdego podmiotu, który pozostaje poza jej 

bezpośrednim wpływem. 

 

Podejście rządu PiS do lokalnych społeczności dobrze ilustruje Rozporządzenie Rady 

Ministrów z lipca 2016 r. o powiększeniu powierzchni miasta Opole. Decyzję tę 

podjęto wbrew woli mieszkańców sąsiednich gmin, którzy zresztą w ramach 

konsultacji społecznych przeciwko niej protestowali. Partia rządząca całkowicie 

zignorowała wolę lokalnej wspólnoty samorządowej. Mieszkańcy wsi, które od 
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1 stycznia 2017 roku mają być wcielone do stolicy województwa opolskiego, nie 

składają broni i walczą o cofnięcie lipcowego rozporządzenia premier Beaty Szydło. 

 

Brak zaufania władzy do obywateli, którzy powinni sami decydować o swoich 

sprawach na poziomie samorządowym, widać także w wycofaniu się PiS z realizacji 

uchwalonej przez rząd PO ustawy z dnia 9 października 2015 r. o związkach 

metropolitalnych. Obecny rząd chce zastąpienia tej ustawy własnym projektem – 

ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Z jednej strony nowy 

projekt odbiera prawo do powołania metropolii innym jednostkom samorządu 

terytorialnego, a z drugiej – pomysł ten opóźni powstanie metropolii śląsko-

zagłębiowskiej przynajmniej o rok. 

 

Szkodliwa działalność rządu Beaty Szydło w obszarze edukacji uderza także 

w samorządy. Podwyższenie wieku szkolnego do 7 lat, wzmocnienie roli kuratorów 

oświaty czy likwidacja gimnazjów to wszystko posunięcia, które powodują 

olbrzymi chaos w wielu gminach i powiatach. Zaniepokojeni nauczyciele i rodzice 

głośno i zdecydowanie protestują przeciwko polityce rządu, która dezorganizuje 

funkcjonowanie placówek oświatowych i finansujących je samorządów. 
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Sądy, prokuratura i organizacja wymiaru 

sprawiedliwości 

W obszarze prawa pierwszy rok rządów PiS upłynął przede wszystkim pod znakiem 

bezprecedensowego ataku na Trybunał Konstytucyjny i ponawianych prób 

paraliżowania jego działalności. Od wielu miesięcy rząd Beaty Szydło odmawia 

publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z marca 2016 roku, a legalnie wybrani 

sędziowie Trybunału nadal nie zostali zaprzysiężeni przez prezydenta Andrzeja Dudę. 

Co chwilę pojawiają się w Sejmie nowe projekty ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, 

których jedynym celem jest próba całkowitego podporządkowania sądu 

konstytucyjnego partii rządzącej i doprowadzenie do wyboru pisowskiego prezesa 

Trybunału. „Spacyfikowany” Trybunał Konstytucyjny przestanie pełnić swoją rolą, 

a PiS nie będzie już niczym ograniczane w autorytarnych zapędach.  

 

Atak PiS na Trybunał Konstytucyjny, a tym samym podważenie zasady trójpodziału 

władzy, został jednoznacznie negatywnie oceniony przez Komisję Wenecką (organ 

doradczy Rady Europy) i stał się podstawą do wszczęcia przez Komisję Europejską 

specjalnej procedury weryfikacji praworządności. Bojkot Trybunału Konstytucyjnego 

przez obecną władzę prowadzi do chaosu prawnego, sprawia, że prawa i wolności 

zwykłych Polaków są zagrożone, a dochodzenie swoich interesów przed sądami 

staje pod znakiem zapytania. 

 

Rząd PiS doprowadził do upolitycznienia prokuratury poprzez połączenie funkcji 

ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Cofnął tym samym reformę 

przeprowadzoną za rządów PO, gdy partia rządząca zrezygnowała z pokusy ręcznego 

sterowania prokuraturą. Nowa ustawa o prokuraturze dała politykowi PiS – 

ministrowi sprawiedliwości – nieznane w żadnym innym kraju Unii Europejskiej 

uprawnienia do wpływania na śledztwa i dochodzenia, w tym możliwość: 

 wydawania poleceń każdemu prokuratorowi w kraju oraz służbom 

specjalnym, na przykład zlecania podsłuchów czy kontroli operacyjnej, 
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 ujawniania bez żadnych konsekwencji osobom trzecim danych z postępowań 

prokuratorskich oraz podawania mediom informacji z niezakończonych 

postępowań,  

 wyłączenia odpowiedzialności dyscyplinarnej w przypadku nielegalnego 

działania prokuratorów, w tym prokuratora generalnego. 

Prawo i Sprawiedliwość zmieniło strukturę organizacyjną prokuratury, by 

zdegradować niezależnych i niepoddających się naciskom władzy prokuratorów. 

Nielubiani przez partię rządzącą prokuratorzy są wysyłani do pracy na drugi koniec 

kraju. Prokuratorzy wydający decyzje nie po myśli Jarosława Kaczyńskiego są 

odsuwani od spraw, a zastępują ich ludzie zawdzięczający karierę Zbigniewowi 

Ziobrze i innym politykom PiS. Doświadczony prokurator Tomasz Nowicki został 

wyrzucony z Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga. Stało się 

tak, ponieważ chciał wszcząć śledztwo w sprawie braku publikacji wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego przez Beatę Szydło. Takimi krokami PiS próbuje zastraszyć 

prokuratorów i wymusić ich podporządkowanie się partii Kaczyńskiego. 

 

Towarzyszą temu systematyczne ataki na niezawisłych sędziów i na niezależność 

sądów – przykładem jest pierwsze w historii wolnej Polski cofnięcie delegacji dla 

sędziego orzekającego w prywatnej sprawie ministra sprawiedliwości. Minister 

Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odwołał zgodę na orzekanie w stołecznym sądzie 

okręgowym sędzi o nieposzlakowanej opinii – Justyny Koski-Janusz – tylko dlatego, 

że chciał zemścić się na niej za wydanie wyroku nie po jego myśli. 

 

Rząd PiS przeprowadził też złe zmiany w procedurze karnej. Dwie z nich zasługują na 

szczególnie krytyczną ocenę. Po pierwsze, na skutek rezygnacji z zasady 

kontradyktoryjności nastąpi wydłużenie postępowań sądowych. Już dziś Polacy 

uważają, że dochodzenie sprawiedliwości trwa zbyt długo. Dzięki PiS potrwa 

jeszcze dłużej. Po drugie, umożliwiono dopuszczenie dowodów zdobytych w wyniku 

przestępstwa, tak zwanych owoców zatrutego drzewa. Partia rządząca zmieniła także 

stawki w przypadku zastępstwa procesowego, a tym samym utrudniła dostęp do 

fachowej pomocy prawnej osobom niezamożnym. 
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Trwa zamach na niezawisłość sędziów i Krajową Radę Sądownictwa. Również 

przygotowane zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz w ustawie – 

Prawo o ustroju sądów powszechnych będą miały negatywne skutki. Nastąpi próba 

upolitycznienia procesu wyłaniania sędziów poprzez udział prezydenta i ministra 

sprawiedliwości. Polityk (prezydent) będzie miał możliwość odwoływania sędziów, 

nastąpi wygaszenie kadencji dotychczasowych sędziów-członków KRS. Jeszcze nigdy 

władza wykonawcza tak bezczelnie nie ingerowała w działania władzy sądowniczej. 

W obszarze procedury cywilnej całkowicie zaniechano reform. Co więcej, 

zlikwidowano Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego. To ogromna strata dla 

polskiego prawodawstwa – działalność tej komisji służyła przede wszystkim zwykłym 

obywatelom. Polki i Polacy otrzymywali nowoczesne mechanizmy prawne służące 

ochronie i realizacji ich żywotnych interesów. Dzięki KKPC istnieją tak potrzebne 

w codziennym życiu regulacje, jak chociażby te dotyczące ochrony praw 

konsumentów. 
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Środowisko 

To nie był dobry rok dla ochrony środowiska. Decyzje podejmowane przez nowy 

rząd, nie dość, że szkodliwe dla natury, to stały się obiektem doniesień światowych 

mediów, dotkliwie kompromitujących Polskę i Polaków na arenie międzynarodowej. 

 

Nie mogło być inaczej, skoro jedną z pierwszych i jednocześnie kluczowych decyzji 

Ministra Środowiska Jana Szyszki była zgoda na masową wycinkę drzew w Puszczy 

Białowieskiej, ostatnim w Europie zachowanym lesie pierwotnym. Zatwierdzony 

przez ministra aneks do Planu Urządzenia Lasu nadleśnictwa Białowieża zakłada 

pozyskanie ponad 180 tys. metrów sześciennych drewna w ciągu 10 lat, podczas 

gdy analogiczne plany w przeszłości przewidywały około 40 tys. 

 

Minister przekonywał, że wycinka nie będzie prowadzona w ścisłym Białowieskim 

Parku Narodowym. I że jest niezbędna, by chronić las przed kornikiem drukarzem. 

Jednak ocena przyrodników jest jednoznaczna: tak gigantyczna wycinka to wyrok 

na Puszczę Białowieską, nie ma nic wspólnego z ochroną przyrody. 

 

Na krytyce polskich i światowych mediów nie skończyło się. Komisja Europejska 

wszczęła przeciwko Polsce postępowanie w sprawie naruszenia integralności obszaru 

Natura 2000. Polsce grożą kary za naruszenie prawa unijnego. Minister Jan Szyszko 

tym się jednak nie przejmuje, las widzi w optyce drwala, jako rezerwuar surowca 

energetycznego – nie przez przypadek w nowej ustawie o odnawialnych źródłach 

energii (OZE), uchwalonej przez PiS, znalazły się zapisy pozwalające na spalanie 

drewna razem z węglem w piecach elektrowni i traktowanie tego jako odnawialnego 

źródła energii. 

Kontrowersyjne były też decyzje w sprawie zarządzania publicznymi pieniędzmi 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 

Minister Jan Szyszko zadecydował o „ugodowym” skierowaniu zasobów NFOŚiGW 

(ponad 26 mln zł!) na zaspokojenie roszczeń fundacji o. Tadeusza Rydzyka „Lux 
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Veritatis”. Dodatkowo minister Jan Szyszko poparł wniosek o przekazanie prawie 

300 tys. zł z Funduszu na studia podyplomowe w szkole o. Rydzyka.  

W tym samym czasie NFOŚiGW podjął decyzję o odebraniu dotacji dla 

województwa małopolskiego na walkę ze smogiem. 20 mln zł miało stanowić wkład 

własny zintegrowanego projektu unijnego „Life”, który miał pomóc gminom 

w Małopolsce walczyć z zanieczyszczeniem powietrza. 

 

Także inne samorządy pozbawiono wsparcia na walkę ze smogiem. Narodowy 

Fundusz de facto wycofał finansowanie popularnych programów z zakresu ochrony 

powietrza, m.in. programu KAWKA.  

„Dobra zmiana” dotknęła też organizacje pozarządowe. Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska odmówił czterem organizacjom pozarządowym obiecanego wcześniej 

30-procentowego wkładu, kierując środki m.in. do Lasów Państwowych. Zdaniem 

ekologów był to odwet za ich sprzeciw wobec wycinek w Puszczy Białowieskiej. 

Ministerstwo szczyciło się pracami nad nowym Prawem wodnym, tymczasem 

proponowane rozwiązania – pod pozorem rzekomego dostosowania polskiego 

prawa do unijnej Dyrektywy Wodnej – miały drenować kieszenie Polaków za 

pomocą wysokiego „podatku wodnego”, przekazywanego do nowej państwowej 

instytucji pod nazwą „Wody Polskie”. Celem powstania tej instytucji (obok 

stworzenia lukratywnych posad) miało być finansowanie snów o potędze 

„międzymorza”: prostowania i pogłębiania polskich rzek, budowy kanałów dla 

„śródlądowej żeglugi wielkiej”. 

 

Kolejnym problemem jest schizofreniczne podejście Ministerstwa Środowiska do 

ochrony klimatu. Występując za granicą, przedstawiciele rządu RP deklarują, że 

wspierają konkluzje paryskiego światowego porozumienia klimatycznego, przyjętego 

pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych. W kraju prezentowana i realizowana 

jest jednak odwrotna polityka. Jednocześnie Polacy wprowadzani są w błąd co do 

treści porozumienia, które Polska ratyfikowała (ma ono na celu ograniczenie wzrostu 
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średniej globalnej temperatury poniżej 2˚C, a nawet zahamowanie go na poziomie 

1,5˚C). 

 

Polski rząd zapowiada, że będzie przekonywać pozostałe państwa do swojej 

autorskiej koncepcji wykorzystania lasów do zmniejszania koncentracji CO2 

w atmosferze. Realizacja koncepcji „leśnych gospodarstw węglowych” (sic!), 

forsowanej przez Ministerstwo Środowiska, ma spocząć na Lasach Państwowych. 

W kwietniu br. przedstawiły one założenia tego pomysłu: w ramach „leśnych 

gospodarstw węglowych” miałyby być sadzone konkretne gatunki drzew, głównie 

buk. I to one miałyby skutecznie wychwytywać z powietrza dwutlenek węgla, w ilości 

odpowiedniej, by zrealizować nasze zobowiązania do ograniczenia emisji tego gazu 

cieplarnianego do atmosfery. 

 

Eksperci oceniają te pomysły jako wysoce egzotyczne i tajemnicze – by nie 

powiedzieć magiczne. Jak szybko policzono, żeby polskie lasy mogły skutecznie 

zaabsorbować oczekiwaną ilość CO2, trzeba by wrócić do stanu zalesienia kraju 

z czasów Mieszka I. Poza tym przebudowa drzewostanu musi być dostosowana do 

warunków glebowych. Wspomniany buk wymaga żyznych gleb – a te obecnie są 

wykorzystywane głównie przez rolnictwo. Lasy rosną na glebach gorszych. 

 

Minister Środowiska Jan Szyszko udowodnił już jednak, że głosami ekspertów innych 

niż on sam nie przejmuje się. Więcej nawet: nie chce ich słuchać. Już na początku 

urzędowania minister Szyszko wymienił trzy czwarte składu Państwowej Rady 

Ochrony Przyrody (organu doradzającego ministrowi). W Radzie nie było miejsca 

na przykład dla naukowców krytykujących zwiększenie wycinek w Puszczy 

Białowieskiej. Zmiany kadrowe nie ominęły też pozostałych instytucji podległych 

resortowi, a związanych z ochroną środowiska, przede wszystkim Lasów 

Państwowych i parków narodowych. Zwolnieni zostali między innymi dyrektorzy w 

Słowińskim, Białowieskim, Wolińskim, Biebrzańskim i Świętokrzyskim Parku 

Narodowym. 
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Zarządzanie makroekonomiczne, finanse publiczne 

i budżet 

Ciężko dziś wskazać jakiekolwiek plusy polityki gospodarczej rządu PiS. Jest ona 

nieskoordynowana, niespójna – sprzeczna w deklaracjach i działaniach. Rząd Beaty 

Szydło nie daje gwarancji pewności inwestowania oraz lokowania i prowadzenia 

biznesu w Polsce. 

 

Jako priorytet rząd przyjął wydatki społeczne, na które nie ma pokrycia w budżecie 

w perspektywie kolejnych lat. Brakuje równoległego aktywizowania gospodarki 

i budowania kapitału inwestycyjnego, a tym samym zabezpieczenia przyszłych 

wpływów budżetowych. 

 

Mimo przyjęcia tzw. Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, firmowanej przez 

wicepremiera Mateusza Morawieckiego, brakuje właśnie odpowiedzialnej polityki 

gospodarczej. Faktyczne posunięcia gospodarcze sprawiają wrażenie, jak gdyby rząd 

był targany przeciwstawnymi emocjami, w zależności od politycznej potrzeby albo 

indywidualnej zachcianki któregoś z ministrów. 

 

Z jednej strony plan Morawieckiego kładzie nacisk na oszczędzanie i inwestycje. 

Z drugiej PiS wprowadziło sprzeczne z tym kosztowne wydatki socjalne, takie jak 

opiewający na 23 mld zł rocznie program „Rodzina 500+”. Co ciekawe, premier 

Morawiecki przyznał, że program ten jest realizowany na kredyt. Konkretnie: 

z deficytu budżetowego, który w planie na 2017 rok jest rekordowy i wynosi prawie 

60 mld zł. W tym miejscu warto przypomnieć, że jeszcze w 2015 roku ówczesna poseł 

Beata Szydło mówiła: „Najprostszy i zarazem najbardziej destrukcyjny jest rozwój 

poprzez zadłużenie”. 

 

Rosnący deficyt w sposób oczywisty przekłada się na wzrost długu publicznego. 

Poprzedni rząd PO-PSL planował, że w 2017 roku dług publiczny wyniesie 

50,7 proc. PKB. PiS zmieniło ten zapis i zwiększyło plan długu do 52,5 proc. PKB. 
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Jednym z istotnych elementów polityki gospodarczej rządu PiS jest przekonanie 

o wiodącej roli państwa w gospodarce. Taki pogląd, sam w sobie kontrowersyjny, 

zdaje się być dezawuowany przez posunięcia rządzących. W efekcie działań ekipy 

premier Szydło wartość giełdowa spółek Skarbu Państwa przez rok spadła o około 

20 proc. 

 

PiS zapowiadało wyższe standardy w spółkach Skarbu Państwa. Jest dokładnie 

odwrotnie – od miesięcy i na niespotykaną skalę stanowiska w spółkach Skarbu 

Państwa obejmują osoby niekompetentne, za to politycznie „odpowiednio” 

powiązane. Symbolem tej „dojnej zmiany” stał się bliski współpracownik ministra 

obrony, Bartłomiej Misiewicz, który trafił do rady nadzorczej dużej spółki, choć nie 

miał nawet ukończonych studiów wyższych. 

 

Ale nie tylko desant „PiSiewiczów” jest problemem. Rząd Beaty Szydło uderza 

w kondycję spółek Skarbu Państwa także innymi działaniami. Przykładem jest 

wymuszanie na tych spółkach zwiększenia kapitału zakładowego tylko po to, aby 

wycisnąć z nich więcej podatków (kosztem dywidendy). 

 

Rząd PiS bierze odpowiedzialność za załamanie inwestycji w sektorze publicznym 

(koleje, drogi) i ich osłabienie w sektorze prywatnym. W efekcie mamy wyraźne 

spowolnienie gospodarki. Prognozę wzrostu gospodarczego poddano więc korekcie: 

w 2016 roku wyniesie on co najwyżej 3,4 proc. (planowano 3,8 proc.), zaś w 2017 

roku – maksymalnie 3,6 proc. (wobec planowanych 3,9 proc.). Niektórzy ekonomiści 

twierdzą, że będzie jeszcze niższy. 

 

Przykładem nieudolności rządu PiS jest także to, co w ciągu ostatniego roku działo 

się w podatkach. Po pierwsze, VAT. Od 1 stycznia 2017 roku miał – zgodnie z ustawą 

– wrócić do stawki 22 proc. PiS postanowiło jednak podnieść go do 23 proc., wbrew 

wcześniejszym obietnicom. Po drugie, prace nad podatkiem handlowym. Miały go 

zapłacić hipermarkety, a pewnie zapłacą małe polskie sklepy – całość trudno nie 

określić mianem farsy. Ostatecznie ten bubel prawny zablokowała Komisja 

Europejska. Mimo to i mimo braku podstawy prawnej rząd PiS zaplanował dochody 
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z tego tytułu w budżecie na 2017 rok. Po trzecie, podatek od kopalin. Rząd wbrew 

zapowiedziom nie zniósł tego podatku. Po czwarte, podatek bankowy. Został co 

prawda wprowadzony, jednak wpływy z tego tytułu są znacznie mniejsze od 

przewidywanych. Co gorsza, opodatkowanie akcji kredytowej i kapitału (bo do tego 

podatek bankowy w zasadzie się ogranicza) przyniosły skutek w postaci niedoboru 

kapitału na rynku i niechęci do inwestowania. A to zatrzymuje rozwój. 

 
W kolejnych latach dług publiczny zwiększy się znacząco z powodu 

nieodpowiedzialnej decyzji PiS o obniżeniu wieku emerytalnego. Podczas gdy inne 

państwa wydłużają aktywność zawodową swoich obywateli, rząd PiS wypycha osoby 

starsze z rynku pracy, chociaż żyjemy coraz dłużej. 

 

To decyzja groźna dla wszystkich Polaków, ponieważ oznacza w przyszłości nie tylko 

dużo większy dług państwa, ale dodatkowo wyższe podatki i zdecydowanie niższe 

emerytury. Dzisiejszy czterdziestoletni mężczyzna będzie miał emeryturę niższą 

o 20 proc., a kobieta – nawet o 70 proc.! Przykładowo kobieta urodzona w 1974 

roku, której emerytura wynosiłaby 3 504 zł, otrzyma tylko 1 500 zł. 

 

Obniżony wiek emerytalny to przejadanie środków publicznych – to wydatki na 

konsumpcję, a nie na inwestycje. Łączny negatywny skutek dla finansów 

publicznych do 2060 roku wyniesie prawie 1,5 biliona zł. Trudno nawet wyobrazić 

sobie tę sumę – to więcej niż pięć rocznych budżetów państwa! 

 

Na skutek decyzji o obniżeniu wieku emerytalnego Polska stanie się krajem dużo 

biedniejszym. Będzie mniej pieniędzy na edukację, profilaktykę i ochronę zdrowia czy 

infrastrukturę. Polki i Polaków czeka gorsze życie. Zamiast tworzyć rynek pracy 

dostosowany do potrzeb osób starszych, PiS skazał ich właśnie na głodowe 

emerytury. 

 

I na koniec, zapowiedzi wyższych podatków od osób prowadzących działalność 

gospodarczą tylko podgrzewają już gorącą atmosferę – a to z pewnością nie zachęca 
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do inwestowania. Sytuacji w gospodarce nie poprawia fakt, że – jak dotąd – wydano 

jedynie 2 proc. środków unijnych z budżetu na lata 2014–2020. 
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Zarządzanie spółkami Skarbu Państwa, górnictwo i 
energetyka 
 
Od momentu zwycięstwa PiS w wyborach parlamentarnych wartość spółek Skarbu 

Państwa na giełdzie spadła o 39 mld zł. Według indeksu amerykańskiego banku 

inwestycyjnego Morgan Stanley (MSCI) w ostatnim roku byliśmy jednym 

z najsłabszych parkietów giełdowych na świecie. Słabiej od nas wypadły jedynie 

Nigeria, Botswana, Zimbabwe, a z rozwiniętych rynków – Grecja i Włochy. Za taką 

sytuację odpowiada polityka drenowania spółek nowymi podatkami, wymiana kadr, 

inwestycje niezwiązane z podstawową działalnością oraz paraliż decyzyjny. 

 

Polityka kadrowa w spółkach Skarbu Państwa miała być przejrzysta, tymczasem, jaka 

jest – wszyscy widzimy. Najlepszy przykład to nowy prezes Orlenu, a były poseł 

Wojciech Jasiński (niegdyś funkcjonariusz PZPR), którego jedną z pierwszych decyzji 

w koncernie było przedłużenie umowy z Rosjanami na dostawy ropy naftowej, a tym 

samym odrzucenie ofert z innych krajów, m.in. z Arabii Saudyjskiej i Kurdystanu. 

 

Desant na stołki w firmach przeprowadzony przez działaczy PiS i ich kolesi nie ma 

precedensu. Długą listę działaczy PiS oddelegowanych do pracy w spółkach Skarbu 

Państwa możemy przeczytać na przykład na stronie: pisiewicze.pl. 

 

Wbrew obietnicom PiS nie uporządkowało też zasad wypłacania wynagrodzeń 

osobom kierującym spółkami Skarbu Państwa. Przykładowo we wrześniu 2016 roku 

członkowie władz EuRoPol Gazu – spółki, w której udziałowcem jest PGNiG – 

otrzymali gigantyczne premie (niemal 2 mln zł) za zysk, którego nie wypracowali. Kto 

o tym zadecydował? Sami zainteresowani. 

 

Rok rządów ekipy Beaty Szydło to cofnięcie polskiej energetyki o kilkadziesiąt lat. 

Uchwalona przez PiS ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych tak 

naprawdę doprowadzi do likwidacji sektora odnawialnych źródeł energii. 

Obowiązek zachowania 10-krotnej odległości od tzw. wiatraków do terenów 

zabudowanych i terenów zielonych objętych ochroną oraz dodatkowe zmiany 
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w Prawie budowlanym, które zmieniają definicję wysokości wiatraków (dodają do 

niej także rozpiętość łopat), powodują, że miejsc, w których można by zbudować 

nowe elektrownie wiatrowe, w Polsce praktycznie nie ma. Wkrótce właściciele już 

istniejących elektrowni będą bankrutować i w ogóle nie zapłacą podatków.  

 

Pamiętajmy też o tym, że mamy obowiązek zapewnić, by do 2020 roku 15 proc. 

energii było pozyskiwane ze źródeł odnawialnych – teraz jest to 12,5 proc. Jeśli tej 

luki nie wypełnimy, na Polskę mogą spaść kary rzędu nawet 7 mld zł. PiS próbuje 

ratować sytuację i zmieniło prawo tak, że w piecach elektrowni węglowych będzie 

można palić drewnem z polskich lasów. To skandaliczne marnotrawstwo i śmiertelne 

zagrożenie dla przyrody. Mało tego, negatywnie odbije się to na polskim przemyśle 

meblarskim, który będzie musiał konkurować o drewno z elektrowniami. W ten 

sposób niszczona jest kolejna polska branża, która zaczynała odnosić sukcesy 

w Europie i na świecie. 

 

Koszty błędów rządu PiS w obszarze energetyki poniosą konsumenci. Już dziś 

wiadomo, że dla przeciętnej rodziny rachunki wzrosną o około 135 zł rocznie. Rząd 

PiS odstąpił bowiem od ochrony odbiorcy końcowego przed nieuzasadnionym 

wzrostem cen. W ten sposób konsument stał się, czy tego chce, czy nie chce, 

źródłem finansowania podmiotów działających na rynku energii. 

 

Przed wyborami PiS zapowiadało, że ma plan rozwoju dla polskiego górnictwa 

i wszyscy górnicy mogą być spokojni o miejsca pracy. Od wyborów parlamentarnych 

minął rok. Jaka jest sytuacja? Jak informują media („Rzeczpospolita”) powołana do 

życia Polska Grupa Górnicza może zakończyć rok 2016 nawet z miliardem złotych 

straty. To niemal trzy razy więcej, niż zakładał biznesplan z wiosny 2016 roku, 

mówiący o niespełna 320 mln zł na minusie. Jeśli czarny scenariusz się spełni, 

Komisja Europejska nie zaakceptuje rządowego programu restrukturyzacji górnictwa 

i uzna, że w rzeczywistości była to niedozwolona pomoc publiczna, którą trzeba 

będzie oddać. 
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Prawo i Sprawiedliwość przed wyborami twierdziło, że kopalnie nie będą 

likwidowane. Tymczasem w znowelizowanej przez PiS ustawie o funkcjonowaniu 

górnictwa węgla kamiennego w Polsce na likwidację kopalni „Krupiński” 

przeznacza się z kieszeni podatników 400 mln zł. Oznacza to likwidację około 2 tys. 

miejsc pracy. 

 

Podobnie nieracjonalnych działań podjęto więcej. I tak na przykład przekazano 

węgiel składowany na hałdach Agencji Rezerw Materiałowych. Węgiel zakupiono 

z przekazanych Agencji dodatkowych 200 mln zł z rezerw budżetu Ministerstwa 

Obrony Narodowej. Za te pieniądze ARM kupiła węgiel od spółek węglowych. 

Agencja Rezerw Materiałowych najpóźniej w grudniu sprzeda kupiony w zeszłym 

roku węgiel i kupi nową jego partię. Z punktu widzenia podatnika, który za to zapłaci, 

operacja ta nie ma żadnego sensu, bo za zapasy węgla odpowiadają (zgodnie 

z Prawem energetycznym) elektrownie, a nie Agencja Rezerw Materiałowych. Mają 

one – zgodnie z Prawem energetycznym – utrzymywać je na poziomie 

wystarczającym na zasilanie siłowni maksymalnie do 60 dni. Na posiedzeniu komisji 

sejmowej Minister Energii Krzysztof Tchórzewski ujawnił, że zapasy węgla na 

zwałach, zgromadzone zarówno przez spółki górnicze, jak i przez spółki 

energetyczne, sięgają już 20 mln ton. Niecałe 6 mln ton leży w kopalniach, reszta 

przy elektrowniach. Tymczasem monitorująca stan górnictwa Agencja Rozwoju 

Przemysłu poinformowała, że od stycznia do sierpnia energetyka kupiła 22 mln ton. 

Na dobrą sprawę, nawet jeśli wziąć pod uwagę jesień i nadchodzącą zimę, 

elektrownie mogłyby przez jakiś czas nie kupować węgla w ogóle. Po co więc taka 

bezsensowna interwencja ARM? Czy tylko po to, żeby przekazać spółkom górniczym 

kolejną transzę publicznych pieniędzy? 

 

Chaos panuje także w innych częściach sektora energetycznego. Nowelizacja ustawy 

– Prawo energetyczne, która w założeniu miała uporządkować rynek paliw ciekłych, 

nakłada na przedsiębiorców działających w tej branży, zwłaszcza gazu LPG, 

dodatkowe obowiązki sprawozdawcze, obowiązek uzyskania dodatkowych koncesji 

i zabezpieczeń bankowych. Dla małych firm działających w tej branży – około 40 tys. 

miejsc pracy – oznacza to de facto koniec działalności. Czy o to chodzi? 
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Przez rok rząd nie rozpoczął żadnych inwestycji z zakresu energii. Skutkiem 

zamieszania personalnego w PGNiG jest znaczące ograniczenie krajowego wydobycia 

gazu – o prawie 1 mld metrów sześciennych. Przyczynił się do tego proces szerokiej 

wymiany kierownictwa PGNiG oraz władz wszystkich spółek zależnych, w tym 

poszukiwawczo-wydobywczych. Nie prowadzi się prac mających na celu poszerzenie 

wykorzystania gazoportu LNG w Świnoujściu, wybudowanego przez poprzednią 

koalicję. A przecież gazoport mógłby być węzłem przesyłowym skroplonego gazu dla 

Europy Środkowej. 


