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Materiał KoMitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta rzeczyPosPolitej PolsKiej WładysłaWa KosiniaKa-KaMysza.

•	 Magdalena	Sobkowiak	–	szef	sztabu
•	 Krzysztof	Hetman	–	kampania	bezpośrednia	i	badania
•	 Adam	Jarubas	–	zespół	młodych	ekspertów
•	 Piotr	Zgorzelski	–	strategia
•	 Agnieszka	Petelicka	–	organizacja	wydarzeń
•	 Piotr	Apel	–	biuro	prasowe
•	 Jacek	Protasiewicz	–	doradca	strategiczny
•	 Michał	Kamiński	–	doradca	strategiczny
•	Władysław	Teofil	Bartoszewski	–	polityka	
międzynarodowa

•	 Jan	Filip	Libicki	–	sprawy	osób	niepełnosprawnych
•	 Krzysztof	Paszyk	–	prawo
•	 Emil	Sawicki	–	wolontariusze,	drużyna	Kosiniaka
•	 Michał	Dziubak	–	koordynator	zespołu	
programowego

•	 Miłosz	Motyka	–	kampania	w	Internecie
•	 Dariusz	Klimczak	–	sztaby	regionalne,	rzecznik	sztabu
•	 Urszula	Pasławska	–	kobiety

•	 Elżbieta	Bińczycka	–	kultura
•	 Agnieszka	Ścigaj	–	organizacje	pozarządowe,	
demokracja	bezpośrednia

•	 Czesław	Siekierski	–	rolnictwo
•	 Stanisław	Tyszka	–	gospodarka
•	 Jan	Łopata	–	OSP
•	 Stefan	Krajewski	–	spółdzielczość
•	 Urszula	Nowogórska	–	seniorzy
•	 Mieczysław	Kasprzak	–	energetyka
•	 Marek	Biernacki	–	sprawy	wewnętrzne
•	 Miłosz	Szatan	–	biuro	sztabu
•	 Paweł	Szramka	–	bezpieczeństwo
•	 Ryszard	Bober	–	samorządy
•	 Zbigniew	Sosnowski–	samorządy
•	 Jolanta	Milas	–	przedsiębiorczość
•	 Jacek	Tomczak	–	rzemiosło
•	 Andrzej	Grzyb	–	sprawy	europejskie
•	 Marta	Patena	–	cyberbezpieczeństwo	dzieci
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Oto Sztab Wyborczy – zwycięska drużyna 
Władysława Kosiniaka-Kamysza

Władysław	Kosiniak-Kamysz	jako	jedyny	doświadczony	polityk	jest	w	stanie	zakończyć	spór	polsko-polski,	wygrać	wybory	
i	 odnowić	wspólnotę	 narodową.	 A	 to	 jest	 konieczne	 do	 przeprowadzenia	 pozytywnych	 zmian	w	 kluczowych	 obszarach	
życia	społecznego.	Stąd	hasło:	„Nadzieja	dla	Polski”.

Władysław KOSINIAK-Kamysz, 
to najlepszy wybór

dla wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce

NADZIEJA dla POLSKI to hasło wyborcze 
Władysława Kosiniaka-Kamysza

dodatek wyborczy
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Prezes PSL – pierwszym oficjalnym kandydatem 
w wyborach prezydenckich 2020

3

Materiał KoMitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta rzeczyPosPolitej PolsKiej WładysłaWa KosiniaKa-KaMysza.

Władysław	 Kosiniak-Kamysz	
złożył	w	Państwowej	Komisji	
Wyborczej	 250	 tysięcy	 pod-
pisów.	 Udało	 się	 temu	 spro-
stać	w	niecałe	dwa	tygodnie.	
Prezes	 PSL	 jest	 pierwszym	
kandydatem,	 któremu	 udało	
się	 złożyć	 wymaganą	 liczbę	
podpisów	 i	 jest	 już	 oficjal-
nym	 kandydatem	 w	 wybo-
rach	 prezydenckich	 2020.	
Warto	 podkreślić,	 że	 wcze-
śniej,	 drużyna	wyborcza	 Ko-
siniaka	 jako	pierwsza	w	kra-
ju	 złożyła	 1,5	 tys.	 podpisów	
pod	rejestracją	komitetu.

W II turze 
Kosiniak 
wygrywa 
z Dudą
To	 Władysław	 Kosiniak-
-Kamysz	 ma	 obecnie	 naj-
większe	 szanse,	 żeby		
w	II	turze	wyborów	prezy-
denckich	pokonać	Andrze-
ja	Dudę.	 Jak	wynika	 z	 naj-
nowszego	 sondażu	 United	
Survey	 prezes	 PSL	 może	
liczyć	 na	 45,9	 proc.	 gło-
sów,	 Dudę	 poparłoby	 zaś	
43,9	 proc.	 ankietowanych.	
Badanie	 pokazuje	 też,	 że	
obecny	 prezydent	 mini-
malnie	 pokonałby	 Małgo-
rzatę	 Kidawę-Błońską.	 Co	
istotne,	 żaden	 z	 kandyda-
tów	 nie	 mógłby	 liczyć	 na	
prezydenturę	po	I	turze.	

Jak wspólny obiad to najchętniej z Kosiniakiem
Spośród	kandydatów	opozycji	na	prezydenta	
najchętniej	 na	 wspólnym	 obiedzie	 widzie-
libyśmy	 Władysława	 Kosiniaka-Kamysza.	
Jak	wynika	 z	 sondażu	 IBRiS	 dla	Onetu	 chęć	
wspólnego	spożycia	obiadu	w	jego	towarzy-
stwie	 zadeklarowało	 18	 proc.	 ankietowa-
nych.	Na	dalszych	pozycjach	znaleźli	się	Mał-

gorzata	Kidawa-Błońska	i	Robert	Biedroń.	
Dlaczego	lider	Stronnictwa	jak	magnes	przy-
ciąga	ludzką	sympatię?	Jest	otwarty	na	dru-
giego	człowieka,	chętnie	słucha,	zaraża	opty-
mizmem	i	energią.	Nie	jest	też	tajemnicą,	że	
sam	potrafi	przygotować	doskonałe	specjały	
kulinarne.

prezydent dla polski
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Dlaczego trzeba wybrać 
KOSINIAKA na Prezydenta

•	 Gwarantuje	zakończenie	wojny	polsko-polskiej	i	odbudowanie	wspólnoty	narodowej.

•	 Jest	kandydatem	niezależnym.	Będzie	słuchał	narodu,	a	nie	prezesa	lub	partii.

•	 Posiada	najwyższe	kwalifikacje	zawodowe.	Jako	minister	pracy	i	polityki	społecznej	za-
inicjował	i	wprowadził	wiele	rozwiązań	społecznych,	z	których	do	dziś	korzystają	miliony	
polskich	rodzin.

•	 Jest	doświadczonym	politykiem	z	unikalnym	charakterem:	buduje	zamiast	burzyć,	szuka	
porozumienia	zamiast	awantury,	do	problemów	podchodzi	twardo,	a	do	ludzi	miękko.

•	 On	spośród	wszystkich	kandydatów	najbardziej	ceni	bezpośrednie	spotkania	z	Polakami	
w	całej	Polsce	i	najczęściej	się	z	nimi	spotyka.

•	 Mimo,	zdawałoby	się,	absorbujących	bez	reszty	zajęć,	zawsze	znajduje	czas	dla	najbliż-
szych:	żony	i	córki.

•	 Jest	z	zawodu	lekarzem.	Któż	bardziej	niż	on	jako	prezydent	zadba	dla	nas	o	dobrą	ochro-
nę	zdrowia.

•	 Dla	niego	sprawy	gospodarcze	Polski	są	ważniejsze	niż	polityczne	igrzyska.

•	 Na	arenie	międzynarodowej	zawalczy	o	wysoką	pozycję	Polski,	abyśmy	wszyscy	byli	dum-
ni	z	naszej	ojczyzny.

•	 Jako	prezydent	skutecznie	ułoży	relacje	gospodarcze	Polski	z	Europą	i	światem,	co	przeło-
ży	się	na	podniesienie	poziomu	życia	całego	polskiego	społeczeństwa.

Materiał KoMitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta rzeczyPosPolitej PolsKiej WładysłaWa KosiniaKa-KaMysza.

Wybierzmy 
Władysława KOSINIAKA-KAMYSZA 

na Prezydenta

10 maja 2020 R. idźmy z rodzinami, sąsiadami i znajomymi na wybory.

dodatek wyborczy
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Propozycje programowe, opinie i deklaracje 

Debata o lepszej Polsce

Materiał KoMitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta rzeczyPosPolitej PolsKiej WładysłaWa KosiniaKa-KaMysza.

22 lutego br. na stadionie narodowym w Warszawie odbyła się debata z udziałem aż trzydziestu 
pięciu ekspertów i publiczności, podczas której rozmawiano o programie kandydata Psl na pre-
zydenta Władysława Kosiniaka-Kamysza. W ciągu całego dnia miało miejsce sześć paneli tema-
tycznych obejmujących tak ważkie dla polskiego społeczeństwa sprawy jak: polityka zagranicz-
na i bezpieczeństwo, praworządność i społeczeństwo obywatelskie, recepty na naprawę służby 
zdrowia, rolnictwo i obszary wiejskie, gospodarka i przedsiębiorczość, Polska przyszłości a eko-
logia. tak poważnej i kompleksowej debaty o kondycji Polski, przyszłości i propozycji rozwiązań 
najważniejszych problemów nie zorganizował żaden z kandydatów konkurujących z Władysła-
wem Kosiniakiem-Kamyszem w kampanii prezydenckiej. W wystąpieniu inicjującym debaty kan-
dydat stronnictwa zapowiedział m.in. że ochrona zdrowia będzie fundamentem jego prezyden-
tury. zaproponował również wprowadzenie stypendium-inwestycji dla studentów w wysokości 
1 tys. zł miesięcznie przez okres studiów.

prezydent dla polski
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Prezydenckie credo
Zdecydowałem	 się	 kandydować	 na	 Urząd	 Prezydenta		
Rzeczypospolitej	w	poczuciu	odpowiedzialności	za	to	co	jest	
dzisiaj,	za	przyszłe	pokolenia,	szanując	naszą	historię,	trady-
cję,	 szanując	 to	wszystko	co	 jest	dorobkiem	minionych	po-
koleń.	Zdecydowałem	się	kandydować	na	Urząd	Prezydenta	
Rzeczypospolitej,	bo	jestem	politykiem	samodzielnym,	który	
ten	start	wywalczył	sobie	w	ostatnich	wyborach	parlamen-
tarnych.	Nie	zostałem	namaszczony	przez	żadnego	prezesa	
ani	przewodniczącego.	Zaufali	mi	moje	koleżanki	 i	moi	ko-
ledzy	w	Polskim	Stronnictwie	Ludowym,	w	Koalicji	Polskiej.	
Ale	gdybym	nie	uzyskał	dobrego	wyniku,	gdybyśmy	nie	uzy-
skali	dobrego	wyniku,	to	nie	miałbym	od	nich	zaufania.	Skoro	
mam	od	nich	zaufanie,	mam	odwagę	i	mam	tę	możliwość	pro-
sić	o	to	zaufanie	wszystkich	moich	rodaków,	wszystkich	oby-
wateli	Rzeczypospolitej,	niezależnie	od	miejsca	pochodzenia,	
od	wykształcenia,	od	statusu	materialnego,	bo	Polska	jest	dla	
wszystkich,	 nie	 dla	 wybranych.	 Będę	 podejmował	 decyzję	
w	oparciu	o	najlepszą	wiedzę	 i	wolę	moich	rodaków,	a	nie	
o	wskazówki	żadnej	formacji	politycznej.	I	to	może	zrobić	li-
der	partii,	a	nie	ktoś	kto	jest	przez	lidera	wskazany,	gdyż	wie	
że	ma	tę	samodzielność	i	nie	jest	od	nikogo	zależny.	Dla	mnie	
te	wybory	prezydenckie	są	ukoronowaniem	drogi	politycz-
nej.	To	jest	18.	kampania	wyborcza,	w	której	będę	brał	udział,	
pomagając	 i	 startując.	 Start	 w	wyborach	 prezydenckich	 to	
nie	jest	rozpoczęcie	wielkiej	polityki,	lecz	ukoronowanie.	Gdy	
można	zdać	raport	z	tego,	co	się	udało	zrobić,	z	tych	wszyst-
kich	 doświadczeń	 samorządowca,	 ministra,	 posła,	 lekarza,	
obywatela	–	podkreślił	Władysław	Kosiniak-Kamysz	uzasad-
niając	swój	udział	w	wyborach	prezydenckich.

Ochrona zdrowia 
fundamentem prezydentury
–	Ochrona	zdrowia	będzie	fundamentem	mojej	prezyden-
tury	–	zadeklarował	Władysław	Kosiniak-Kamysz.	W	jego	
ocenie	przez	30	 lat	nie	było	odważnych,	którzy	chcieliby	
przeprowadzić	 reformę	 ochrony	 zdrowia	w	 Polsce,	 gdyż	
ta	reforma	nie	będzie	łatwa.	Ona	będzie	wymagała	zaan-
gażowania	 zawodów	 medycznych,	 naukowców,	 samo-
rządowców,	 polityków,	 pacjentów,	 środowisk	 pacjentów.	
Kandydat	Stronnictwa	podkreślił,	że	nie	ma	drugiej	takiej	
osoby,	która	ma	tak	duży	mandat	społeczny	jak	prezydent	
RP.	Może	to	nie	leży	w	jego	bezpośrednich	kompetencjach,	
ale	leży	w	najważniejszej	kompetencji	prezydenta:	dbania	
o	bezpieczeństwo	swoich	rodaków,	dbania	o	bezpieczeń-
stwo	obywateli	RP.

W kontekście ochrony zdrowia 
Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział:
	Powołanie politycznego konsylium ds. reformy 

ochrony zdrowia.	Miejscem	spotkań	i	gruntu	tworze-
nia	reformy	zdrowia	będzie	Pałac	Prezydencki	i	Kan-
celaria	Prezydenta.
	Zgłoszenie jako jednej z pierwszych inicjatyw pre-

zydenckich całościowego Paktu na Rzecz Zdro-
wia.	 Pakt	 obejmowałby:	 podwyższenie	wydawanego	
PKB	 do	 6,8	 proc.	 na	 usprawnienie	 służby	 zdrowia;	
reorganizację	procesu	specjalizacji;	system	zachęt	do	
pójścia	 na	 studia	 medyczne	 nie	 tylko	 lekarskie,	 ale	
i	 pielęgniarskie;	 podniesienie	 wynagrodzeń	 dla	 fi-
zjoterapeutów	 i	 ratowników	medycznych,	 techników	
diagnostów,	techników	laboratoryjnych;	włączenie	się	
w	europejski	projekt	walki	z	chorobami	onkologiczny-
mi;	zmiana	w	podejściu	do	profilaktyki	i	prewencji,	ale	
również	łatwiejszy	dostęp	po	zdarzeniach	do	rehabi-
litacji.

–	 Bez	 zdrowia	 nie	ma	 pracy,	 nie	ma	 szczęścia,	 nie	ma	
przyszłości.	Zadbamy	o	zdrowie	Polaków,	stanę	na	wy-
sokości	zadania	i	daję	gwarancję,	że	zrealizuję	prawdzi-
wą	reformę	ochrony	zdrowia.	Moją	odpowiedzialnością	
są	kolejne	pokolenia,	a	nie	kolejne	wybory	–	zaznaczył	
prezes	PSL.

Polityka zagraniczna oparta 
na dialogu i porozumieniu
–	Będę	budował	politykę	zagraniczną	opartą	na	dialogu	
i	porozumieniu.	Czas	skończyć	z	doktryną	wojny,	którą	
prowadzi	 rząd	PiS,	 czas	 skończyć	 z	 doktryną	 szukania	
wrogów,	 którą	prowadzi	 pan	prezydent	Andrzej	Duda.	
Trzeba	szukać	przyjaciół	i	zabiegać	o	przyjaciół.	Trzeba	
wspólnie	nakreślić	na	5,	 10,	 15	 lat	 plany	polityki	mię-
dzynarodowej	 RP.	 Polska	 to	 poważny	 gracz,	 powinna	
być	 poważnym	 państwem.	 Najpierw	 wypracowujmy	
wspólne	stanowiska.	Rozmawiajmy	o	tym	ze	wszystkimi	
siłami	 politycznymi	w	Polsce.	 Bądźmy	 aktywni	w	Unii	
Europejskiej.	 Sojusz	 ze	 Stanami	 Zjednoczonymi	 jest	
bardzo	ważny,	ale	musi	być	równoważony	silną	pozycją	
Polski	w	Unii	Europejskiej.	Jeżeli	chcemy	być	poważnym	
partnerem	dla	USA,	 to	musimy	być	w	pierwszej	piątce	
państw	Unii	Europejskiej	i	zająć	miejsce	Wielkiej	Brytanii	
przy	głównym	stole	UE	–	podkreślił	Władysław	Kosiniak-
-Kamysz.

Materiał KoMitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta rzeczyPosPolitej PolsKiej WładysłaWa KosiniaKa-KaMysza.
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W kontekście polityki zagranicznej zadeklarował:
	Reaktywację Trójkąta Weimarskiego;
	Umacnianie Grupy Wyszehradzkiej;
	Powołanie grupy sześciu państw europejskich (Wło-

chy, Hiszpania, Francja, Niemcy, Polska i Szwecja), któ-
re będą najważniejszymi partnerami Unii Europej-
skiej	i	będą	mogły	kreować	politykę	szanującą	wszystkie	
państwa,	a	jednocześnie	dbać	o	rozwój	UE	jako	partnera	
dla	Chin,	dla	Ameryki	Południowej,	dla	Stanów	Zjednoczo-
nych.	Grupa	Północ-Południe	powinna	decydować	o	kie-
runkach	rozwoju	całej	wspólnoty	europejskiej.	
	Zablokowanie jako szkodliwego dla Polski unijnego 

pakietu mobilności	i	doprowadzenie	do	uzyskania	zde-
cydowanie	lepszych	warunków	dla	naszego	kraju.
	Zrównanie dopłat bezpośrednich z poziomem fran-

cuskim i niemieckim	po	uzyskaniu	wysokiego	mandatu	
społecznego	prezydenta,	co	umożliwi	mocną	walkę	o	do-
płaty	w	Brukseli.

Uzdrowienie wymiaru 
sprawiedliwości
–	Nie	ma	dziś	dobrego	prawa.	Ani	nie	ma	sprawiedliwości.	
Trzeba	doprowadzić	do	prawdziwej	zmiany	ustroju	w	wy-
miarze	 sprawiedliwości,	 ale	 nie	 dla	 obozu	władzy,	 który	
w	 momencie	 zagrożenia	 będzie	 szukał	 tam	 schronienia.	
Tylko	 dla	 obywatela,	 który	 ma	 tam	 znaleźć	 bezpieczną	
przystań	dochodzenia	do	sprawiedliwości.	80	proc.	Pola-
ków	chce	prawdziwej	 reformy	wymiaru	sprawiedliwości,	
to	są	niższe	koszty	sądowe,	szybsze	postępowania	–	zazna-
czył	Władysław	Kosiniak-Kamysz.

W kontekście uzdrowienia wymiaru sprawiedliwości 
kandydat na prezydenta zapowiedział:
	Doprowadzenie do wyboru prokuratora generalne-

go w wyborach powszechnych.
	Podjęcie inicjatywy w zakresie sędziów pokoju, któ-

rzy będą rozstrzygać sprawy drobne, proste.

Silniejsze samorządy
W tym zakresie Władysław Kosiniak-Kamysz zadekla-
rował:
	Zgłoszenie projektu ustawy dot. podmiotowości rad 

sołeckich i rad osiedlowych	jako najniższego szcze-
bla samorządu terytorialnego;
	Działania prorozwojowe na rzecz samorządności za-

wodowej i obywatelskiej;

	Zgłoszenie inicjatywy ustawodawczej po to, by sub-
wencja oświatowa w 100 proc. wystarczała na wyna-
grodzenia dla nauczycieli. 
	Przekształcenie Senatu w Izbę Samorządową.

Programy socjalne oraz 
ukłon w stronę seniorów i młodych
–	Jestem	gwarantem	tego,	że	to	co	zostało	dane,	te	programy	
które	służą	polskim	rodzinom	będą	utrzymane.	I	niech	nikt	
nie	opowiada	głupot,	że	jak	dojdzie	do	władzy	ktoś	z	opozy-
cji,	to	te	programy	zostaną	wycofane.	Programy	socjalne	zo-
staną	utrzymane.	Ale	na	nie	trzeba	zarobić.	Trzeba	uwolnić	
polskich	przedsiębiorców	od	machiny	biurokratycznej,	któ-
ra	 ich	przygniata.	To	polscy	przedsiębiorcy	 tworzą	gospo-
darkę	i	odprowadzają	podatki,	z	których	pochodzi	500	plus.	
To	dzięki	nim	są	te	świadczenia	i	roczne	urlopy	macierzyń-
skie,	 Program	Maluch,	 który	 wprowadzałem,	 Karta	 Dużej	
Rodziny,	program	senioralny,	1000	zł	na	każde	dziecko,	Pra-
ca	dla	Młodych.	To	są	wszystko	dokonania,	którymi	ja	mogę	
się	 pochwalić,	 które	 są	 kontynuowane.	 Polityka	 rodzinna	
nie	może	uzależnić	obywatela	od	państwa.	Musi	mu	dawać	
też	umiejętności.	Bezpieczeństwo	socjalne	tak,	ale	musi	być	
wzmocnione	 aktywną	 polityką	 społeczną	 i	 docenianiem	
tych	 wszystkich,	 którzy	 pracują	 –	 podkreślił	 kandydat	 na	
prezydenta	Władysław	Kosiniak-Kamysz.

Zapowiedział jednocześnie, że gdy zostanie prezydentem:
	Złożenie	jako	jednego	z	pierwszych	prezydenckich	pro-
jektów	legislacyjnych	–	projektu	obywatelskiego	Emery-
tura bez podatku.
	Ustanowienie	prezydenckiego	funduszu	stypendialnego,	
który	łączyłby	wsparcie	społeczne	z	pracą	i	aktywnością	
na	rzecz	Polski,	polskiej	gospodarki.	Chodzi	o	wprowa-
dzenie stypendium-inwestycji dla studentów w wy-
sokości 1 tys. zł miesięcznie przez okres studiów. Wa-
runkiem	korzystania	z	tego	stypendium	byłoby	jego	od-
pracowanie	–	przez	10	lat	po	zakończeniu	studiów	taka	
osoba	musiałaby	pracować	w	Polsce.	Koszt	stypendium	
dla	jednego	studenta	wahałby	się	od	30	do	60	tys.	zł,	ale	
zwrot	przez	10	lat	pracy	takiej	osoby	to	240	tys.	zł.

–	Polak,	Polka	będzie	w	centrum	mojej	kampanii	 i	mojej	
prezydentury.	 Polska	 jest	 warta	 wielkiego	 wysiłku.	 Dla	
Polski	warto	poświęcić	siły,	zdrowie,	energię	i	emocje.	Jest	
wielka	nadzieja	dla	Polski	–	podsumował	swoje	wystąpie-
nie	otwierające	Władysław	Kosiniak-Kamysz.	

7
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Polityka zagraniczna 
i bezpieczeństwo

8

Przez	 ostatnie	 kilka	 lat	 pozbyliśmy	 się	 czegoś	 ta-
kiego	jak	polska	polityka	zagraniczna.	Działalność	
polskiej	dyplomacji,	działalność	prezydenta	Dudy,	

działalność	polskich	placówek	za	granicą,	to	jest	działal-
ność	 nakierowana	w	 ogromnej	 części	 na	 tzw.	 pijar	we-
wnętrzny,	a	nie	na	realizację	interesów	państwa,	interesu	
narodowego.	Polityka	zagraniczna	to	jest	przede	wszyst-
kim	realizowanie	interesu	narodowego,	racji	stanu.	Tutaj	
nie	powinno	być	podziałów	międzypartyjnych.	Inwestor	
zagraniczny	pięć	razy	się	zastanowi	zanim	wyłoży	pienią-
dze	w	Polsce,	gdyż	stereotypy	i	pozycja	naszego	kraju	jest	
niesłychanie	 istotna	 z	 punktu	widzenia	 gospodarczego.	
Nie	mamy	polityki	 zagranicznej	 –	ocenił	 ambasador	 Je-
rzy Marek Nowakowski.	–	Każdy	dyplomata,	poseł,	oby-
watel	jest	w	gruncie	rzeczy	dyplomatą,	przedstawicielem	
kraju,	ale	musi	się	identyfikować	z	polityką	zagraniczną,	
a	 nie	 promocją	 tandetnego	 filmu	 Smoleńsk.	 Jeżeli	 ten	
obywatel	jedzie	z	wiedzą	czego	chce	Polska,	to	on	działa	
w	tym	kierunku	w	sposób	naturalny.	Buduje	pozytywny	
dobry	obraz	Polski,	co	przekłada	się	na	zagraniczne	inwe-
stycje	w	Polsce,	czy	zakup	polskiego	towaru	–	podkreślił.	
Prof. Władysław Teofil Bartoszewski	 wskazał	 jak	

przywrócić	 jedną	z	głównych	ról	Polski	w	Unii	Europej-
skiej.	–	Polityka	zagraniczna	nie	może	się	zmieniać	z	ka-
dencją	Sejmu,	czy	z	kadencją	prezydenta.	Polskie	interesy	
tak	znacząco	się	nie	zmieniają.	Oczywiście	są	wydarzenia,	
na	które	trzeba	reagować.	W	1995	roku	mój	ojciec	został	
powołany	przez	prezydenta	Wałęsę	na	ministra	spraw	za-
granicznych.	Jako	minister	najpierw	poleciał	do	Waszyng-
tonu,	później	poleciał	do	Bonn,	później	do	Londynu,	a	na	

końcu	do	Jerozolimy.	Dlatego	iż	uważał,	że	to	jest	w	inte-
resie	Polski.	Od	roku	1995	nic	się	nie	zmieniło.	Zamiast	
Bonn	jest	Berlin,	ale	polska	polityka	zagraniczna	musi	się	
opierać	 na	 stosunkach	 ze	 Stanami	 Zjednoczonymi,	 jako	
głównym	partnerem	Paktu	Północnoatlantyckiego.	Musi-
my	mieć	dobre	stosunki	w	Unii	Europejskiej	z	naszymi	26	
partnerami,	ale	nie	będą	one	dobre,	 jeżeli	nie	będziemy	
blisko	z	Berlinem.	Popierani	przez	Niemcy	byliśmy	w	sta-
nie	załatwić	bardzo	wiele	spraw.	Walcząc	z	Niemcami	nie	
jesteśmy	w	stanie	nic	załatwić.	Jesteśmy	jedynym	krajem	
Unii	 Europejskiej,	 który	 oprócz	 tego,	 że	współuczestni-
czy	w	Pakcie	Północnoatlantyckim	ma	osobny	bilateralny	
traktat	obronny	i	bezpieczeństwa	z	Wielką	Brytanią.	Nie	
ma	możliwości,	żebyśmy	mieli	dobre	stosunki	ze	Stana-
mi	Zjednoczonymi,	 jeżeli	będziemy	mieć	złe	z	 Izraelem,	
co	pokazała	afera	z	ustawą	o	IPN.	Trzeba	nawiązać	dobre	
relacje	tak	polityczne,	jak	i	handlowe	z	największą	demo-
kracją	na	świecie,	czyli	z	Indiami.	Indie	w	ciągu	15-20	lat	
będą	 stały	wyżej	niż	Chiny.	Z	bardzo	prostego	powodu:	
na	dłuższą	metę,	w	dłuższej	perspektywie	czasowej	pręż-
na	demokracja	zawsze	wygra	z	reżimem	autorytarnym	–	
podkreślił	prof.	Bartoszewski.
Dr Janusz Onyszkiewicz	odniósł	się	do	tego	jak	powin-

ny	kształtować	się	relacje	z	USA.	Odpowiedział	cytatem,	
że	te	relacje	powinny	być	mocne,	gorące,	ale	nie	za	słod-
kie.	Nasza	polityka	oparta	o	zasadę:	„Stany	Zjednoczone	
najpierw”	powinna	być	polityką	taką	jaką	była:	Unia	Eu-
ropejska	 najpierw.	 Stany	 Zjednoczone	 szczególnie	 przy	
prezydenturze	 prezydenta	 Trumpa	 są	 przeciwnikiem	
Unii	Europejskiej.	Nasza	podstawowa	relacja	jest	z	Unią	

Jakie największe wyzwania stoją przed polską polityką zagraniczną na najbliż-
sze lata? Jak powinna zostać nakreślona strategia na 5, 10, 15 lat? W jakim 
stanie znajduje się polska polityka międzynarodowa i czy możliwe jest skutecz-
ne prowadzenie polityki międzynarodowej w sytuacji wewnętrznego konfliktu? 
Na pytania, jakie uczestnikom debaty postawiła prowadząca panel Magdalena  
Sobkowiak odpowiadali jej uczestnicy.
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Europejską.	Poza	Unią	Europejską	Polska	powinna	dbać	
o	swoje	otoczenie	zewnętrzne,	żeby	ono	było	jak	najbar-
dziej	Polsce	przyjazne.	W	tym	kontekście	istotne	jest	pod-
trzymywanie	 suwerenności	 Ukrainy,	 podtrzymywanie	
kursu	politycznego	Ukrainy,	a	 także	żeby	została	zacho-
wana	suwerenność	Białorusi.	
Czy	 dziś	 polska	 polityka	 zdolna	 jest	 budować	 szersze	

porozumienia	 wewnątrz	 Unii	 Europejskiej?	 Polska	 poli-
tyka	nie	jest	dziś	zdolna	do	budowania	tego	typu	sojuszy	
przynajmniej	 do	 czasu,	 gdy	Władysław	Kosiniak-Kamysz	
nie	wygra	wyborów	prezydenckich	w	Polsce.	Obecna	ekipa	
rządząca	mówiła	o	wstawaniu	Polski	z	kolan.	Ja	nie	miałem	
takiego	wrażenia,	że	musiała	wstawać	z	kolan	od	2015	r.	
–	tak	mówią	ludzie,	którzy	nie	mają	poczucia	swojej	war-
tości,	którzy	nie	widzą	w	 jaki	sposób	prowadzić	politykę	
–	ocenił	Krzysztof Hetman.	 –	Chciałbym	poinformować,	
że	 do	 czasu,	 kiedy	 Władysław	 Kosiniak-Kamysz	 był	 mi-
nistrem	 pracy	 i	 polityki	 społecznej,	 do	 momentu,	 kiedy	
Polska	 była	 szanowana,	 kiedy	 była	 ważnym	 państwem	
z	którego	głosem	liczono	się	w	UE	do	2015	r.,	pakiet	mo-
bilności	 nie	 miał	 możliwości	 zaistnieć	 w	 jakiejkolwiek	
dyskusji	 poza	dyskusją	 kuluarową	w	UE.	 Polska	poprzez	
swoją	wysoką	pozycję	w	UE	potrafiła	blokować	złe	rozwią-
zania	dla	polskich	przedsiębiorców.	Po	2015	r.	sytuacja	się	
diametralnie	 zmieniła.	 Rujnowany	 jest	 wizerunek	 Polski	
w	UE.	Tracimy	wszelkich	partnerów	i	przyjaciół.	W	kultu-
rze	politycznej	tamtych	państw	jest	nie	do	pomyślenia	taki	
język	lekceważenia,	agresji,	który	jest	nadal	wśród	polity-
ków	obecnego	obozu	rządzącego,	co	zraziło	do	nas	wielu	
partnerów	z	Unii	Europejskiej	i	nie	tylko	w	UE.	Można	od-
budowywać	pozycję	Polski	w	UE,	ale	musi	wrócić	zdrowy	
rozsądek	 i	priorytety.	Rolą	Prezydenta	 jest	nadanie	wizji	
silnej	 pozycji	 Polski	 na	 arenie	 międzynarodowej.	 Wizją	

Władysława	 Kosiniaka-Kamysza	 jest	 współpraca	 między	
Północą,	a	Południem.	Jednak	bez	spokoju	i	ładu	wewnątrz	
kraju,	nie	można	być	skutecznym	poza	jego	granicami.
Gdzie	szukać	partnerów	w	Unii	Europejskiej?	Zdaniem	

prof. Arkadiusza Indraszczyka	 nie	 można	 zapominać	
o	 najważniejszych	 państwach	 Unii	 Europejskiej.	 To	 są	
Niemcy	i	Francja.	Dwa	kluczowe	państwa,	które	od	wielu	
dziesięcioleci	dyktują	rozwój	najpierw	wspólnot	europej-
skich,	 potem	Unii	 Europejskiej.	Mówiono	 o	 Indiach,	 Chi-
nach,	o	Rosji,	o	Stanach	Zjednoczonych	 jednak	w	porów-
naniu	z	każdym	z	tych	krajów	Polska	wypada	ujemnie.	Jest	
państwem	mniejszym	o	mniejszym	potencjale.	Możliwość	
zmiany	tego	równania	daje	wspólnotowość.	Podniesienie	
rangi	UE	i	wspólne	występowanie	Unii	w	stosunkach	mię-
dzynarodowych.	Polska	musi	budować	 też	swoją	pozycję	
w	Unii	Europejskiej.	Takimi	partnerami	są	choćby	państwa	
Europy	Środkowej,	które	borykają	się	z	podobnymi	proble-
mami.	Do	2015	r.	było	kilkanaście	rządów,	a	cel	polityki	za-
granicznej	był	ten	sam.	To	uległo	zachwianiu	dopiero,	gdy	
zaczęto	mówić	 różnymi	głosami	 i	 póki	 to	 się	nie	 zmieni,	
będzie	ciężko	odbudować	naszą	pozycję	w	UE	–	podkreślił.

Kluczowe wnioski:
	Polska	polityka	zagraniczna	musi	opierać	się	na	współ-
pracy	 z	 USA	 i	 NATO,	 z	 Niemcami	 jako	 głównym	 pań-
stwem	UE,	 z	Wielką	 Brytanią	 z	 którą	mamy	wspólne	
interesy	 i	 traktat	 bilateralny,	 a	 także	 z	 Izraelem,	 bez	
którego	nie	ma	dobrych	stosunków	z	USA.
	Trzeba	nawiązać	dobre	relacje	tak	polityczne,	jak	i	han-
dlowe	z	największą	demokracją	na	świecie,	czyli	z	 In-
diami.
	Istnieje	 pilna	 potrzeba	 odbudowania	 dyplomacji	 oby-
watelskiej.
	Można	 odbudowywać	 pozycję	 Polski	 w	 UE,	 ale	 musi	
wrócić	 zdrowy	 rozsądek	 i	 priorytety,	 a	 prezyden-
tem	musi	 być	 taki	 człowiek	 jak	Władysław	 Kosiniak-	
-Kamysz.	
	Trzeba	 zerwać	 ze	 schematem	Wschód-Zachód	w	Unii	
Europejskiej.	 Dzisiaj	 powinniśmy	 rozmawiać	 o	 wizji	
współpracy	Północy	z	Południem.
	Polska	powinna	budować	też	swoją	pozycję	w	Unii	Eu-
ropejskiej,	m.in.	w	Europie	Środkowej.	
	Siła	naszego	kraju	wobec	potęg	takich	jak	USA	czy	Chi-
ny	będzie	istotna,	gdy	będziemy	występowali	wspólnie	
w	ramach	Unii	Europejskiej.
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Praworządność 
i społeczeństwo obywatelskie

Praworządność	 to	 jedna	 z	 podstawowych	wartości	
z	perspektywy	obywatela,	który	idzie	do	sądu,	chce	
mieć	wyrok	sprawiedliwy	i	pewność	prawa.	Osta-

nie	lata	obnażyły	wiele	problemów	wymiaru	sprawiedli-
wości.	 Jak	 wynika	 ze	 statystyk	 80	 proc.	 społeczeństwa	
domaga	się	reformy	wymiaru	sprawiedliwości.	Głównym	
problemem	 jest	 czas	 oczekiwania	 na	 wyrok	 postępo-
wań	 wynikający	 z	 problemów	 proceduralnych.	 Podsta-
wą	 powinny	 być	 zmiany	w	 przepisach	 proceduralnych.	
Usprawnienie	wymiaru	sprawiedliwości.	Usunięcie	 tych	
obszarów,	 które	 powodują	 przewlekłość	 postępowań.	
Wprowadzenie	 instytucji	 sędziego	 pokoju	 jako	 organu	
władzy	 sądowniczej,	 który	 jest	najbliżej	 społeczeństwa.	
Do	 rozpatrywania	 spraw	 najpowszechniejszych,	 wtedy	
sądy	 powszechne	 byłyby	 odciążone.	 Dziś	 obywatel	 nie	
ma	pewności	co	do	osoby,	która	wyrok	wydała,	czy	 jest	
sędzią.	Wątpliwości	co	do	sędziów	być	nie	może.	Są	oni	
powoływani	przez	prezydenta	na	wniosek	Krajowej	Rady	
Sądownictwa.	 Zgodnie	 z	 zasadą	 legalizmu,	 czyli	 działa-
nia	na	podstawie	prawa	 i	w	 jego	granicach	oba	organy:	
KRS	i	prezydent	muszą	działać	w	sposób	legalny	–	ocenił		
dr	Bartłomiej Opaliński.
Według	niego	trzeba	wyleczyć	trzy	zasadnicze	ogniska	

choroby,	żeby	przeprowadzić	skuteczną	rekonwalescen-
cję	wymiaru	sprawiedliwości.	Te	trzy	zasadnicze	ogniska,	
to	po	pierwsze,	kwestia	działań	Krajowej	Rady	Sądownic-
twa.	Po	drugie,	kwestia	Sądu	Najwyższego	w	kontekście	
wyroku	Trybunału	Sprawiedliwości	UE,	który	stawia	po-

ważne	wątpliwości	pod	kątem	Izby	Dyscyplinarnej.	Trze-
cia	wątpliwość,	to	kwestie	dotyczące	ustawy	kagańcowej,	
ustawy	represyjnej	na	poziomie	sądów	powszechnych	–	
podkreślił.
W	przekonaniu	dr Michała Jabłońskiego	 sądy	poko-

ju	są	z	punktu	widzenia	polskiego	prawa	bardzo	ważne,	
gdyż	 będą	 sprzyjały	 aktywizacji	 społeczeństwa.	 Prawo-
rządność	 i	 wymiar	 sprawiedliwości	 jest	 sprawą	 aktyw-
nego	 społeczeństwa.	 Nie	 ma	 praworządnego	 państwa	
bez	 zaangażowania	obywateli.	Wprowadzenie	 instytucji	
sędziów	pokoju	pozwoli	obywatelem	mieć	wpływ	na	to,	
co	dzieje	się	w	wymiarze	sprawiedliwości,	na	społeczną	
kontrolę.	Obecny	pozakonstytucyjny	nielegalny	nadzór	
polityczny	nad	sądownictwem	będzie	prowadził	do	se-
lekcji	 negatywnej.	 Stan	 awansów	 sędziowskich	 należy	
również	 poddać	 społecznej	 kontroli,	 a	 przynajmniej	
uczynić	transparentnymi,	żeby	społeczeństwo	widziało	
dlaczego	ktoś	staje	się	sędzią.	Ludzie	powinni	wiedzieć,	
kto	 będzie	 ich	 sądził	 w	 przyszłości.	 Potrzeba	 więcej	
demokracji,	 jawności	i	transparentności.	Potrzeba	wię-
cej	wiedzy,	skąd	się	biorą	sędziowie	–	uważa	dr	Michał		
Jabłoński.
–	 Tylko	 prężna	 demokracja	 zawsze	 wygra	 z	 autory-

tarnym	 systemem.	 Zaangażowane,	 świadome	 i	 obywa-
telskie	 społeczeństwo	 jest	 w	 stanie	 podejmować	 de-
mokratyczne	 decyzje	 w	 sposób	 bezpośredni.	W	 braku	
demokracji	 leży	 przyczyna	 kryzysów	 konstytucyjnych,	
które	 mamy.	 Dla	 obywatela	 jawią	 się	 one	 jako	 nie-

– Dotychczas od sędziego oczekiwaliśmy, że przedstawi wyrok, niekoniecznie 
licząc na sprawiedliwy. Teraz bardzo często pojawia się obawa, że ten wyrok, 
który otrzymamy może być nie tylko niesprawiedliwy, ale także łatwo podważa-
ny. To nie daje zaufania obywatelom do wymiaru sprawiedliwości. Czy możemy 
wyjść z tego impasu, żeby wyroki były pewne, niepodważalne w sensie formal-
nym i sprawiedliwe? – zagaił dyskusję prowadzący Piotr Apel.
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rozwiązywalne	 –	 podkreśliła	 poseł	 Agnieszka Ścigaj.		
–	Od	wielu	lat	słyszymy	o	konkretnych	patologiach	w	wy-
miarze	sprawiedliwości.	One	nie	znikną	bez	naprawienia	
całego	mechanizmu.	Można	to	zrobić	tylko	w	porozumie-
niu	z	obywatelami,	a	nie	ponad	ich	głowami.	W	jej	ocenie	
w	ostatnich	latach	nikt	nie	pokusił	się,	by	edukować	ludzi	
co	to	jest	referendum,	by	uwierzyli	że	ma	ono	wpływ	na	
władzę.	Tymczasem	mówi	się	o	50	proc.	frekwencji,	która	
jest	barierą	nie	do	przejścia	w	Polsce.	Gdyby	okazało	się,	
że	nie	ma	progu,	nikt	nie	chciałby,	aby	za	niego	zdecydo-
wano.	Wtedy	wszystkie	opcje	polityczne	ruszyłyby	do	edu-
kowania	ludzi,	do	przekonywania	do	swoich	racji.	Wówczas	
frekwencja	byłaby	bardzo	wysoka,	ponieważ	ludzie	baliby	
się,	 że	 ktoś	 inny	 zdecyduje	 za	 nich.	 Zlikwidowanie	 progu	
frekwencyjnego	 będzie	 sprzyjało	 edukowaniu	 ludzi,	 prze-
konanie	ich,	że	mogą,	że	mają	wpływ,	że	mogą	coś	zmienić.	
A	druga	sprawa	to	wymuszenie,	że	jeżeli	referendum	się	już	
odbędzie,	to	żeby	władza	musiała	zająć	się	sprawą.		
Poza	grupą,	poza	masową	organizacją	mamy	wpływ	na	

rzeczywistość	–	dowodzi	tego	Artur Świercz, osoba	z	nie-
pełnosprawnością	od	urodzenia,	w	lokalnej	świadomości	
znany	 jest	 jako	 „barierołamacz”	 ze	względu	 na	 zamiło-
wanie	do	przełamywania	barier,	stereotypów	i	tematów	
tabu.	Aktywnie	działa	na	rzecz	podniesienia	świadomo-
ści	i	jakości	życia	tej	grupy,	która	jest	mu	najbliższa.	We-
dług	niego	osoby	niepełnosprawne	potrzebują	własnego	
ugruntowania	 w	 społeczeństwie.	 Potrzebują	 pomocy	
w	wymiarze	politycznym.	Osoby	niepełnosprawne	dużo	
wymagają,	ale	wynika	to	z	tego,	że	muszą	kompensować	
różne	funkcje	ruchu	czy	słuchu.	W	jego	przekonaniu,	pol-
skie	 społeczeństwo	 starzeje	 się,	 dlatego	 będzie	 przyby-
wało	osób	niepełnosprawnych.	Dlatego	trzeba	podnosić	
świadomość	dotyczącą	niepełnosprawnych	i	szukać	part-
nerów.	Skorzysta	na	tym	całe	społeczeństwo.

Edward Pietrulewicz,	 wiceprezydent	 Elbląga	 zazna-
czył,	 że	 pomysł	 na	 dzień	 referendalny	 i	 zniesienie	 pro-
gów	jest	doskonałą	inicjatywą.	Według	niego	kluczem	we	
wszystkim	jest	edukacja,	a	władzą	społeczeństwo.	Wska-
zał	 na	 działanie	 Młodzieżowej	 Rada	 Miasta	 w	 Elblągu	
jako	przykład	aktywizacji	 ludzi	młodych.	Młodzież	chce	
mieć	głos	i	wpływ	na	sprawy,	które	się	dzieją	w	Elblągu.	
Zgłaszają	pomysły,	które	są	dla	nich	ważne.	Często	zała-
twienie	spraw	ludzi	młodych	nie	sprawia	problemu.	Waż-
ne,	żeby	się	wsłuchać	w	głos	społeczny.
Według	posła	Krzysztofa Paszyka	w	obecnym	Sejmie	nie	

ma	 takich	możliwości,	 by	komisja	 sprawiedliwości	 i	 praw	
człowieka	skupiła	się	na	konstruktywnych	projektach	słu-
żących	 poprawie	w	 tym	obszarze.	 Sytuację	może	 zmienić	
wygrana	Władysława	Kosiniaka-Kamysza	w	wyborach	pre-
zydenckich.	Prezydent	niezależny	mający	zdolności	łączenia	
wielu	 poglądów	może	dać	 asumpt	 do	 tego,	 by	 skutecznie	
podjąć	dzieło	naprawy	wymiaru	sprawiedliwości.
Wyraził	 obawę,	 że	 pogłębiający	 się	 problem	 degren-

golady	 psucia	 wymiaru	 sprawiedliwości	 bardzo	 szybko	
zacznie	 rzutować	 na	 życie	 każdego	 z	 Polaków.	 –	Mamy	
już	800	sędziów,	którzy	zostali	powołani	w	Polsce	z	wadą	
prawną.	To	są	zapewne	zacni	ludzie,	dobrze	przygotowa-
ni	do	wykonywania	swojego	zawodu,	ale	w	wyniku	ma-
newrów	politycznych	są	niestety	dotknięci	wadą	prawną,	
a	ich	orzekanie	prowadzi	do	kłopotów	osób,	których	do-
tyczyć	będą	orzeczenia	–	zaznaczył	parlamentarzysta.

Kluczowe wnioski:
	80	proc.	 społeczeństwa	domaga	się	 reformy	wymiaru	
sprawiedliwości.	Głównym	problemem	jest	czas	ocze-
kiwania	 na	 wyrok	 postępowań	 wynikający	 z	 proble-
mów	proceduralnych.
	Zgodnie	z	zasadą	legalizmu,	czyli	działania	na	podsta-
wie	prawa	i	w	jego	granicach	oba	organy:	KRS	i	prezy-
dent	muszą	działać	w	sposób	legalny.
	Sądy	pokoju	są	z	punktu	widzenia	polskiego	prawa	bar-
dzo	ważne,	gdyż	będą	sprzyjały	aktywizacji	społeczeń-
stwa.	 Praworządność	 i	 wymiar	 sprawiedliwości	 jest	
sprawą	aktywnego	społeczeństwa.
	Zlikwidowanie	progu	frekwencyjnego	przy	referendum	
będzie	 sprzyjało	wysokiej	 frekwencji,	 edukowaniu	 lu-
dzi,	przekonaniu	 ich,	że	mogą	 i	mają	wpływ,	żeby	coś	
zmienić.	Zaś	po	odbyciu	się	referendum	władza	powin-
na	zająć	się	sprawą	w	nim	postawioną.
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Recepta na naprawę 
służby zdrowia

Zdaniem	 prof.	 Roberta Gwiazdowskiego	 zbyt	
często	 nie	 dostrzegamy	 problemu	 zdrowia,	 gdyż	
jest	 to	 problem	 teorii	 decyzji	 powiązanej	 z	 teorią	

ryzyka.	 Możemy	 zachorować	 w	 przyszłości,	 a	 żyjemy	
dzisiaj.	Według	niego	wszyscy	chcielibyśmy,	aby	środków	
w	 służbie	 zdrowia	 było	 jak	 najwięcej.	 Jednak	 próba	
dolewania	 pieniędzy	 do	 dziurawego	 systemu	 nie	 da	
dobrego	 efektu.	 Trzeba	 naprawić	 system,	 zwiększyć	
transparentność	wydawania	środków.
Poseł	Dariusz Klimczak	odniósł	się	do	zaangażowania	

samorządów	w	profilaktykę.	–	Jedyna	skuteczna	metoda	to	
powierzenie	 tego	zadania	 samorządom,	a	 samorządy	we	
współpracy	 z	 organizacjami	 pozarządowymi	 skutecznie	
prowadzą	 wszelkiego	 rodzaju	 akcje	 profilaktyczne	 bądź	
realizują	 programy	 zdrowotne.	 Największy	 problem	 jest	
w	dostępności,	żeby	ludzie	się	zgłaszali.	I	wojewoda	i	NFZ,	
i	ministerstwo	zdrowia,	którzy	mają	dostęp	do	pieniędzy	
na	zdrowie	organizują	tego	typu	programy.	Często	niestety	
pieniądze	nie	 są	wykorzystane,	gdyż	 ludzie	nie	zgłaszają	
się	–	podkreślił.	Przyznał,	że	w	określonych	specjalizacjach	
nie	 ma	 woli	 do	 trudnej,	 ciężkiej	 i	 mało	 płatnej	 pracy	
w	 publicznym	 systemie	 ochrony	 zdrowia.	Według	 niego	
polski	 system	ochrony	 zdrowia	 cierpi	 na	 brak	 pieniędzy	
i	 on	 jest	 praprzyczyną	 innych	dolegliwości.	 Faktem	 staje	
się	 ochrona	 zdrowia	 dwóch	 prędkości.	 Dla	 tych,	 którzy	
mają	pieniądze	i	dla	tych,	którzy	korzystają	z	NFZ.	

W	 ocenie	 dr	 hab.	 Bartłomieja Guzika	 zawał	 jest	
przykładem	 jak	 wiele	 profilaktyka	 potrafi	 zdziałać.	
Samo	 wprowadzenie	 leczenia	 interwencyjnego,	 nowych	
technologii,	 w	 bardzo	 dużym	 stopniu	 zredukowały	
śmiertelność.	 –	 Profilaktyka	 musi	 trwać	 latami,	
żeby	 przynosić	 efekty.	 To	 na	 organizatorze	 ochrony	
zdrowia	 spoczywa	 ogromna	 rola	 tego,	 aby	 tworzyć	
system	 informowania	 pacjentów,	 uświadamiania	 ich	
i	 zbliżania	 do	 systemu	 ochrony	 zdrowia	 –	 podkreślił.	
–	 Problem	 wyjścia	 z	 kryzysu	 w	 służbie	 zdrowia	 musi	
zacząć	 się	 także	 od	 przearanżowania	 wykonywanych	
zadań.	 Pielęgniarki	 w	 dzisiejszych	 czasach	 zajmują	
się	 nie	 zawodem	 pielęgniarskim,	 lekarze	 zajmują	 się	
biurokracją.	 Wypełnianiem	 papierków,	 które	 nic	 nie	
wnoszą.	Fizjoterapeuci	też	nie	mają	pełnej	dostępności	do	
tego,	 by	móc	 świadczyć	 te	usługi.	Np.	 ultrasonografia,	 tak	
jak	 w	 krajach	 zachodnich,	 może	 być	 wykonywana	 przez	
techników,	 a	 interpretowana	 przez	 lekarzy.	 To	 zupełnie	
zmienia	profil	i	czas,	który	możemy	poświęcić	dla	pacjenta.	
Chodzi	 o	 warunki	 pracy,	 ilość	 biurokracji	 i	 wyuczonej	
bezradności	jest	coraz	większa.	Niektóre	szacunki	pokazują,	
że	 mamy	 80	 proc.	 lekarzy,	 którzy	 są	 objęci	 wypaleniem	
zawodowym.	 60	 proc.	 świadczeń	 w	 ramach	 NFZ	 jest	
świadczona	 przez	 lekarzy,	 którzy	 są	 na	 emeryturze.	 Luka	
pokoleniowa	 jest	 tak	 olbrzymia,	 że	 grozi	 to	 poważnymi	
konsekwencjami	dla	państwa	i	obywateli	–	stwierdził.	

Stan zdrowotności Polaków i postrzeganie zdrowia jako kapitał społeczny i oso-
bisty, kadry w ochronie zdrowia i sprawy finansowe – to najważniejsze segmenty 
debaty, którą poprowadził dr Marcin Mikos. W jego ocenie, nie może być regional-
nej dysproporcji w dostępie do służby zdrowia. Tak samo powinno być w małych 
gminach i w dużych miastach. Wszyscy pacjenci muszą mieć takie same prawa.
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–	 Coś	 takiego	 jak	 edukacja	 zdrowotna	w	 szkołach	 nie	
istnieje.	Pielęgniarka	środowiskowa,	szkolna	jest	dostępna	
w	 szkole	 przez	 7	 godzin	 i	 35	minut	 tylko	w	 przypadku,	
gdy	 szkoła	 liczy	 1100	 dzieci	 lub	 więcej.	 A	 przecież	 tak	
wiele	 jest	 tych	 mniejszych	 szkół	 –	 przyznała	 dr	 Ewa 
Molka. –	 Już	 od	 2015	 r.	 po	 protestach	 i	 podpisaniu	
porozumienia	mamy	 uregulowaną	 kwestię	 finansowania	
płac	 pielęgniarek.	 Nie	ma	 protestów	 społecznych	 naszej	
grupy	zawodowej.	Jednak	sytuacja	jest	niezwykle	trudna.	
Ogromnym	problemem	 jest	zbyt	mała	 ilość	pielęgniarek.	
W	 krajach	 Europy	 Zach.	 średnio	 mamy	 10	 pielęgniarek	
na	 1	 tys.	 mieszkańców.	 A	 w	 Polsce	 zaledwie	 połowę.		
Co	gorsza,	średnia	wieku	pielęgniarek	w	naszym	kraju	to	
53	lata.	Co	roku	kształcimy	ok.	500	do	1	tys.	pielęgniarek,	
a	 osób	 nabywających	 prawa	 emerytalne	 jest	 prawie		
10	tysięcy.	Jeżeli	chcemy	coś	poprawić	to	powinniśmy	chcieć	
kształcić	większe	ilości	pielęgniarek,	które	będą	zostawały	
w	 Polsce.	 Nie	 będą	 migrowały	 na	 Zachód	 –	 zaznaczyła.		
–	Dzieci	chore	na	cukrzyce	nie	mają	odpowiedniej	opieki.	
Zajmują	 się	 nimi	 nauczyciele,	 bo	 brakuje	 pielęgniarek	
i	 lekarzy.	 Jako	państwo	nie	wypełniamy	konstytucyjnego	
obowiązku	 równego	 dostępu	 do	 usług	 medycznych.	
Najważniejsze	 dla	 nas	 są	 kadry	 medyczne.	 Trzeba	
promować	zawody	medyczne,	w	tym	zawód	pielęgniarki	–	
uznała	dr	Ewa	Molka.
–	Gdy	dowiadujemy	się	o	chorobie,	nie	wiemy	gdzie	się	

zgłosić.	Nie	wierzymy,	że	szybko	przyjmie	nas	specjalista,	
że	 w	 razie	 potrzeby	 szybko	 dojdzie	 do	 zabiegu	 lub	
operacji	 –	 mówi	 Dorota Korycińska,	 psycholog	
społeczny. –	 Bardzo	 duża	 część	 społeczeństwa	 nie	
wierzy,	że	nawet	kiedy	wykryją	chorobę,	leczenie	będzie	

dostępne	 i	 skuteczne	–	uważa	Dorota	Korycińska.	W	 jej	
ocenie	programy	profilaktyczne	muszą	być	dopasowane	
do	potrzeb	miejscowej	ludności.	Do	ludzi	trzeba	przyjść,	
a	nie	oczekiwać,	że	oni	sami	się	zainteresują.	Nawet	gdyby	
chcieli,	 to	nie	zawsze	mają	jak.	To	jest	kwestia	edukacji,	
ale	 również	 tworzenie	 warunków	 umożliwiających	
zatroszczenia	się	o	własne	zdrowie.	Według	niej	dostęp	
do	lekarzy	się	nie	poprawił.	Dostęp	do	terapii	 lekowych	
również.	 Kolejki	 jakie	 były,	 takie	 nadal	 są.	 Warunki	
leczenia	są	fatalne	i	upokarzające.	
Zdaniem	 dr	 Michała Sutkowskiego	 profilaktyki	 na	

dobrą	 sprawę	 w	 praktyce	 lekarzy	 rodzinnych	 nie	 ma.		
–	Zajmujemy	się	medycyną	naprawczą	i	wynika	to	z	faktu	
biurokratyzacji	oraz	e-biurokracji.	Moim	zdaniem	parasol	
państwa	 nad	 profilaktyką	 powinien	 być	 bezwzględnie	
utrzymany.	 Ale	 wszystkie	 działania	 profilaktyczne	
powinny	być	 jak	najniżej.	Medycyna	rodzinna	może	być	
lekiem	na	brak	odpowiedniej	profilaktyki.	Brakuje	jednak	
lekarzy	 rodzinnych.	 Należy	 przywracać	 etos	 lekarza	
z	szerokimi	specjalizacjami.	To	trudne,	ale	warto	to	robić	
systemowo.	 Medycyna	 rodzinna	 może	 być	 lekiem	 na	
większość	 zła.	 Jednak	 specjalistów	medycyny	 rodzinnej	
mamy	 12	 tysięcy,	 a	 28	 tysięcy	 potrzeb	 –	 podkreślił		
dr	Michał	Sutkowski.

Kluczowe wnioski:
	Polski	system	ochrony	zdrowia	cierpi	na	brak	pieniędzy	
i	on	jest	praprzyczyną	innych	dolegliwości.
	Trzeba	 naprawić	 system,	 zwiększyć	 transparentność	
wydawania	środków.
	Nie	może	być	 regionalnej	dysproporcji	w	dostępie	do	
służby	zdrowia.
	Samorządy	 we	 współpracy	 z	 organizacjami	
pozarządowymi	 skutecznie	 prowadzą	 wszelkiego	
rodzaju	akcje	profilaktyczne.
	Profilaktyka	musi	trwać	latami,	żeby	przynosić	efekty.
	Trzeba	 promować	 zawody	 medyczne,	 w	 tym	 zawód	
pielęgniarki.
	Programy	 profilaktyczne	 muszą	 być	 dopasowane	 do	
potrzeb	miejscowej	ludności.
	Medycyna	 rodzinna	 może	 być	 lekiem	 na	 brak	
odpowiedniej	 profilaktyki.	 Brakuje	 jednak	 lekarzy	
rodzinnych.	Należy	przywracać	etos	lekarza	z	szerokimi	
specjalizacjami.
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Rolnictwo 
i obszary wiejskie

W	Polsce	obszary	i	rolnictwo	charakteryzują	się	
dużym,	 ale	 zróżnicowanym	 potencjałem,	 na	
który	oddziaływują	różne	czynniki.	Kluczowe	

czynniki,	 które	 prowadzą	 do	 zmian	 są	 też	 źródłem	 po-
ważnych	ograniczeń	i	problemów.	Należą	do	nich	liberali-
zacja,	globalizacja	handlu,	nadmierne	procesy	koncentra-
cji,	ale	też	nowe	technologie	i	presje	środowiskowe	zwią-
zane	z	ograniczeniami,	czy	też	zasobami	wody	i	czystym	
powietrzem.	 Ale	 też	 zmiany	 demograficzne,	 zmieniają-
ce	 się	 rynki,	 czy	 zmiany	 polityczne.	 Kluczowe	 czynniki	
kształtujące	 zmiany	 to	 również	 szanse	 i	możliwości	dla	
rozwoju	nowych	rynków.	M.in.	w	obszarach	gospodarki	
żywnościowej	 czy	 zielonej	 gospodarki,	 biogospodarki,	
gospodarki	cyfrowej	czy	rozwoju	społeczności	lokalnych.	
Na	tym	tle	chciałbym	poprosić	ekspertów	o	swoje	prze-
myślenia,	 doświadczenia	 i	 propozycje	 –	 powiedział	 dr 
Leonard Milewski.
Zdaniem	socjologa	Adama Dąbrowskiego	filarem	rozwo-

ju	rolnictwa	i	obszarów	wiejskich	jest	kapitał	ludzki	i	więzi.	
–	Społeczeństwo	wiejskie	zmienia	się,	jest	zróżnicowane.	To	
co	wypływa	z	tych	badań,	które	prowadzę	to,	żeby	zwrócić	
uwagę	na	specyfikę	i	różnorodność	obszarów	wiejskich	nie	
tylko	pod	kątem	rolniczym,	ale	też	społecznym.	Inwestycja	
w	 kapitał	 społeczny,	w	więzi	 społeczne	w	 drobne	 gospo-
darstwa,	które	mają	nie	tylko	rolniczą	funkcję	opłacalną,	ale	
także	wartościową	powinno	być	ważnym	elementem	całej	
polityki	rozwoju	obszarów	wiejskich,	bo	to	będzie	procen-
tować	także	w	długiej	perspektywie	–	podkreślił.	
W	przekonaniu	dr	Marka Sawickiego	trzy	ważne	rze-

czy	będą	determinowały	nasze	życie,	życie	naszych	dzie-
ci	 i	wnuków	w	 roku	2050	 i	 kolejnych	dziesięcioleciach.	
Pierwszym	czynnikiem	jest	zdrowa	żywność.	Nie	będzie	
rozwiązanych	problemów	zdrowotnych,	jeżeli	nie	będzie	
zdrowej	dobrej	żywności.	Drugi,	to	jest	kwestia	wody.	Za	
trzydzieści	 lat	tej	dostępnej	wody	będzie	brakowało	nie	
tylko	na	terenach	Afryki,	Azji	Mniejszej,	ale	przede	wszyst-
kim	tu	u	nas	w	kraju.	Od	20	lat	są	regiony	w	Polsce,	gdzie	
mamy	do	czynienia	z	trwałą	suszą.	To	jest	czynnik,	który	
będzie	decydował	o	jakości	życia.	Trzeci	czynnik	oprócz	
żywności	i	wody,	to	jest	energia.	Dostępna	powszechnie	
energia	–	zaznaczył	parlamentarzysta.	Dr	Marek	Sawicki	
przypomniał,	że	w	XIX	wieku	rolnictwo	było	energetycz-
nie	samowystarczalne.	Nie	potrzebowało	dopływu	ener-
gii	z	zewnątrz.	Dzisiejsze	rolnictwo	również	może	być	sa-
mowystarczalne.	 Dzisiaj	 każde	 gospodarstwo,	 szczegól-
nie	zajmujące	się	produkcją	zwierzęcą	może	mieć	gazow-
nię,	może	mieć	fotowoltaikę,	ale	może	mieć	także	wiatr,	
może	to	być	turbina	pozioma,	która	daje	energię.	–	Co	do	
wody	mówi	 się	o	programach,	o	projektach.	Odchodząc	
z	ministerstwa	rolnictwa	zostawiliśmy	projekt	dotyczący	
małej	retencji.	Mija	5	lat,	a	w	sprawie	małej	retencji	nic	nie	
zrobiono.	Mała	 rozproszona	 retencja	 jest	ważną	 rzeczą,	
gdyż	ona	oprócz	zmiany	warunków	mikroklimatycznych,	
także	może	dawać	energię	elektryczną.	Ale	ważniejszą	od	
małej	 retencji	 jest	 kwestia	 przywrócenia	 próchniczości	
gleb.	 Przez	 ostatnie	 40	 lat	w	Europie	 ubytek	próchnicy	
w	glebach	wynosi	ok.	70	proc.	Nie	ma	lepszego	magazy-
nu	na	wodę	niż	próchnica.	System	dopłat	bezpośrednich	

– My wszyscy jesteśmy konsumentami. A zatem tym co wyprodukują rolnicy, 
żywnością, wyżywieniem, zainteresowani są wszyscy mieszkańcy, wszyscy Po-
lacy. Wieś łączy zdrowe życie z czystym powietrzem, odnawialnymi źródłami 
energii. Prowadzenie gospodarstwa jest wyzwaniem. Trzeba być otwartym na in-
nowacje, nowe technologie. I rolnicy świetnie sobie z tym radzą – powiedział 
prowadzący debatę dr Leonard Milewski.

Materiał KoMitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta rzeczyPosPolitej PolsKiej WładysłaWa KosiniaKa-KaMysza.
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powinien	 być	 powiązany	 ze	 zwięk-
szaniem	 próchniczości	 gleb.	 To	 po-
zwoli	na	zatrzymanie	wody	w	glebie	
i	 zmianę	 warunków	 klimatycznych.	
Bez	 tego	 żadne	 zbiorniki	 retencyjne	
nie	są	w	stanie	wyrównać	niedoboru	
deficytu	wody.	 Jeżeli	będziemy	mieli	
własną	 energię	 i	 wodę	 to	 problem	
zdrowej	 bezpiecznej	 żywności	 sam	
się	rozwiąże	–	argumentował.		
Poseł	 Mirosław Maliszewski,	

podkreślił	 iż	 na	 wsi	 w	 kwestiach	
społecznych	trzeba	przywrócić	dwie	
rzeczy.	 Trzeba	 odbudować	 wspól-
notę	 między	 ludźmi.	 Na	 obszarach	
wiejskich	 ona	 również	 została	 ro-
zerwana.	 –	 Żeby	wieś	 się	 rozwijała	
pod	 względem	 produkcyjnym,	 eko-
nomicznym,	 to	 przede	 wszystkim	
na	 wsi	 trzeba	 przywrócić	 pozycję	
lidera	 wiejskiego.	 Sołtys	 czy	 dobry	
gospodarz	 –	 on	 ma	 pokazywać	 in-
nym	 jak	na	 tych	 terenach	wiejskich	
się	 zachowywać,	 by	 z	 jego	 przykła-
du	 czerpali	 inni.	 Drugi	 aspekt,	 to	
taki,	 żeby	spowodować,	 aby	 rolnicy	
zaczęli	 działać	 wspólnie,	 w	 sposób	
zorganizowany,	 by	 działali	 w	 gru-
pach	 producenckich,	 organizacjach,	
spółdzielniach,	 gdyż	 tylko	 tym	spo-
sobem	 w	 łańcuchu	 żywnościowym	
mogą	 wzmocnić	 swoją	 pozycję,	 ale	

także	mogą	 się	 oprzeć	 zewnętrznej	
i	wewnętrznej	konkurencji.	Wieś	ma	
się	 rozwijać	 w	 sposób	 zrównowa-
żony.	 Rolnictwo	 powinno	 być	 takie	
i	 taka	 polityka	 rolna,	 która	 obej-
mie	też	perspektywę	 i	wsparcie	dla	
drobnych	rolników.	Nie	możemy	też	
zapominać,	 że	 zasadniczą	 funkcją	
obszarów	wiejskich	 jest	 funkcja	 to-
warowa,	 ta	 która	 jest	 na	 sprzedaż.	
Mocny	głos	Polski	na	arenie	między-
narodowej,	 mocny	 głos	 prezydenta	
Polski	w	Unii	Europejskiej	może	za-
gwarantować	wyrównanie	 unijnych	
dopłat	dla	polskich	rolników	–	prze-
konywał.
–	 Dane	 pokazują,	 że	 jakość	 życia	

na	 wsi	 znacząco	 się	 poprawiła	 po	
wstąpieniu	 Polski	 do	 UE.	 W	 intere-
sie	polskich	rolników	jest	nasza	silna	
obecność	w	strukturach	unijnych.	Ich	
interes	tam	musi	być	skutecznie	bro-
niony.	Tym	bardziej,	że	jeśli	spojrzy-
my	 na	 badania	 preferencji	 polskich	
rolników,	to	rolnicy	i	mieszkańcy	ob-
szarów	wiejskich	 obdarzają	 UE	 naj-
większym	 zaufaniem	 –	 powiedział		
dr	hab. Piotr Swacha.	

Paweł Szakiewicz	 zwrócił	 uwa-
gę,	 że	 dzisiejszy	 rolnik,	 to	 już	 nie	
tylko	 osoba	 pracująca	 w	 swoim	 go-
spodarstwie.	 To	 musi	 już	 być	 oso-

ba	 przedsiębiorcza,	 znająca	 się	 na	
prawie	 i	 ekonomii.	 Sposobem	 na	
zatrzymanie	 młodzieży	 na	 wsi	 jest	
podejmowanie	takich	aspektów	eko-
nomicznych,	by	przyszli	rolnicy	znali	
warunki,	w	których	przyjdzie	im	go-
spodarować.
Według	dr. Czesława Siekierskiego	

rolnictwo	 to	 bezpieczeństwo	 żyw-
nościowe,	 żywność	 to	 wyżywienie,	
a	 wyżywienie	 to	 zdrowie.	 Zdaniem	
posła	 w	 Europie	 i	 w	 Polsce	 należy	
działać	 na	 rzecz	 wzmocnienia	 rol-
ników	w	 łańcuchu	 żywnościowym.	
Jak	 ocenił	 rozwój	 obszarów	 wiej-
skich	 warunkuje	 nie	 tylko	 przy-
szłość	rolnictwa,	ale	jest	niezbędny	
dla	 zachowania	 żywotności	 tych	
terenów	 oraz	 przeciwdziałania	 ich	
wyludniania.

Kluczowe wnioski:
	Filarem	rozwoju	rolnictwa	i	obsza-
rów	 wiejskich	 jest	 kapitał	 ludzki	
i	więzi.
	Trzy	 ważne	 rzeczy,	 które	 będą	
determinowały	 nasze	 życie	 w	 ko-
lejnych	 dziesięciolecia,	 to	 zdrowa	
żywność,	dostęp	do	wody	i	energii.
	Polska	 potrzebuje	 małej	 rozpro-
szonej	 retencji	 oraz	 przywrócenia	
próchniczości	gleb.
	Na	 terenach	 wiejskich	 trzeba	 od-
budować	 wspólnotę,	 przywrócić	
funkcje	lidera	wiejskiego	i	zmobili-
zować	rolników,	by	zaczęli	działać	
wspólnie.
	Mocny	 głos	 prezydenta	 Polski	
w	 Unii	 Europejskiej	 może	 zagwa-
rantować	 wyrównanie	 unijnych	
dopłat	dla	polskich	rolników.
	W	Europie	 i	w	Polsce	należy	dzia-
łać	na	rzecz	wzmocnienia	rolników	
w	łańcuchu	żywnościowym.

Materiał KoMitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta rzeczyPosPolitej PolsKiej WładysłaWa KosiniaKa-KaMysza.
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Gospodarka 
i przedsiębiorczość

Kluczem	 do	 polskiego	 rozwoju	 są	 mali	 polscy	
przedsiębiorcy	 i	wszyscy	polscy	przedsiębiorcy.	
Nie	 jest	 to	 kapitał,	 który	 przyjdzie	 do	 naszego	

kraju	i	odpłynie.	Ciągłe	zawirowania	związane	z	rosną-
cymi	 podatkami	 i	 ZUS,	 kilkanaście	 nowelizacji	 ustaw	
podatkowych	w	ubiegłym	roku	powodują,	że	mali	i	duzi	
przedsiębiorcy	 nie	 są	 w	 stanie	 tego	 wytrzymać.	 Poza	
tym	istnieje	problem	dowolności	interpretacji,	co	spra-
wia,	że	nawet	 jeżeli	ma	się	 interpretację	podatkową	to	
urzędnik	może	 ją	akceptować,	a	może	też	nie	akcepto-
wać,	a	nawet	jej	nie	przeczytać	–	podkreślił	przedsiębior-
ca	dr	Krzysztof Borkowski.	W	jego	ocenie	mali	przed-
siębiorcy,	a	szczególnie	mikro	przedsiębiorcy	byli	w	po-
przednich	latach	kryzysu	naszymi	obrońcami,	ponieważ	
zatrzymali	 i	 skonsumowali	 całe	bezrobocie.	Dzisiaj	 za-
brano	im	pracowników,	gdyż	płaci	się	za	to,	że	pracow-
nik	nie	pracuje	–	wszystkie	socjale.	Nikt	nie	jest	w	stanie	
unieść	tego	na	barkach,	tak	drogi	jest	pracownik.	Co	po-
woduje,	że	pracownicy	nie	są	zachwyceni	tymi	pobora-
mi	i	wyjeżdżają	za	granicę.	–	Na	skutek	tego,	że	zachęca	
się,	żeby	nie	pracować,	a	przedsiębiorca	jest	traktowany	
jako	wróg	 numer	 jeden	 –	 nie	ma	 dostatecznie	 dobrze	
płatnych	 miejsc	 pracy.	 A	 potrzebne	 są	 poręczenia	 kre-
dytowe,	 stabilizacja	 polityki	 fiskalnej,	 stabilizacja	 i	 ob-
niżenie	składek	ZUS.	Potrzebne	jest	wsparcie,	że	będzie	
się	dawało	szanse	sprzedaży	bezpośredniej.	Największy	
problem	mikro	przedsiębiorców	na	targu,	to	brak	dostę-
pu	do	rynku	zbytu,	bo	to	handlarz	w	markecie	decyduje,	
czy	kupi	od	niego,	 czy	nie.	Konsument	 też	nie	decyduje	
co	 kupi,	 bo	 jeżeli	 handlarz	 towaru	nie	położy	na	półce,	
to	nikt	go	nie	kupi,	bo	go	nie	ma	w	ofercie.	Dlatego	jeżeli	
wesprze	polskich	przedsiębiorców	małych	i	średnich,	to	

koniunktura	sama	by	się	nakręciła	i	nie	byłoby	problemu	
z	podatkami	i	emeryturami	–	argumentował	Borkowski.
–	Przedsiębiorca	to	człowiek,	który	robi	coś	na	własne	

ryzyko,	 za	własne	 pieniądze	 i	 na	własną	 odpowiedzial-
ność.	W	 społeczeństwie	polskim	 funkcjonuje	 taka	obie-
gowa	opinia,	że	przedsiębiorca	to	„przewalacz”,	złodziej,	
czarny	charakter.	To	się	znajduje	w	mediach	i	na	ustach	
populistycznych	polityków.	To	niesprawiedliwe,	to	trzeba	
zmienić,	gdyż	przedsiębiorcy	zapewniają	70	proc.	docho-
du	narodowego	oraz	40	proc.	całego	zatrudnienia	–	i	pań-
stwo	musi	dbać	o	przedsiębiorców.	My	chcemy,	żeby	nam	
nikt	nie	przeszkadzał,	ale	politycy	powinni	nam	pomagać.	
Nie	może	być	tak,	że	urzędy	czyhają	na	nasze	błędy	przy	
niejasnych	przepisach.	Trzeba	budzić	przedsiębiorczość	
we	 wszystkich	 obywatelach	 –	 uważa	 przedsiębiorca		
Jolanta Milas.
W	ocenie	mecenasa	Piotra Podgórskiego,	bardzo	wie-

lu	 przedsiębiorców	 zagranicznych	 i	 polskich	ma	daleko	
idące	 obawy,	 co	 do	 poddawania	 rozstrzygania	 sporów	
pod	sądy	polskie.	Nie	może	być	tak,	że	sądy	nie	dają	po-
czucia	dojścia	do	sprawiedliwości.	Co	do	przedsiębiorcy,	
wymaga	się	znajomości	swojej	branży	i	tylko	tak	powin-
no	 być.	 Powinna	 być	 podniesiona	 staranność	 do	 rangi	
jak	najwyższej.	Natomiast	nie	powinno	się	wymagać	od	
przedsiębiorcy	 lepszej	 znajomości	 prawa	 niż	 od	 osoby,	
która	tym	przedsiębiorcą	nie	jest.	
Według	 przedsiębiorcy	 Roberta Składkowskiego	

polscy	przedsiębiorcy	to	najważniejsza	grupa	społeczna.	
Drugą	równie	ważną	grupą	społeczną	są	polscy	samorzą-
dowcy,	a	kolejną	–	świat	nauki.	Te	trzy	grupy	społeczne	
muszą	 ze	 sobą	 współpracować.	 Współpraca	 ta	 będzie	
możliwa,	 jeżeli	 w	 Polsce	 będzie	 powszechny	 samorząd	

– Współczesny przedsiębiorca, zwłaszcza ten mały ma wiele trudności w prowa-
dzeniu swojej firmy, jak choćby rosnące składki na ZUS. 98 proc. przedsiębiorstw 
w Unii Europejskiej to są małe i średnie przedsiębiorstwa. O nich przede wszyst-
kim powinniśmy rozmawiać w kontekście gospodarki – podkreśliła prowadząca 
debatę Magdalena Sobkowiak.

Materiał KoMitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta rzeczyPosPolitej PolsKiej WładysłaWa KosiniaKa-KaMysza.
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gospodarczy.	–	Ja	osobiście	nie	znam	dzisiaj	wójta,	burmi-
strza,	prezydenta	miasta,	który	zdecyduje	się	na	partner-
stwo	publiczno-prywatne,	bo	za	chwilę	będzie	miał	u	sie-
bie	wszystkie	możliwe	służby	z	trzema	literami.	A	part-
nerstwo	 publiczno-prywatne	 to	 jedyna	 szansa	 rozwoju	
tego	kraju	–	zaznaczył.	
–	 Większość	 społeczeństwa	 zdaje	 się	 nie	 rozumieć,	

czym	 jest	 powszechny	 samorząd	 gospodarczy	 na	 wzór	
niemiecki,	 austriacki,	 francuski.	 Samorząd	 gospodarczy,	
który	w	pierwszej	kolejności	odpowiada	za	szkolnictwo	
zawodowe.	Jak	nie	mamy	mieć	problemów	z	pracownika-
mi,	gdy	za	szkolnictwo	zawodowe	odpowiadają	politycy	
w	regionie.	To	przedsiębiorcy	w	danym	regionie	wiedzą,	
kto	jest	im	potrzebny	do	pracy.	To	powszechny	samorząd	
gospodarczy	 odpowiada	 za	 sądownictwo	 arbitrażowe	
w	takich	krajach	jak	Niemcy,	gdzie	sprawa	rozstrzygana	
jest	w	ciągu	trzech	tygodni	–	argumentował	Składkowski.
–	To	że	w	1990	roku	udało	się	odtworzyć	samorządy,	

to	 to	 było	 przyczyną	 autentycznego	 sukcesu.	 Zmieniła	
się	mentalność	wielu	ludzi.	Wzięliśmy	odpowiedzialność	
za	swoje	małe	ojczyzny.	Za	swoje	sołectwa,	osiedla,	gmi-
ny.	 Kilka	 lat	 później	 za	 powiaty	 i	województwa	 –	 przy-
pomniał	marszałek	Mazowsza	Adam Struzik.	 –	Wkład	
samorządu	 w	 pozytywne	 zmiany	 w	 naszym	 kraju	 jest	
olbrzymi.	Niestety	postępuje	 tendencja	do	ograniczania	
samorządności	przez	obecną	władzę,	choć	to	samorządy	
są	 ze	 strony	państwa	potężnymi	 inwestorami.	To	w	na-
szych	rękach	 jest	modernizacja	 infrastruktury,	edukacji,	
obiektów	ochrony	zdrowia.	Ścinając	 ich	budżety	obniża	
się	zdolności	inwestycyjne	i	rozwojowe.	Partnerstwo	sa-

morządu	z	przedsiębiorcami	i	ze	światem	nauki	jest	nie-
słychanie	ważne.	 Idea	 samorządności	powinna	obowią-
zywać	w	całym	państwie.	Idea	samorządności,	pomocni-
czości,	idea	dobra	wspólnego	–	to	fundamenty	nowocze-
snego	państwa	i	Unii	Europejskiej.	To	nasz	kandydat	na	
prezydenta	ma	być	obrońcą	samorządności.	 Samorządu	
gospodarczego,	 zawodowego	 i	 terytorialnego.	 A	 Senat	
powinien	 być	 Izbą	 Samorządową	 –	 przekonywał	 Adam	
Struzik.
–	Jest	kilka	programów	w	Polsce,	które	mają	wspierać	

spółki	innowacyjne,	ale	zapomina	się,	że	jeżeli	otoczenie	
tych	spółek	technologicznych,	innowacyjnych	nie	będzie	
w	miejscu	pochodzenia	tych	spółek	funkcjonowało.	A	to	
nie	tylko	drogi,	ale	warunki,	by	powstawały	nowe	firmy,	
które	mogą	być	partnerami	biznesowymi	dla	tych	nowo	
tworzących	się	podmiotów,	to	jaki	mamy	efekt?	Moja	sta-
tystyka	na	podstawie	kilkuset	projektów	przeprowadzo-
nych	w	Polsce	jest	taka,	że	90	proc.	innowacyjnych	spółek	
deklaruje,	 że	 odnoszą	 się	do	Polski	Wschodniej,	 a	 to	 są	
spółki	z	największych	polskich	metropolii.	Z	Wrocławia,	
Poznania,	Warszawy,	z	Trójmiasta.	Dzieje	się	tak	dlatego,	
że	 tak	są	skonstruowane	obecnie	 funkcjonujące	progra-
my	 oparte	 o	 fundusze	 z	 UE,	 że	 zachęcają	 do	 tego	 typu	
działań	–	ocenił	ekonomista	Łukasz Białek.

Kluczowe wnioski:
	Jednym	 z	 największych	 problemów	 dla	 przedsiębior-
ców	jest	ciągła	zmiana	przepisów.	Oraz	kwestie	z	inter-
pretacją,	która	nie	stoi	z	reguły	po	stronie	przedsiębior-
ców.
	Przedsiębiorcom	potrzebne	 są	poręczenia	kredytowe,	
stabilizacja	 polityki	 fiskalnej,	 stabilizacja	 i	 obniżenie	
składek	 ZUS.	 A	 przedsiębiorcom	 rolnikom	 potrzebne	
jest	wsparcie,	 że	 będzie	 się	 dawało	 szanse	 sprzedaży	
bezpośredniej.
	Partnerstwo	 publiczno-prywatne	 to	 ogromna	 szansa	
rozwoju	Polski.
	Potrzebny	jest	w	Polsce	powszechny	samorząd	gospo-
darczy	na	wzór	niemiecki,	austriacki,	francuski.
	Idea	samorządności,	pomocniczości,	idea	dobra	wspól-
nego	 –	 to	 fundamenty	 nowoczesnego	 państwa	 i	 Unii	
Europejskiej.
	Senat	powinien	zostać	przekształcony	w	Izbę	Samorzą-
dową.

Materiał KoMitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta rzeczyPosPolitej PolsKiej WładysłaWa KosiniaKa-KaMysza.
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Polska przyszłości 
a ekologia

W	 ocenie	 posła	 do	 Parlamentu	 Europejskiego	
Adama Jarubasa	zmiany	klimatyczne	są	fak-
tem.	Wiemy	to	co	najmniej	od	opracowania	Klu-

bu	Rzymskiego	z	lat	70.	Granice	rozwoju.	Mają	one	konse-
kwencje	przyrodnicze,	gospodarcze,	migracyjne.	Europa	
chce	dziś	być	liderem	w	procesie	połączenia	sił	całego	cy-
wilizowanego	świata	zmierzającego	do	tego,	żeby	zadbać	
o	klimat.	Są	badania	wskazujące,	że	jeżeli	nie	podejmiemy	
działań,	to	ten	wzrost	temperatury	może	nastąpić	nawet	
o	3-4	stopnie.	A	wtedy	konsekwencje	przyrodnicze,	 czy	
migracyjne	byłyby	bardzo	brzemienne	w	skutki.	–	Nieza-
leżnie	od	tego	czy	i	jak	Polska	odniesie	się	do	założeń	Eu-
ropejskiego	Zielonego	Ładu	musi	ponieść	wysiłek	zielo-

nej	transformacji.	W	2030	r.	50proc.	energii	powinno	po-
chodzić	z	OZE.	To	ambitny	plan,	ale	konieczny	–	podkreślił		
Adam	Jarubas.	
Radny	Sejmiku	Mazowsza	Konrad Wojnarowski	przy-

toczył	Art.	74	Konstytucji	RP,	który	mówi,	że	„1.	Władze	
publiczne	 prowadzą	 politykę	 zapewniającą	 bezpieczeń-
stwo	 ekologiczne	 współczesnemu	 i	 przyszłym	 poko-
leniom.”	 Poinformował,	 iż	 w	 zakresie	 ochrony	 klimatu	
i	powietrza	samorząd	mazowiecki	ma	środki	europejskie	
i	regionalny	program	operacyjny,	którego	samorządy	re-
gionalne	są	dysponentem		i	również	budżet	na	lata	2014-	
-2020,	który	nadal	obowiązuje.	W	wymiarze	edukacyjnym	
Mazowsze	 zorganizowało	 Kongres	 Czystego	 Powietrza.	

– Dalsze intensywne eksploatowanie środowiska może doprowadzić do samoza-
głady planety. Potrzebna nam zatem świadomość i zielona solidarność – podkre-
ślił  Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa prowadzący panel Polska przy-
szłości a ekologia.

Materiał KoMitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta rzeczyPosPolitej PolsKiej WładysłaWa KosiniaKa-KaMysza.
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Natomiast	w	ubiegłym	 roku	dzięki	 staraniom	marszałka	
Adama	Struzika	w	Warszawie	odbył	się	Zielony	Tydzień.
Dyrektor	Piotr Kempf	 wskazał,	 że	 intensywna	 praca	

samorządu	 nad	 planowaniem	 przestrzennym	 spowo-
dowała,	 że	 miasto	 Kraków	 jest	 silnie	 rozwijającym	 się	
ośrodkiem	w	Europie,	a	jednocześnie	jest	to	miasto,	które	
pierwsze	w	Polsce	3	proc.	przeznacza	na	rozwój	terenów	
zielonych.	To	miasto,	które	wprowadziło	zwiększenie	le-
sistości	na	swoim	terenie.	A	współpraca	z	organizacjami	
pozarządowymi	doprowadziła	do	sytuacji,	w	której	Kra-
ków	 jako	 pierwsze	 miasto	 w	 Polsce	 wprowadza	 zakaz	
palenia	 węglem.	 –	 Władze	 lokalne	 muszą	 równoważyć	
rozwój	miast	 z	dbałością	o	 ekologię:	 tereny	 zielone	 czy	
czyste	powietrze.	Kraków	podjął	 tę	 rękawicę.	Udało	 się	
w	krótkim	czasie	poprawić	jakość	powietrza	–	zaznaczył.
	 Według	 poseł	Urszuli Pasławskiej	 obecnie	 jest	 co-

raz	 wyższa	 świadomość	 jak	 żyjemy,	 jak	 chcemy	 żyć.	
Społeczeństwo	 stawia	 przed	 politykami	 cele	 dotyczące	
ochrony	 środowiska.	 	 Przypomniała,	 że	 Koalicja	 Polska	
zaprezentowała	 cele,	 które	 należy	 osiągnąć,	 jeżeli	 cho-
dzi	 o	 energetykę:	 energetyka	 prosumencka,	 energetyka	
zdywersyfikowana,	 możliwość	 indywidualnej	 produkcji	
i	dzielenia	się	energią.	
Poseł	 Andrzej Grzyb	 zwrócił	 uwagę,	 iż	 Polski	 nie	

stać	 na	 brak	 transformacji	 energetycznej.	 To	 jest	 ko-
nieczność.	To	wynika	ze	zrównoważonego	rozwoju,	ale	
także	 faktu,	 że	oto	 stajemy	przed	nowym	programem	

gospodarczym	 New	 Green	 Deal	 –	 Nowy	 Zielony	 Ład.	
Tak	naprawdę	nowy	Zielony	Ład	to	jest	koncepcja	go-
spodarcza	na	lata	–	do	roku	2030.	W	tej	chwili	mamy	do	
czynienia	z	nowym	projektem,	który	obejmuje	de	facto	
wszystkie	 działy	 gospodarki.	 Oczywiście	 najistotniej-
szym	elementem	i	celem	jest	właśnie	ten	symboliczny	
cel	neutralności	klimatycznej	do	roku	2050	–	zaznaczył	
parlamentarzysta.
Zdaniem	socjologa	dr Tomasza Herudzińskiego	spo-

łeczeństwo	polskie	jest	świadome	zmian	klimatycznych,	
jest	 społeczeństwem	 proekologicznym,	 ale	 kwestia	 kli-
matu	nie	jest	największym	problemem	dla	Polaków.	Jako	
większy	 problem	 Polacy	 postrzegają	 zanieczyszczenie	
środowiska.	Także	 kwestia	 zdrowej	 żywności	 i	 choroby	
cywilizacyjne	wyprzedzają	problemy	klimatyczne.	

KLUCZOWE WNIOSKI:
	Zmiany	klimatyczne	są	faktem.
	Społeczeństwo	polskie	jest	społeczeństwem	proekolo-
gicznym.
	Polski	nie	stać	na	brak	transformacji	energetycznej.	To	
jest	konieczność.
	W	2030	r.	50	proc.	energii	powinno	pochodzić	z	OZE.		
To	ambitny	plan,	ale	konieczny.
	W	zakresie	energetyki	Koalicja	Polska	stawia	na	ener-
getyka	 zdywersyfikowaną,	 	 prosumencką,	 możliwość	
indywidualnej	produkcji	i	dzielenia	się	energią.

Materiał KoMitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta rzeczyPosPolitej PolsKiej WładysłaWa KosiniaKa-KaMysza.
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