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1. Narodowa strategia rozwoju społeczno-gospodarczego 

Mimo wielu wysiłków reformatorskich dotychczas nie udało się stworzyć         
sprawnego instytucjonalnego układu władzy państwowej i samorządowej, który        
zapewniłby efektywne wypełnianie funkcji rozwojowych. 

Powyższe skutkuje regularnymi zmianami podejścia, od centralizacji do        
decentralizacji, od działania resortowego do promowania samorządności, etc.        
Powoduje to napięcia instytucjonalne, chaos w zarządzaniu i odpowiedzialności za          
podejmowane decyzje rozwojowe, społeczne i gospodarcze. 

Obserwowane w ostatnich latach, niespotykane wcześniej umacnianie organów        
centralnych oraz obsadzanie wysokich stanowisk w strategicznych spółkach Skarbu         
Państwa notablami partyjnymi, prowadzi w konsekwencji do umacniania branżowego         
i hierarchicznego zarządzania państwem, a wśród przedsiębiorców prywatnych nasila         
przekonanie o nieładzie w rządzeniu i nienajlepszej sytuacji gospodarczej. Następuje          
więc obniżanie zaufania zarówno do instytucji centralnych, jak i samorządowych. W           
konsekwencji powyższych procesów występują coraz liczniejsze protesty o        
charakterze społecznym i politycznym (m.in. protesty służb mundurowych czy strajk          
pilotów wraz z personelem pokładowym). 

Rzeczywisty dialog społeczny przekształcił się w jedynie spotkania różnych         
grup społecznych z przedstawicielami rządowymi, a jednocześnie stał się sposobem          
odwlekania decyzji niewygodnych dla rządu. Wygrywają na tym tylko najsilniejsze          
grupy branżowe, także związkowe i to przede wszystkim wpływowe politycznie takie           
jak np. branża górnicza. 

Umacnianie centralnych organów nie sprzyja realizacji podjętych wcześniej        
przedsięwzięć strategicznych. Każda kolejna władza chce je realizować według         
swojej, często nie do końca przemyślanej, wizji zaprezentowanej w ramach          
przedwyborczych obietnic.  
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Obecna polityka społeczno-gospodarcza oparta jest na kilku wybranych        

dziedzinach, które mają przynieść szybkie efekty społeczne, a co za tym idzie            
krótkookresowe zadowolenie wyborców, bez uwzględnienia rzeczywistych kosztów i        
skutków finansowych dla gospodarki narodowej, a w dalszej perspektywie również          
kosztów i skutków społecznych. 

W tej sytuacji nie bez powodu należałoby raczej mówić o konieczności           
opracowania strategii rozwoju gospodarczo-społecznego, a nie społeczno-       
-gospodarczego. W pierwszej kolejności trzeba bowiem wypracować środki        
finansowe, a dopiero później w sposób przemyślany je dystrybuować, między          
innymi, ale nie wyłącznie w dziedzinach społecznych. Niestety, aktualna wersja tego           
pojęcia pozostanie zapewne niezmieniona, gdyż jest już ona nazwą zwyczajową. 

 
Strategie społeczno-gospodarcze, zarówno średnioterminowe (10 letnie), jak       

i długoterminowe (ok. 10-20 letnie), a także perspektywiczne (20-30 letnie)          
powinny obejmować wszystkie dziedziny gospodarki, niezależnie od sytuacji        
kryzysowych. 

 
Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych powinno być uwzględnione w strategii,        

ale niezależnie od założeń podstawowych, które mogą ulegać korektom, lecz nie           
generalnym zmianom (nawet w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych trudnych do          
przewidzenia w trakcie opracowywania strategii). 

Od czasu likwidacji Centralnego Urzędu Planowania, a potem Rządowego         
Centrum Studiów Strategicznych żadna instytucja rządowa przez około 10 lat nie           
prowadziła prac związanych z założeniami długoterminowych strategii rozwoju        
społeczno-gospodarczego (sic!). 

 
We wrześniu 2005 roku został utworzony przez Ministerstwo Gospodarki         

73-osobowy zespół specjalistów składający się z przedstawicieli poszczególnych        
ministerstw oraz organizacji pozarządowych, między innymi Rady       
Przedsiębiorczości, Rady Działalności Pożytku Publicznego, spółdzielczości i       
innych organizacji gospodarczych i społecznych, zaś efektem prac zespołu było          
opracowanie i uzgodnienie siedmioletniego Narodowy Planu Rozwoju       
2007-2013. 

 
Powyższy dokument nie spełniał wymogów uznania go za strategię, ale          

powstała przynajmniej wizja średniookresowego rozwoju społeczno-gospodarczego      
naszego kraju po wstąpieniu od 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej, spajająca             
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wszystkie przedsięwzięcia o charakterze rozwojowym, sprzyjająca ukierunkowaniu       
oraz stabilizacji instytucji publicznych i społecznych, tworząca podstawy do trwałego          
i zrównoważonego rozwoju kraju z uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania        
zasobami mineralnymi i przyrodniczymi w interesie przyszłych pokoleń. Plan ten          
miał się stać narzędziem programowania i koordynowania działań podmiotów         
państwowych, prywatnych i społecznych, jak również partnerstwa na rzecz rozwoju          
naszego kraju. Taki zakres tego średniookresowego planu wynikał z przepisów          
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju. 

Plan został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Ministrów z dnia 29 listopada            
2006 roku. Obejmował on wszystkie dziedziny rozwoju gospodarczego i         
społecznego, z uwzględnieniem kosztów i korzyści nie tylko finansowych, ale też           
politycznych płynących z przynależności do Unii Europejskiej. 

 
Natomiast ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki           

rozwoju określiła zasady prowadzenia polityki rozwoju gospodarczego,       
społecznego i regionalnego, podmioty prowadzące tę politykę oraz tryb         
współpracy między nimi. Ustawa w sposób jednoznaczny określiła, że politykę          
prowadzą: 

 
● Rada Ministrów 
● samorządy województw 
● związki metropolitalne 
● samorządy powiatowe i gminne 

 
Koordynatorem realizacji strategii rozwoju ze środków budżetu państwa i         

środków rozwojowych pochodzących z Unii Europejskiej ustawa czyniła        
Ministra Rozwoju Regionalnego. Minister ten upoważniony został także do         
podejmowania, opracowywania i inicjowania dokumentów programowych      
dotyczących okresów programowania Unii Europejskiej. Obowiązkiem Ministra       
Rozwoju Regionalnego stało się również inicjowanie, opracowywanie, negocjowanie        
i podpisywanie programów współfinansowanych z udziałem środków pomocy        
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym        
Handlu. 

 
Minister Rozwoju Regionalnego programował i realizował politykę       

regionalną oraz dokonywał okresowej oceny realizacji strategii, monitorował i         
oceniał rozwój kraju w ujęciu regionalnym oraz przestrzennym, a także          
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przygotowywał raporty o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym oraz       
przestrzennym. 

 
Powyższa ustawa stanowiła podstawę do opracowania przez Ministerstwo        

Rozwoju Regionalnego we wrześniu 2012 roku średniookresowej Strategii        
Rozwoju Kraju 2020 z wizją rozwoju kraju do 2030 r. 

 
Została ona przyjęta do realizacji uchwałą Rady Ministrów Nr 157 z dnia 25             

września 2012 r. i stanowi typową strategię obejmującą wszystkie ustalenia          
przedmiotowej ustawy. 

Niestety, po zmianie rządu, w dniu 14 lutego 2017 r. uchwałą Rady            
Ministrów nr 8 przyjęta została do realizacji nowa „Strategia na Rzecz           
Odpowiedzialnego Rozwoju Kraju do 2020 r. z perspektywą do 2030 r.”,           
opracowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pod kierownictwem        
Wiceprezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a poprzednia Strategia        
opracowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na mocy tejże uchwały         
przestała obowiązywać. 

  
Pozornie może się wydawać, że nie nastąpiła wielka zmiana. Dopisanie w           

nazwie strategii słowa „Odpowiedzialnego…” niewiele znaczy, ale zagłębiając się w          
treść tego dokumentu zauważa się wprost, że dotychczasowa polityka przyjęta w           
poprzedniej strategii, zdaniem nowego rządu, była nieodpowiedzialna. 

 
Problem polega jednak na czym innym, a mianowicie, że nowa „Strategia”           

nie jest strategią w zrozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. i Uchwała Rady               
Ministrów Nr 8 z dnia 14 lutego 2017 r. nie powinna się na nią powoływać. 

Dokument ten należy raczej uznać za plan trzyletni bliżej niedookreślonego          
rozwoju społecznego. 

Nowa „Strategia” jest natomiast bezkompromisowym atakiem na działania        
nie tylko rządów Platformy Obywatelskiej, ale wszystkich dotychczasowych        
rządów RP po 1989 r. Jednocześnie wprost ujawnia jakie są intencje obecnego            
rządu i cele jego polityki. 

 
Omawiane opracowanie zaczyna się od próby identyfikacji potencjalnych        

wydarzeń politycznych, gospodarczych i społecznych na świecie, które mogą lub          
będą mogły wpływać na spowolnienie naszej gospodarki i na naszą politykę           
społeczną. 
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Dokument wprost obarcza odpowiedzialnością za to: 
 

● Unię Europejską, bowiem mogą nastąpić zmiany w alokacjach środków         
dotychczas gwarantowanych dla poszczególnych krajów, a także zmiany w         
europejskiej polityce alokacji i w konsekwencji ograniczenie środków dla         
Polski; 

● Stany Zjednoczone, bowiem mają niższe niż przed kryzysem 2008 r. tempo           
wzrostu gospodarczego, a amerykańska waluta umacnia się; 

● Chiny, bowiem nastąpiło osłabienie tempa ich rozwoju z równoczesnym         
wzrostem tendencji protekcjonistycznych. 
 

Przyczyną będą też oczywiście konflikty zbrojne i brak stabilności         
polityczno-gospodarczej na obrzeżach Unii Europejskiej oraz zwiększony napływ        
imigrantów do Polski. 

Zastanawiające jest to, że kraje dotychczas bardzo przyjazne Polsce zostały          
w tym dokumencie potraktowane jako źródło potencjalnych zagrożeń dla         
realizacji przyjętych  celów gospodarczych i społecznych. 

Innymi słowy, według autorów tej „Strategii”, jeżeli w naszym kraju nastąpi           
osłabienie wzrostu gospodarczego winne temu będą Stany Zjednoczone, Chiny, Unia          
Europejska wraz z migrantami, oraz konflikty zbrojne na obrzeżach Unii, a nie            
błędna polityka gospodarcza i społeczna polskiej ekipy rządzącej. 

We wstępie dokument informuje też, że w okresie od 29 lipca do 30 września              
2016 roku był on przez Ministerstwo Rozwoju szeroko konsultowany społecznie i           
branżowo z możliwością zgłaszania uwag. Nie wiadomo jednak, jakie z tych           
konsultacji wynikają wnioski, a przecież zgodnie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6              
grudnia 2006 roku, na którą w uchwale Nr 8 powołuje się Rada Ministrów,             
uwagi te powinny być podane do wiadomości publicznej. 

 
W syntezie Strategia informuje, że „…gospodarka polska potrzebuje        

impulsów rozwojowych, które zapewnią stabilny wzrost konkurencyjności w        
oparciu o inne niż dotychczas czynniki rozwoju, jednocześnie poprawiając         
jakość życia mieszkańców ”. 

Takie stwierdzenie dezawuuje wszystkie dotychczasowe sukcesy gospodarcze i        
społeczne. Autorzy twierdzą, że „Strategia przedstawia nowy model rozwoju –          
„rozwój odpowiedzialny”, oraz że: „Celem głównym projektowanych działań        
rozwojowych jest stworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców        
Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym…”, a         
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także: „Oczekiwanym efektem realizacji Strategii będzie wzrost zasobności        
Polaków oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem         
społecznym”. 

 
Zawarte jest także stwierdzenie, iż: „pogłębiający się dysparytet między         

wzrostem PKB i wzrostem wydajności, a wzrostem płac wymaga wzmocnienia          
komponentu społecznej solidarności i zrównoważonego rozwoju. Jednym z        
najważniejszych wyzwań dla rozwoju są niekorzystne trendy demograficzne”. 

Jak podano w tekście, realizacja celów „Strategii” będzie wymagała         
zaangażowania środków finansowych w wysokości 1,5 bln zł, przy czym          
głównym źródłem tego finansowania mają być fundusze krajowe. Dla         
porównania warto zauważyć, że średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju na         
lata 2011-2020, a więc na okres 10 lat, a nie 3 lata, przewidywała wydatkowanie              
3 bln zł. 

Nie sposób jednak ustalić, na jakiej podstawie dokonano wyliczenia wyżej          
wskazanej sumy 1,5 biliona. 

Zastanawiające jest także, że głównym źródłem finansowania rozwoju mają         
być fundusze krajowe. Należy się domyślać, iż chodzi o wzrost inwestycji           
inwestorów krajowych, którzy do tej pory inwestowali za granicą. Nie ma jednak            
jasnych stwierdzeń w Strategii o tym, jakie zachęty rząd zamierza , aby            
doprowadzić do wzrostu tych inwestycji. 

 
Analizując przytoczone sformułowania Strategii, nie sposób nie odnieść        

wrażenia, że jest ona krótkookresową sektorową strategią rozwoju społecznego, a          
nie średniookresową lub długookresową strategią w myśl ustawy z dnia 6 grudnia            
2006r. 

Na stronie 27 Strategii, w rozdziale II - „Nowy Model Rozwoju” zawarta została             
niezwykle ostra krytyka dotychczasowych działań wszystkich poprzednich rządów. 

Stwierdzenie na wstępie tego rozdziału, że: „Przez ostatnie 25 lat w Polsce            
dominował model rozwoju, z którego korzyści czerpały tylko niektóre grupy          
społeczeństwa. Rozwój był postrzegany przez pryzmat wzrostu aglomeracji i         
dużych miast. Fundamentalnym wyzwaniem jest zatem przebudowa modelu        
gospodarczego tak, żeby służył on całemu społeczeństwu. Nowy model rozwoju          
to przede wszystkim rozwój odpowiedzialny oraz społecznie i terytorialnie         
zrównoważony. Jest on oparty o indywidualny potencjał terytorialny,        
inwestycje, innowacje, rozwój, eksport oraz wysoko przetworzone produkty”        
jest niedopuszczalne i nieprawdziwe, gdyż wszystkie wskaźniki ekonomicznego        
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rozwoju wskazują, że od 2004 roku zbliżamy się do wartości osiąganych przez            
kraje najbogatsze w Unii Europejskiej, a sytuacja w Polsce jest znacząco lepsza            
niż w Grecji, Hiszpanii, Portugalii czy Włoszech. 

 
W dokumencie następuje nie tylko krytyka założeń dotychczasowej polityki          

społeczno gospodarczej po roku 1989, ale autorzy posuwają się wręcz do oskarżeń o             
błędną politykę, nieuctwo, głupotę rządzących i wspieranie polskiej oligarchii, której          
w rzeczywistości praktycznie nie ma. 

„Strategia” zakłada, że Polska będzie silna oszczędnościami swoich obywateli i          
mobilizacją kapitału krajowego, a rozwój musi być świadomy demograficznie co          
oznacza konieczność uwzględniania trendów demograficznych i prowadzenie       
aktywnej polityki demograficznej np. aktywnej polityki prorodzinnej czy        
selektywnej polityki migracyjnej. Określenie „selektywna polityka migracyjna”       
może sugerować tworzenie warunków dla ujawnienia w Polsce postaw         
nacjonalistycznych, co zresztą rzeczywiście zaczyna mieć miejsce. 

 
Na szczęście Strategia w sposób pozytywny mówi o wykorzystaniu środków          

unijnych jako uzupełnienia kapitału własnego i ich dużym znaczeniu dla          
spójności i rozwoju regionalnego. Można jednak wyrazić ubolewanie, że ta          
kwestia jest przedstawiana w taki sposób, jakby miała one drugorzędne          
znaczenie, bowiem najważniejszy ma być kapitał rodzimy. Problemem niestety         
jest jednak to, że Polska nie posiada go w wystarczającej ilości, aby mógł mieć              
istotny wpływ na rozwój i wzrost gospodarczy kraju oraz utrzymanie go na            
poziomie 4-5% PKB rocznie. 

 
Przyjęta przez rząd „Strategia”, jak również inne krótkookresowe        

programy społeczne obecnie opracowane i wdrażane pozbawione są wzajemnych         
powiązań. Ponadto, nie zawierają analizy rzeczywistych kosztów, wskazania        
źródeł finansowania, przedstawienia oczekiwanych efektów gospodarczych ani       
skutków społecznych w perspektywie najbliższych pięciu czy dziesięciu lat. Nie          
są to więc plany perspektywiczne, a jedynie próby uzyskania wyłącznie          
krótkoterminowych efektów wyłącznie politycznych. 

  
Negatywne skutki gospodarcze i społeczne tych programów będą widoczne         

dopiero za kilka najbliższych lat. Wtedy okaże się jak bardzo błędnymi były przyjęte             
w „Strategii” założenia rozwoju społeczno-gospodarczego mimo, że są one pozornie          
zgodne z ustawą. 
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Występuje brak równowagi pomiędzy rozwojem społecznym a       

gospodarczym, i jednocześnie zaniechano analizy wpływu tej nierównowagi na         
dalszy rozwój gospodarczy oraz spokój społecznego. 

W „Strategii” zawarte jest stwierdzenie, że być może ustawa, na podstawie           
której ją opracowano, będzie musiała być zmieniona. Autorzy nie podają          
jednak, z jakich przyczyn i w jakim terminie. 

Gdyby tak się stało, wówczas po kolejnej zmianie władz politycznych trzeba           
będzie opracować „Strategię” na nowo, w oparciu o uchwalone, ale nie uchylone            
już ustawy lub nową ustawę z uwzględnieniem aktualnych zjawisk gospodarczych i           
społecznych w naszym kraju oraz sytuacji na arenie międzynarodowej. 

 
Wymagało to będzie całkowitej przebudowy systemu w kierunku        

sprawnego zarządzania państwem, opartego na konstytucyjnej zasadzie       
pomocniczości, która zobowiązuje organy władzy państwowej do tworzenia        
warunków sprzyjających aktywności innych podmiotów. 

 
Państwo nie jest uprawnione do przejmowania zadań innych podmiotów.         

Oznacza to, że musi ono respektować współdziałanie trzech sektorów: władzy,          
rynku i społeczeństwa obywatelskiego. Taka przebudowa będzie niezmiernie        
trudna i długotrwała. 

 
Narastanie deficytu finansów publicznych i z tym związany wzrost długu          

publicznego są konsekwencją obecnej struktury nieprzemyślanych wydatków       
publicznych, a nie jak twierdzą autorzy tej Strategii wynikiem oddziaływania          
otoczenia zewnętrznego, w tym działań krajów nam przyjaznych takich jak          
Stany Zjednoczone, Unii Europejskiej,  imigrantów oraz wojen. 

 
Prowadzona obecnie polityka społeczna, nastawiona głównie na uzyskanie        

krótkotrwałego poklasku społecznego, zmierza do obciążenia kosztami budżetu        
państwa, spowoduje wzrost inflacji oraz ograniczenie inwestycji, doprowadzi do         
marazmu w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa, wymusi systematyczne        
podnoszenie podatków, także w sposób zakamuflowany. Te i inne nieprzemyślane          
decyzje powodować będą coraz większe frustracje społeczne, szczególnie wśród         
uczestników życia gospodarczego w Polsce. 
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Proces starzenia się społeczeństwa w połączeniu z obniżeniem wieku         

emerytalnego i wciąż utrzymującą się migracja zarobkowa, głównie ludzi         
młodych i wykształconych, powodować będzie narastający deficyt rąk do pracy. 

 
Nieefektywny system edukacji, a głównie likwidacja w poprzednim okresie         

wielu szkół zawodowych, dodatkowo pogłębia deficyt wykwalifikowanych       
pracowników średniego szczebla. Nie ma obecnie zawodu, który mógłby się          
poszczycić nadmiarem chętnych do pracy (na 100 ogłoszeń o pracę zgłaszała się w             
czerwcu 2018 r. - 1 osoba). 

 
System opieki zdrowotnej przeżywa prawdziwą zapaść. Wprowadzane od        

lat ciągłe pseudo-reformy doprowadziły do deficytu personelu we wszystkich         
zawodach medycznych. Publiczna służba zdrowia z roku na rok ogranicza          
zakres usług, gdyż nie dysponuje niezbędną liczbą lekarzy, pielęgniarek i innych           
specjalistów.  

Z tego powodu coraz więcej oddziałów ogranicza przyjęcia pacjentów         
wymagających leczenia szpitalnego, czas oczekiwania na badania specjalistyczne        
wydłuża się już nie o tygodnie, ale nawet o lata. 

Tymczasem prywatna służba zdrowia przeżywa rozkwit. Powstają kolejne        
centra medyczne, szpitale jednodniowe i nie tylko, laboratoria diagnostyczne i wiele           
innych. W tych placówkach personelu medycznego nie brakuje. 

 
Liczba osób niepełnosprawnych systematycznie rośnie, a kompleksowego       

programu opieki medycznej dla nich żaden z rządów do tej pory nie opracował,             
co jest sprzeczne z naszą Konstytucją. 
Rzeczywiste społeczne skutki tej polityki widoczne będą dopiero za kilka lat. 

 
Aktualny wzrost gospodarczy jest wynikiem polityki wzrostu inwestycji w         

latach poprzednich we wszystkich sektorach, ale głównie w małych i średnich           
przedsiębiorstwach. Nie jest to jednak spowodowane obecnym przyrostem        
nowych inwestycji w sektorze prywatnym. 

Na wzrost gospodarczy w Polsce ma wpływ sytuacja        
polityczno-gospodarcza i fiskalna, która pozostaje niejasna, a to z kolei          
powoduje wstrzemięźliwość inwestycyjną małych i średnich inwestorów. 

 
Gdyby taka sytuacja miała potrwać dłużej, wówczas przyrost dochodu         

narodowego z nowych inwestycji będzie bardzo niski, a to będzie już wyjątkowo            
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groźne dla polskiej gospodarki, szczególnie po zakończeniu obecnej perspektywy         
finansowej Unii Europejskiej. Środki przyznane Polsce w nowym okresie         
programowania będą znacznie niższe od tych, które obecnie są do jej dyspozycji.            
Trzeba też wziąć pod uwagę, że dobra koniunktura na rynkach światowych oraz            
inwestycje związane ze środkami finansowymi (pomocowymi) z Unii Europejskiej         
będą powoli słabnąć i tylko patrzeć kiedy kryzys gospodarczy zapuka do naszych            
(polskich) drzwi. 

 
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw posiada szczególne znaczenie dla         

naszej gospodarki, a tym samym jest niezbędny dla rozwoju społeczno-          
-gospodarczego. 

 
Nie sposób więc ustalić, na jakiej podstawie poczyniono w Strategii          

odpowiedzialnego rozwoju założenie, że nasz rozwój będzie odbywał się w          
oparciu o kapitał rodzimy. 

 
Narodowa Strategia rozwoju zakłada, że by osiągnąć jej cele, średnie tempo           

wzrostu gospodarczego powinno wynosić około 4 - 5% PKB rocznie. Obecny stan            
nie wskazuje na to, aby było to możliwe do osiągnięcia w ciągu najbliższych czterech              
lat, albowiem sam wzrost konsumpcji, mimo ciągle wprowadzanych nowych         
„Programów +”, nie wpłynie w sposób istotny na wysokość wzrostu PKB, a w             
dłuższym okresie może nawet zakończyć się krachem gospodarki, zwłaszcza w          
okresie dekoniunktury, która spodziewana jest w latach 2020-2022 (niektórzy         
ekonomiści sugerują, że jej pierwsze symptomy pojawiły się już pod koniec 2019r.). 

Może to oznaczać, że proponowany w tym obszarze zakres Narodowej Strategii           
Rozwoju Gospodarczo-Społecznego w przyszłości będzie musiał zostać znacznie        
ograniczony. 

  
2. Czym powinna być Narodowa Strategia Rozwoju      

Społeczno-Gospodarczego? 
 

Prace nad narodowymi strategiami rozwoju społeczno-gospodarczego      
podejmowane były na podstawie ustawy z 6 grudnia 2006 r. Ustawa ta            
precyzyjnie określa zakres strategii oraz sposób jej przygotowania i realizacji. 
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Ustawa w sposób jednoznaczny określa i wyjaśnia następujące pojęcia: 
 

● zasady koordynacji i współdziałania organów administracji rządowej,       
samorządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych, 

● zasady współdziałania z instytucjami Unii Europejskiej, a także z innymi          
organizacjami międzynarodowymi, 

● dokumenty programowe, 
● beneficjentów, 
● instytucje zarządzające, 
● instytucje pośredniczące, 
● instytucje wdrażające, 
● instytucje audytowe, 
● koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju, 
● kontrakty terytorialne, 
● kwalifikowalność wydatków, 
● obszary funkcjonalne, 
● obszary strategicznej interwencji państwa, 
● obszary problemowe, 
● partnerów społecznych i gospodarczych w zrozumieniu ustawy z dnia 24 lipca           

2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach, 
● programy służące realizacji umowy partnerstwa: 

○ w zakresie polityki spójności - programy realizowane z wykorzystaniem         
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu      
Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, 

○ realizowane z wykorzystaniem Europejskiego funduszu Rolnego na       
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz funduszy wspierających       
sektory morski i rybacki, 

● projekty; 
● umowy partnerstwa;  
● wsparcie zwrotne; 
● inne określenia przyjęte w ustawie. 

 
Zdefiniowanie powyższych pojęć jest warunkiem koniecznym, aby       

uczestnicy przygotowujący i realizujący strategię nie interpretowali ich        
dowolnie, a opracowane części strategii były ze sobą spójne. 
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Projekty strategii rozwoju powinny podlegać konsultacjom z jednostkami        

samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także z         
Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

 
Ponadto projekt strategii powinien być ogłoszony w dzienniku o zasięgu          

krajowym z podaniem informacji o konsultacjach i zaproszeniem do         
uczestnictwa w nich, oraz z określeniem miejsca i tematów spotkań konferencji.           
Należy również wskazać adres strony internetowej, na której zamieszczono         
projekt strategii. Wszyscy partnerzy zainteresowani konsultacjami powinni móc        
w terminie 35 dni wyrazić swoją opinię. Projekt powinien mieć także charakter            
społeczny, a podmiot organizujący konsultacje musi w ciągu 30 dni od           
zakończenia konsultacji opracować sprawozdanie z przebiegu konsultacji i        
podać je do publicznej wiadomości. 

 
Wydaje się jednak, że przy tak ważnym dokumencie czas konsultacji          

społecznych powinien być wydłużony do minimum 60 dni. 
Państwo, Rada Ministrów, Sejm, Senat, samorząd powinny korzystać z         

mądrości swoich obywateli, zamiast wywoływać wrażenie, że w społeczeństwie         
jedynie władza posiadła wiedzę wystarczającą do decydowania. 

 
Przy takim podejściu władza ta wcześniej czy później zacznie działać wbrew           

społeczności, której powinna służyć. 
Zgodnie z przepisami ustawy projekt strategii przygotował Minister Rozwoju         

Regionalnego. 
 
Ustawa określa też okresy, dla których opracowywane są strategie, a mianowicie           

wyróżnia się: 
 

● długookresowe strategie rozwoju kraju obejmujące okres co najmniej 15 lat; 
● średniookresowe strategie kraju obejmujące okres 4-10 lat; 
● inne strategie, które określają kierunki rozwoju sektorów, dziedzin i rozwoju          

przestrzennego. 
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Ustawa wskazuje również tematykę, jaką obejmuje każda ze strategii, t.j.: 
 

● główne cele, wyzwania i kierunki rozwoju kraju, 
● kompleksową społeczno-gospodarczą koncepcję rozwoju kraju w perspektywie       

długookresowej z uwzględnieniem warunków: społecznych, gospodarczych,      
środowiskowych, terytorialnych i instytucjonalnych, 

● uwarunkowania wynikające z przynależności do Unii Europejskiej (w        
przypadku strategii średniookresowych i długookresowych). 

  
Strategie długookresowe koordynuje Prezes Rady Ministrów lub       

wyznaczona przez niego osoba. Długookresowa strategia jest przyjmowana        
przez Radę Ministrów w drodze uchwały, o czym Prezes Rady Ministrów           
informuje Sejm i Senat. 

 
Długookresowa strategia rozwoju kraju może być aktualizowana w każdym         

czasie, jeżeli wymaga tego aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza. 
 
Ustawa przewiduje też zakres bieżącego monitorowania i okresowych ocen,         

między innymi analizę: 
 

● przewidywanego efektu makroekonomicznego, 
● wpływu na konkurencyjność gospodarki, w tym na innowacyjność        

przedsiębiorstw, 
● wpływu na rynek pracy, 
● wpływu na środowisko, 
● wykorzystania środków przewidzianych na realizację, zarówno unijnych, jak i         

krajowych. 
 
Ustawa określa także organy i instytucje odpowiedzialne za przygotowanie         

oraz realizację strategii, a także zakres ich kompetencji. 
Narodowa strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powinna być      

dokumentem najwyższej rangi, precyzującym cele rozwoju kraju, sposoby        
wspierania rozwoju regionalnego, a także metody osiągnięcia celów. 
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Muszą być w niej uwzględnione strategie średniookresowego rozwoju        

społeczno-gospodarczego, strategie rozwoju regionalnego, strategie sektorowe i       
wojewódzkie, koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju oraz założenia       
polityki naukowej i naukowo-technicznej. 

 
Narodowa strategia rozwoju społeczno-gospodarczego to zatem      

kompleksowy program zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego       
w układzie regionalnym i instytucjonalnym, oparty na stabilnej polityce         
gospodarczej, społecznej i finansowej z wykorzystaniem środków krajowych i         
zagranicznych, w tym środków z Unii Europejskiej, w szczególności         
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i       
Europejskiego Funduszu Rolnego. 

Celem, do osiągnięcia którego powinna zmierzać strategia, jest wysokie         
tempo rozwoju, stwarzające warunki do stopniowego usuwania wszelkich        
istniejących barier rozwoju gospodarczego i społecznego. 

 
Wysoka dynamika umożliwia interwencyjne działania państwa, które       

wyeliminują bariery powstające w trakcie realizacji założonych celów i które będą           
utrwalać tendencje rozwojowe. 

 
Narodowa strategia społeczno-gospodarcza musi wyznaczać kierunki      

rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, a także wzmacniać integrację z Unią         
Europejską, w szczególności przewidywać termin przystąpienia do strefy euro,         
by Rzeczpospolita nie pozostała członkiem drugiej kategorii w Unii. 

  
Strategie muszą też przewidywać działania związane z umacnianiem        

bezpieczeństwa narodowego i wspieraniem rozwoju przemysłu obronnego, w tym         
określać sposoby, jakimi wyznaczone cele będą osiągane. 

 
Strategie powinny zawierać następujące treści: 

 
● okres obowiązywania danej strategii z podziałem na krótkookresową,        

średniookresową  i długofalową perspektywę, 
● obecne tło gospodarczo-społeczne oraz diagnozę zróżnicowań regionalnych,       

opracowane w oparciu o przygotowane wcześniej analizy przez przedstawicieli         
instytucji określonych ustawą o narodowej strategii rozwoju (powinny być to          
diagnozy i prognozy), 
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● cel główny i cele szczegółowe rozwoju społeczno-gospodarczego, 
● kierunki rozwoju, w ramach których określa się programy i strategię          

wykorzystania funduszy unijnych, w tym między innymi Funduszu Spójności, 
● szacunkowy plan finansowy uwzględniający środki krajowe, w tym publiczne i          

prywatne, środki unijne, a także pozyskane z międzynarodowych instytucji         
finansowych, 

● wieloletnie limity środków finansowych przeznaczonych na realizacji       
kontraktów wojewódzkich, 

● kryteria wyboru beneficjentów, 
● system zarządzania i realizacji strategii z określeniem listy organów 
● i instytucji biorących udział w realizacji strategii, 
● diagnozę oddziaływania realizacji strategii na środowisko, 
● ocenę przewidywanego efektu makroekonomicznego realizacji strategii, 
● ocenę przewidywanego wpływu realizacji strategii na rynek pracy, 
● ocenę przewidywanego wpływu na konkurencyjność gospodarki, w tym na         

innowacyjność przedsiębiorstw. 
 
W odniesieniu do specyficznych problemów rozwojowych o charakterze        

społecznym, gospodarczym i przestrzennym, cele szczegółowe strategii będą mogły         
być realizowane w wyodrębnionych obszarach współfinansowanych z publicznych        
środków krajowych oraz środków unijnych. 

 
3. Długookresowa Narodowa Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, a      

strategie średnioterminowe i inne strategie rozwoju. 
 
Średniookresową strategią rozwoju kraju jest dokument określający       

podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju państwa w obszarze         
społecznym, gospodarczym i przestrzennym w perspektywie od ośmiu do         
dziesięciu lat, realizowanego na podstawie programów z uwzględnieniem okresu         
programowania Unii Europejskiej. 

 
Strategia ta obejmuje w szczególności: 
 

● diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej, regionalnej i przestrzennej kraju z         
uwzględnieniem stanu środowiska naturalnego, 

● prognozę trendów rozwojowych w okresie objętym strategią, 
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● określenie celów strategicznych w okresie realizacji w obszarze społecznym,         

gospodarczym, regionalnym i przestrzennym wraz ze wskaźnikami ich        
rozwoju, 

● określenie kierunków polityki, w tym interwencji państwa wraz z obszarami          
problemowymi, 

● założenia systemu realizacji i ramy finansowe. 
 

Projekt średniookresowej strategii rozwoju kraju jest opracowywany i        
uzgadniany przez urząd właściwy do spraw rozwoju regionalnego wspólnie z innymi           
ministrami. 

 
Średniookresowa strategia rozwoju powinna ustalać strategiczne zadania       

państwa i zasady uwzględniania ich w programach. 
 
Strategie średniookresowe, podobnie jak strategie długookresowe, podlegają       

aktualizacji jeżeli wymaga tego aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza kraju.        
Muszą bowiem być spójne ze strategiami długookresowymi. 

Pozostałe strategie rozwoju powinny, z kolei, być dostosowane do strategii          
średniookresowej i być opracowywane według takich samych schematów. Innymi         
słowy, muszą być kompatybilne ze strategią średniookresową. 

 
Strategie rozwoju mogą obejmować okres wykraczający poza okres        

obowiązywania średniookresowej strategii rozwoju kraju, jeżeli wynika to ze         
specyfiki obszaru, którego strategia dotyczy, ale w takim przypadku musi być           
wydzielony okres odpowiadający okresowi obowiązywania strategii      
średniookresowej. 

Projekty strategii powinny być opracowywane i uzgadniane przez        
ministrów resortowych z własnej inicjatywy lub w wykonaniu zobowiązania         
ustalonego przez Radę Ministrów. 

 
Strategie opracowane i uzgodnione przez tych ministrów przedkładane są         

urzędowi właściwemu do spraw rozwoju w celu wydania opinii czy są on zgodne ze              
średniookresową strategią rozwoju kraju. 
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Jeżeli dana strategia nie jest zgodna ze strategią średniookresową, urząd          

właściwy do spraw rozwoju przygotowuje opinię i przedkłada ją Radzie          
Ministrów  w celu podjęcia decyzji. 

 
W przypadku rozwoju regionów opracowywane są strategie regionalne,        

ponadregionalne i strategie rozwoju województwa, a w ich podsumowaniu - krajowa           
strategia rozwoju  regionalnego. 

 
Krajową strategię rozwoju regionalnego opracowuje urząd właściwy do        

spraw rozwoju w konsultacji z jednostkami samorządu regionalnego, a także          
partnerami społecznymi i gospodarczymi. 

 
Krajowe strategie rozwoju regionalnego oraz ponadregionalnego, wykraczające       

poza okres obowiązywania strategii średniookresowej, przyjmowane są w drodze         
uchwały przez Radę Ministrów.  

Wszystkie te strategie, a wcześniej założenia do nich, powinny być opracowane           
i uzgodnione z właściwymi organami i organizacjami przed przystąpieniem do          
opracowania średniookresowej strategii rozwoju kraju przez urząd właściwy do         
spraw rozwoju. 

 
Po opracowaniu projektu średniookresowej strategii rozwoju kraju i        

licznych konsultacjach ze wszystkimi organizacjami rządowymi,      
samorządowymi i społecznymi, które brały czynny udział w jej opracowaniu i           
uzgadnianiu, powinna być ona przedłożona Radzie Ministrów, która w drodze          
rozporządzeń powinna określić szczegółowy tryb i harmonogram realizacji        
strategii. 

  
Wszystkie powyższe warunki spełniała średniookresowa „Strategia      

Rozwoju Kraju 2020” opracowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i         
przyjęta Uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 roku. Nie sposób            
jednak ustalić, jaki jest aktualnie stan realizacji tej Strategii, gdyż nie jest ona             
dostępna do analizy, którą przewiduje uchwała Rady Ministrów. 

 
Strategia ta zwraca uwagę na bardzo ważną kwestię, a mianowicie na           

zwiększenie skuteczności programowania i wdrażania polityki rozwoju oraz        
podniesienie jakości funkcjonowania instytucji publicznych. 
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Zaprezentowany w 2009r. raport „Polska 2030 - Wyzwania Rozwojowe”         

może stanowić podstawę do debaty na temat przyszłości naszego kraju. 
 
Wieloletni Plan Finansowy Państwa opracowany na podstawie ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zawiera prognozę środków            

przeznaczonych z budżetu państwa na realizację strategicznych celów rozwojowych,         
a więc pośrednio też na realizację przyjętej Strategii. Ustalenia tych dokumentów           
powinny być kontynuowane przez obecny rząd. 

Instrumentem koordynacji działań rozwojowych podejmowanych na      
poziomie krajowym i regionalnym jest kontrakt terytorialny. Umożliwia on         
uzgadnianie wspólnych celów wyznaczonych w stosunku do określonego terytorium         
oraz koordynację działań prorozwojowych podejmowanych jednocześnie przez rząd i         
samorząd. Przy takiej umowie administracja centralna powinna być reprezentowana         
przez urząd właściwy do spraw rozwoju, natomiast strona samorządowa (samorząd          
wojewódzki, powiatowy, czy też gminy) powinna być reprezentowana przez zarząd          
województwa. 

 
Innym ważnym instrumentem realizacyjnym celów rozwojowych jest       

Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020. Jest to           
podstawowy element zarządzania w Unii Europejskiej. 

Narzędziami realizacyjnymi strategii zintegrowanych są programy      
operacyjne oraz programy rozwoju, w tym programy wieloletnie. 

Narzędziami monitorowania strategii średniookresowej powinny być      
roczne przeglądy realizacyjne. 

System zarządzania strategicznego musi zakładać stworzenie      
ogólnokrajowego, kompleksowego systemu kluczowych wskaźników do      
monitorowania realizacji strategii i programów rozwojowych zarówno na        
poziomie krajowym, jak i regionalnym. 

 
Za koordynację i monitorowanie realizacji strategii rozwoju społeczno-        

-gospodarczego odpowiedzialny powinien być urząd właściwy do spraw rozwoju,         
natomiast poszczególne elementy strategii znajdować się winny w polu         
zainteresowań ministrów resortowych. 
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Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju obejmującą     

perspektywę długookresową powinien również opracowywać urząd właściwy do        
spraw rozwoju. 

 
Struktura tego dokumentu nie może odbiegać od struktury średniookresowej         

strategii rozwoju kraju, poza okresem czasowym i zakresem stopnia realizacji          
poszczególnych celów strategicznych. 

Oznacza to, że w opracowywanej długookresowej narodowej strategii        
rozwoju społeczno-gospodarczego należy uwzględnić cele określone w       
średniookresowych strategiach: rozwoju kraju, rozwoju regionalnego,      
województw, sektorowych, a także w koncepcji przestrzennego       
zagospodarowania kraju, założeniach polityki naukowej (naukowo technicznej) i        
założeniach polityki innowacyjności państwa. 

 
Rozwój gospodarczy i społeczny Polski odbywa się w warunkach globalizacji i           

w coraz większym stopniu zależy od koniunktury gospodarczej w innych krajach, w            
szczególności u naszych partnerów handlowych, od cen surowców na świecie, a także            
od przepływu inwestycji bezpośrednich. W okresie ostatniego kryzysu, który         
wystąpił w Europie i na świecie, polska gospodarka, mimo wielu kłopotów, poradziła            
sobie doskonale utrzymując wzrost gospodarczy na przyzwoitym poziomie. Recesji         
udało się uniknąć dzięki rozsądnej polityce gospodarczej i społecznej. 

Ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej z nadzieją można myśleć o            
przyszłości naszego kraju. 

 
Integracja europejska i wsparcie finansowe z Unii Europejskiej są obecnie          

jedynymi czynnikami realnie zapewniającymi Polsce możliwość osiągnięcia, w        
stosunkowo krótkim okresie, celów bieżących i perspektywicznych       
zrównoważonego rozwoju. 

Dla osiągnięcia pełni efektów integracji europejskiej, należy w stosunkowo         
krótk 

im okresie rozważyć wstąpienie do strefy euro. Decyzja powinna być podjęta po            
szerokich konsultacjach naukowych,  politycznych i społecznych. 

 
W ostatnim czasie rządzący niestety podejmują szereg działań, by Unia          

traktowała Polskę jako partnera niepewnego i drugiej kategorii. Ten stan rzeczy musi            
być uwzględniony w opracowywanej w przyszłości nowej strategii społeczno-         
-gospodarczej. 
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Naprawa obecnych relacji z Unią Europejską i z wieloma krajami na świecie,            

nawet tymi, które były nam bardzo przyjazne, może wymagać sporo wysiłku.. 
 

4. Jednostka rządu do spraw opracowywania założeń do strategii,        
krótkookresowych, średniookresowych i długookresowych strategii     
rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz analiz i ocen ich realizacji. 

 
W ostatnich dwudziestu latach panuje w Polsce przekonanie, że najlepszym          

sposobem na uniknięcie błędnych decyzji gospodarczych i społecznych jest         
likwidacja, podział lub łączenie dotychczasowych ministerstw i powoływanie w         
to miejsce nowych, z przyznaniem im nowych zakresów obowiązków i          
uprawnień. 

 
Takie czynności przynoszą jeszcze jedną „korzyść”, a mianowicie stwarzają         

okazję do pozbycia się ze stanowisk nie tylko ministrów, sekretarzy stanu i            
podsekretarzy stanu, ale także do zwolnienia stanowisk dyrektorskich,        
wicedyrektorskich, a nawet funkcji kierowniczych niższego szczebla, i obsadzenie         
ich „swoimi” ludźmi, których umiejętności nie mają większego znaczenia, zaś          
podstawowym oczekiwaniem stawianym wobec nich jest posłuszeństwo i        
dyspozycyjność. 

W takich okolicznościach w roku 1996 zlikwidowano Centralny Urząd         
Planowania, Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, ministerstwa       
branżowe, by utworzyć w ich miejsce Ministerstwo Gospodarki i Rządowe Centrum           
Studiów Strategicznych. 

Wieloletni i niezwykle doświadczeni pracownicy likwidowanych instytucji       
skorzystali z wcześniejszych emerytur lub wybrali inne, lepiej płatne stanowiska w           
instytucjach prywatnych albo bankach. Pozostali przeszli na inne stanowiska w          
nowoutworzonych instytucjach rządowych. Problem polegał jednak na tym, że w          
wielu przypadkach powierzano im prowadzenie zagadnień, z którymi nie mieli dotąd           
do czynienia. 

By stać się dobrym pracownikiem w administracji publicznej nie wystarczy          
ukończyć studia z zakresu marketingu i zarządzania. Konieczne jest również          
doświadczenie zdobyte przez wiele lat pracy. Dopiero w ten sposób można           
nabrać cech samodzielnego, pełnowartościowego urzędnika. 
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Nie można mieć wątpliwości, że doświadczony pracownik z szerokimi         

kompetencjami nie dopuści do umieszczenia w tak ważnym dokumencie jak          
„Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” twierdzenia, że problemy w         
realizacji przyjętych celów rozwojowych Polski mogą wynikać z polityki Chin,          
Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i wojen w ich otoczeniu oraz          
oczywiście z problemu imigracyjnego wywołanego wojnami toczącymi się w         
Afryce i w Azji. 

W tytule tego dokumentu mówi się o „odpowiedzialnym rozwoju”, ale w           
jego treści używa się nieodpowiedzialnych sformułowań. Jest oczywistym, że         
napisali to pracownicy bez doświadczenia, albo ostateczną formę dokumentowi         
nadali jeszcze mniej doświadczeni dyrektorzy departamentów, podsekretarze       
stanu czy inni ważni politycy. 

Dobry i odpowiedzialny pracownik administracji musi dysponować wiedzą        
o tym, co można napisać i jakich określeń użyć w dokumencie tej rangi, a przede               
wszystkim powinien przewidywać skutki, jakie mogą powodować takie        
określenia. 

 
Zaprezentowany dokument stanowi kompromitację dla kompetencji      

obecnych kadr w strukturach zarządzania państwem. 
  
Wielkim błędem było połączenie Ministerstwa Gospodarki z Ministerstwem        

Rozwoju Regionalnego i stworzenie super-ministerstwa o nazwie Ministerstwo        
Inwestycji i Rozwoju, a Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 2020 (z           
perspektywą do 2030 r) jest tego najlepszym dowodem. 

W przypadku, gdy jeden podmiot ma odpowiadać za: zrównoważony rozwój          
społeczno-gospodarczy, spójność gospodarczą i społeczną, opracowywanie założeń       
do strategii oraz strategii średniookresowych i długookresowych, koordynowanie        
wszelkich spraw przez przedstawiciela rządu do spraw rozwoju regionalnego z          
organizacjami gospodarczymi, społecznymi, województwami, organizacjami     
samorządowymi i rządowymi, z organizacjami ponadregionalnymi i wieloma innymi,         
opiniowanie innych strategii resortowych regionalnych ponadregionalnych, analizę       
ich realizacji i przygotowywanie opinii dla rządu, to tak olbrzymi zakres           
merytoryczny i logistyczny nie powinien być łączony z innymi dziedzinami. 

Zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem     
społeczno-gospodarczym, spójnością, polityką rolną i wieloma innymi obszarami        
związanymi z rozwojem naszego kraju oraz inwestycje, z tym wspierane przez           
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Unię Europejską setkami miliardów euro, powinny być prowadzone i         
koordynowane przez Pierwszego Wiceprezesa Rady Ministrów. 

 
Aby uniknąć ciągłych zmian strategii średniookresowych, długookresowych       

i perspektywicznych, nowo powołany urząd odpowiedzialny za rozwój        
społeczno- -gospodarczy kraju powinien mieć pełną gwarancję, że nie został          
powołany „na chwilę” i przy najbliższej zmianie politycznej będzie rozwiązany          
albo połączony z innym. 

Jedynym realnym sposobem zapewnienia dla tego urzędu silnych gwarancji         
stabilnej działalności jest uchwalenie ustawy o jego powołaniu, zaś jego          
rozwiązanie powinno być możliwe tylko w przypadku uzyskania większości         
dwóch trzecich głosów. 

Oczywiście, nie będzie to gwarancja pełna, lecz jednak wystarczająco silna,          
aby kadry merytoryczne tego urzędu były pewne, że ich zatrudnienie jest           
stabilne. Dodatkową gwarancją powinno być zatrudnienie i mianowanie        
dyrektorów, wicedyrektorów, naczelników wydziałów i wszystkich pozostałych       
pracowników merytorycznych w tym urzędzie na mocy ustawy z dnia 21           
listopada 2008 r. o Służbie Cywilnej, oczywiście powoływanych w ramach          
uczciwych konkursów. 

 
Powołany urząd do spraw rozwoju powinien działać pod bezpośrednim          

kierownictwem i nadzorem pierwszego wicepremiera, który może realizować swoje         
zadania przy pomocy sekretarza stanu i podsekretarzy stanu. Wicepremier, sekretarz          
stanu, podsekretarze stanu powinni stanowić ścisłe kierownictwo urzędu. Wiceprezes         
Rady Ministrów powinien też pełnić funkcję Instytucji Zarządzającej programami         
operacyjnymi. 

Zakresy czynności członków kierownictwa należy określić w zarządzeniu        
wicepremiera-kierownika urzędu. 

Kadrę kierowniczą powinni stanowić dyrektorzy, zastępcy dyrektorów i        
naczelnicy wydziałów. 

Merytoryczną strukturę organizacyjną stanowić powinny departamenty,      
wydziały, zespoły i samodzielne stanowiska. Wewnętrzny regulamin komórki        
organizacyjnej oraz jej szczegółowy zakres odpowiedzialności ustala dyrektor. 

Pełną strukturę organizacyjną powstałego urzędu będzie określał regulamin. 
 
Merytoryczne komórki organizacyjne powołanego urzędu powinny między       

innymi: 
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● przygotowywać dokumenty programowe konieczne do wdrażania programów       

operacyjnych, między innymi treść programu operacyjnego, szczegółowy opis        
priorytetów programu operacyjnego, dokumenty opisujące procedury      
zarządzania programami operacyjnymi, etc, 

● przygotowywać i uzgodnić ewentualne zmiany dokumentów programowych i        
innych dokumentów wdrażania programów operacyjnych, 

● koordynować prace związane z organizacją systemu zarządzania i kontroli         
programów oraz nadzorować system zarządzania i kontroli, 

● prowadzić kontrole realizacji programu operacyjnego, 
● przygotowywać propozycje kryteriów wyboru projektów realizowanych z       

udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego      
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego       
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Morskiego i         
Rybackiego, 

● dokonywać wyboru projektów dofinansowania w ramach programu       
operacyjnego i prowadzić procedury odwoławcze w zakresie wyboru        
projektów do dofinansowania, 

● określać poziom dofinansowania projektów objętych dofinansowaniem, 
● zarządzać środkami finansowymi przeznaczonymi na programy operacyjne, 
● podejmować decyzje o dofinansowaniu projektów i zawierać 
● z wnioskodawcami umowy o dofinansowanie projektów, 
● zapewniać aktualność i poprawność danych służących do monitowania        

realizacji programu operacyjnego, 
● monitorować realizację programu operacyjnego, 
● podejmować zadania mające na celu prawidłowe zamknięcia pomocy 
● w ramach programów operacyjnych, 
● organizować i obsługiwać Komitet Monitorujący, 
● zapewniać w ramach programu operacyjnego działania edukacyjne dla        

potencjalnych beneficjentów programów. 
 
Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów,                

Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia nadaje ministerstwu statut, w          
którym określa jego szczegółową strukturę organizacyjną. 

   
Regulamin organizacyjny urzędu ustala swoim zarządzeniem powołana osoba        

na stanowisko kierownika urzędu. 
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Na tej podstawie kierownik urzędu powołuje dyrektorów, wicedyrektorów,        

naczelników komórek merytorycznych. 
Statut i Regulamin powinny przewidywać między innymi następujące        

komórki organizacyjne: 
 

● programów pomocowych, 
● Europejskiego Funduszu Społecznego, 
● koordynacji wdrażania Funduszy Unii Europejskiej, 
● programów infrastrukturalnych, 
● koordynacji wdrażania funduszy unijnych, 
● regionalnych programów operacyjnych, 
● programów ponadregionalnych, 
● strategii rozwoju, 
● współpracy terytorialnej, 
● zarządzania projektami. 

 
Pełny wykaz komórek organizacyjnych powoływanego urzędu do spraw        

strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powinien być określony przez członków        
Rady Ministrów po wzajemnych uzgodnieniach. 

 
 

5. Analiza polityki gospodarczej rządu. 

Politycy „dobrej zmiany” wygrali w 2015 r. wybory i uzyskali większość w            
parlamencie dzięki rozlicznym obietnicom składanym poszczególnym grupom       
społecznym, m.in. dzięki zapowiedzi ich flagowego projektu 500+. Szybko         
zrozumieli, że „lud jest żądny chleba i igrzysk”. Obecnie roztaczają przed           
narodem jeszcze większe, pociągające wizje przyszłości. Takim podejściem,        
obecna władza nawiązuje do czasów starożytnych rzymian z udoskonaloną koncepcją          
„ciemny lud i tak to kupi”. Partia „dobrej zmiany” regularnie zapowiada           
społeczeństwu wielkie inwestycyjne (infrastrukturalne) plany, zupełnie jednak nie        
przejmuje się tym, że do ich realizacji zabraknie jej trzech kluczowych elementów:            
czasu, pieniędzy i kapitału ludzkiego. 

Podobnie jak w antyku, istotnym elementem wspomnianych wizji jest         
zapowiedź wielkich (potężnych) projektów budowlanych i infrastrukturalnych. Lista        
już zakomunikowanych społeczeństwu inwestycji jest bardzo długa. Mają one         
napawać obywateli naszego kraju dumą, na takiej samej zasadzie jak obywatele           
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starożytnej Grecji czy Rzymu mieli być dumni z wielkich antycznych budowli.           
Poniżej przedstawiam kilka przykładów sztandarowych projektów obecnie rządzącej        
ekipy (cała lista jest o wiele dłuższa): 

 
● Centralny Port Komunikacyjny (docelowo mający obsługiwać nawet 100        

mln pasażerów rocznie, co uczyniłoby go największym w Europie Środkowej)          
oraz budowa nowych linii kolejowych do CPK za dodatkowe 60 mld, 

● rozbudowa terminalu gazowego LNG w Świnoujściu, 
● przekop Mierzei Wiślanej, 
● tunel do Świnoujścia, 
● rewitalizacja portu Elbląg, 
● budowa 21 mostów na Wiśle, Odrze, Warcie, 
● budowa promów w stoczni w Szczecinie, 
● budowa sieci kanałów pomiędzy Bugiem, Wisłą, Wartą i Odrą łączącej się           

z kanałami w Europie Zachodniej, 
● budowa zapór na Wiśle i jej regulacja pozwalająca na żeglugę od           

Warszawy do Gdańska, 
● rozbudowa portów w Gdyni i Gdańsku wraz z nową infrastrukturą          

kolejową, drogową, udrożnieniem przejść granicznych, 
● uruchomienie produkcji aut elektrycznych i osiągnięcie liczby 1 mln         

takich aut w 2025 r., 
● budowa infrastruktury przesyłowej gazu, ropy oraz energii elektrycznej        

wraz z infrastrukturą kolejową i drogową w ramach połączenia krajów          
nordyckich tj. Norwegii, Szwecji, Finlandii, a także Litwy, Łotwy i Estonii           
z portami Morza Adriatyckiego (Włochy, Chorwacja) oraz Morza        
Jońskiego (Grecja). 

● Budowa elektrowni atomowej. 
● Budowa obwodnic dla 100 miast itd. itp. 

 
Biorąc pod uwagę realne postępy w urzeczywistnieniu powyższych projektów         

przez pierwsze cztery lata rządów obecnej władzy, trudno dać wiarę obietnicom, że te             
wszystkie wielkie przedsięwzięcia infrastrukturalne zostaną w przyszłości       
zrealizowane. Stanowią one jednak dobrze sprzedającą się, fikcyjną opowieść, którą          
łatwo można zyskać sobie przychylność jeszcze wahających się wyborców. Któż          
bowiem nie chciałby, aby Państwo Polskie było mocarstwem światowym albo          
chociaż europejskim od morza do morza (a nawet „Trójmorza”). Jednakże,          
polityków rządzącej partii czeka nieuchronna konfrontacja z rzeczywistością i         
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zostaną oni zmuszeni do skorygowania swoich ambitnych wizji (planów). Właściwie          
już teraz się to dzieje. Oto kilka przykładów: 

● W przypadku planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego, do dziś nie         
opracowano odpowiedniego studium wykonalności i opłacalności inwestycji,       
w tym m.in. nie dokonano zbadania i oceny, czy może projekt zintegrowania            
ze sobą lotniska Okęcie i portu w Modlinie nie okazałby się bardziej opłacalny             
(konkurencyjny). Brakuje też spójnej wizji kierunku rozwoju ruchu lotniczego         
w Polsce, a tym samym wizji przyszłości lotnisk na Okęciu i w Modlinie.             
Wciąż nie przygotowano oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i jej          
wpływu na koszty budowy lotniska, dojazdów itp. ani rzetelnej i wiarygodnej           
wyceny kosztów realizacji CPK, m.in. brakuje rozstrzygnięcia w sprawie         
odszkodowań dla lokalnej społeczności; 

● Firma, która miała być generalnym wykonawcą tunelu do Świnoujścia,         
ostatecznie wycofała się z podpisania umowy i to pomimo trwających ponad 2            
lata negocjacji i uzgodnień. Dopiero we wrześniu 2018r. został podpisany          
nowy kontrakt z konsorcjum PORR, ale opiewał on już na znacznie wyższą            
kwotę niż uprzednio ustalona z firmą, która wycofała się z inwestycji. 

● W sprawie programu budowy promów dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, poza          
szumną i przeprowadzoną w świetle reflektorów inauguracją z udziałem         
premiera RP, niewiele się wydarzyło. Do dzisiaj nie powstał projekt promu, a            
stocznia, w której obiecano realizację tych statków, chyli się ku upadkowi; 

● W przypadku planowanego przekopu Mierzei Wiślanej, wybrano miejsce        
realizacji tej inwestycji, wycięto drzewa i ogłoszono, że zamiast 700 mln           
koszty inwestycji przekroczą 2mld!!! (sic). Przeciwni przekopowi są ekolodzy,         
z którymi cały czas trwają dyskusje. Brak jest także oceny oddziaływania           
inwestycji na środowisko. 

● Sytuacja programu rewitalizacji portu w Elblągu czy budowy zapór wodnych          
na Wiśle przedstawia się jeszcze gorzej. Oprócz braku oceny oddziaływania na           
środowisko brakuje nawet prefeasibility study, a już rząd podał, że          
przedsięwzięcie to powinny sfinansować władze miasta lub samorząd        
województwa, a chodzi tu o niebagatelną kwotę 1mld zł w cenach z 2018r. 

● Projekt wybudowania sieci kanałów, które miałyby włączyć polskie rzeki do          
większego systemu kanałów europejskich napotyka trzy podstawowe       
trudności. Po pierwsze tego typu inwestycje wymagają ogromnych nakładów         
finansowych i obecnie trudno sobie wyobrazić, że udałoby się na to zapewnić            
odpowiednie finansowanie. Po drugie, według wielu ekspertów współczesne        
metody transportu są już zdecydowanie bardziej konkurencyjne i zarazem         
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bardziej nowoczesne w porównaniu do transportu wodnego. Po trzecie,         
kosztowne będzie utrzymanie stopni wodnych, śluz oraz stałe pogłębianie i          
utrzymanie kanałów w stanie nadającym się do żeglugi. 

● W związku z planowaną budową zakładów produkujących auta elektryczne         
(EV) cały czas brakuje odpowiedniej infrastruktury do ładowania samochodów         
z napędem EV w niezbędnej skali. Poza tym żaden projekt związany z budową             
polskich elektrycznych aut nie jest nawet w fazie koncepcyjnej, za wyjątkiem           
autobusów z napędem elektrycznym, które wytwarzają firmy prywatne; 

● Produkcja dronów na potrzeby gospodarki narodowej i obronności kraju         
pozostaje znikoma. Przede wszystkim cały czas brakuje poważnych i         
zapowiadanych od dawna zamówień krajowych, gdyż co chwila zmienia się          
lista priorytetów kolejnych ministrów obrony narodowej. 

● W sprawie budowy elektrowni atomowej nie wybrano nawet lokalizacji dla tej           
inwestycji, ale za to wydano kilkaset milionów złotych. 

Ciekawe jak to niektóre kraje wydają pieniądze! 
 
 

6. Krytyka polityki gospodarczej realizowanej przez obecną i poprzednią        
władzę: 

 
● Obecne i poprzednie władze wydatkowały i nadal wydatkują miliardy na          

deficytowe kopalnie węgla, a więc na technologię, która są już reliktem           
przeszłości ze względu na zanieczyszczenie środowiska, a wydobywana w         
Polsce tona węgla jest droższa od importowanego o ca 25%, a na hałdach w              
polskich kopalniach jest ponad 7 mln ton, których nikt nie chce kupić; 

● jednakże polityka gospodarcza rządu oraz prawo są kształtowane w ten          
sposób, by zniechęcać inwestorów (takich jak firmy energetyczne, m.in.         
Polenergia) do budowy elektrowni wiatrowych; 

● wspomaga się import węgla (głównie z Rosji), którego ceny ciągle rosną, a            
koszty wytwarzania energii z odnawialnych źródeł (OZE) stają się już          
konkurencyjne w stosunku do kosztów wytworzenia prądu z węgla; 

● Nasuwa się więc wniosek, że należy stworzyć odpowiedni system zachęt i           
gwarancji dla inwestorów (zwłaszcza dla prywatnych przedsiębiorstw, bo        
to one w największym stopniu są motorem każdej prawidłowo         
rozwijającej się gospodarki) do inwestowania w OZE; 

● Roztaczając wizje swoich planów inwestycyjnych rząd wydaje się nie         
zwracać uwagi na ograniczone możliwości finansowe państwa. Wynikają        
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one z przepisów unijnych, które nie zezwalają na przekraczanie         
określonego poziomu deficytu, nawet przy najlepiej prowadzonej       
inżynierii finansowej. Trudno też liczyć na to, że uda się zmusić           
przedsiębiorstwa sektora prywatnego do uczestnictwa w realizacji rządowych        
planów, gdy brakuje wiarygodności, zaufania do strony rządowej i jej          
nierealistycznych koncepcji czy planów inwestycyjnych. Potwierdzeniem      
takiej ostrożnej postawy przedsiębiorców jest chociażby niski poziom        
inwestycji prywatnych – najniższy od czasów rozpoczęcia transformacji i jest          
on na poziomie ok. 18% (dane z 2019r.); 

● Ekipa rządząca nie bierze pod uwagę niezwykle istotnego problemu, jakim          
jest brak wystarczającej siły roboczej do realizacji wszystkich        
wymienionych wyżej inwestycji. Problem niedoboru siły roboczej w dużej         
mierze dotyczy sektora budowlanego i w ostatnim czasie staje się          
zjawiskiem przybierającym na sile. 

● Powyższy problem można rozwiązać wprowadzając ułatwienia w       
zatrudnianiu cudzoziemców. Konieczne jest zlikwidowanie wąskiego      
gardła w administracji publicznej i skierowanie do pracy w konsulatach          
większej liczby pracowników do obsługi wizowej obcokrajowców z        
Ukrainy, Białorusi czy Dalekiego Wschodu. Po prostu koniecznie należy         
znieść biurokratyczne utrudnienia w dostępie do naszego rynku pracy. 

● Idea, która legła u podstaw Programu „500+” jest słuszna, ale sposób jej            
realizacji okazał się fatalny w skutkach, gdyż z rynku pracy wycofało się            
około 300 tys. kobiet, którym nie opłacało się podejmować pracy na ½ czy             
¾ albo nawet na pełny etat za minimalną płacę brutto. 

● Trzeba też pamiętać, że pieniądze z Programu „500+” dostali również          
ludzie zamożni i bogaci, którym ta pomoc w ogóle nie powinna być            
przyznawana, a także cała rzesza ludzi z patologiami społecznymi tj.          
alkoholicy (ok. 3 mln osób w Polsce pije alkohol codziennie! Natomiast           
spożywanie alkoholu 5 razy w tygodniu deklaruje 5 mln osób). Forma           
pomocy dla dzieci z tych rodzin w żadnym przypadku nie powinna być            
wypłacana w pieniądzu; 

● Rodzi się kolejne pytanie dlaczego przez 5 lat rząd nie zrobił nic z tym              
problemem. Czy chodzi u o to „aby ciemny lud, który ma kupić            
propagandę PISu musiał być również pijany jak u zaborców. Do czego to            
doprowadzi? Przecież problem ten dotyczy ok. 15 mln Polaków (licząc          
rodziny pijących); 
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● Państwo polskie stoi w obliczu wielu wyzwań np. problemu         

demograficznego, który zaistniał z następujących procesów: 
○ emigracji Polaków do krajów zachodnich w poszukiwaniu lepszego i         

łatwiejszego życia, 
○ obniżenia wieku emerytalnego, 
○ starzenia się społeczeństwa, 
○ wzrastającej średniej długości życia mężczyzn i kobiet, 
○ niekorzystnej zmiany proporcji liczby osób pracujących w stosunku        

do osób pobierających emerytury i renty. 
Trzeba zauważyć, że przez ostatnie 5 lat rząd nie przedstawił żadnego           

rozsądnego pomysłu na przeciwdziałanie skutkom, któregokolwiek z       
powyższych procesów. 

 
Istotną barierą ekonomiczną, której obecna ekipa rządząca nie jest w stanie           

pokonać, staje się problem zapewnienia (zwiększenia) dostaw energii, które         
pozwoliłyby na utrzymanie gospodarki w ruchu i jednocześnie zabezpieczyłyby         
potrzeby zapewniając odpowiednie rezerwy, związane z realizacją wszystkich        
tak szumnie zapowiadanych projektów. Innymi słowy: brakuje odpowiedniej        
kompleksowej polityki energetycznej, co przekreśla możliwość realizacji wielu        
projektów, w tym sztandarowych przedsięwzięć zapowiadanych przez obecną        
ekipę rządową. 

 
Automatycznie nasuwa się porównanie do epoki Edwarda Gierka, która         

zakończyła się katastrofą ekonomiczną kraju na skutek realizacji        
nieprzemyślanych inwestycji, których szkielety straszą do dnia dzisiejszego np.         
elektrownia atomowa w Żarnowcu. 

 
Jakie decyzje powinny być podjęte przez parlament i Radę Ministrów w           

celu utworzenia Korpusu Służby Cywilnej o wysokich kwalifikacjach        
zawodowych z pełnymi gwarancjami pracowniczymi dla jej członków? 

 
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. dotycząca przepisów wprowadzających          

ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej       
wprowadziła w życie ustawy powołujące osiem nowych ministerstw i urzędów          
centralnych o statusie ministerstw, a równocześnie zniosła dziewięć        
dotychczasowych ministerstw i urzędów centralnych. 
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Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów              

oraz o zakresie działania ministrów, w art. 39 ust.1 wprowadziła regułę, że            
„ministerstwo tworzy, znosi lub przekształca Rada Ministrów”, a „Prezes Rady          
Ministrów w drodze rozporządzenia, nadaje statut, w którym określa jego          
szczegółową strukturę organizacyjną”. Dodatkowym usankcjonowaniem tego trybu       
powoływania, znoszenia lub przekształcania ministerstw i urzędów centralnych jest         
powołanie się w art. 40 (przepis końcowy) na ustawę - przepisy wprowadzające            
ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji. 

 
Te dwie ustawy stworzyły prawne podstawy dowolnego tworzenia,        

likwidowania i przekształcania instytucji centralnych w zależności od potrzeb         
politycznych i personalnych, a nie jak uprzednio ze względu konieczność          
usprawnienia funkcjonowania gospodarki i państwa. 

 
Tak się stało z Centralnym Urzędem Planowania (jako uzasadnienie zmian          

podano, że „bo to bastion komunizmu” - J.M. Rokita), a później z Rządowym             
Centrum Studiów Strategicznych i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego       
(wskazując, że to nie ta „religia” – J. Kropiwnicki z ZCHN po wygranych wyborach              
przez SdRP) itp. 

Przez ostatnie siedem lat władze poszły jeszcze dalej, najpierw wprowadzając          
zmiany pod Panią wicepremier w jednym rządzie (PO-PSL) polegające na połączeniu           
kilku ministerstw, a następnie tworząc jedno superministerstwo pod wicepremiera w          
drugim rządzie (Prawica Razem), przy czym po objęciu przez niego funkcji premiera            
nastąpił ponowny podział super-ministerstwa na kilka, które wcześniej połączono. 

Ministerstwo Gospodarki tylko w ostatnich latach ulegało przekształceniom aż          
trzy razy, nie mówiąc o innych ministerstwach i urzędach, gdzie wszędzie decydują            
układy partyjno-personalne, a nie merytoryczne. Budownictwo trzykrotnie zostało        
podrzucone jak śmierdzące jajo innym ministerstwom jako tzw. pion wewnętrzny. 

Tak radykalne zmiany instytucjonalne powodują ogromne perturbacje       
personalne nie tylko na szczeblach kierowniczych, ale również wśród         
pracowników i urzędników służby cywilnej niższego szczebla. Ustawa z dnia 21            
listopada 2008 r. o służbie cywilnej, w art. 71 ust. 1 pkt 4 wprost stanowi, że                
rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej następuje w razie          
likwidacji urzędu, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie go do innego urzędu w tej             
samej lub innej miejscowości. Tak sformułowana „gwarancja” zatrudnienia        
pracownika czy urzędnika Korpusu Służby Cywilnej stała się w ostatnich latach           
całkowicie iluzoryczna.  
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Któż bowiem jest gotowy zmienić swoje miejsce zamieszkania i np. opuścić           

Warszawę, by podjąć służbę dla państwa w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie lub            
Białymstoku czy Rzeszowie. 

W ostatnich latach w instytucjach centralnych dokonano zwolnień wielu         
doświadczonych pracowników, a na ich miejsce zatrudniono nowych urzędników,         
bardzo często bez najmniejszego doświadczenia pracy w tych urzędach, ale za to            
posłusznych w wykonywaniu, często nieprzemyślanych i bezsensownych poleceń. W         
tej sytuacji pracownicy Korpusu Służby Cywilnej z dużym doświadczeniem, nie          
będąc pewnymi zatrudnienia w nowych urzędach po przeprowadzonej reorganizacji,         
odchodzili na wcześniejsze emerytury albo do firm prywatnych, banków i innych           
instytucji oferujących wyższe zarobki. 

 
Warto przypomnieć, że podstawowym założeniem utworzenia Korpusu       

Służby Cywilnej było wszechstronne przygotowanie kadr kierowniczych i        
pracowników merytorycznych o wysokich kwalifikacjach do pracy w        
instytucjach państwowych, zarówno szczebla centralnego, jak i terenowego, z         
gwarancjami ustawowymi nie tylko zatrudnienia, ale także stabilnej pracy,         
oczywiście pod warunkiem solidnego wywiązywania się przez pracownika z         
obowiązków nałożonych umową lub mianowaniem oraz nienagannej postawy        
moralnej. 

 
Niestety obecna ustawa o służbie cywilnej realizacji powyższych założeń nie          

gwarantuje. Świadczą o tym omawiane artykuły tej ustawy. Artykuł 39 ust. 1 ustawy             
z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów w skutkuje               
brakiem jakiejkolwiek stabilności pracy, bowiem Rada Ministrów może z dnia na           
dzień tworzyć, znosić i przekształcać każde ministerstwo i urząd centralny. Pozostaje           
wyrazić, zdziwienie, że ustawa o Służbie Cywilnej uchwalona w 2008 r. nie            
uwzględnia zapisów ustawy uchwalonej w 1996 r. 
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Czy muszą rządzić nami miernoty? 

dr inż. Janusz Sobieraj 
Przewodniczący Rady Nadzorczej Klastra COP 

Przedsiębiorca, Prezes zarządu Korporacji Radex SA 

Właśnie mija pierwsze dwadzieścia lat dwudziestego pierwszego wieku i         
coraz częściej zastanawiamy się jak będzie wyglądał świat, w tym Polska, w            
połowie stulecia. Zasadniczy wpływ na kształt Rzeczpospolitej około roku 2050          
będą miały rządy w najbliższych latach. 

 
Ekipa, która sprawowała władzę przez ostatnie 4 lata, zdobyła ponowny mandat           

do rządzenia na kolejne 4. Niestety, doświadczenia mijającej kadencji parlamentu          
wskazują, że Polska w roku 2050 może nie być krajem marzeń wielu pokoleń             
Polaków. Dziś stoimy przed wyborem, czy nasze państwo ma być zdecentralizowane           
i samorządne, oparte na aktywności obywateli, czy też ma być scentralizowane na            
modłę sowiecką, gdzie nie ma miejsca na jakąkolwiek niezależność od centralnej           
władzy politycznej, której podporządkowane mają być samorządy, a nawet         
sądownictwo. 

Proponowane przez obecną ekipę rządzącą rozwiązania powodują, że        
między bajki można włożyć wizje premiera Morawieckiego o dogonieniu przez          
Polskę krajów zachodnich pod względem zamożności w perspektywie 10-20 lat.          
Takie wizje świadczą o całkowitym braku wiedzy ekonomicznej lub kontaktu z           
rzeczywistością, bowiem aby osiągnąć wizje Premiera należałoby wyłożyć na to          
niewyobrażalne środki, nie mówiąc już o poziomie gospodarki, życia społeczeństwa          
nie tylko USA czy Niemiec, ale nawet Włoch czy Portugalii. Podobnie jak car Piotr I               
podróżował po Europie w przebraniu, by poznać osiągnięcia krajów zachodnich i           
następnie przenieść je do Rosji, tak obecnie premier Morawiecki powinien udać się            
na półroczny urlop i zwiedzić kilka państw europejskich, lecz nie rządowym           
samolotem, a pociągiem i autem. Wówczas zobaczyłby jak rozwiniętą infrastrukturę          
mają inne państwa (drogi, autostrady, porty, terminale kontenerowe etc), a          
jednocześnie jak mocno się tam dba o komfort życia obywateli (ochrona środowiska,            
czyste powietrze, liczne parki narodowe etc). Polskę czeka jeszcze wiele wysiłku, aby            
wspiąć się na taki poziom. Przecież te państwa nie czekają, aż je dogonimy,             
tylko dalej się rozwijają, a np. nadwyżka budżetowa Niemiec wynosi w roku ok.             
100 mld euro, czyli tyle co Polska dostaje pomocy z Unii Europejskiej na 7 lat !!! 
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Opisane w dalszej części zjawiska świadczą o tym, że potencjał naszego           

kraju jest obecnie marnowany lub marnotrawiony. 
 
Warto by było, aby premier Morawiecki przeanalizował przykład dawnej         

NRD, w której żyło tylko ca 10 mln obywateli, i w którą Republika Federalna              
Niemiec, by wyrównać (po zjednoczeniu) poziom życia pomiędzy wschodnimi a          
zachodnimi landami, zainwestowała ponad 2 bln marek!!! Mimo to wschodnia          
część Niemiec wyludniła się i nadal występują duże różnice w komforcie życia            
obywateli, a obszary dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej należą do         
najuboższych w Niemczech. Polska ze względu na swoją wielkość i populację           
potrzebowałaby 4 razy większych środków na takie wsparcie jakie otrzymała          
NRD, tym bardziej, że poziom życia w komunistycznych Niemczech był wyższy           
niż w Polsce. Szkoda więc, że Mateusz Morawiecki nie wyjaśnił skąd zamierza            
wziąć równowartość 8 bln dawnych marek (!!!). 

 
Całkowicie nieuzasadnione tezy o ekonomicznej potędze Polski głoszone przez         

premiera świetnie nadają się do prezentowania w TVP, której propagandy w stylu            
epoki Gomułki i Edwarda Gierka nie sposób już znieść. Można nawet zaryzykować            
tezę, że obecne władze przesuwają granice politycznego cynizmu na nienotowane          
wcześniej poziomy, bowiem w latach 70 XX wieku prezes telewizji opisując swoją            
działalność nie powiedziałby, że „ciemny lud to kupi”. 

 
Przedstawione poniżej w sposób syntetyczny procesy, zjawiska i wydarzenia z          

ostatnich lat w poszczególnych dziedzinach życia społecznego potwierdzają, że         
obraz kreowany w mediach rządowych TVP1, TVP2, TVP info i programy           
regionalne TVP po prostu nie odpowiada rzeczywistości, a zatem na jego podstawie            
nie można prawidłowo prognozować rozwoju Polski w perspektywie 30 lat, a nawet            
4 lat. 

Prawo i wymiar sprawiedliwości 

Sfera wymiaru sprawiedliwości znalazła się od samego początku w centrum          
zainteresowania obecnej władzy, by w imię przełamania „imposibilizmu prawnego”         
zlikwidować jakąkolwiek kontrolę nad wolą większości parlamentarnej. Badanie        
zgodności nowych ustaw z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny jest obecnie          
całkowitą fikcją, a jak powiedział lord Acton „każda władza deprawuje, a władza            
absolutna deprawuje absolutnie”. 
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Upojeni brakiem jakiejkolwiek kontroli i ograniczeń rządzący doprowadzili        

polski parlamentaryzm do upadku. Sejm nie jest już miejscem debaty, konsultacje           
społeczne w zasadzie nie istnieją, a proces legislacyjny potrafi trwać krócej niż 24             
godziny (źródło - XI Komunikat Obywatelskiego Forum Legislacji o jakości procesu           
legislacyjnego na podstawie obserwacji prowadzonej w okresie od 16 listopada 2017           
do 15 maja 2018. Publ. Fundacja im. Stefana Batorego). 

 
Poczucie bezkarności stało się przyczyną tak niewyobrażalnych sytuacji,        

jak odmowa wykonania przez Kancelarię Sejmu oraz Marszałków Sejmu (z          
nadania PiS) prawomocnego wyroku NSA w sprawie ujawnienia list poparcia          
dla kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Jak do dzisiaj są to            
działania bez precedensu i oczywiście bezkarne. Jest to kolejny gwóźdź wbity przez            
władze w trumnę wymiaru sprawiedliwości. 

 
Pod hasłami „odnowy moralnej sądów powszechnych” zaczęła działać przy         

Ministerstwie Sprawiedliwości grupa internetowych hejterów pod      
kierownictwem wiceministra. Zamiast usprawnienia procesów sądowych, na co        
czekają obywatele, następuje znaczące ich wydłużenie. Równość obywateli wobec         
prawa staje się fikcją, gdy do prokuratury trafiają sprawy dotyczące działaczy PiS,            
ich krewnych, a także sojuszników. 

 
Aktualna sytuacja w wymiarze sprawiedliwości pokazuje, jak bardzo        

Polska oddaliła się od standardów obowiązujących w krajach tzw. Zachodu.          
Premier Boris Johnson poddaje się wyrokowi brytyjskiego Sądu Najwyższego, nawet          
wówczas, gdy się z nim nie zgadza, zaś polscy rządzący po prostu niewygodnych dla              
siebie orzeczeń nie publikują i uznają je za nieistniejące. 

Skutki powyższych procesów mogą być katastrofalne, również dla życia         
gospodarczego, które przecież potrzebuje stabilnych i jasnych warunków działania.         
W myśl powiedzenia, że „ryba psuje się od głowy”, gdy obywatele i urzędnicy             
niższego szczebla widzą, że premier, marszałek czy szef kancelarii Sejmu nie           
respektują prawomocnych wyroków sądowych, mogą dojść do przekonania, że im          
również prawo do takiego zachowania przysługuje. A wówczas wyroki sądów w           
Polsce będą warte nie więcej niż papier, na którym je napisano. 
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Trzeba pamiętać, że podporządkowanie wymiaru sprawiedliwości      

jakiejkolwiek partii czy władzy politycznej oznacza podważenie podstawowych        
reguł demokratycznych i wyklucza dane państwo z zachodnioeuropejskiego        
kręgu cywilizacyjnego. 

W miesiącu marcu i kwietniu nagle nastąpiła radykalna zmiana w obozie            
„władcy krajem”. Ktokolwiek z rządzących wystąpi publicznie to głosi on lub ona            
(np. pani Marszałek Witek), że jesteśmy państwem demokratycznym i co więcej staje            
się on lub ona obrońcą Konstytucji. Co takiego oświeciło dygnitarzy z PiS-u, Pana             
Prezydenta, że nagle stali się oni zaciekłymi obrońcami Konstytucji, demokracji,          
zasad przestrzegania prawa? WYBORY, a raczej obłęd wyborczy zwykłego posła          
PiS-u, który bez żadnego trybu rządzi w Polsce. 

 
Otóż oświadczam tym wszystkim wilkom w owczych skórach, że odkąd Pan           

Prezydent nie zaprzysiągł prawidłowo wybranych sędziów do Trybunału        
Konstytucyjnego, a Pan Ziobro zaczął wprowadzać ustawy tzw. reformy         
sądownictwa nie tylko niezgodne z Konstytucją RP, ale również sprzeczne z           
zasadami demokratycznymi obowiązującymi w UE, nota bene, których Polska         
zobowiązała się przestrzegać dobrowolnie składając podpisy pod stosownym        
traktatem. Co więcej Polacy zatwierdzili te reguły w ogólnopolskim referendum.          
I żadne gadanie ludzką mową baranów w owczych skórach tego nie zmieni. W             
tych traktatach każdy kraj, który przystąpił do Unii Europejskiej poświadczył          
(w tym przypadku autor ma na myśli Polskę) podpisem Premiera, a także            
głosowaniem poprzedzającym w Sejmie oraz w ogólnopolskim referendum, że         
zobowiązuje się do przestrzegania prawa UE i zobowiązuje się do przestrzegania           
demokratycznych zasad stanowienia prawa, a także przestrzegania wyroków        
Trybunału Europejskiego, Traktatów, „Karty Praw Podstawowych UE”. Po        
ratyfikowaniu tych dokumentów podpisy złożyli Premier i Prezydent RP. 

 
Ale nasze rządzące miernoty, szczególnie Ministrowie i Wiceministrowie w         

Ministerstwie Sprawiedliwości, nie umieją czytać traktatów, konstytucji oraz innych         
aktów prawa ze zrozumieniem. 

 
 
 
 
 

 
Kwartalnik naukowo-gospodarczy Klastra COP 



 
powrót do spisu treści 37 

 
W tej chwili zaczyna być jasne dlaczego taki bajzel, żeby nie powiedzieć burdel,             

panuje w Państwie Polskim. Ludzie na stanowiskach sekretarzy, podsekretarzy         
stanu nie mają pojęcia o podstawach zarządzania państwem, a szczerze mówiąc           
zarządzania czymkolwiek, a wielokrotnie mają liche wykształcenie w        
kierunkach tak dalekich od Zarządzania jak historia, geografia itp. 

 
Ponieważ ekipa rządząca od ponad 4 lat powymieniała prawie wszystkich          

dyrektorów i wicedyrektorów departamentów, a także naczelników w swoich         
resortach to nie ma tam już fachowców (oczywiście poza pseudofachowcami z PiS-u,            
a także od p. Ziobry i p. Gowina), którzy mieliby na tyle odwagi, aby powiedzieć               
Ministrowi: Panie Ministrze niech się Pan nie kompromituje. Pan kieruje resortem, a            
nie Wydziałem Propagandy w KC PZPR. Dlaczego to piszę. Bo Państwo           
Kaczyńskiego Jarosława coraz bardziej przypomina Państwo Bolszewickie, w        
niektórych miejscach faszystowskie, nie europejską demokrację. 

 
Prezes dąży do Państwa totalitarnego, gdzie jego głos będzie stanowił prawo.           

Reszta instytucji państwowych i organów takich jak Sejm, Prezydent, ministerstwa,          
Trybunał Konstytucyjny jest już tylko fasadą, gdzie jedynym prawem jest wola           
Prezesa. Do pełni władzy takiej jak ma Putin, Orban czy też Łukaszenka brakuje mu              
już tylko przejęcia władzy nad sądownictwem, a po wszystkich zmianach ustaw,           
praktycznie przejęcie władzy nad Sądem Najwyższym nastąpi do lipca 2020 r i tu             
pojawia się odpowiedź, dlaczego władza czeka z wprowadzeniem stanu wyjątkowego          
i nie wprowadzi go wcześniej niż w maju po wyborach! Prezes musi wybrać Prezesa              
SN i dokonać wyboru Andrzeja Dudy na Prezydenta RP. 

 
Do końca kwietnia mija kadencja Prezes Sądu Najwyższego i oczywiście Pan           

Kaczyński namaści nowego Prezesa Sądu Najwyższego. I wtedy jest oczywiste, że           
nie będzie miało znaczenia jak kto głosował i tak wygra kandydat Prezesa PiS-u, a              
nowy Prezes Sądu Najwyższego to klepnie. Tak jak w Bolszewickiej Rosji. Nie            
ważne jak kto głosował. Ważne kto przewoził urny i kto liczył głosy, a to, że po                
drodze zamieniono urny, czy dosypano „trochę głosów” nie miało przecież dla           
„demokracji” żadnego znaczenia. 

 
Przerażające jest to, że odbywa się to wszystko przy biernej postawie Unii            

Europejskiej. Sądziłem, że wstąpienie do Unii Europejskiej zabezpieczy Polskę         
przed powtórzeniem się sytuacji z 1945 r., a także ze stanu wojennego i później gdzie               
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sekretarz Partii miał praktycznie władzę absolutną i nie ważne było kto jak głosował,             
ale kto liczył głosy. 

 
Niestety, opieszałość UE i jej urzędników, a także Trybunałów powoduje          

bezkarność PIS przy niszczeniu instytucji Państwa poprzez wielokrotne łamanie         
Konstytucji i wszelkich zasad demokratycznych Państwa. I o ironio, nagle PiS-owcy           
stali się obrońcami Konstytucji. Oczywiście chodzi o wybory prezydenckie 10          
maja. Tylko ludzie chorzy na umyśle lub chorzy na władzę, mogą coś takiego             
proponować. Uzyskać władzę absolutną, choćby po trupach, to marzenie Prezesa          
(i nie jest to w tym przypadku niestety przenośnia). Nie będę pisać dlaczego te              
wybory nie będą ważne w świetle prawa międzynarodowego, aby chłopcy z PiS-u nie             
zdążyli z moich uwag skorzystać i wprowadzić zmiany do prawa wyborczego. Są oni             
zdolni do wszystkiego. Postawili decyzją Prezesa na czele Poczty Polskiej byłego           
v-ce ministra MON. Potrzeba tylko, aby związkowców Poczty Polskiej ubrać w           
kamasze i powołać do służby wojskowej. Jak to mówili bolszewicy Lenin i Stalin nie              
ważne kto jak głosuje, ważne kto liczy głosy, a także kto je dostarcza do liczenia ! 

 
Wg tego idiotycznego pomysłu, wybory 10 maja ma nam zamiast          

Państwowej Komisji Wyborczej zorganizować PiS. Gratuluję pomysłu. Ale cóż         
te móżdżki mogą wymyślić. Siebie nie przeskoczą. 

 
Nawet Episkopat wezwał PIS do opamiętania się w sprawie wyborów. 
 
Wiedzę zastępują propagandą kłamstwa oraz z roku na rok wyższymi szczytami           

bezczelności, np. władza skieruje sprawę do tzw. Trybunału Konstytucyjnego, który          
przecież i tak uzgodni wyrok ze zwykłym posłem bez żadnego trybu. Czy nie prościej              
i taniej dla Państwa by było zlikwidować te niepotrzebne instytucje takie jak Sejm,             
rząd, Trybunał Konstytucyjny i większością sejmową nadać tytuł Boga Słońca lub           
np. Władcy Wszechświata i oddać Jaśnie Wielmożnemu władzę absolutną likwidując          
oczywiście Sąd Najwyższy, a jeśli nie to p. Ziobro mógłby zostać Prezesem SN jeśli              
władza chciałaby jednak zachować pozory! Jaka byłaby wtedy skuteczność i          
szybkość działania wymiaru sprawiedliwości (sic!) Prawda? 

ORGANIZOWANIE WYBORÓW W OKRESIE PANDEMII     
KORONAWIRUSA JEST ZWYCZAJNYM ŁOBUZERSTWEM (żeby nie      
napisać bandytyzmem) i ma to tyle wspólnego z demokracją co ja z baletem, czy              
wypasaniem owiec. Jest już powszechnie wiadomo, że wybory korespondencyjne w          
Bawarii przyczyniły się do gwałtownego wzrostu zachorowań, a Prezydent Francji          
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przepraszał Francuzów za zorganizowanie wyborów komunalnych, bo skutek tych         
wyborów był jeszcze bardziej tragiczny niż w Niemczech. 

 
Nawet p. Minister Szumowski zanim się zeszmacił i stracił cały swój autorytet            

zdobyty w społeczeństwie w marcu i do Świąt Wielkanocnych twierdził, że wybory            
w okresie pandemii są niebezpieczne! Po Świętach zaczął mówić „głosem Prezesa”           
(nie mylić z ludzkim głosem) i oznajmił, że wybory korespondencyjne są           
bezpieczniejszą formą wyborów. Co w świetle doświadczeń z Bawarii jest po           
prostu obrzydliwym kłamstwem, szczególnie przy porównaniu poziomu       
niemieckiej i polskiej służby zdrowia. Dlatego też liczba zgonów i zachorowań w            
Polsce podawana przez Ministerstwo Zdrowia jest nieprawdziwa. Wg ekspertów         
zachodnich skala zachorowań w Polsce jest ca 20 razy większa od oficjalnej, a             
śmiertelność nawet czterokrotnie wyższa. Trudno się z tym nie zgodzić jeśli słyszy            
się komunikat, że w jednym z DOS-ów umarło w ciągu jednego dnia siedem             
osób, a podano, że przyczyną zgonu dla 6 osób były inne choroby, a tylko jedna               
umarła z powodu koronawirusa. 

 
Gdyby była to prawda to wszyscy kuracjusze domów opieki społecznej          

wymarliby w ciągu najdalej 6 miesięcy, czyli kilka lat temu. I takie brednie podaje              
Rzecznik Ministerstwa Zdrowia. 

 
Również wszystkie znoszone od 20.04.2020 obostrzenia sanitarne nie służą         

gospodarce tylko przeprowadzeniu na siłę (dawniej mówiło się na chama) wyborów           
w maju. Bo jak może pomóc gospodarce to, ze do sklepu wejdzie 1 osoba więcej na 1                 
kasę, czy otwarcie lasów i parków dla ludności czy zgoda na spacery czy jazdę na               
rowerze. Przecież to jest oczywista hucpa i brednia. Ma to służyć tylko i             
wyłącznie twierdzeniu, że jeśli można się poruszać „swobodnie” to jakiż problem           
pójść do urn na wybory. Nie po to większość PiS-owska w Sejmie przekazała 2 mld               
PLN na TVP i Polskie Radio, aby propaganda kierowana przez p. Kurskiego sobie z              
takim drobiazgiem nie poradziła. Ogłupianie ludzi przez ośrodki mediów publicznych          
faktycznie jest ich prawdziwą misją! Niestety osiągają w niej ogromne sukcesy. 

Ochrona środowiska 

Troska o środowisko naturalne jest dziś standardem, którego ludzie         
oczekują od polityków. Rządząca ekipa również w tej sprawie podejmuje działania           
faktyczne odmienne od składanych deklaracji, a walką ze smogiem próbują          
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zajmować się tylko samorządy, które nota bene zostały pozbawione na to środków            
(WFOŚ przeszły z rąk marszałków w ręce wojewodów). 

Rząd Beaty Szydło zaraz po objęciu władzy wprowadził regulacje         
uniemożliwiające dalsze inwestycje w elektrownie wiatrowe. Rozwój OZE został         
skutecznie zablokowany, by zmusić Polaków do korzystania z węgla jako źródła           
energii i to w czasie, gdy cały cywilizowany świat ogranicza spalanie paliw            
kopalnych. Trzeba przy tym podkreślić, że polskie kopalnie korzystają z decyzji           
rządu w sposób ograniczony, bo rośnie import węgla, zwłaszcza tego niskiej jakości z             
Rosji. 

Walki o czyste powietrze nie ułatwiają również zmiany organizacyjne w          
działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, które odebrano       
samorządom województw i poddano kontroli władz centralnych. Spowodowało to         
narażenie Polski na utratę wielomiliardowych funduszy europejskich przeznaczonych        
na program „Czyste powietrze” tj. wymiany węglowych pieców domowych tzw.          
„kopciuchów”. Okazało się bowiem w połowie 2019r., że rozpoznano zaledwie 20           
tys. wniosków spośród spodziewanych 400 tys., które skutecznie zablokował         
kopciuchy do wymiany. 

 
Ponadto, rząd dopuścił do tego, że Polska stała się europejskim          

składowiskiem odpadów (wysypiskiem Europy). Nie obowiązywały żadne       
ograniczenia ani realne kontrole w imporcie odpadów. Palące się masowo          
składowiska były tego wymownym dowodem, bo w ten sposób nieuczciwi          
przedsiębiorcy zacierają ślady swojej działalności, a administracja państwowa        
pozostawała całkowicie bezradna. 

Polacy mają prawo do oddychania czystym powietrzem tak samo dobrym          
jak mieszkańcy krajów Europy Zachodniej, a obecna ekipa rządowa tego nie           
zapewnia i jeszcze długo nie zapewni. W wielu miastach w Polsce stężenie            
niebezpiecznych substancji przekracza wielokrotnie dopuszczalne normy, pomimo,       
że normy te są też zaniżone w stosunku do państw UE. 

 
Przerażające jest to, że 1 mld ton śmieci sprowadzono do Polski w 2018 r., a               

także to, że wśród 50 miast w Europie o najbardziej zanieczyszczonym           
powietrzu jest 36 polskich miast. Powinien zostać ogłoszony stan klęski          
ekologicznej i program finansowy z UE, budżetu WFOŚ i NFOŚ, aby najdalej w             
ciągu 5 lat zlikwidować te zjawiska. Po co ludziom „dobrobyt” 500+, jak będą             
umierać w młodym wieku na nowotwory, choroby cywilizacyjne wywoływane         
skażonym środowiskiem. 
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Służba zdrowia 

Działania pierwszego rządu z udziałem w PiS w latach 2005-2007          
doprowadziły do załamania polskiej transplantologii. Sprawa Doktora G. była         
szeroko omawiana w mediach i w powszechnym odbiorze słowa ministra          
sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro atakujące znanego kardiochirurga oraz całe        
środowisko lekarskie doprowadziły do podważenia zaufania społecznego do tej         
profesji. 

 
Czy wszystko do czego ludzie władzy PiS się dotkną, to muszą to spieprzyć? 
 
Dziś zbieramy tego owoce. W kraju brakuje około 30 tys. lekarzy, bowiem            

wielu z nich wyjechało za granicę. Sytuacja w służbie zdrowia, która dziś przeżywa             
zapaść organizacyjną, kadrową i finansową, nie jest winą tylko jednego rządu, bo            
żaden gabinet po 1989r. nie poradził sobie z tymi problemami. Jednak nie ulega             
wątpliwości, że sytuacja jest dziś najgorsza w historii i przez ostatnie 4 lata uległa              
znaczącemu pogorszeniu (wydłużają się kolejki do lekarzy specjalistów, występują         
okresowe braki leków jak w miesiącach V-VIII 2019r.). Jeden z moich pracowników            
dostał skierowane „na cito!” na operację kręgosłupa za 3 lata (sic!), a autor aby kupić               
leki musiał jechać po 1 opakowanie z Warszawy do Ostrołęki bo alternatywą był             
Koszalin lub Nowy Sącz! 

 
Projekt sieci szpitali wdrożony przez ministra Radziwiłła spowodował        

kolejki i zatory na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Szpitale powiatowe         
zmuszone były zamykać oddziały ze względu na brak należytej obsady lekarskiej na            
dyżurach. Momentami dochodziło do wzajemnego „podkupowania” sobie medyków        
przez szpitale. 

 
Lawinowy wzrost zadłużenia służby zdrowia w ciągu 5 ostatnich lat to wina            

Rządu. Niedofinansowanie służby zdrowia pomimo strajków lekarzy,       
pielęgniarek i pracowników służby zdrowia, rezydentów pozostaje faktem i nie          
ma na to żadnego usprawiedliwienia. 

 
Brak reakcji rządu na ten problem też pozostaje faktem. 
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Skandalem jest to, że NFZ i rząd nie reaguje na rosnące zadłużenie.            

Większość jego stanowią narastające odsetki od niepłaconych w terminach przez          
szpitale zobowiązań finansowych za leki, urządzenia wyposażenia szpitalu czy         
zakupioną aparaturę. Karne odsetki, które wcześniej czy później i tak budżet           
pokryje narastają lawinowo. Każdy nawet trójkowy (w szkole stopień dostateczny)          
ekonomista wie, że karne odsetki są co najmniej dwukrotnie wyższe od zwykłych            
odsetek, a do nich dochodzą po pewnym czasie, odsetki od karnych odsetek. 

 
Na rynku finansowym długi szpitali uważa się za fantastyczną lokatę          

kapitału, dużo lepszą niż obligacje rządowe czy lokaty terminowe. Ciekawe          
dlaczego i kto na tym zarabia? Najnowsze dane na ten temat zostały utajnione. 

 
Opinia publiczna może ich nie poznać przed wyborami. Szacuje się, że w            

kwietniu znacznie przekroczą one kwotę 15 mld PLN. 
 
Każdy z nas może przytoczyć wiele przykładów, gdy komuś         

zaproponowano termin operacji potrzebnej „na cito” na za 2,5 roku, gdy przez 3             
miesiące nie można było dostać leku w żadnej aptece, gdy pilna konsultacja z             
lekarzem specjalistą mogła się odbyć wyłącznie w prywatnej placówce. To są           
okoliczności świadczące o pilnej potrzebie głębokich zmian w tym sektorze. 

 
Jednocześnie słychać kuriozalne wypowiedzi niektórych marszałków      

Sejmu, wojewodów i ministrów z ramienia partii rządzącej, że Polska posiada           
najlepiej funkcjonującą publiczną służbę zdrowia w Europie. Takie wypowiedzi         
budzą zdumienie oraz świadczą o tym, że nowi dygnitarze utracili kontakt z            
rzeczywistością i nie wiedzą, z jakimi problemami borykają się zwykli ludzie.           
Przecież wizyty „na cito” w najlepszych placówkach służby zdrowia umawiają          
dla nich i dla ich rodzin sekretarki. 

 
Jeśli nie podniesiemy finansowania służby zdrowia do poziomu 7 ÷ 9 % PKB ,              

nie podniesiemy płac nie tylko lekarzom i pielęgniarkom, ale także salowym,           
sprzątaczkom, pracownikom laboratorium itd., itp. to wcześniej czy później         
dopuścimy do tragedii takiej jak pozostawienie przez ponad 40 dni bez           
jakiejkolwiek pomocy osób w Domach Opieki Społecznej.  
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Dopiero, gdy telewizje prywatne zaczęły przekazywać relacje z tych domów z           

błaganiem o pomoc pielęgniarek pracujących po 18 godzin na dobę, bez           
podstawowych środków ochrony osobistej i padających z nóg, a pensjonariusze          
zaczęli umierać jeden po drugim to władza się przebudziła i zareagowała. Tylko dla             
wielu osób było już za późno. Odeszli z tego świata, bo system nie zadziałał, gdyż               
również Zarządzanie kryzysowe w Polsce okazało się jedną wielką fikcją. 

 

Żonglowanie danymi i statystyką 

Jeśli sąsiad bije swoją żonę codziennie to jeśli przyjmiemy odpowiednie          
założenia statystyczne wyjdzie, że ja biję żonę sąsiada co drugi dzień i on co              
drugi dzień. I tak statystyką posługuje się rząd do oszukiwania społeczeństwa. 

Jeśli coś jest niewygodne to rząd, wojewoda, minister to utajniają i           
ograniczają dostęp do informacji dziennikarzom, a przez to społeczeństwu. Ale          
przecież można zaskarżyć to do sądu i otrzymać wyrok po roku, tylko komu on              
będzie wtedy potrzebny? Otwartym pozostaje pytanie czy rządzący wykonają ten          
wyrok? /tak jak było z wyrokiem NSA w sprawie list poparcia do KRS/ 

Budownictwo 

Z przykrością należy odnotować, że kolejne ekipy rządowe nie wyciągają          
wniosków z błędów poprzedników. Kumulacja zamówień w sektorze budownictwa         
na nowe stadiony i projekty infrastrukturalne przed mistrzostwami Europy w piłce           
nożnej - Euro 2012 doprowadziła najpierw do dynamicznego wzrostu cen produkcji           
budowlanej, braków kadrowych, opóźnień w realizacji inwestycji, a ostatecznie do          
fali bankructw wśród przedsiębiorców budowlanych i serii procesów sądowych         
pomiędzy wykonawcami kontraktów drogowych a GDDKiA o łączną kwotę         
przekraczającą 10 mld zł i odsetki tj. karne odsetki, które dzisiaj na pewno             
przekraczają kolejne 5 mld zł. 

 
Dziś ponownie następuje spiętrzenie zamówień w budownictwie i już         

nadchodzą sygnały o pojawiających się napięciach prowadzących do takich         
samych zjawisk jak 10 lat temu: firmy porzucają place budowy, projekty notują            
znaczące – nawet kilkuletnie – opóźnienia, a wykonawcy w trakcie nowych           
przetargów składają oferty na kwoty znacznie przekraczające środki posiadane         
na dane przedsięwzięcia przez GDDKiA czy PLK. 
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A wystarczyłoby tylko zaplanować rozłożenie inwestycji rządowych (drogi,        

autostrady, linie kolejowe, inwestycje przemysłowe, przedsięwzięcia      
energetyczne) w czasie, tak, aby w każdym roku portfel zamówień był podobny.            
To pozwoliłoby równomiernie dysponować potencjałem branży budowlanej i        
pozwalałoby uniknąć wysokiego wzrostu kosztów robót oraz cen materiałów robót, a           
tym samym uniknięto by roszczeń wykonawców o podniesienie cen już          
realizowanych kontraktów, a także procesów sądowych, które w większości i tak           
wygrają wykonawcy, jeśli nie w Polsce to w UE. 

Ponadto, należy natychmiast wprowadzić waloryzację cen w kontraktach        
budowlanych. Pomiędzy terminem składania ofert w przetargu a finałem         
realizacji inwestycji mija zazwyczaj wiele miesięcy, a nawet lat. W tym czasie            
koszty materiałów, koszty pracownicze, obciążenia podatkowe, uwarunkowania       
międzynarodowe zmieniają się sposób nieprzewidywalny. Z tego powodu, dla         
ograniczenia ryzyka upadłości przedsiębiorców budowlanych trzeba wprowadzić       
mechanizmy gwarantujące im, by wartość ekonomiczna zaoferowanej ceny na         
zakończenie danego procesu budowlanego odpowiadała jej początkowej wartości.        
Należy także bilansować możliwości producentów materiałów budowlanych, ilości,        
które są dostępne na polskim rynku w danym roku i w perspektywie budżetu             
unijnego tj. 7 lat . 

 

Inwestycje 

Premier Morawiecki niczym Edward Gierek chce budować potęgę        
gospodarczą Polski gigantycznymi inwestycjami, realizowanymi przez      
administrację państwową lub spółki kontrolowane przez państwo. Podobnie jak w          
latach 70 poprzedniego stulecia nie liczy się rachunek ekonomiczny, tylko wola           
polityczna. 

 
Gdyby policzyć łączne koszty planowanych przedsięwzięć typu elektrownia        

atomowa, centralny port lotniczy w Baranowie z układem komunikacyjnym, lotnisko          
w Radomiu, przekop przez Mierzeję Wiślaną, sieć szybkiej kolei, etc, to okazałoby            
się, że nawet 2 bln zł nie wystarczy na realizację tych zamierzeń w okresie 10 lat. Po                 
doliczeniu do tych kwot sumy wydatków socjalnych, rosnących kosztów utrzymania          
władzy (bo im się to po prostu należy), zwiększonych dopłat do KRUS/ZUS,            
obiecywanego zwiększenia finansowania służby zdrowia do 6% PKB, zakupów         
amerykańskiego sprzętu dla wojska czy kosztów realizacji wizji „europejskie płace w           
10 lat”, okaże się, że budżet państwa nie będzie w stanie tego wytrzymać i wówczas               
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grozi nam albo galopująca inflacja albo kryzys gospodarczy z koniecznością          
drastycznego podniesienia podatków i nowego programu Balcerowicza. A wszystko         
dlatego, że rządzącym marzy się Polska od morza do morza, a raczej trójmorza, a ich               
wyceny mają się tak jak pięść do oka np. Przekop Mierzei Wiślanej miał kosztować              
700 mln, a mówi się już o kwocie 2÷3 mld złotych, CPK miał kosztować 30÷40 mld,                
a same linie kolejowe dochodzące do niego wycenia się na 60 mld. 

 
Większość z wyżej wskazanych pomysłów należy uznać za pobożne życzenia          

władzy związane z jej celami PR`owymi. Jednocześnie podejmowane kroki         
przygotowawcze są uzasadnieniem dla zapewnienia partyjnym towarzyszom i ich         
rodzinom lukratywnych posad. W przypadku CPK i projektu budowy polskiego auta           
elektrycznego (zakładano produkcję 1 mln pojazdów do 2025r.) na wstępne prace           
koncepcyjne każda ze spółek celowych wydała już po kilkadziesiąt milionów złotych,           
zaś na przygotowania do budowy elektrowni atomowej wydatki osiągnęły już          
kilkaset milionów. Mamy więc do czynienia z marnotrawstwem publicznych         
pieniędzy na skalę niespotykaną w ostatnim trzydziestoleciu. 

 
Na wszelkie zarzuty o niegospodarność lub brak uzasadnienia dla planowanych          

przedsięwzięć obecna władza odpowiada, że „koalicja PO-PSL sprzed 8 lat” czyniła           
znacznie gorzej. To stwierdzenie ma zamykać wszelka dyskusję nad działaniami PIS.           
A przecież Polakom obiecywano zmianę, i to dobrą zmianę, a nie twórcze            
rozwinięcie uprzednio występujących patologii. To tak jakby ktoś zrobił kupę na           
stole w domu i tłumaczył się, że poprzednicy zrobili większą kupę na ważniejszym             
stole, bardziej śmierdzącą itd. itp. Co to za tłumaczenie? Jedno i drugie            
postępowanie jest karygodne!!! 

 
Przy braku zbilansowania wydatków na opisane wyżej inwestycje oraz na          

potrzeby społeczne (edukacja, służba zdrowia) może wystąpić taki sam skutek          
jak w epoce Edwarda Gierka czyli przeinwestowanie. Do dziś można znaleźć w            
Polsce pozostałości rozpoczętych, ale nie zakończonych inwestycji jak elementy         
elektrowni atomowej w Żarnowcu. Za realizację takich nieprzemyślanych i         
nieuzasadnionych projektów naród spłacił długi dopiero po 30 latach tylko          
dlatego, że ich połowę umorzyli dłużnicy Polski, społeczeństwo nie miało z tych            
inwestycji żadnych korzyści ani ekonomicznych, ani społecznych. Dosłownie,        
pieniądze zostały utopione w ziemi, w betonowych szkieletach, w niewykorzystanych          
maszynach, niepotrzebnie zakupionych materiałach, które potem były rozkradane lub         
sprzedawane za kilka procent ich wartości początkowej itp. 
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Warto też podkreślić, że zgłaszane przez rząd projekty tkwią w epoce węgla            

i stali. Całkowicie ignorowana jest perspektywa zbliżającej się 4 rewolucji          
przemysłowej. Zamiast rozwijać nowoczesne technologie, będziemy wydawać       
publiczne środki na nieefektywne rozwiązania z przeszłości. 

Stanowisko premiera Morawieckiego, że dla rozwoju Polski konieczny jest         
wzrost inwestycji należy zaakceptować, lecz muszą to być inwestycje         
nowoczesne, celowe, ekonomicznie uzasadnione i profesjonalnie prowadzone. To        
mogą zapewnić tylko podmioty prywatne, a polityków i ich kolegów chcących           
„sprawdzić się w biznesie” należy trzymać od tego możliwie jak najdalej. 

 
Mimo głoszenia słusznych idei, praktyka rządzenia zwłaszcza w sferze         

prawodawstwa i wymiaru sprawiedliwości oraz podnoszenie podatków (także tych         
ukrytych) dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców, zniechęca do inwestowania. Dziś         
współczynnik inwestycji spadł do 18,1% i jest najniższy od upadku komunizmu w            
Polsce. 

Administracja państwowa 

Administracja państwowa została dziś podporządkowana celom partyjnym       
w stopniu niespotykanym wcześniej. Kompetencje i doświadczenie nie mają         
znaczenia, zaś podstawowym kryterium doboru kadr w administracji jest         
wierność partii rządzącej w myśl zasady „mierny, bierny, ale wierny”. Do tego            
dochodzi niestabilność organizacyjna. Gdy dla wicepremiera Morawieckiego       
połączono ministerstwa finansów i rozwoju wskazywano na głębokie merytoryczne         
powody takiego ruchu. Takie same merytoryczne powody znalazły się, gdy następnie           
trzeba było te resorty rozdzielić, gdyż Mateusz Morawiecki został premierem.          
Tymczasem każda taka zmiana powoduje wielomiesięczne turbulencje w działalności         
urzędów i obniża efektywność ich działania, bowiem ludzie zajmują się wówczas           
wyłącznie pilnowaniem swojego miejsca pracy i nie podejmują samodzielnie żadnych          
decyzji. 

Osoby posiadające kompetencje i ceniące sobie swoją niezależność odchodzą z          
pracy w administracji. Służba cywilna została w zasadzie zlikwidowana. Skutki          
tych decyzji będą odczuwalne przez wiele lat. Przykłady niekompetencji         
urzędników potrafią być wstrząsające. 
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Wśród aktualnie rządzących polityków nie widać żadnej chęci uczenia się i           

poszerzania własnej wiedzy. Nawet czas spędzony w opozycji nie jest          
wykorzystywany dla podnoszenia kwalifikacji. Tym bardziej więc administracja        
powinna korzystać ze wsparcia osób, które swoją wiedzą i doświadczeniem mogą           
uzupełnić opisane wyżej deficyty klasy politycznej. Prowadzone konsultacje        
społeczne nie mogą być procesem pozornym, bowiem to właśnie w ich trakcie            
eksperci mogą przekazać politykom wiedzę i uwagi, których oni sami nie           
posiadają. Aktualnie jednak wygląda na to, że rządzącym na takim wsparciu nie            
zależy. A przecież należy wykorzystać wiedzę, mądrość społeczeństwa,        
przedsiębiorców, prawników, rolników itd., itp w procesie tworzenia dobrobytu         
Państwa Polskiego. 

 

Edukacja 

Według wszystkich dostępnych badań wyniki w nauce uczniów gimnazjów         
stawiały Polskę na czołowych miejscach w rankingach państw rozwiniętych. Nie          
sposób zrozumieć, komu mogło to przeszkadzać i dlaczego ten sprawdzony          
system należało rozwalić. Występujące nieprawidłowości można było skorygować i         
nie zachodziła potrzeba zmian rewolucyjnych całego systemu edukacji. W imię          
zapału rewolucyjnego, nie wolno niszczyć tego co funkcjonuje prawidłowo.         
Czasami człowiek ma wrażenie, że rządzi nami namiestnik obcego mocarstwa          
(okupant). Jeśli tylko coś w Polsce zaczyna dobrze działać natychmiast znajduje się            
jakiś „wesołek”, który musi to rozwalić. Tak jak kiedyś śpiewał Wojciech           
Młynarski „Co by tu jeszcze spieprzyć Panowie, co by tu jeszcze”. 

 
Tymczasem podjęte działania doprowadziły do takich szkód w systemie         

oświaty, jakich nie widziano od 1945r. Tłok powoduje, że w wielu szkołach            
konieczna jest nauka na dwie, a nawet na trzy zmiany. Dzieci zmuszane są do nauki               
po godzinie 17:00. Obniżono szanse edukacyjne młodzieży z terenów wiejskich.          
Skrócono czas obowiązkowej edukacji ogólnej. Poniżani i źle wynagradzani         
nauczyciele mają dość chaosu i odchodzą z zawodu. W wielu państwach           
azjatyckich jest ustawowy nakaz, aby nauka w szkołach musiała się zakończyć do            
godz. 15:00. 

 
Najbardziej jaskrawym dowodem na potwierdzenie błędnych założeń tzw.        

reformy Zalewskiej okazała się kumulacja roczników w szkołach średnich, gdy ponad           
700.000 uczniów próbowało dostać się do wybranych szkół. Rządzący narazili te           
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dzieci na stres, łzy i bolesną utratę nadziei na pomyślną przyszłość, bowiem taki sam              
problem wystąpi przy rekrutacji tych roczników na studia wyższe oraz przy ich            
wejściu na rynek pracy. 

 

Obronność i sprawy zagraniczne 

Obecna ekipa doszła do władzy pod hasłem naprawy „Polski w ruinie”.           
Tymczasem po 4 latach swoich rządów, to właśnie ona doprowadziła polską           
armię do ruiny. Stosunki zagraniczne Polski również. 

 
Mamy dziś jedynie ca 16 sprawnych samolotów F-16. Pozostałe - podobnie jak            

MIGi – które były i zapewne znowu niebawem zostaną uziemione, zaś samoloty SU             
nadają się tylko do muzeum lotnictwa. Program do obsługi F-16 nadal nie jest do              
końca wdrożony. Planowany zakup samolotów F-35 jest pozbawiony        
merytorycznego uzasadnienia, bowiem pozostałe formacje polskiego wojska nie        
będą w stanie wykorzystać potencjału tych supernowoczesnych samolotów        
wielozadaniowych przez najbliższe dekady. Wygląda na to, że jedynym         
uzasadnieniem ich kupna była możliwość spotkania prezydenta Dudy z Donaldem          
Trumpem i podbudowania słabej pozycji międzynarodowej polskiego prezydenta.        
Ponieważ samoloty te są „golusieńkie” to będziemy musieli dokupić do nich           
uzbrojenie. Największym skandalem jest jednak to, że Polska nie będzie miała do            
nich kluczy dostępu i nie będzie w stanie ich użyć w żadnym konflikcie             
wojskowym bez zgody Amerykanów.  

  
Co więcej samoloty te mają wiele wad tzw. wieku dziecięcego. Przede           

wszystkim nie są one niewidzialne dla radarów!!! Posiadają wadę odklejania się           
foli od owiewki kabiny pilota. Wada ta powstała przy produkcji tych samolotów,            
gdy zaczęto wprowadzać oszczędności ze względu na ogromne koszty. I tak owiewkę            
wykonaną jako jednorodną w klasie „stealth” zamieniono na owiewkę oklejoną folią           
też klasy „stealth”. Praktycznie wada odklejania jest na tyle poważna, że podjęto            
decyzję w 2019 r. powrotu do poprzedniej wersji, która gwarantowała niewidzialność           
dla radarów samolotu F-35, ale na wdrożeniu jej do produkcji i wymianie wszystkich             
tych elementów zejdzie kilka lat. 

Trzeba przy tym wiedzieć, że samoloty te jeszcze na początku 2019 r. były             
uziemione w 35% do 70% poszczególnych formacji ze względów jw. oraz z powodu             
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braku części zamiennych. Podobnie jak część floty „nowych F-16” jest uziemionych           
w Polsce. 

Dzisiaj mogę to otwarcie przyznać, że recenzowałem dla wybitnego profesora,          
który już niestety nie żyje, materiały na temat modernizacji polskiej armii i wniosłem             
do nich podstawowy warunek, aby zakup sprzętu wojskowego musiał zawierać min.           
50% offsetu dla polskich firm, ale w sposób bardziej racjonalny niż przy zakupie             
F-16. Postulowałem również dokończenie zakupów F-16 o kolejne 120 sztuk, tak,           
aby Polska miała jeden samolot myśliwski do obrony polskiego nieba (Jest to            
oczywiste, dla każdego myślącego człowieka, który posiada mózg, a nie móżdżek no            
i oczywiście rozum większy niż ma koliber). Dla Panów z PISu napisze to jednak              
wyraźnie - nie stać nas na zakup i eksploatację dwóch różnych modeli samolotów             
do obrony polskiego nieba. 

 
Mamy przeszkolony personel, dokończylibyśmy program F-16. Przy       

problemach z częściami, można by naliczać dostawcy kary umowne, ale wcześniej           
mając doświadczenie w eksploatacji jakie części silników są najbardziej awaryjne          
zamówić je z nawiązką, aby ich nie zabrakło czekając na kolejne dostawy. Z             
obecnymi F-16 mielibyśmy na pewno grubo ponad setkę samolotów gotowych do           
natychmiastowego startu. 

 
Skandalem jest wpłacanie dodatkowych ponadplanowych (w stosunku do        

podpisanego kontraktu) przedpłat na ten samolot, aby dotrzymać 2%-wego         
wskaźnika do PBK uzgodnionego z krajem NATO. Dzieje się to tylko dlatego, że             
wybitni nasi politycy nie są w stanie przez pięć lat zorganizować jakiekolwiek            
przetargu czy to na helikoptery, czy na łodzie podwodne, czy też na rakiety, czołgi i               
tak można wymieniać w nieskończoność. Ale czy to istotne? Najważniejsze, że           
chłopcy tworzą Nowe Elity! Jak to Prezes powiedział (cytat z 5 marca 2020r)             
„Tak, jesteśmy ludzkimi panami, bo jesteśmy panami, w przeciwieństwie do          
niektórych ludzi”. 

 
Za te pieniądze przekazywane do USA w ramach nadpłat powinny być           

kupowane systemy obrony rakietowej bo Polska dzisiaj jest praktycznie         
bezbronna jeśli chodzi o atak z powietrza. Niestety nasi wybitni specjaliści z            
PIS-u, którzy rządzą w MON, nie bardzo wiedzą jak się zabrać do organizacji             
przetargów, a ponieważ są kompletnie bezdecyzyjni, a Szanowny Pan Prezes nie           
znajduje dla nich czasu, gdyż miał i ma ważniejsze rzeczy na głowie czyli prawie              
2-letnią kampanię wyborczą to w dalszym ciągu nic się w tym zakresie nie dzieje i               

 
Kwartalnik naukowo-gospodarczy Klastra COP 



 
powrót do spisu treści 50 

 
prawdopodobnie znowu pójdzie przedpłata do Amerykanów za „bezdurno”. Chociaż         
podejrzewam, że budżet rozleci się jak domek z kart i będzie można schować się za               
koronawirusem. (Nieudolność, brak decyzyjności, jak zwykle PIS zastąpi        
PROPAGANDĄ, a „ciemny lud to kupi”. W końcu nie po to TVP dostała 2 mld na                
Propagandę ,żeby nie poradzić sobie z takim prostym problemem. 

 
Większość istotnych programów modernizacji sił zbrojnych zostało       

wstrzymanych. Zlecenie rewitalizacji czołgów T-72 w zakładach Bumaru ma służyć          
wyłącznie tej firmie, bo bez wymiany działa i amunicji ten model nie będzie miał              
żadnego znaczenia na nowoczesnym polu walki i w zasadzie będzie on mógł służyć             
jedynie do tłumienia wewnętrznych rozruchów. Posiadane przez Polskę czołgi         
Leopard nadal muszą być zaopatrywane w amunicję kupowaną za granicą (w           
Niemczech), bo nie udało się dotychczas uzyskać licencji na jej produkcję w Polsce.             
Braki są tak dotkliwe, ze na poligonach czołgi mogą oddać od 1 do maksymalnie 3               
strzałów z armaty. Część z najstarszych modeli Leopardów jest obecnie w           
„modernizacji” czyli są rozebrane i czekają na części z Niemiec. Nasi geniusze dalej             
negocjują!!! 

 
Obecna ekipa rozpoczęła swoje rządy od unieważnienia umowy na         

produkcję śmigłowców Caracal, czym skutecznie zraziła sobie władze Francji.         
Następnie przez kolejne miesiące słyszeliśmy obietnice zbliżających się zakupów         
nowych śmigłowców, ale do dziś – poza kilkoma sztukami – nic z tego nie wyszło.               
Polska armia jest więc całkowicie pozbawiona nowoczesnych helikopterów. 

 
Polska jest dziś także nieobecna na morzu. Konieczność pilnego zakupu          

okrętów podwodnych sygnalizowano od lat. Nic w tej sprawie się nie wydarzyło.            
Przez 4 lata polskie siły morskie nie otrzymały żadnej istotnej na polu walki nowej              
jednostki i nie widać nawet perspektyw, kiedy mogłyby je otrzymać. 

 
Symbolem błędnych priorytetów przyjętych przez rządzących jest kwota        

budżetu Marynarki Wojennej, która jest niższa od kwot przewidzianych na          
ulubiony projekt b. ministra Macierewicza – Wojska Obrony Terytorialnej. 

 
Gdy inne kraje takie jak USA, Izrael, Chiny, a zwłaszcza Rosja, rozwijają            

wojska elektroniczne, wyspecjalizowane w dokonywaniu ataków na systemy        
informatyczne przeciwnika i cyfrowe działania dezinformacyjne, nasze wojsko jest         
szykowane do prowadzenia działań zbrojnych w formie, w jakiej one już nie wystąpią             
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tj. według reguł obowiązujących w czasie II Wojny Światowej czy w trakcie „zimnej             
wojny”, nie zaś stosownie do wyzwań technologicznych wojny nowej generacji.          
Podobnie jak w sferze gospodarki rządzący nie zauważają 4 rewolucji          
przemysłowej, tak i w obronności nie dostrzegają rosnącego znaczenia nowych          
technologii i cyfrowych metod walki.  

  
Do tego dochodzi czystka wśród generałów i wyższych oficerów         

przeprowadzona przez Antoniego Macierewicza. Żołnierze cenieni w NATO, którzy         
zdobyli doświadczenie w Iraku i w Afganistanie, zostali zmuszeni do odejścia. Ich            
miejsce zajęli młodsi oficerowie, awansowani w ekspresowym tempie nawet o kilka           
stopni, od których oczekuje się politycznej wdzięczności. Będą oni musieli poświęcić           
jeszcze sporo czasu, by zdobyć kwalifikacje niezbędne do zajmowanych stanowisk.          
Tak jak w służbie zdrowia nikt nie mianuje lekarza-rezydenta ordynatorem, tak           
w armii również stopniowe osiąganie kolejnych szczebli powinno pozostać         
obowiązującą zasadą. I jeszcze jedno: nie pozwólmy chłopcom w krótkich          
spodenkach tzw. „Misiewiczom” bawić się w wojsko. 

 
Ciśnie się na usta bardzo poważne pytanie, czy rozbrojenie armii jest tylko            

upośledzeniem umysłowym byłego Ministra, czy celowo zaplanowanym       
działaniem. Kto by bowiem człowieka, który tego dokonał mógł podejrzewać o           
zdradzieckie knowania z wrogiem państwa, kiedy gra on rolę największego          
rusofoba w Polsce. Czyż nie jest to doskonała przykrywka dla działania           
agenturalnego, o której pisał T. Piątek w swojej książce? 

 
Polska polityka zagraniczna została całkowicie podporządkowania celom       

wewnętrznym. Na użytek kampanii wyborczych w Polsce zaczęto straszyć obywateli          
naszym kluczowym partnerem gospodarczym i politycznym – Niemcami. Gdy         
okazało się, że fundamentalne zasady Unii Europejskiej nie pozwalają całkowicie          
zawłaszczać państwa jak czyni to PiS, wrogiem stała się Bruksela. Pomysł, by trwać             
w antyunijnym sojuszu z Wielką Brytanią skończył się wraz z decyzją Brytyjczyków            
o brexicie i wyjściu z UE. 

 
Oprócz błędnych priorytetów polska dyplomacja dopuściła się       

skandalicznych zachowań skrajnie nieodpowiedzialnych i obraźliwych dla       
sojuszników (np. gdy jeden z wiceministrów publicznie przypominał, że to          
Polacy uczyli Francuzów jeść widelcem), albo wypowiedzi wręcz        
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kompromitujących (gdy minister spraw zagranicznych opowiadał o       
planowanym spotkaniu z przedstawicielami państwa San Escobar).  

Oto właśnie miara upadku polityki zagranicznej RP. Nie mówiąc już o           
publicznej głoszonej przez Szefa MON informacji, że rząd Francji sprzedał do Egiptu            
za 1 USD okręty klasy Mistral, które to Egipt miał sprzedać dalej Rosji, z czego               
śmiał się cały cywilizowany świat. 

 
Z największym smutkiem stwierdzam, że Polska nie jest dziś szanowana na           

świecie. Żadne liczące się państwo nie traktuje Polski jako swojego istotnego           
sojusznika, a Węgry mogą pokazywać same siebie na tle Polski w lepszym świetle.             
Ekipie rządzącej udało się w ciągu jednej kadencji obrazić lub zniechęcić większość            
przychylnych Polsce państw. Po prawie 5 latach widzimy więc osłabienie polskiej           
siły militarnej i pozycji międzynarodowej. 

 

Gospodarka morska 

Zaraz po objęciu władzy, obecna ekipa obiecała reaktywację polskiego         
przemysłu stoczniowego, oczywiście poprzez państwowe spółki. Jednocześnie       
pominięto fakt, że żaden kraj w Europie nie jest w stanie konkurować ze stoczniami              
w Korei i Chinach, chyba, że podejmie się realizacji specjalistycznych jednostek na            
indywidualne zamówienie, w czym wyspecjalizowało się wiele polskich prywatnych         
podmiotów. 

 
Jednym z projektów w ramach „odbudowy” polskich stoczni miała być          

realizacja budowy 4 promów, które – zgodnie z obietnicami miały być           
zwodowane do końca kadencji rządu tj. do X.2019r. Finał tego przedsięwzięcia           
był wręcz kabaretowy. Wyborcom zafundowano wyłącznie PR-owe show. Po 2          
latach od położenia stępki pod pierwszy prom, nadal nie ma zapewnionego           
projektu okrętu ani finansowania budowy. 

 
Do annałów polskiej polityki przejdzie też uroczystość zakończenia budowy         

stalowego kadłuba lodołamacza i jego nadbudówki w stoczni MSR Gryfia S.A.,           
podczas której niezakończone łączenia elementów zaklejono czerwoną taśmą,        
która w obecności oficjeli i kamer telewizyjnych zaczęła się odklejać. Była to            
doskonała pointa podsumowująca działania rządu w obszarze gospodarki morskiej.         
Co więcej ekipa oficjeli podpisała i przedstawiła dokumenty szczelności         
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kadłuba. A może dla zmylenia nieprzyjaciela Polacy zaczęli budować jakże          
potrzebny nam okręt podwodny? 

Z krótkiej prezentacji powyższych procesów i zdarzeń wypływają        
pesymistyczne przewidywania dla przyszłości Polski. Jeżeli nadal będą nami         
rządzić ludzie niekompetentni, a wśród nich miernoty i super miernoty, które nie            
posiadając własnego dorobku i własnych doświadczeń, wprowadzają radykalne,        
chaotyczne i nieprzygotowane rewolucyjne zmiany w każdej sferze życia         
gospodarczego i społecznego, to wizja Polski w roku 2050 wśród najlepiej           
rozwiniętych krajów świata pozostanie jedynie opowieścią z „Wiadomości” TVP         
prezesa Kurskiego, obecnie doradcy Prezesa TVP (o pseudonimie „Figurant”). Przy          
okazji pozdrawiam Pana „Prezydenta Wszystkich Polaków” Andrzeja Dudę, którego         
PREZES ograł jak małe dziecko!!! (i tyle by było na temat kwalifikacji Pana             
Prezydenta do sprawowania swojej funkcji. Kanclerska głowa (sic!). 

 
Najbliższe 8-12 lat zdecyduje o kształcie Polski w roku 2050. Bez           

uwzględnienia wpływu działań i zaniechań polityków na sytuację ekonomiczną,         
społeczną i prawną kraju, jakiekolwiek rozważania na temat perspektyw         
rozwojowych Polskich będą pozbawione jakiegokolwiek sensu. Dzisiaj partia        
rządząca z koalicjantem urządziła słynne w starożytnym Rzymie Igrzyska.         
Rozdaje pieniądze na lewo i prawo wg zasady dziel i rządź, kupując kolejne głosy              
wyborców. Słynna maksyma „dziel i rządź” została przekuta w hasło: dziel, abyś            
mógł rządzić! 

 
Co więcej propaganda PiS-u przynosi niewiarygodne efekty. Zaczyna ją         

powtarzać wszędzie, zarówno prasa jak telewizja i Internet. Chodzi o tzw. 13 i             
14 emeryturę. (w końcu 2 mld to sporo forsy). 

 
Jest to największe oszustwo, ale zarazem osiągnięcie propagandowe rządzących         
od 5 lat Polską włodarzy, tj. 13 i 14 pensja dla emerytów. 
 

Wyjaśniam: 
 

13 pensja – to była pensja, którą wypłacały w poprzednim systemie wszystkie            
jednostki państwowe oraz przedsiębiorstwa państwowe. 12 pensji wypłaconych w         
poprzednim roku wraz z nagrodami i premiami było dzielone na 12 i to co wyszło z                
działań matematycznych było średnią zarobków wg której wypłacono każdemu         
pracownikowi j.w tzw. 13 bo wielkość ich była porównywalna z normalną 
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miesięczną pensją, a ponieważ była to dodatkowa pensja de facto trzynasta to            
wszyscy mówiąc o niej posługiwali się zwyczajową nazwą „trzynastki”. 

 
Górnicy szczególnie hołubieni przez E. Gierka, który w Belgii również pracował           

jako górnik, wywalczyli „14” czyli dodatkową 14 pensję. Była ona wypłacana wg            
zasad i wyliczeń 13 pensji. 

 
Oczywiście jest to tylko skrót systemu wyliczeń i wypłat. Autorowi chodziło o            

to, aby młodzi i w średnim wieku czytelnicy zrozumieli, że 13 i 14 pensja były               
wielkościami praktycznie równymi comiesięcznej płacy pracowników, którzy je        
otrzymywali. 

 
PiS narzucił wypłacanym de facto zasiłkom dla emerytów nazwy z          

minionego systemu, którym podobno się tak brzydzi, tj. tzw. „trzynastki”, czyli           
ok 1200 zł brutto od której pobiera państwo podatek od wynagrodzeń czyli do             
wypłaty pozostaje ca 900 zł netto. 

 
No, ale jeśli miała to być prawdziwa trzynastka, a nie tylko z nazwy to              

emeryt, który ma emeryturę w wysokości 1400 zł to powinien dostać pensję ca             
1400 zł, jeśli ma emeryturę 2400 zł to powinien dostać „13 pensję” 2400 zł, jeśli               
ma emeryturę 3400 zł to powinien dostać 3400 zł itd. 

 
Jeszcze większe oszustwo jest przy tzw. czternastce. De facto jest to           

opodatkowany zasiłek dla najbiedniejszych emerytów, gdzie od poziomu ca 4000 zł           
już nie przysługuje. 

 
W sumie większe pieniądze należą się wszystkim emerytom, gdyż raz były one            

już opodatkowane kiedy pracowali, a teraz opodatkowane są drugi raz. Jest to po             
prostu szwindel. Powinno to być już dawno zniesione. Tak jak powinien być            
podnoszony wiek emerytalny proporcjonalnie do wzrostu długości życia. Inaczej         
żaden system emerytalny tego nie wytrzyma (wg zasady „PO NAS CHOĆBY           
POTOP”). 

 
Najstarszy pracownik w mojej firmie ma 87 lat, pracuje w firmie 3 dni w              

tygodniu i z jego twarzy promienieje szczęście. Jest najbardziej uśmiechniętą          
osobą w firmie! 
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W historii Polski nie raz pojawiały się osoby, które dla własnych chorych            

ambicji czy korzyści majątkowych wiodły kraj na zgubę. Dziś mamy ostatni           
moment, aby wzywać rządzących do opamiętania. Przy geopolitycznym        
położeniu Polski nie można zaprzepaścić momentu, gdy sąsiadujemy z pokojowo          
i przyjacielsko nastawionymi Niemcami. Odwracanie się od Europy Zachodniej,         
ostentacyjne lekceważenie wartości, standardów i obyczajów uznawanych we        
Francji, Holandii czy w Niemczech, pcha Polskę w orbitę wpływów Azji, a w tym              
niestety Rosji. A taka polityka polskiemu narodowi niczego dobrego nie          
przyniosła w przeszłości i na pewno niczego dobrego nie przyniesie w           
przyszłości. 

 
Dlatego siły demokratyczne muszą zadeklarować, że nie są zainteresowane         

powrotem do rzeczywistości sprzed 2015r., że wyeliminują wszystkie występujące         
wówczas a także dziś błędy oraz patologie, że przywrócą Polskę do grona głównych             
decydentów Unii Europejskiej, i że po prostu będą rządzić zdecydowanie lepiej.           
Pomyślność Polski może zostać zagwarantowania wyłącznie w bliskich relacjach z          
jej zachodnimi partnerami. Trzeba dla ratowania kraju zawiązać wielką koalicję          
wszystkich bez wyjątku sił opozycyjnych. Przy szaleńczych planach PIS-u         
przeprowadzenia wyborów 10 maja, jak to określił p. Zandberg „chyba ktoś się            
z koniem na łby pozamieniał” oraz „wielka koalicja musi wspólnie powiedzieć           
dość ludziom chorym na władzę”, a zmianę poglądów Ministra Zdrowia pana           
Szumowskiego należy traktować tylko i wyłącznie jak to, że Prezes go           
„rozwałkował” tj.: albo mówi „Pisem” albo won ze stołka ministerialnego.          
Oczywiście Prezes „ludzki Pan” dał mu szansę zachowania twarzy. Dlatego też Pan            
Minister Szumowski zapytał Szefa SANEPID-u (tego co nosi lód w spodniach i            
używa maseczki zrobionej z biustonosza żony), oczywiście PiS-owca, który         
stwierdził, OK na wybory! Przyklepane. 

 
O tym właśnie Władza Polityczna będzie decydować w najbliższych dniach:          

czy Polska chce być państwem demokratycznym funkcjonującym w oparciu o          
wartości zapisane w umowach i traktatach międzynarodowych, a w         
szczególności w dokumentach akcesyjnych do Unii Europejskiej, czy też udamy          
się w poszukiwania „trzeciej drogi” z nowatorskimi rozwiązaniami        
ekonomicznymi.  

 
 
 

 
Kwartalnik naukowo-gospodarczy Klastra COP 



 
powrót do spisu treści 56 

 
Ich wyrazem jest bowiem planowanie wzrostu płacy minimalnej do 4.000 zł           

do roku 2023 w oderwaniu od rzeczywistości gospodarczej, od wzrostu          
wydajności pracy czy od relacji średniej płacy do płacy minimalnej. Może to            
prowadzić do patologii w stosunkach pracy występujących w czasach PRL, gdy           
mówiono: „czy się stoi czy się leży, dwa tysiące się należy”. Efektem takiej polityki              
mogą być podobne i kraj ponownie zostanie doprowadzony do zapaści jak w latach             
80 XX wieku. Przy czym nastąpi ona w znacznie szybszym tempie, już za 8-12 lat,               
gdyż eskalacja przedwyborczych prezentów od polityków dla wyborców przed         
każdymi wyborami będzie przyśpieszać. Szczególnie, że koronawirus cofnie nas o          
wiele lat wstecz. 

 
Rodzi się pytanie do Premiera, Prezydenta i zwykłego posła bez żadnego           

trybu: Jeśli sądzicie, ze pensja 4000 zł wyprowadzi ludzi z biedy, to dlaczego nie              
chcecie im dać od razu 100.000 zł, które to już Lech Wałęsa w przeszłości              
proponował Polakom. JEST TO IDENTYCZNY CZYSTY IDIOTYZM. Tylko, że L.          
Wałęsa miał wykształcenie na poziomie szkoły zasadniczej zawodowej, a Panowie w           
większości ukończyliście szkoły wyższe. Wałęsa się z tego pomysłu szybko wycofał,           
a Panowie NIE. 

Brakuje jednak nadziei, że obecna ekipa rządząca zastosuje się do apelu o            
opamiętanie w swoich działaniach. Szkoda, że tradycyjne polskie przysłowie         
„Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” nie jest w praktyce realizowane. Dzielenie          
narodu, szczucie jednych przeciw drugim zawsze kończyło się w polskiej historii           
tragicznie. I zawsze w tym kraju znajdowali się ludzie, którzy dla własnych            
korzyści, sprzedawali lub prowadzili ten kraj na zgubę, oczywiście zawsze pod           
hasłami patriotycznymi lub odwołując się do patriotycznego obowiązku        
obywateli. Po tych rządach jednak coś pozostanie, będzie to nowe przysłowie, że            
POLAK PRZED SZKODĄ I PO SZKODZIE JEDNAKOWO GŁUPI. 
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Zarządzanie kryzysowe 

dr inż. Janusz Sobieraj 
Przewodniczący Rady Nadzorczej Klastra COP 

Przedsiębiorca, Prezes zarządu Korporacji Radex SA 

1. Co to jest zarządzanie kryzysowe 

Aby lepiej zrozumieć rozdział tego opracowania autor posłużył się czterema źródłami           
wiedzy: 

● Wikipedia, wolna encyklopedia – Zarządzanie kryzysowe 
● Zarządzanie kryzysowe – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa stan na        

06.04.2020 r. 
● Ustawa z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017 r. poz.             

1398) 
● Ustawa z dnia 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2017 r. poz.              

1897) 
a także autor pozwolił sobie na wytłuszczenia, podkreślenia oraz uzupełnienia          

w tekście, a także na zadawanie retorycznych pytań. Wszystko to aby przybliżyć i             
ułatwić czytelnikowi porównanie tekstu ze stroną internetową       
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_kryzysowe 

a także zrozumie najistotniejsze sprawy z punktu widzenia zarządzania         
kryzysowego oraz wykazać odpowiedzialność urzędników państwowych i       
samorządowych za brak przygotowania kraju do walki z pandemią. Wszystkie w/w           
formy  poprawek autor zaznaczył na niebiesko. 

 
“Zarządzanie kryzysowe – działalność organów administracji publicznej       

będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na        
zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad       
nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku         
wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów         
i infrastruktury krytycznej. 

(Definicja Zarządzania kryzysowego wg USTAWY z dnia 26.04.2007 r. o Zarządzaniu kryzysowym            
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1398) 

 
“Zarządzanie kryzysowe – działalność organów administracji publicznej       

będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na        
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zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi        
kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia         
sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i         
infrastruktury krytycznej. 

(Definicja wg Wikipedii https://pl.wikipedia.org/wiki/zarz%C4%85dzanie_kryzysowe) 
 
 

Cyt. Wikipedia: „ Zarządzanie kryzysowe obejmuje: 
 

● Wszystkie trzy rodzaje zagrożeń: 
○ Naturalne i nienaturalne 
○ Techniczne 
○ Wojenne 

● Wszystkie poziomy zarządzania (związane z poziomami władzy): 
○ Lokalny 
○ Wojewódzki 
○ Centralny” 

 

Struktura zarządzania kryzysowego w administracji publicznej      
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Struktura zarządzania kryzysowego na poszczególnych poziomach      
administracji publicznej (od najwyższego): 

 
● Poziom 1 

○ Prezes Rady Ministrów 
○ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
○ Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 
○ Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 
○ Zespoły Zarządzania Kryzysowego Ministerstw i Centralnych Organów       

Administracji Rządowej 
○ Centra Zarządzania Kryzysowego Ministerstw i Centralnych Organów       

Administracji Rządowej 
 

● Poziom 2 
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○ Wojewoda 
○ Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego 
○ Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 

 
● Poziom 3 

○ Starosta Powiatowy 
○ Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 
○ Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

 
● Poziom 4 

○ Wójt (Burmistrz, Prezydent miasta) 
○ Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 
○ Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

 
Praktyka zarządzania kryzysowego w Polsce jest krytykowana za resortowość,         
upolitycznienie i nieskuteczność w przypadkach katastrof naturalnych 

   
 
 

1. Fazy zarządzania kryzysowego 

● Zapobieganie czyli działania przyjmujące za cel główne działania        
uprzedzające eliminujące lub redukujące możliwości zaistnienia sytuacji       
kryzysowej Zaliczamy do nich: 

○ Analizę zagrożeń i ocena wrażliwości (Przewidywanie, scenariusze       
zagrożeń) 

○ Wspieranie badań stosowanych i transferu technologii 
○ Uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja w zakresie       

przeciwdziałania zagrożeniom 
○ Stworzenie systemu zachęt i restrykcji finansowych oraz właściwe        

wykorzystanie zasobów 
○ Zapewnienie przywództwa i koordynacji 

 
Zapobieganie odnosi się do działań, które eliminują prawdopodobieństwo        
wystąpienia katastrofy, albo ograniczają jej skutki. 
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● Przygotowanie 
 
Kluczowym elementem przygotowań jest opracowanie planów reagowania       
kryzysowego, które to plany opisują to, co, kto i kiedy będzie robił, za             
pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej – przed, w             
czasie i natychmiast po zdarzeniu kryzysowym. Przygotowanie to także         
zapewnienie zasobów specjalistycznych sił i środków reagowania, takich        
jak stanowisko kierowania, system łączności kryzysowej, system       
alarmowania oraz personel reagowania kryzysowego, a także ewidencja        
zasobów sił i środków przydatnych do reagowania kryzysowego. 

 
● Reagowanie 

 
następuje po wystąpieniu realnego zagrożenia lub zdarzenia. Jego celem jest          
uruchomienie działań prewencyjnych zapobiegających lub minimalizujących      
możliwość zniszczeń, a po ich wystąpieniu, podjęcie akcji ratowniczej celem          
dostarczenia pomocy poszkodowanym i ograniczenia wtórnych szkód i strat. 
 

  Faza reagowania wymaga: 
○ Przestrzegania dyscypliny obiegu informacji 
○ Gromadzenia informacji i dokumentowania działań 
○ Unikania działań nieprzemyślanych 
○ Profesjonalnej informacji (rzecznika) 
○ Prognozowania rozwoju wydarzeń 
○ Przewidywania skutków podejmowanych decyzji 
○ Uwzględniania implikacji prawnych decyzji 
○ Zagwarantowania funkcjonowania instytucji publicznych 

 
Tu pozwolę zwrócić się do Wielce Szanownego Sekretarza Stałego Komitetu          
Rady Ministrów (którego serdecznie pozdrawiam). 
W Fazie I Zapobiegania kryzysowi jest coś takiego jak przewidywanie,          
scenariusze zagrożeń, a w fazie III Reagowania jest coś takiego jak           
„prognozowanie rozwoju wydarzeń”. 
 
 

 
Kwartalnik naukowo-gospodarczy Klastra COP 



 
powrót do spisu treści 61 

 
 
A wg prognoz (przewidywań), czyli tego czego Pan Sekretarz Stałego          
Komitetu RM nie jest w stanie objąć swoim genialnym umysłem – patrz Nr 1              
naszego kwartalnika - szczyt epidemii w Polsce będzie na przełomie kwietnia i            
maja, dopiero w czerwcu ma być spadek zachorowań pod warunkiem, że żaden            
nieodpowiedzialny człowiek nie będzie na siłę przeprowadzał wyborów, bo         
wtedy epidemia wybuchnie z nową siłą i Polska Gospodarka zbankrutuje i nie            
da się Panu Panie Prezesie opanować rozruchów głodnych Polaków! 

 
● Odbudowa 

jest końcową fazą cyklu zarządzania kryzysowego. Odbudowę kontynuuje się,         
aż wszystkie systemy wrócą do stanu poprzedniego albo lepszego niż          
poprzedni. Odbudowę dzieli się na krótkoterminową i długoterminową.        
Krótkoterminowa polega na przywróceniu systemów niezbędnych do życia do         
minimalnych standardów operacyjnych. Odbudowa długoterminowa może      
trwać wiele lat, aż do kompletnej odbudowy całego obszaru dotkniętego          
katastrofą. Jednocześnie odbudowa ta powinna być realizowana w nowy         
sposób, tak aby rejon dotknięty katastrofą był po odbudowie mniej          
wrażliwy na kolejną katastrofę. 
 
 

2. Zasady zarządzania kryzysowego 

 

● Zasada prymatu układu terytorialnego – określa, ze podstawę działania         
organów władzy stanowi podział terytorialny państwa tj. na województwa,         
powiaty, gminy 

● Zasada prymatu jednoosobowego kierownictwa – polega na powierzeniu        
kompetencji decyzyjnych jednoosobowym organom, które sprawują      
władzę ogólną w danym zakresie kompetencji. Organami takimi są: wójt          
(burmistrz), starosta (prezydent miasta), wojewoda i premier.  
Czy organizacja wyborów 10 maja, którym jest przeciwnych ca 80% obywateli           
można uznać za współdziałanie z ogółem społeczeństwa czy wręcz odwrotnie? 
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● Zasada odpowiedzialności organów władzy publicznej – przyjmują       

kompetencje i odpowiedzialność w zakresie podejmowania decyzji w        
sytuacjach kryzysowych 

● Zasada zespolenia – przyznanie organom władz administracyjnych ogólnej        
kompetencji gwarantujących wywiązanie się z nałożonych na nie        
odpowiedzialności. 

● Zasada kategoryzacji zagrożeń – polega na podziale zagrożeń na grupy          
według rodzaju i rozmiaru oraz przyporządkowaniu im określonych rozwiązań         
prawnych, organizacyjnych i finansowych 

● Zasada powszechności - zarządzanie kryzysowe organizują organy władzy        
publicznej we współdziałaniu z istniejącymi specjalistycznymi instytucjami i        
organizacjami oraz ogółem społeczeństwa. 

 
Na tych 4 stronach jest kwintesencja tego na czym polega zarządzanie           

kryzysowe i kto odpowiada za nie na poszczególnych szczeblach zarządzania          
kryzysowego tj. centralnym, wojewódzkim, powiatowym, gminnym. 

Znając prawo możemy przystąpić do analizy jak działa zarządzanie kryzysowe          
w Polsce. 

 

3. Zarządzanie kryzysowe (a raczej jego brak) w Polsce na przykładzie          
pandemii COVID-19 

 

Jeśli poddamy definicję „Zarządzania kryzysowego” analizie poszczególnych       
zdań, a także wyrazów to najważniejszym zadaniem organów administracji         
publicznej jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym. 

 
Dla sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu, wojewodów oraz Pana Prezydenta i           

Premiera i jego kancelarii, a także wojewodów przypomnę, że słowo zapobiegać           
znaczy tylko tyle i aż tyle co „nie dopuścić do czegoś złego” (Słownik Języka Polskiego               

PWN), a zapobiegliwy to „taki, który przewiduje przyszłe potrzeby i przygotowuje się            
do ich zaspokojenia”. 

 
Druga część definicji mówi nam, że osoby odpowiedzialne za zarządzanie          

kryzysowe powinny „w drodze zaplanowanych działań przejmować nad nimi         
kontrolę” i „reagować w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych”. Na tym          
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kończę analizę definicji „Zarządzania kryzysowego” i przystępuję do oceny osób,          
które ustawowo są za nie odpowiedzialne. 

 
Żadna z tych osób nie zdała egzaminu z zarządzania kryzysowego, a szczególnie            

Prezes Rady Ministrów oraz inni ministrowie wymienieni w ustawie, Rządowy          
Zespół Zarządzania Kryzysowego, a także wojewodowie, Wojewódzki Zespół oraz         
Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego. Czyli, inaczej mówiąc Zarządzanie        
Kryzysowe nie działa zgodnie z ustawą. Dlaczego? Bo rządzą nami miernoty, które            
informacje na temat KORONAWIRUSA i PANDEMII dostały od wywiadu         
04.01.2020 r. (źródło Gazeta Wyborcza) Opisana była tam sytuacja w Chinach oraz            
przewidywania, że pandemia rozleje się na cały świat oraz co robią chińskie władze,             
aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu i wysokiej śmiertelności. 

 
Zgodnie z I Fazą Zarządzania Kryzysowego władze odpowiedzialne za nie          

miały aż 2 miesiące aby się do niego przygotować - a w szczególności uświadomić i               
edukować społeczeństwo w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom, a także        
zweryfikować jakie Polska ma zasoby w zakresie potrzebnym do ochrony          
pracowników służby zdrowia, sił porządkowych, straży granicznej, a także zwykłych          
obywateli kraju i na ile one wystarczą. Jeśli okazałoby się, że zapasy wystarczą na              
miesiąc czy dwa, to gdzie można je uzupełnić lub gdzie rozpocząć produkcję w kraju              
składając odpowiednie rządowe zamówienia. Następnie należało zweryfikować       
procedury na wypadek pandemii, uzupełnić je lub co jest niewyobrażalne jeśli ich            
nie było, stworzyć je. Trzeba było również opracować procedury na szybkie           
wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i przećwiczyć działania procedur w państwie,          
województwach, powiatach, gminach i szpitalach. Zapewniłoby to jednoosobowe        
przywództwo w kraju (jeden ośrodek decyzyjny i koordynacyjny) a także w           
województwach, powiatach, gminach. Trzeba było również sprawdzić iloma        
szpitalami polowymi dysponuje wojsko oraz inne organizacje pomocowe, a także czy           
trzeba takie szpitale z pełnym wyposażeniem zakupić, czy wypożyczyć na okres 6 do             
9 miesięcy. 

Nie byłoby wtedy przypadków takich jak z 16.04.2020 r., że dalej brakuje            
testów w szpitalach, wymazówek, a także środków ochrony indywidualnej służby          
zdrowia takich jak przyłbice, jednorazowe maseczki, kombinezony, rękawice.        
Podkreślam jednorazowe. Czyli po wyjściu od pacjenta zarażonego w/w środki          
ochrony osobistej muszą być zniszczone i do nowych pacjentów (czyli pokoi gdzie            
oni przebywają w izolacji) służba zdrowia musi wchodzić w nowych środkach           
ochrony osobistej. Polskie władze odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe        
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wywołały poważny kryzys w służbie zdrowia i katastrofalny kryzys w niektórych           
domach opieki społecznej, oraz dopuściły do 30% zakażeń pracowników służby          
zdrowia (sic!!!) Stanowi to niewiarygodną bezmyślność i nieodpowiedzialność ludzi         
na szczeblu centralnym, którzy odpowiadają za stworzenie, aktualizację systemów i          
procedur zarządzania kryzysowego w Polsce. Powinna zająć się nimi prokuratura,          
która obecnie szuka „kozłów ofiarnych” w szpitalach. 

 
Polskie władze powinny za to osiągnięcie dostać (corocznie przyznawaną)         

nagrodę za „szczyt głupoty”. 
 
Tak to się dzieje jak rządzą nami miernoty, które nie mają zielonego pojęcia co              

to jest Państwo, jak ono powinno prawidłowo funkcjonować, nie znają ani           
konstytucji, ustaw, rozporządzeń itd., itp. I co więcej nie chcą się uczyć. W końcu              
może mają rację bo prawo prawem, konstytucja konstytucją, ustawa ustawą, a i tak             
słowo zwykłego posła bez żadnego trybu jest nad tym wszystkim. Więc nasłuchują            
odgłosów z Nowogrodzkiej, zgadują myśli Prezesa tak jak w innych krajach myśli            
Mao Zedonga, Putina, Łukaszenki, czy Słońca Narodu w Korei Północnej. Po cholerę            
poszerzać horyzonty jak i tak słowo Prezesa jest w Polsce prawem. 

Ale najbardziej wkurzającym kuriozum ludzi myślących jest to, że władza nie           
miała na to czasu, bo cały czas kombinowała jak Pan Prezydent Duda ma wygrać              
wybory 10 maja oraz jaki łańcuch ma otrzymać na zaprzysiężenie w Sejmie na II              
kadencję, czy tylko złoty wysadzany brylantami, czy jakiś zabytkowy z wielkiej           
przeszłości Polski XV-XVII wiecznej. 

Ale władze mamy takie jakie zostały wybrane przez ogłupiane propagandą TVP,           
Polskiego Radia i przekupione rzesze Polaków. Wg sprawdzonego wzoru „kłamstwo          
powtarzane po tysiąckroć staje się prawdą” oraz że „ciemny lud i tak to kupi”. 

 
II faza Zarządzania kryzysowego to Przygotowanie: kluczowym elementem        

przygotowań jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które to plany         
opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków reagowania i na                
jakiej podstawie prawnej – przed, w czasie i natychmiast po zdarzeniu kryzysowym. 

 
Zgodnie z ustawą „Przygotowanie” to także zapewnienie zasobów specjalnych         

sił i środków reagowania takich jak: stanowisko kierowania, system łączności          
kryzysowej, system alarmowania, oraz personel reagowania kryzysowego, a także         
ewidencja sił i środków przydatnych do reagowania kryzysowego. 
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Jeśli dodamy do tego, że raz do roku powinny być przeprowadzone ćwiczenia w             

tym zakresie zarówno służby zdrowia, jak i innych sił porządkowych oraz straży            
pożarnej to mamy pełny obraz degrengolady w tym zakresie. 

  
III fazą Zarządzania Kryzysowego jest Reagowanie! 
Najważniejszą rzeczą „Reagowania” jest uruchomienie działań prewencyjnych       

zapobiegających lub minimalizujących możliwość zniszczeń (czyli w tym        
przypadku śmierci ludzi zarażonych koronawirusem oraz ochronę obywateli przed         
zakażeniem, wykrywania we wczesnym stadium zakażeń obywateli poprzez masowe         
testy tak jak to robi Korea Płd., Tajwan czy Niemcy, którzy dziennie wykonują             
ponad 130.000 testów). 

 
Nasze miernoty doszły do możliwości prawie 20.000 testów na dobę, ale           

ostatnio wykonują je na poziomie 5-7 tys. Rodzi się pytanie czy to jest sabotaż czy               
głupota, a może brak testów? Odpowiedź jest prosta i śmieszna zarazem. Brakuje            
„wymazówek”. Przecież to jest czysty obłęd. Lekarze w wywiadach zwrócili na to            
uwagę jeszcze przed Świętami, 15.04. pytanie o „wymazówki” Ministrowi Zdrowia          
zadała Monika Olejnik w TVN24 i jaką dostała odpowiedź, że to niemożliwe, mogło             
to wynikać ze złej koordynacji. A kto za tę koordynację Panie Ministrze odpowiada ? 

 
Również w środę 15 kwietnia wystąpił w TVN24 lub Polsat News zakażony            

koronawirusem zawodnik MMA. Opisał on jaki bajzel panuje w SANEPID-zie -           
przez 15 dni kiedy przebywał w izolacji w domu (lekki stan przechodzenia            
koronawirusa) nie dostał żadnej informacji od jakiegokolwiek lekarza czy też z           
SANEPID-u jak ma się leczyć. Wierzyć się nie chce. Przecież to jest zgroza. Jak              
mówił w wywiadzie szukał wszędzie informacji, a w tym w Internecie oraz pomocy u              
znajomych. Państwo w tym przypadku zawiodło na całej linii. TRAGICZNY          
WYDAWAŁ SIĘ JEGO APEL do ludzi odpowiedzialnych za ten stan rzeczy, aby            
zajęli się również osobami, które są chore (i przechodzą koronawirusa w lekkim            
stanie) i przebywają w izolacji w domach, mieszkaniach i innych kwaterach           
prywatnych. Żeby w końcu SANEPID I INNE INSTYTUCJE PAŃSTWA         
ZAJĘLI SIĘ NIMI i podali im jak się mają leczyć! Przecież od 04.01.2020 minęło              
już ponad 4 miesiące i procedury te powinny być już dawno opracowane i przesłane              
na INFOLINIE, DO SANEPID-u, jak również do szpitali oraz opublikowane w           
Internecie. 
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Najgorsze, jak mówił zakażony pacjent, jest strach i fatalny stan psychiczny           

osamotnionego i pozostawionego de facto samemu sobie chorego, nawet jeżeli          
przebieg choroby jest łagodny. Jeśli pacjent nie ma zielonego pojęcia jak ma się             
leczyć i czym ma się leczyć, a SANEPID po 15 dniach dzwoni do niego z               
kretyńskim pytaniem: „Jak pan się czuje?”, to można to parafrazować i           
SANEPID powinien zapytać: „Czy  Pan jeszcze żyje?”  

 
Jeśli tym naszym Geniuszom z Ministerstwa Zdrowia wydaje się, że nie podjęli            

jeszcze decyzji jak leczyć to się grubo mylą. ONI PODJĘLI DECYZJĘ, tylko o tym              
dalej nie wiedzą. A decyzja ich to pozostawienie ludzi na pastwę losu, a osoby w               
niektórych DPS-ach, w skutek braku reakcji ludzi odpowiadających za zarządzanie          
kryzysowe w kraju, na śmierć. Jest to tragiczne i wyjątkowo smutne. 

„Reagowanie” to także przewidywanie skutków podejmowanych decyzji. 
 

Def. : „Przewidywanie to co ktoś przypuszcza, czego się spodziewa, domyśla”  
           Osoba przewidująca: licząca się z następstwami, myśląca o przyszłości.  

 
Szanowny Panie Sekretarzu Stałego Komitetu RM ponieważ Pan jest         

zwolennikiem teorii wszystkich miernot, że tego nie można było przewidzieć (mając           
informacje wywiadowcze od 04.01.2020) oraz do dyspozycji ekonomistów,        
matematyków, informatyków, którzy w kilka dni mogli opracować dowolny model          
jak rozwinie się epidemia w Polsce i na świecie. Można to zrobić samemu, jak autor               
tego opracowania robił w drugiej i trzeciej dekadzie marca (dopóki miał dostęp do             
danych), że szczyt pandemii w Polsce miał nastąpić na koniec kwietnia i w pierwszej              
dekadzie maja. Ale do tego trzeba mieć rozum i wiedzę, a nie być tylko              
wyniesioną przez Partię na stanowisko ministerialne, miernotą, która wiedzę         
zastępuje butą, arogancją i pogardą dla każdego człowieka wykształconego,         
zwanego przez PARTIĘ PiS „wykształciuchem”. Panowie na wysokich        
stanowiskach, Nominaci Partyjni PiS-u, zalecam odrobinę pokory. Wiedzy i         
mądrości nie nabywacie sadzając wasze „wielce oświecone dupy” na stołkach          
ministerialnych. Nie tylko nie jesteście nieomylni, ale także poziom reprezentowany          
przez was jest niestety w większości przypadków mierny, a niektórzy z Was stali się              
ulubioną formą żartów internautów, kabaretów czy „Szkła kontaktowego”, ale nie w           
wymyślonych przez nich skeczach, tylko wyłapujących wszystkie figle jakie płata          
wam wasz rozumek ( u wykształciuchów zwany rozumem!)   
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Def. słowa  myślący: 
 

1. mający zdolność myślenia 
2. taki który samodzielnie myśli, analizuje i zastanawia się nad tym co robi 
3. świadczący o czyjejś inteligencji, skłonności do zastanawiania się 

 
Def. słowa  myśleć: 
 

1. uświadamiać sobie coś i skupić na tym uwagę, usiłować coś zrozumieć lub            
rozwiązać 

2. sądzić, przypuszczać nie wiedząc 
3. nosić się z jakimś zamiarem, chcieć coś zrobić 

 
Jednak najgorszym jest oszukiwanie obywateli przez Was o skali epidemii, która           

jest w Polsce. Nie słuchacie zaleceń WHO, które brzmią następująco: TESTY,           
TESTY i JESZCZE RAZ TESTY. Nawet głupi zrozumiałby taki komunikat. 

 
 
Panowie Rządzący! 
 

CHCECIE OTWORZYĆ GOSPODARKĘ zanim osiągniemy spowolnienie      
zachorowań na koronawirusa? DO TEGO NALEŻY SIĘ PRZYGOTOWAĆ, czyli         
KAŻDY PRACOWNIK MUSI MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZROBIENIA w razie potrzeby         
szybkich testów na obecność koronawirusa. Wyniki najdalej w ciągu 4÷8 godzin.           
Inaczej pandemia wróci ze zdwojoną siłą. 
 

A ponadto: 
 

● Muszą być dostępne dla pracowników środki ochrony osobistej czyli maski,          
rękawice, przyłbice i środki dezynfekcji przed przystąpieniem do pracy, przed          
przerwą śniadaniową, przed wyjściem z pracy i po dotarciu do domu. Nie            
wystarczy wydać rozporządzenie, że „pracownicy mają je nosić”, tylko trzeba          
umożliwić firmom zakup ich na polskim rynku i dopilnować, aby były one            
dostępne praktycznie w każdym sklepie w Polsce; 
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● Muszą być stworzone procedury Zarządzania kryzysowego na wszystkich        
szczeblach i mają je otrzymać wszyscy pracodawcy, a ci przekazać je swoim            
pracownikom; 

● Służba zdrowia musi otrzymać podwyżki o jakie walczyli młodzi lekarze i           
rezydenci i godziwe, bezpieczne warunki pracy i odpoczynku. Trzeba         
skończyć z pracą służby zdrowia ponad 10 godzin dziennie; 

● Budżet na służbę zdrowia musi być jeszcze w maju podniesiony w tym roku do              
10÷15% PKB, a w następnych latach do 7 % i to bez żadnych kuglarskich              
sztuczek przy obliczaniu tych kwot, jak to miało miejsce do dnia dzisiejszego; 

● Trzeba przedstawić narodowy program ochrony zdrowia i poddać go pod          
ocenę społeczną, ale także uzgodnić go z organizacjami społecznymi         
pracowników służby zdrowia i innymi organizacjami, które mają prawo         
otrzymać je do konsultacji; 

● Przedstawić program nauczania w liceach pielęgniarskich, szkół 2-letnich        
pomaturalnych, wyższych studiów itd., itp., tak aby podczas dekady służba          
zdrowia mogła pracować i leczyć Polaków w ciągu 8 godzinnego dnia pracy, a             
lekarze i pielęgniarki nie musieli dodatkowo pracować w kilku placówkach,          
aby godziwie zarobić; 

● Ogłosić Obligacje medyczne na 10÷30 lat na sfinansowanie tego programu; 
● Wprowadzić do planów inwestycyjnych modernizacje szpitali zakaźnych tak,        

aby strefy czyste były oddzielone od brudnych, zakażone od niezakażonych,          
służby w szpitalach zakaźnych itd., itp.; 

● Zaprzestać natychmiast bizantyjskich inwestycji; 
● I NAJTRUDNIEJSZE UZGODNIĆ TO Z OPOZYCJĄ, ABY PO ZMIANIE         

WŁADZY NIE ZOSTAŁO WSZYSTKO ZNISZCZONE, tylko aby była ich         
kontynuacja; 

● Zatrudnić fachowców do opracowania prawidłowych, zgodnych z ustawami i         
zdrowym rozsądkiem sposobów zarządzania kryzysowego, aby taka sytuacja        
jak obecnie się nie powtórzyła – że sprawne zarządzanie kryzysowe w Polsce            
nie istnieje. 
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Kolejny etap zarządzania kryzysowego to odbudowa. 
 

Co jest najważniejsze po przywróceniu gospodarki do wzrostu PKB i zmniejszenia           
bezrobocia do wskaźnika jednocyfrowego? 
„Odbudowa powinna być realizowana w taki sposób, aby rejon dotknięty          
katastrofą był po odbudowie mniej wrażliwy na kolejną katastrofę” 

 
Oznacza to, że nie mniej ni więcej tylko to, że po tzw. epidemii ptasiej i               

świńskiej grypy oraz EBOLI, Polska i polska służba zdrowia powinna być na takie             
zagrożenie przygotowana lepiej niż przed wystąpieniem epidemii. Byłaby tak         
przygotowana, gdyby rządzili nami ludzie mądrzy, wyposażeni przez naturę w          
mózgi, a nie tylko w móżdżki i wypełnialiby swoje ustawowe obowiązki. 

 
Def. słowa móżdżek – część mózgu, której działanie polega na koordynowaniu           

ruchu mięśni 
 
Def. słowa mózg – ”siedlisko myśli i, zdolność do myślenia, pojmowania,           

rozumowania 
 
Na pierwszy rzut oka widać różnicę między znaczeniem obu tych wyrazów. 
 
Podsumowanie: 
 

1. Zarządzanie kryzysowe państwem na wypadek Pandemii nie istnieje. Nie         
istnieją również żadne procedury jak postępować i jak zachowywać się          
na wypadek pandemii. Dlatego też Polska jest jedynym krajem na świecie,           
gdzie zakażalność w służbie zdrowia dochodzi do 30% lubi zakażonych. Jest           
to wyjątkowy skandal, niekompetencja, głupota, żeby nie powiedzieć        
zbrodnia. 

2. Szpitale de facto były pozbawione, a niektóre dalej są pozbawione, nie tylko            
procedur postępowania, ale także środków ochrony osobistej dla personelu         
medycznego tj. kombinezonów, maseczek, przyłbic, rękawic, środków       
odkażających (stąd 30% zakażonych  pracowników służby zdrowia) 
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3. Władze pozostawały głuche na wnioski dyrektorów szpitali, w tym         

zakaźnych, o środki na modernizację szpitali opisanej na str. 10, tak aby            
wyeliminować rozprzestrzenianie się tej zarazy w szpitalach (obecnie        
siedliskach zarazy). 

4. Sygnały płynące od pracowników służby zdrowia były lekceważone przez         
wiele lat przez Ministerstwo Zdrowia, rząd, NFOZ i WFOZ. 

5. Strajki pielęgniarek o podwyżki płac, młodych lekarzy rezydentów oraz         
wnioski tych ostatnich o przeznaczeniu na służbę zdrowia 6% PKB,          
powiększane co roku o wskaźnik inflacji pozostawały bez echa. Rząd PiS-u           
cały czas kombinował jak ich ograć, a nie jak wydobyć z zapaści służbę             
zdrowia. 

6. Dyrektorzy klinik, szpitali i oddziałów zakaźnych nie mogli się doprosić          
środków na remonty i modernizacje szpitali tak, aby szpitale te spełniały           
europejskie standardy, a w tym oddzielenie strefy czystej od brudnej oraz           
śluzy w których odkażano by ubranie ochronne i sprzęt ochronny, a także            
personel medyczny, gwarantując mu pełne bezpieczeństwo w ciężkiej i         
niebezpiecznej pracy. 

7. Nie przeprowadzono żadnych ćwiczeń z udziałem szpitali i służb ratownictwa          
w zakresie walki z ewentualną pandemią zgodnie z ustawami o zarządzaniu           
kryzysowy. 

8. Środki, które mogły być przeznaczone na ochronę zdrowia już w czasach           
pandemii przeznaczono na tubę propagandową rządu – TVP i Polskie Radio           
(ca 2 mld złotych) przez kolejnych 5 lat (w sumie 10 mld). 

9. Przy braku spójnej dojrzałej strategii państwa zamiast pieniędzy z budżetu          
państwa na służbę zdrowia, naukę i oświatę, badania naukowe marnuje się           
środki podatników na takie fanaberie władzy jak „Przekop Mierzei Wiślanej”,          
Port Lotniczy w Radomiu, CPK czy samolot E-35, które będą kosztowały ca            
200 mld ÷ 300 mld złotych czyli mniej więcej tyle ile trzeba będzie             
przeznaczyć na ratowanie Gospodarki. 

10. Najwyższa pora, aby stworzyć rząd fachowców, ponadpartyjny, który        
przygotuje rzetelną strategię rozwoju kraju do 2050 roku, plany taktyczne i           
operacyjne oparte na wyliczeniach ekonomistów, a nie wymyślanych spod         
dużego palca „stratega tysiąclecia” zwykłego posła bez żadnego trybu.  
Niech w końcu rządzący zrozumieją, że w Europie nikt nie pozwoli, aby na             
dłuższą metę ktoś zachowywał się na arenie międzynarodowej tak jak Polska           
w ostatnich pięciu latach, czyli jak chuligan, który nie może przejść obojętnie            
obok psa, aby go nie kopnąć, czy sąsiada, aby mu nie naubliżać. 
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Historia uczy, że Niemcy zawsze dogadywali się z Rosją kosztem Polski i            
jeśli nasi dostojnicy dalej będą obrażać Niemców, Francuzów, Ukraińców,         
Rosjan, Żydów to w końcu Polacy się doigrają. Lekcja historii uczy, że            
czterokrotnie rozebrano Polskę i przekazano pod rządy obcych mocarstw. I          
niech nie spełni się przysłowie, że Polak przed szkodą i po szkodzie jest             
jednakowo głupi. 

 
Po ataku koronawirusa na „najsilniejsze Państwo Polskie od czasów Mieszka I” pod            
przywództwem zwykłego posła, bez żadnego trybu złożyło się jak domek z kart i             
obnażyło „Króla Słońce”. Okazało się że król jest nagi, a raczej goły jak kasa              
państwa, a zrównoważony budżet jest fikcją. Najgorsze jednak jest to, że tzw.            
zrównoważony budżet został poddany pod głosowanie w sejmie w miesiącu marcu,           
jakby nie było pilniejszych spraw do załatwienia. Różni ekonomiści szacowali, że           
ukryty deficyt państwa wynosił de facto od 36 do 66 mld pomimo, że rząd w ciągu                
ostatnich 4 lat wprowadził ponad 32 ukryte podatki, daniny oraz obciążenia w wielu             
innych formach, ogołacając firmy z sektora mikro i małych przedsiębiorstw,          
ogołacając ich (rezerwy) środki finansowe. 
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Tarcza antykryzysowa! 

dr inż. Janusz Sobieraj 
Przewodniczący Rady Nadzorczej Klastra COP 

Przedsiębiorca, Prezes zarządu Korporacji Radex SA 

Jest takie stare mądre polskie przysłowie: „Kto szybko daje ten dwa razy            
daje” oraz powiedzenie, że „przysłowia są mądrością narodów”. 
Prawdopodobnie trzeba je uzupełnić o zdanie: nie dotyczy to polskiego rządu. 

 
Jako doradca i członek władz kilku stowarzyszeń biznesowych zrzeszających         

kilkanaście tysięcy firm pomagałem przygotować stanowiska tych organizacji, które         
były kierowane do Premiera, Prezydenta i Pani Minister Emilewicz przed          
posiedzeniem Sejmu w sprawie tzw. tarczy antykryzysowej /Patrz NR 1 kwartalnika           
z 2020 r. Pisałem w nim, że procedury pomocy dla firm mają być proste i pomoc ma                 
być przyznawana na krótki e-mail, faks czy list bez żadnej biurokracji. Stanowisko            
takie zostało przekazane przez BCC do Pana Premiera Morawieckiego i Pana           
Prezydenta Dudy. 

Stworzona hybryda tzw. Tarczy antykryzysowej Nr 1 i 2 tj. de facto taka             
obiecywana pomoc, aby jak najmniej firm mogło z niej skorzystać, jest obwarowana            
dziesiątkami dokumentów, weryfikacji urzędniczych, z wypełnieniem których bez        
pomocy prawników czy biur rachunkowych wielu przedsiębiorców sobie nie poradzi.          
Czysty obłęd. 

Ale jaki sukces propagandowy. Ministrowie, Pan Premier, Pan Prezydent w          
wywiadach telewizyjnych chwalili się, że tarcza działa, już 355.000, za chwilę 1 mln,             
potem 1,3 mln, 1,5 mln wniosków złożonych. TARCZA DZIAŁA!!! 

 
Ja, prosty człowiek, a jednak ciekawski, krzyczałem do telewizora: ile żeście           

Państwo rozpatrzyli tych wniosków? Kiedy rozpatrzycie ten ostatni 1.300.000         
lub jeśli napłyną kolejne np. ten 1.572 841? Ile pieniędzy wpłynęło na konta             
firm itd., itp.? Chcielibyśmy raczej usłyszeć, że rozpatrzono w tym czasie te            
355.000 wniosków i pieniądze zostały przelane na konta tych firm. Wtedy można            
by powiedzieć, że Tarcza zadziałała. De facto rozpatrzono w tydzień coś około            
trzydziestu kilku tysięcy, ale na 16.04. złożonych jest już ponad 1 mln podań. –              
ILE TO ZAJMIE CZASU PROSTO POLICZYĆ (1 tydzień 35 500 rok czyli 1             
mln :  35 500 tys. = trochę poniżej 30 tygodni tj. 7,5 miesiąca. 
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Zastanawiam się, że nikt z dziennikarzy nie zadał takich wydawałoby się           

prostych i oczywistych pytań. 
Przecież, aby rozpatrzeć te 1,5 mln wniosków potrzeba będzie trzech,          

czterech miesięcy. Czy będzie wtedy komu pomagać? 
A gdzie jest do jasnej cholery ta prawdziwa tarcza, odbiurokratyzowana, o           

której BCC pisał do Prezydenta, Premiera, Pani Minister Emilewicz, na kwotę           
100 mld, a może jeszcze nawet 200 mld, bo rząd coś ostatnio przebąkiwał o 300 mld                
pomocy (w telewizji mówił to Premier). Może w końcu przestał fantazjować, może            
w końcu raz powiedział prawdę? 

 
W dniu 06.05.2020 roku p. Emilewicz pochwaliła się, że 37 tys. firm już             

otrzymało pomoc i wypłacono 8 mld z 300 mld zł. Jak łatwo policzyć w ciągu 2                
miesięcy wypłacono niecałe 3% środków przeznaczonych na pomoc firmą. Nasuwa          
się pytanie kiedy reszta firm otrzyma pomoc? Tak niski odsetek wypłat mieści się w              
błędzie statystycznym i na przykład tak niski odsetek ryzyka (zmiany wartości           
umowy) zakłada się przy podpisywaniu kontraktów budowlanych. Jest to porostu          
opowiadanie o miliardach i pomocy, które działają na maluczkich przed          
telewizorami, a nie realna pomoc. Dopiero po dwóch miesiącach uruchomiono          
możliwość wypełniania wniosków na stronie Agencji Rozwoju Przemysłu i dostęp do           
środków o wysokości 1,7 mld dla branży transportowej (dopłaty do rat           
leasingowych)! Jeżeli to wszystko będzie się toczyć w takim tempie to z polskiej             
gospodarki nie będzie co zbierać! Rząd powoli dochodzi do kwoty 400 mld (już             
mówi o 300 mld pomocy), o której pisałem we wspomnianym na wstępie piśmie,             
więc śmiem twierdzić, że skalę i formę pomocy można było przewidzieć wcześniej,            
wystarczyło zatrudnić ekspertów m.in. od ekonomii! 

 
Taka pomoc jest to przede wszystkim propaganda. Po raz kolejny okazało           

się, że rządzący z ramienia PiS-u nie mają zielonego pojęcia o tym, jak działa              
gospodarka czy przedsiębiorstwo. Wiedzę, której nie posiadają, zastępują butą i          
arogancją przechodzącą w bezczelność. Nie daje się już tych ludzi słuchać. Przykład.            
Proszę bardzo. Pan Wicepremier Sasin w telewizji POLSAT w dniu 6.04.2020           
odpowiadając na pytanie dziennikarza: Czy możemy się czegoś nauczyć od          
Niemców, którzy wykonują ponad 10 razy więcej testów niż Polska odpowiada:           
cyt. „ – nie mamy się od nikogo i niczego uczyć, w sposób modelowy podeszliśmy               
do walki z koronawirusem.” Szczególnie w DPS-ach, gdzie rząd przeprowadził          
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eksperyment modelu szwedzkiego walki z koronawirusem (czyli zostawił        
podopiecznych samym sobie na ca 45 dni – sic!!!). 

 
To o takich ludziach w niedzielę w telewizji p. Zandberg wypowiedział się:            

cyt. „idiota pozbawiony wyobraźni”. Nie jest to odosobniony przypadek. Jeden z           
ministrów, leżąc w fotelu w gabinecie Rady Ministrów stwierdził, że nikt nie jest w              
stanie przewidzieć co będzie z KORONAWIRUSEM w maju. Trzeba wszystkim          
wiedzieć, że przewidywanie jest jedną z podstawowych funkcji zarządzania,         
która poparta modelowaniem matematycznym opartym o krzywą przebiegu        
pandemii w wielu krajach, które z nią walczą, a do których Polska ma             
opóźnienie pierwszego zakażonego o ok. 3 do 4 tygodni, można z           
prawdopodobieństwem 90÷95% przewidzieć krzywą pandemii w Polsce. 

 
Czy to fakt czy Propaganda, przekonamy się wkrótce! 
 
Jeden z wiceministrów Zdrowia był na tyle głupi, że obraził ciężko pracujących            

lekarzy i zespoły służby zdrowia. Ale cóż po takiej miernocie można się spodziewać.             
Nonszalancja, którą zarzucił pracownikom szpitali była jak działanie serum prawdy.          
Wkurzeni lekarze, pielęgniarki, dyrektorzy szpitali, ratownicy medyczni       
przedstawili fakty na temat kompletnego braku przygotowania pracowników        
Służby Zdrowia do jakiejkolwiek pandemii wywołanej chorobą zakaźną tj.: 

 
● brak jakichkolwiek procedur (instrukcji) postępowania zarówno na szczeblu        

rządu jak i resortu zdrowia, powiatu, województwa w przypadku pandemii, 
● jw. dla każdej placówki służby zdrowia, ale także dla domów opieki           

społecznej, 
● jw. dla straży granicznej, wojska, policji, obrony terytorialnej (która de facto           

nie istnieje), 
● pomimo 30 dni od ataku koronawirusa w dalszym ciągu brakuje: 

○ podstawowego sprzętu ochrony osobistej tj. maseczek, a szczególnie        
maseczek z filtrami, które jako jedyne zabezpieczają de facto przed          
koronawirusem, okularów ochronnych, przyłbic, które zastępowane są       
przyłbicami ochronnymi dla pracowników budownictwa, 

○ jednorazowych kombinezonów ochrony osobistej, 
○ śluz w szpitalach, które powinny oddzielać część zakażoną od części          

niezakażonej, część brudną od części czystej, 
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○ zasad i procedur przyjmowania ludzi na OIOM oraz na OSTRY DYŻUR           

w czasie pandemii, 
○ zasad i procedur postępowania z domami opieki społecznej, domami         

starców, domami dziecka itp. Itd. 
○ zarządzania kryzysowego zgodnego z ustawami, ćwiczeń z zarządzania        

kryzysowego itp., itd 
 
Dlaczego tego wszystkiego brakuje? Wg mnie dlatego, że w rządzie większość           

stanowią partyjne miernoty, ludzie, którzy nie mają żadnego pojęcia o zarządzaniu           
państwem. Jednym z takich elementów jest zarządzanie kryzysowe, gdzie powinny          
być opisane procedury postępowania w okresie pandemii. Ale skąd ci ludzie maja o             
tym wiedzieć, np. Premier historyk i finansista (nie mylić z ekonomistą). Prezes,            
który nie tylko nie ma w tym kierunku ani wykształcenia i wiedzy, ale nigdy              
nawet nie prowadził gospodarstwa domowego. Działania tych Panów w dobie          
kryzysu: Premier stworzył propagandową tzw. Tarczę antykryzysową 1 i 2          
obwarowaną w taki sposób przepisami i wymogami składania wielu, wielu          
dokumentów, zaświadczeń, opinii, a to wszystko bez wydania jakichkolwiek         
Rozporządzeń wykonawczych, które i tak jak Ustawa będą pisane „na kolanie”. Może            
pojawią się one na koniec kwietnia, a może później znając sprawność umysłową            
polskiego rządu. Jednym słowem apele do Premiera i Prezydenta, aby wydali dekret,            
po wcześniejszym wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej jeszcze w ostatnim         
tygodniu marca, tak, aby banki nie zdążyły pobrać rat kredytowych i odsetkowych, a             
które mogłyby być przeznaczone na wypłaty dla pracowników jeszcze przed          
Świętami Wielkiej Nocy lub na poprawę płynności, odbiły się od nich jak groch od              
ściany. 

 
SZKODA, BO SPEŁNIŁOBY TO PODSTAWOWY POSTULAT      

WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW, aby pomoc przyszła natychmiast czyli do        
końca marca, a nie od 01.04 (chyba, że ta tzw. pomoc to był żart primaaprilisowy). 

 
Trzeba nie mieć wyobraźni, albo być po prostu idiotą odklejonym od           

rzeczywistości, aby nie zdawać sobie sprawy co stanie się w bankach, ZUS-ie,            
BGK jak setki tysięcy wniosków zaleją dosłownie te instytucje, zablokują          
serwery, linie telefoniczne. Większość tych wniosków o pomoc zostanie rozpatrzona          
do końca czerwca, a wtedy bezrobocie będzie już osiągało 2÷3 mln osób, a             
bankructwa firm będą liczone w tysiącach. Dlaczego, ano dla tego, że firmy nie             
doczekując się pomocy będą zmuszone zwalniać ludzi, ale ponieważ nadchodzący          
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dopiero kryzys ekonomiczny będzie kryzysem braku popytu, to kolejnym krokiem          
będzie albo likwidacja firmy, albo jej bankructwo. Ale jest to jednoznaczne dla ludzi,             
którzy znają zasady funkcjonowania gospodarki, przedsiębiorstw, usług itd., itp. 

 
Przypomina się takie powiedzenie: NIKT CI NIE DA TYLE ILE JA (w tym             

przypadku rząd, Premier, NBP) CI OBIECAM !!! (sic). 
 
Ale przecież „rząd się sam wyżywi” jak mówił klasyk. Przecież Panowie w            

Rządzie i Pan Prezes nie dostanie 50% wypłaty, tylko 100% plus nagrody, „bo             
im się to po prostu należy”. Syty głodnego nie zrozumie, a bogaty biednego.             
Pozostaje tylko nadzieja, że ludzie w końcu przejrzą na oczy i pogonią tę nową              
elitę, a raczej Kastę Panów, jak to był uprzejmie powiedzieć sam pan Prezes             
(oczywiście bez słowa Kasta, które jest zarezerwowane dla sędziów broniących          
niezawisłości sądów od władzy ustawodawczej i wykonawczej zgodnie z         
Konstytucją). 

A co robi Pan Prezes w czasie kryzysu. Oczywiście to co dla Polek i Polaków               
jest w dobie pandemii najważniejsze - WYBORY! Nie bacząc, że prawie 80%            
obywateli jest temu przeciwne, a Prezydent Trump (idol rządzących) w ostatnią           
sobotę i niedzielę w TVN, TVN24, Polsat wypowiedział się, że w USA nie będzie              
powszechnego głosowania korespondencyjnego gdyż dla każdego jest oczywiste,        
że jest to zachętą do oszustw wyborczych i takie wybory nie mają niczego             
wspólnego z demokracją. 

Ale co tam Trump wie o demokracji! Największy demokrata w Polsce i            
(prawdopodobnie jak zapewne niebawem ogłosi TVP) na świecie, ma inne zdanie.           
Ale to ON jest Carem i Bogiem i zapewne Sejm każdą jego zachciankę zmieni w               
prawo obowiązujące, a potem będzie klepał (klaskał) w ręce, aby nagrodzić najtęższy            
umysł na tej planecie. Jak to jest możliwe, że jeden człowiek, w kraju kochającym              
wolność, zostaje dyktatorem. Czy tzw. 500+ jest tym czym było 30 srebrników za             
które sprzedano Jezusa? 

 
Panie Premierze, jeśli brakuje Panu wyobraźni to podpowiem Panu co się           

stanie 30 kwietnia. Ca 1 mln osób straci pracę, bo firmy nie dostaną obiecanej              
pomocy w m-cu kwietniu, tak jak nie dostali jej w marcu. (Myślę, ze nieliczni              
dostaną ją w maju.) 
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Czyli na koniec maja będzie kolejny milion bezrobotnych, bo Wam Panowie i            

Panie brakuje wyobraźni. Nie jesteście w stanie przewidzieć co będą musieli zrobić            
przedsiębiorcy, aby ratować firmy. Przypomnę, że przewidywanie to podstawowa         
funkcja kierownicza i zarządcza. Jeśli nie macie Państwo pojęcia jak działają           
przedsiębiorstwa, jak powinno działać Państwo, to złóżcie natychmiast dymisję.         
Niech miejsce miernot bez wyobraźni zajmą ludzie, którzy między uszami mają           
mózgi, a nie móżdżki. Przestańcie w końcu mamić obywateli propagandą, na którą            
widać macie nieograniczone środki, na całe strony w gazetach codziennych, że 100            
mld pomocy jest do dyspozycji, na które nie było jeszcze zgody UE kiedy pisałem              
ten artykuł (27.04.2020) (bo trzeba wiedzieć, że jest to pomoc publiczna). 

 
A bezrobotni, upadający przedsiębiorcy, a to akurat Wielkiego Przywódcę         

nic nie obchodzi. Już swój wyrok wydał cyt. „Jeśli upadną to będzie świadczyło             
tylko o tym, że nie nadawali się do prowadzenia biznesu”. Jakie to proste.             
Przecież od Niemiec, jak powiedział kolejny wielki mąż stanu p. V-ce Premier Sasin,             
nie mamy się czego uczyć! Oni wykonują pomiędzy 100.000, a 130.000 testów            
dziennie, a Polacy ok. 8-11 tysięcy. Oni mają najmniejszy wskaźnik umieralności,           
a Rząd RP fałszuje dane, o czym już powszechnie mówią lekarze i donosi prasa.              
Wiele osób umiera nie doczekawszy się na wyniki testów, ale wtedy nie są to osoby,               
które opuściły Ziemski Padół z powodu koronawirusa, tylko z powodu innych           
chorób, mimo, że testy potwierdziłyby, że były one zarażone wirusem. Bo tak            
nakazuje lekarzom stwierdzającym zgon SANEPID. WHO nawołuje świat róbcie         
testy, testy i jeszcze raz testy. Tak robiono m.in. w Korei Płd., na Tajwanie czyli tam                
gdzie była i jest najniższa umieralność ludzi na koronawirusa. 

We Włoszech, Hiszpanii, Francji i Niemczech wykonuje się testy po śmierci           
każdego podejrzanego o koronawirus, dlatego statystyki są prawdziwe i ukazują          
faktyczne ilości ludzi objętych pandemią oraz śmiertelność jaką ona powoduje. W           
Polsce Sanepid tam gdzie rządzi partyjny kumpel Prezesa, stwierdził bezcelowość          
takich testów. Nie dziwmy się zatem, że mamy tak fantastyczne wyniki zachorowań i             
śmiertelności w Polsce. Dane te nie mają jednak nic wspólnego z rzeczywistością. 

Ale kto śmie nas pouczać? Wredni Niemcy czy Francuzi którzy to jedli rękoma             
kiedy w Polsce wynaleziono i jedzono widelcem? Przecież to my jak mówił V-ce             
Premier Sasin modelowo walczymy z koronawirusem, to świat od nas niech się            
uczy i nas podziwia. My nie musimy się od nikogo uczyć. 
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Dlatego też p. minister Szumowski głosował przeciwko cotygodniowym testom         

dla pracowników służby zdrowia w Sejmie. Przecież tylko 30% lekarzy i personelu            
jest zakażonych, ale przecież 70% jest zdrowych. To na cholerę te testy. 

Kiedy więc wybuchnie u nas szczyt pandemii? Oczywiście po wyborach.          
Dlaczego? Bo Prezes tak zarządził. Ponieważ wybory muszą się odbyć, bo jest to             
Racja Stanu wg Prezesa i jego popleczników, a pandemia modlitwą wiernych           
poddanych na dzień wyborów zniknie z terytorium Polski jak za dotknięciem           
czarodziejskiej różdżki. 

 
 
/cyt./ 

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 

 

Rozdział 1  
Przepisy ogólne 

 
Art. 3.1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
 
1) klęsce żywiołowej – rozumie się przez to katastrofę naturalną lub awarię            

techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu           
w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona            
mogą być skutecznie podjęte tylko po zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we          
współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji          
działających pod jednolitym kierownictwem; 

i teraz już wiadomo dlaczego jest prowadzana taka statystyka jak opisana           
powyżej – kluczem do tej tajemnicy jest stwierdzenie „duża liczba osób” – ILE TO              
JEST DUŻA LICZBA OSÓB? Tysiąc, 10 tys., 100 tys., milion czy jeszcze więcej             
osób? Jest to słowo wytrych, którym politycy PISu jeszcze się nie posłużyli.            
Potwierdza to moje teorie o nieznajomości przez nich prawa (przyp. autora) 

 
Art. 4.1. Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony na obszarze, na           

którym wystąpiła klęska żywiołowa, a także na obszarze, na którym wystąpiły lub            
mogą wystąpić skutki tej klęski. 

    W przypadku Polski dotyczy całego terytorium (przyp. autora) 
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Art. 6.1. Stan klęski żywiołowej może zostać przedłużony na czas oznaczony, w            

drodze rozporządzenia Rady Ministrów, po wyrażeniu przez Sejm zgody na to           
przedłużenie. 

 
Art. 10. 1. W czasie stanu klęski żywiołowej właściwy miejscowo starosta           

kieruje działaniami prowadzonymi na obszarze powiatu w celu zapobieżenia skutkom          
klęski żywiołowej lub ich usunięcia. 

 
Art. 11.1 W czasie stanu klęski żywiołowej właściwy wojewoda kieruje          

działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub         
ich usunięcia na obszarze województwa. 

Jak wojewoda może kierować tymi działaniami jak w Polsce nie ma procedur              
zarządzania kryzysowego? (przyp. autora) 

 
Art. 13.1. W zakresie działań prowadzonych w celu zapobieżenia skutkom          

klęski żywiołowej lub ich usunięcia minister, o którym mowa w art. 8 pkt. 4, może               
wydawać polecenia wiążące organom administracji rządowej, z wyjątkiem Rady         
Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, a także wydawać polecenia wiążące organom          
samorządu terytorialnego. 

 
Art. 15.1. Wojewodowie albo pełnomocnicy, o których mowa w art. 11 ust. 4, są              

obowiązani do współdziałania i wzajemnego przekazywania informacji w zakresie         
zapobiegania skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwania. 

 
Art. 16. Minister, o którym mowa w art.8 pkt4, jest zobowiązany do            

informowania na bieżąco Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady         
Ministrów o skutkach klęski żywiołowej i działaniach podejmowanych w celu          
zapobieżenia tym skutkom lub ich usunięcia. 

Minister co było ewidentnie widać, nie bardzo kojarzył co się dzieje z             
powodu chronicznego braku snu, co wyraźnie było widać na tle wypoczętych           
wiceministrów jego resortu (przyp. autora) 

 
Art. 17.1. W zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu          

uczestniczą: Państwowa Straż Pożarna i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej,         
Policja, Straż Graniczna, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, podmioty         
lecznicze, w tym w szczególności dysponenci jednostek systemu Państwowe         
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Ratownictwo Medyczne, oraz inne właściwe w tych sprawach państwowe urzędy,          
agencje, inspekcje, straże i służby. 

 
Art.18.1 W czasie stanu klęski żywiołowej, jeżeli użycie innych sił i środków            

jest niemożliwe lub niewystarczające, Minister Obrony Narodowej może przekazać         
do dyspozycji wojewody, na którego obszarze działania występuje klęska żywiołowa,          
pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wraz ze skierowaniem ich do          
wykonywania zadań związanych z zapobieżeniem skutkom klęski żywiołowej lub ich          
usunięciem. 

    Do tej pory rząd z tej pomocy nie skorzystał (przyp. autora) 
 

Rozdział 3 
Zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela 

 
Art.21.1. Ograniczenia, o których mowa w art.20, mogą polegać na: 
 
1) zawieszeniu działalności określonych przedsiębiorców; 
2) nakazie lub zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonego  

            rodzaju; 
4b) nakazie stosowania cen ustalonych na towary lub usługi mające podstawowe  

              znaczenie dla kosztów utrzymania konsumentów; 
  Gdyby je wprowadzono nie byłoby sytuacji szaleństwa cenowego na maseczki,  

           rękawiczki, środki ochrony osobistej i środki odkażające (przyp. autora) 
6) obowiązku poddania się kwarantannie; 
12) nakazie ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i  

          obiektów; 
13) nakazie lub zakazie przebywania w określonych miejscach i obiektach  

              oraz na określonych obszarach; 
14) zakazie organizowania lub przeprowadzania imprez masowych; 
15) nakazie lub zakazie określonego sposobu przemieszczania się; 
 
Art. 21.2 pkt. 1)  zmianie systemu, wymiaru i rozkładu czasu pracy, w tym  

        wydłużeniu okresu rozliczeniowego do dwunastu miesięcy, na zasadach  
        określonych w Kodeksie pracy; 

Art. 23.1. Niezbędne ograniczenie  wolności i praw człowieka i obywatela, o  
których mowa w art. 21 i art.22, w granicach dopuszczonych w            
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rozporządzeniu Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej        
wprowadza, odpowiednio w zakresie kompetencji wynikających z art.8 

 
/koniec cyt./ 
 
WNIOSKI 
 

Jeśli przeanalizujemy tę ustawę to wynika z niej jasno, że de facto taki             
stan klęski żywiołowej obowiązuje na całym terytorium Polski, wynika z tego           
jednoznacznie, że nie można przeprowadzać żadnych wyborów w okresie kiedy          
on faktycznie obowiązuje. Jeśli, jak władza przekonuje, go nie wprowadzono to           
złamano Konstytucję RP i prawa UE, gdyż pozbawiono obywateli wolności          
zgromadzeń, przemieszczania się, pracy poprzez zamykanie zakładów pracy,        
przedsiębiorstw, sklepów, punktów usługowych, a także zakazano określonego        
przemieszczania się. 

Takie działanie jest sprzeczne z demokratycznym państwem prawa oraz         
kartą praw wolności podpisaną i ratyfikowaną przez władze Państwa Polskiego. 
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Czy Polska jest jeszcze państwem demokratycznym? 

dr inż. Janusz Sobieraj 
Przewodniczący Rady Nadzorczej Klastra COP 

Przedsiębiorca, Prezes zarządu Korporacji Radex SA 

 

Aby odpowiedzieć prawidłowo na to pytanie trzeba zdefiniować pojęcie         
demokracji i zasad panujących w demokratycznym państwie. 
 
Def. słowa DEMOKRACJA: 
Demokracja jest to forma ustroju politycznego państwa, w którym uznaje się wolę            
większości obywateli jako źródło władzy i przyznaje się im prawa i wolności            
polityczne, których podstawą jest: równość obywateli wobec prawa oraz równość          
ich szans i możliwości. 

(Wg. Encyklopedii Wydawnictwa Naukowego PWN w trzech tomach, wrzesień 2006) 
 
W demokracji władze są powoływane na określony czas, decyduje większość          
głosów, ale prawa mniejszości muszą być przestrzegane. 
W demokracji bardzo ważnym czynnikiem jest niezależność od władzy         
wykonawczej władzy sądowniczej. Najwyższym organem władzy ustawodawczej       
jest parlament (w Polsce Sejm), który ma prawo do krytyki rządu. (czy 1 minuta              
wypowiedzi dla posła jest spełnieniem tego warunku zostawiam do oceny          
czytelnikowi?). 
 
Ostatnio poseł Budka na łamach prasy stwierdził, że Sejm to kolejna atrapa: 

 
„Kilka dni temu jego klubowi koledzy napisali do marszałek Witek:          

„Szczególnie ostatnie posiedzenia charakteryzują się systematycznym,      
nieusprawiedliwionym i bezprawnym krępowaniem aktywności posłów opozycji” 

Podkreślają, że gdy przemawiał Premier Morawiecki, nie mogli się         
wypowiedzieć. Z Kancelarii Sejmu dostali informację, że to problemy techniczne.  

 
 

 
Kwartalnik naukowo-gospodarczy Klastra COP 



 
powrót do spisu treści 83 

 
Nie wstrzymano debaty: „Odnosimy nieodparte wrażenie, że posiedzenia z         

wykorzystaniem komunikacji elektronicznej stanowią dla pani marszałek       
pretekst do utrudniania posłom reprezentowania swoich wyborców” 

Piszą też do Witek: „Sposób sprawowania przez panią funkcji marszałka Sejmu           
jest przeciwieństwem roli konstytucyjnego organu straży praw i godności wysokiej          
izby” 

Budka: To typowe, że ludzie, którzy chcą władzy absolutnej, zmieniają w atrapy            
kolejne instytucje. Mamy już atrapę prezydenta, atrapę Trybunału Konstytucyjnego i          
Krajowej Rady Sądownictwa, za chwilę to samo będzie z Sądem Najwyższym. Teraz            
mamy atrapę Sejmu.” 

 
Po sformułowaniu skróconej wersji definicji Demokracji, możemy przejść do         
analizy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
 
Konstytucja 
 
Rozdział 1 
Rzeczpospolita 

Art. 1 Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli 

Prezes partii rządzącej dzieli Polaków na tych, który są godni nazywania ich            
patriotami oraz na gorszy sort. Jeżeli do tego dodamy okrzyki wznoszone na            
manifestacjach „prawdziwych” Polaków – „Polska dla Polaków” oraz do tego          
dołożymy okrzyki podczas przemówienia p. Kaczyńskiego przed Trybunałem        
Konstytucyjnym (jeszcze przed jego gruntowną zmianą przez PIS) – „Komuniści i           
złodzieje” (wykrzyczane wtedy przez prawą rękę Prezesa p Brudzińskiego) to widać,           
że partia rządząca niezgodnie z Konstytucją uważa, że Rzeczpospolita Polska jest           
dobrem wspólnym wszystkich popierających PIS, a przeciwników wyklucza z tej          
wspólnoty. 

 
Art. 2 Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym        

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej 

 

 

 
Kwartalnik naukowo-gospodarczy Klastra COP 



 
powrót do spisu treści 84 

 
Czy Polska jest jeszcze państwem demokratycznym? stawia przed autorem         

bardzo poważny dylemat, dlatego też w odpowiedzi na to pytanie poświęcam           
oddzielny artykuł „Czy muszą rządzić nami miernoty?” Poniżej jedynie jeden cytat z            
prasy: 

„Bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego właśnie ograniczane są prawa        
obywatelskie w sposób właściwy dla stanów nadzwyczajnych. Z punktu widzenia          
zasad państwa prawa jest nie do zaakceptowania. 

 
Przypomnijmy – państwo prawa to takie, którego organy bezwzględnie         

przestrzegają przepisów prawa oraz ścigają i karzą wszystkich obywateli,         
zgodnie z zasadą równości, którzy je naruszają – także tych, którzy działają w             
organach państwa. 

 
Urzędnicy państwowi prawo naruszają nagminnie. 
Prokuratorzy nadużywali władzy stawiając ludziom zmyślone zarzuty, by        

wymusić na sądach zastosowanie aresztu tymczasowego, a potem nie wnosili do           
sądów aktów oskarżenia i umarzali postępowania z powodu „braku znamion          
czynu zabronionego” – co stanowi dowód na sfingowanie wcześniej         
postawionych zarzutów. 

Nie byliśmy więc państwem prawa – choć nie było żadnego koronawirusa. Był            
za to wirus bylejakości w stanowieniu i stosowaniu prawa.” 

 
Art. 5 Konstytucja mówi m.in. że Rzeczpospolita Polska …zapewnia ochronę          

środowiska 

Trudno mówić o ochronie środowiska jeżeli: 
● spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie aż 36 znajduje się           

w Polsce!!! 
● Polska została zamieniona w śmietnik Europy – oficjalnie mówi się o 1 mln             

ton odpadów, nieoficjalnie są one w znacznej mierze toksyczne. Sprowadzane          
są do Polski przez tzw. „Mafie śmieciowe”, które na podstawione osoby (tzw.            
„słupy”) ściągały odpady i umieszczały je na nielegalnych wysypiskach do          
tego niczym nie zabezpieczonych od przesiąkania (szczególnie po deszczach)         
substancji szkodliwych do gruntu (otwarte składowiska, hale i magazyny), a          
często najbardziej trujące z nich (np. beczki z chemikaliami) zakopywane były           
w ziemi. Wszystko to odbywa się bez kontroli ze strony odpowiedzialnych           
służb sanitarnych. 
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● Płonące wysypiska śmieci i magazyny stały się codziennością w 2019r. przy           

kompletnej bezradności Rządu, Wojewodów, Urzędów administracji      
publicznej. 

● Niewiele również się robi w sprawie usuwania tzw. „bomb ekologicznych” –           
które znajdują się na Śląsku, a także pomiędzy Włocławkiem, a Wisłą –            
zamiast ją rozbroić zbudowano tam zaporę chroniącą przed przedostaniem się          
trujących substancji do Wisły (sic!) Jednym słowem problem ten nie tylko nie            
został rozwiązany, ale nawet nie był rozważany do rozwiązania. 

 
Art. 9 Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa        

międzynarodowego 

Za rządów PIS nie przestrzega się wiążącego Polskę Prawa Międzynarodowego          
w ramach traktatów Unijnych i zostało to szczegółowo opisane w dalszej części            
niniejszego artykułu. 

 
Art. 10 Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i          

równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej 

 
Obóz rządzący (Zjednoczona Prawica), gdzie decydujący głos ma PIS         

zniszczył równowagę pomiędzy władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.        
Przejął poprzez obsadzanie „swoimi zaufanymi” ludźmi władzę sądowniczą i         
zniszczył tę podstawową zasadę ustrojową demokracji. Przykład – dwoje hejterów          
PISu zostało powołanych na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego – p.          
Pawłowicz i p. Piotrowicz jako osoby „bezstronne”. Prof. Gersdorf została usunięta           
poprzez ustawę ze stanowiska Prezesa Sądu Najwyższego i na jej miejsce Prezydent            
Duda powołał p.o. prezesa. Dopiero po interwencji UE i zagrożeniu karami, hucpa ta             
została zakończona. 

 
Art. 13 Zakazana jest  ...działalność dopuszczająca nierówność rasową 

Powszechnie znane są ataki na ludzi o odmiennym kolorze skóry, niechęć do            
imigrantów (szczególnie z Syrii, Turcji i Azji), okrzyki bojówek narodowców czy           
wywieszane na stadionach przez kiboli transparenty o rasistowskiej treści,         
hołdowanie antysemityzmowi, a wszystko to przy cichym przyzwoleniu władzy. 
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Art. 26.1  Siły zbrojne podlegają demokratycznej kontroli 

Czy obłęd w działaniach ministra Macierewicza można nazwać demokratyczną         
kontrolą sił zbrojnych? Szukając po 30 latach od zmian ustrojowych w polskiej armii             
komunistów, doprowadził on do odejścia najlepszych polskich Generałów, którzy         
dowodzili międzynarodowymi kontyngentami w Afganistanie i Iraku, zostali        
zweryfikowani przez struktury NATO i służby specjalne USA? Albo np. zatrudnienie           
p. Misiewicza, któremu żołnierze musieli oddawać cześć i meldować się jak           
wiceministrowi. Nie mówiąc już o skandalu jaki było nadanie mu Złotego Medalu            
„Za Zasługi dla Obronności Kraju”, na który wielu żołnierzy musi czekać od 20 do              
30 lat i też nie wszyscy pułkownicy czy generałowie go posiadają. To tak jakby              
publicznie napluć w twarz oficerom polskiej armii. Zamiast demokratycznej kontroli          
Macierewicz wprowadził kult jednostki i swojego ukochanego asystenta Misiewicza,         
a także zamordyzm i tyranię. 

 
Art. 32 Wszyscy są wobec prawa równi 

Nie dotyczny to działaczy PISu, a w szczególności szeregowego posła bez           
żadnego trybu – patrz ostatnie „uroczystości” w rocznicę tragedii smoleńskiej, czy też            
wjazd na zamknięty cmentarz Powązkowski, gdy inni obywatele kraju mieli w tym            
czasie zakaz odwiedzania cmentarzy. 

 
Art. 40 Nikt nie może być poddany poniżającemu traktowaniu 

Poza poniżaniem oficerów przez p. Macierewicza i p. Misiewicza trzeba          
pamiętać także o hejtowaniu pracowników wymiaru sprawiedliwości (i to przez          
wiceministra wymiaru sprawiedliwości sic!), jak również byli poniżani lekarze,         
pielęgniarki, działacze manifestujący w obronie konstytucji (KOD), środowiska        
LGBT, nauczyciele i niepełnosprawni (m.in. w Sejmie). 

 
Art. 45 Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy           

bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, bezstronny i niezawisły sąd 

Def. słowa „niezawisły” – niepodlegający komuś lub czemuś 
o sądzie, sędzi:  niepodlegający naciskom administracyjnym, kierujący się  

        wyłącznie prawem 
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Def. słowa bezstronny – „kierujący się obiektywizmem” 
Def. słowa obiektywizm – jest to przedstawianie i ocenianie czegoś w sposób            

zgodny ze stanem faktycznym, niezależnie od własnych opinii, uczuć, interesów i           
uprzedzeń 

 
Reforma wymiaru sprawiedliwość zrealizowana przez PIS doprowadziła do        
tego, że: 
 

1. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego są ustalane przez szeregowego posła        
pomiędzy rosołem a bitkami wołowymi w prywatnym lokalu przewodniczącej         
TK, czyli słowo p. Kaczyńskiego jest równoważne z wyrokami Trybunału          
Konstytucyjnego. 

2. Średni czas wydawania wyroku w sprawach sądowych za PIS wydłużył się o            
ok. 25 do 30% w stosunku do średniej za ich poprzedników. 

 
M. Małecki napisał*: „Kancelaria Sejmu nie wykonała prawomocnego        

postanowienia sądu nakazującego przekazanie list poparcia do KRS i wystąpiła o           
jego uchylenie. Zlekceważenie postanowienia to wyraźny sygnał, ze w Polsce nie           
respektuje się decyzji sądu, a to oznacza anarchię na najwyższych szczeblach           
władzy” i koniec Demokracji (przyp. autora) 

*(Dr Mikołaj Małecki – „Kancelaria Sejmu znów nie słucha sądu”, Gazeta Wyborcza - 04 grudnia               
2019r) 

 
Natomiast Marek Domagalski w rozmowie z Barbarą Piwnik sędzią z SO W-wa            

Praga podsumowuje: 
„Podważanie statusu przedstawicieli Temidy i prawomocności wydawanych       

przez nich orzeczeń uderza w konstytucyjne podstawy państwa prawa” 
*(Marek Domagalski rozmowa z Barbarą Piwnik sędzią z SO W-wa Praga „Ostrzeżenie dla             
sędziów”, Rzeczpospolita - 04 grudnia 2019 r.) 

 
 
Art. 68.1 Każdy ma prawo do ochrony zdrowia 

2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne         
zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków          
publicznych 
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3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki         

zdrowotnej dzieciom, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku 
4. Władze publiczne są zobowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i          

zapobiegania negatywnych dla zdrowia degradacji środowiska 
 
Jak to w Polsce wygląda każdy wie. Najbardziej przerażające są jednak zbiórki            

osób prywatnych, czy fundacji na leczenie polskich dzieci za granicą najczęściej w            
USA, gdyż rząd polski zapomniał o tej konstytucyjnej zasadzie i nie przeznacza            
środków na leczenie dzieci w ciężkich przypadkach, gdy polska medycyna jest           
bezsilna. Jak to było w DPS-ach w czasie pandemii zamienionych przez rządzących            
w umieralnie i pozostawionych na łasce losu przez 45 dni wszyscy mogliśmy się             
dowiedzieć z mediów prywatnych i prasy codziennej. 

 
Art. 83 Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej 

Oczywiście nie dotyczy to Prezesa oraz tych osób, które akurat są w łaskach             
prezesa lub jego pobratymców, patrz przykład działalności p. Macierewicza i p.           
Misiewicza w MON, czy prywatne wizyty Prezesa na Cmentarzu Powązkowskim,          
czy niezgodne z prawem zgromadzenie na Pl. Piłsudskiego w Warszawie w 10            
rocznicę katastrofy smoleńskiej. 

 
 

        Rozdział III 
ŹRÓDŁA PRAWA 
 
Art. 87.1 Źródłem prawa RP są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy          

międzynarodowe, oraz  rozporządzenia 

Jak widać na pierwszym miejscu jest Konstytucja, a zgodnie z Art.9           
Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego, a w         
tym traktatów. 

 
Art. 90.1. Rzeczpospolita Polska może na postawie umowy        

międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi      
międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych       
sprawach 
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2. Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o          

której mowa w ust. 1, jest uchwalane przez sejm 2/3 głosów w obecności co              
najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3          
głosów w obecności ustawowej liczby senatorów 

 
Art. 91.1 Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w         

Dzienniku Ustaw RP stanowi część krajowego porządku prawnego i jest          
bezpośrednio stosowana 

2 Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w         
ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeśli ustawy tej nie da się pogodzić z             
umową. 

 
Jeśli przeczytamy Dziennik Urzędowy UE Wydanie specjalne z 23 września          

2003 r. to w opinii Komisji w pkt.9 i 10 czytamy (cyt.): 
(9) Przystępując do UE państwa ubiegające się o członkostwo akceptują bez           

zastrzeżeń Traktat o Unii Europejskiej i wszystkie jego cele, wszystkie decyzje           
podjęte od chwili wejścia w życie Traktatów stanowiących Wspólnoty Europejskie i           
Traktatu o UE oraz programy dotyczące rozwoju i umacniania tych Wspólnot i Unii. 

(10) Zasadniczą cechą systemu prawnego wprowadzonego przez Traktaty        
ustanawiające Wspólnoty Europejskie jest: bezpośrednie stosowanie określonych       
postanowień oraz określonych aktów instytucji, wyższość prawa wspólnoty nad         
wszelkimi stojącymi z nim w sprzeczności postanowieniami krajowymi oraz         
istnienie procedur zapewniających jednolitą interpretację prawa Wspólnoty. 

Przystąpienie do Unii Europejskiej zawiera uznanie wiążącego charakteru        
tych reguł, których przestrzeganie jest niezbędne w celu zapewnienia         
skuteczności i jedności prawa Wspólnoty. 

 
Zapisy są jednoznaczne i jasne jak słońce, nie wymaga żadnego           

komentarza czy interpretacji. Wymaga tylko umiejętności czytania tekstu ze         
zrozumieniem, ale do tego potrzebny jest rozum, a nie posłuszeństwo czy wierność            
linii partii. Dla ludzi średnio-inteligentnych, ale nie dla miernot z PiS-u, którzy            
kombinują jak przysłowiowe konie pod górę, wysyłając Wyrok Trybunału         
Sprawiedliwości do Krajowego Trybunału Konstytucyjnego. (sic!!!) 
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Wyższość słów Prezesa stoi nad prawem europejskim, traktatem, ustawami czy          

też rozporządzeniami. W końcu ktoś Wam Panowie musi to powiedzieć, „Weźcie           
Panowie ciężkie koło i pierdolnijcie się nim w czoło”. Tylko to Wam może pomóc. 

 
 
 
 
 
Stara maksyma głosi: 
„Najwięcej rozumu trzeba, kiedy z durniem sprawa. 
Chociaż jasne jak skraw nieba lecz rozumu dużo trzeba”. 
„Mało z takiej mąki chleba, nim zjesz, tęchnie strawa 
– najwięcej rozumu trzeba, kiedy z durniem sprawa.” 

*(Remigiusz Kwiatkowski, „Parasol noś i przy pogodzie”, Lwów 1936) 
 
oraz coś dla naszych miernot: 
„Gdy kto jest głupcem, głupcem będzie, i filozofia nie pomoże, 
już mu rozumu nie przybędzie, gdy kto jest głupcem, głupcem będzie. 
Przez całe życie wytrwa w błędzie i na śmiertelne legnie łoże – 
gdy kto jest głupcem, głupcem będzie i filozofia nie pomoże.” 

*(Remigiusz Kwiatkowski, „Parasol noś i przy pogodzie”, Lwów 1936) 
 
oraz 
„Osieł koniem się nie stanie, choć go schłostasz batem, 
choć mu co dzień sprawisz lanie, osieł koniem się nie stanie… 
Nadaremne twe staranie, daj więc pokój zatem – 
osieł, koniem się nie stanie choć go schłostasz batem” 

*(Remigiusz Kwiatkowski, „Parasol noś i przy pogodzie”, Lwów 1936) 
 
Zacytuję jeszcze raz tekst wytłuszczonym drukiem: 

„wyższość prawa wspólnotowego nad wszelkimi stojącymi z nim w sprzeczności          
postanowieniami krajowymi”. 

 
Pytam się: czego tu można nie zrozumieć? 
 
Jeśli wszelkie instytucje Unii stwierdzają niezgodność polskiego prawa z         

unijnym to zgodnie z ratyfikowanymi Traktatami i Polską Konstytucją prawo          
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polskie trzeba dostosować do EUROPEJSKIEGO TAK JAK SIĘ POLSKA         
ZOBOWIĄZAŁA i WSZYSTKO. 

 
Te wszystkie cyrki, wywijasy świadczą tylko, że chłopcy i dziewczynki nie           

dorośli do kierowania państwem, ministerialnymi resortami, Trybunałem, Sejmem.        
Robią oni z nas pośmiewisko w oczach cywilizowanego świata. Przenoszą wojnę           
polsko-polską wywołaną i prowadzoną przez PiS na wojnę pomiędzy Polską i           
Europą. 

Mądry człowiek uczy się na błędach (najlepiej cudzych), głupi człowiek nie           
uczy się na żadnych błędach, a czy Panowie z PiS-u przy porażce w głosowaniu w               
UE 27 do 1 czegokolwiek się nauczyli? 

 
Prof. dr hab. Stanisław Biernat w swoim artykule stwierdza: 
„Wyroki TSUE w sprawie zmian w prawie są miażdżące dla ekipy rządowej, ale             

również Departament Stanu (USA) w swoim Raporcie także zganił Polskę za           
działania antydemokratyczne (sic!) 

W traktatach znajdują się przepisy formułujące wymagania wobec sądownictwa         
państw członkowskich. Nie można pozwolić politykom na wmawianie opinii         
publicznej, że UE nic do tego, jak kraj reguluje swój ustrój wymiaru sprawiedliwości. 

Nieprawdziwe stwierdzenia w wyniku wielokrotnego powtarzania nie staną się         
prawdziwe, choć wprowadzają w błąd i utrwalają fałszywe wyobrażenia. Warto          
zatem wyjaśnić wprost, jak się rzecz przedstawia w świetle przepisów traktatowych i            
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE). W wielu wyrokach TSUE, m.in.          
ostatnio głośnym wyroku z 19 listopada 2019 r. (C-585/18, C-624/18, C-625/18), w            
pkt 75 znajduje się stwierdzenie: „Trybunał orzekł już, że chociaż organizacja           
wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich należy do kompetencji tych         
ostatnich, to wciąż przy wykonywaniu tej kompetencji państwa członkowskie mają          
obowiązek dotrzymywać zobowiązań wynikających dla nich z praw Unii”. 

Z całości cytatu wynika, że kompetencja państw członkowskich do normowania          
organizacji wymiaru sprawiedliwości doznaje ograniczeń polegających na       
konieczności przestrzegania tego, co wynika z prawa unijnego. 

Polska wykonując swoje kompetencje musi zatem zagwarantować niezależność        
sądów i niezawisłość sędziów (co skądinąd wynika już z Konstytucji RP)” 

*(Stanisław Biernat – prof. dr hab. w Katedrze Prawa Europejskiego UJ, sędzia w stanie spoczynku               
TK, wiceprezes TK w latach 2010-2017, „ Co ma Unia do sądów, czyli o różnicy między kropką a                  
przecinkiem”, Rzeczpospolita  - 14 lutego  2020 r.) 
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Ale oczywiście Demokrata Nr 2 w Polsce p. minister Ziobro odpowiedział           

stanowczo UE (bo zapewne bał się burknąć cokolwiek USA), że to Unia nie ma              
pojęcia o demokracji i nie ma prawa pouczać Polski, najlepszej demokracji w świecie             
(sic!) 

 
Wróćmy zatem do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (DUUE) C202 z          

7.06.2016 Tom 59 Traktatu o UE (wersja skonsolidowana). 
 
 
 
 
W PREAMBULE tegoż Traktatu znajdujemy następujące zdania: 
(cyt.) „Potwierdzając swe przywiązanie do zasad wolności, demokracji,        

poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa prawnego” 
(cyt.) „Pragnąc umocnić demokratyczny charakter i skuteczność działania        

instytucji …” 
I dalej (cyt.) 
„Art. 1 Niniejszym Traktatem WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY        

ustanawiają między sobą Unię Europejską, zwaną dalej „Unią”, której Państwa          
przyznają kompetencje do osiągnięcia ich wspólnych celów… 

Podstawę Unii stanowi niniejszy Traktat oraz Traktat o funkcjonowaniu UE.          
Oba te Traktaty mają taką samą moc prawną. 

Art.2 Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej,          
wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania        
praw człowieka i w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są             
wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie,        
niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz równości kobiet i        
mężczyzn.” 

(Jak się ma do tego wyrzucenie pielęgniarki z pracy za ujawnienie stanu            
faktycznego braku ochrony osobistej w szpitalach w Polsce) 

Zarówno Preambuła jak i art. 1 i 2b są napisane PROSTYM, jasnym            
językiem, przebijają się w nich słowa demokracja, państwo prawa,         
sprawiedliwość, wolność, równość, prawa mniejszości. Czego tu można nie         
rozumieć? 

Nikt nie zmuszał rządu i obywateli Polski, aby przystępowali do Unii           
Europejskiej. Polska negocjując warunki wstąpienia do UE (a trwało to ładnych kilka            
lat) zobowiązała się do przestrzegania prawa i traktatów UE, przekazała część praw i             
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uprawnień UE zgodnie z Polską Konstytucją oraz w referendum akcesyjnym          
obywateli naszego kraju. Umowę tę ratyfikował Prezydent RP w dniu 16 kwietnia            
2003r w Atenach, a na jego końcu widnieje następująca klauzula: 

„Po zaznajomieniu się z powyższym Traktatem, w imieniu Rzeczypospolitej         
Polskiej oświadczam, że: 

— został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w               
nim zawartych, 

— jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, 
— będzie niezmiennie zachowywany. 
Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią         

Rzeczypospolitej Polskiej.” 
 
Reasumując: 
Zgodnie z Polską Konstytucją Zasady, prawa i obowiązki UE są ponad prawami            

Ustaw stanowionych przez Sejm w zakresie takim jaki jest zapisany w traktatach UE             
(patrz Art. 4) 

Art. 4 
Zgodnie z artykułem 5 wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w         

TRAKTATACH należą do Państw członkowskich. 
Oczywistym się staje, że wszelkie prawa stanowione w Krajach Członkowskich          

muszą być zgodne z generalnymi zasadami UE tj. art. 1 i 2 muszą odpowiadać              
prawom państw demokratycznych, w których, pozwolę sobie przypomnieć,        
demokracje istnieją od początku lat 50-tych ubiegłego wieku, a w Polsce ustrój ten             
obowiązywał od końca lat 80-tych ( i w krajach zachodnich Europy nie było             
wcześniej komunizmu lat 1945-1956 i hybrydy pseudo socjalizmu aż do końca lat            
80-tych). Rodzi się pytanie: to kto kogo ma uczyć demokracji. Szczególnie, że            
sprawy te regulują Traktaty podpisane przez Strony. 

Jest to jasne jak słońce. Uczeń szkoły średniej czytając konstytucję i traktaty            
dojdzie do takich samych wniosków. Nie trzeba być do tego prawnikiem, trzeba            
tylko posiadać umiejętność rozumienia tekstu pisanego nota bene pisanego bardzo          
prostym, zrozumiałym językiem. 

Art. 4 Część końcowa cyt. „Państwa Członkowskie tzn. również Polska          
podejmie wszelkie środki ogólne lub szczególne właściwe dla zapewnienia         
wykonania zobowiązań wynikających z Traktatów lub aktów instytucji Unii. 

W Polsce rząd PISu działa wręcz przeciwnie, uzurpuje sobie prawo do własnej            
wersji rozumienia traktatów, bo myli mu się UE z Polską, gdzie to Prezes nadaje              
interpretacje każdemu prawu, zapominając, że to w UE po prostu nie przejdzie! 
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Art. 7 Na uzasadniony wniosek 1/3 Państw Członkowskich, PE lub KE, Rada            

stanowiąc 4/5 swych członków po uzyskaniu zgody PE może stwierdzić istnienie           
wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości, o         
których mowa w artykule 2. 

Przed dokonaniem takiego stwierdzenia Rada wysłuchuje dane Państwo        
Członkowskie i, stanowiąc zgodnie z tą samą procedurą skierować do niego           
zalecenia. (4/5 tj. 80% czyli zdecydowana większość Państw musi być przychylne           
wnioskom i uchwałom zarówno PE jak i KE). 

Jeśli jakiś kraj nie wykona tych zaleceń to KE w ramach tej samej procedury              
kieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE, co jest zgodne z art. 7 pkt 3 (cyt.)               
„Obowiązki, które ciążą na tym Państwie Członkowskim na mocy Traktatu pozostają           
w każdym przypadku wiążące dla tego Państwa” 

Art. 10.1 Podstawą funkcjonowania Unii jest demokracja obywatelska 
 
 
Tytuł III 
Postanowienie o Instytucjach 
 
Art. 13.1 Unia dysponuje ramami instytucjonalnymi, które mają na celu          

propagowanie jej wartości (patrz. Art. 2 Traktatu - przypisek autora), realizacje celów            
, służenie jej interesom, interesom obywateli oraz interesom Państw Członkowskich,          
jak również zapewnianie spójności, skuteczności i ciągłości  jej polityk oraz działań. 

Instytucjami Unii są: 
PE, RE, Rada, KE, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, EZ, Trybunał          

obrachunkowy 
2 Każda instytucja działa w granicach uprawnień przyznanych jej na mocy           

Traktatów, zgodnie z procedurami na warunkach i w celach w nich określonych.            
Instytucje lojalnie ze sobą współpracują. 

Art.19.1 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje Trybunał       
Sprawiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane. Zapewnia on poszanowanie prawa w          
wykładni i stosowanie Traktatów” 

Jest rzeczą oczywistą i jednoznaczną, ze TSUE może i musi zgodnie z            
procedurami Art. 4 Zająć się wnioskiem KE lub nawet każdego obywatela UE o             
niezgodności prawa krajowego z podpisanym dobrowolnie przez ten kraj i          
ratyfikowanymi Traktatami. 
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Panie Ministrze Ziobro niech Pan przestanie pyszczyć w TVP ( czyli uprawiać            

propagandę dla ciemnego ludu, który te wygadywane przez Pana głupoty kupi) tylko            
niech Pan zachowuje się tak jak Ministrowi, Sekretarzowi Stanu przystało, czyli           
zawnioskuje o doprowadzenie polskiego prawa do zgodności z prawem UE. I na nic             
tu się zdadzą wygadywane głupoty przez innych członków rządu wysyłanie do           
Polskiego Trybunału Konstytucyjnego zapytania czy wyrok TSUE jest zgodny z          
Polską Konstytucją (Kuriozum?!) w świetle przedstawionych zapisów Polskiej        
Konstytucji i Traktatów Unijnych to TSUE jest od weryfikacji czy prawo stanowione            
w danym kraju jest zgodne z traktatami, a nie na odwrót. Mówi o tym Art. 19 w                 
sposób jasny, prosty i jednoznaczny, a w szczególności jego pkt 3 cyt. „Trybunał             
Sprawiedliwości UE (TSUE) orzeka zgodnie z Traktatami”, które przypominam po          
raz kolejny Polska podpisała ze swej nieprzymuszonej woli, obywatele Polski          
przyjęli Traktaty i warunki akcesji do UE w referendum, a Traktaty akcesyjne            
podpisał Prezydent wybrany przez naród w wyborach bezpośrednich. 

Jeśli Polska nie będzie przestrzegać traktatów, które dobrowolnie przyjęła to UE           
nałoży w końcu na nas dotkliwe kary, a także damy argumenty innym państwom, że i               
one mogą dowolnie podchodzić do innych traktatowych zobowiązań wobec Polski          
np. Art. 5 NATO, a to już by była dla nas Katastrofa. Ale przecież chłopcy mówią,                
że przyszłości nie da się przewidzieć (sic!!!) Miernotom na pewno nie. 

Panowie decydenci z PiS, najwyższa pora wyrzucić politycznych        
chuliganów ze swojego grona i zacząć powracać na łono demokracji i           
przestrzegania zasad demokratycznych. 

 
Walczycie z Putinem, a sami wprowadzacie tzw. putinowską demokrację czyli          

ustrój z nazwy tylko demokratyczny, a de facto ustrój bolszewicko-faszystowski.          
Wielce Szanowny Śp. Pan Prezydent Lech Kaczyński, który walczył o wolną           
demokratyczną Polskę zapewne w grobie się przewraca jak z góry widzi to co jego              
koledzy z PiS-u wraz z jego bratem wyprawiają w Polsce beż żadnego            
(demokratycznego) trybu. 

 
Tytuł VI 
Postanowienia końcowe! 
 
Art. 48 
Pkt 1. Traktaty mogą być zmieniane zgodnie ze zwykłą procedurą zmiany.           

Mogą być też zmieniane zgodnie z uproszczonymi procedurami zmiany. 
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Pkt. 2 Rząd każdego Państwa Członkowskiego, Parlament Europejski lub         

Komisja, mogą przedkładać propozycje zmiany traktatów. 
 
Jednym słowem jeśli Panom z PiS-u nie podobają się traktaty za którymi sami             

też głosowali to niech je próbują zmienić, a nie uprawiać chuligaństwo polityczne,            
wystawiając Polskę i jej obywateli na pośmiewisko świata. Bo to, że się sami             
Panowie kompromitujecie to za przeproszeniem pies was trącał, ale to, ze           
kompromitujecie Polskę i obywateli to jest rzecz niewybaczalna. 

Art. 49 
Każde państwo, które szanuje wartości, o których mowa w artykule 2, i            

zobowiązuje się je wspierać (a nie je łamać - przypisek autora), może złożyć wniosek              
o członkostwo w Unii (i taki wniosek w UE Polska przecież złożyła - przypisek              
autora). Warunki przyjęcia i wynikające z tego przyjęcia dostosowanie w Traktatach           
stanowiących podstawę Unii są przedmiotem umowy między Państwami        
Członkowskimi a Państwem ubiegającym się o członkostwo. Umowa ta podlega          
ratyfikacji przez wszystkie umawiające się Państwa, zgodnie z ich odpowiednimi          
wymogami Konstytucyjnymi. 

Inaczej mówiąc Polska przy umowie akcesyjnej z UE przyjęła Traktaty jako           
nadrzędne Prawo w stosunku do Prawa Polskiego oraz podstawowe wartości z           
cytowanego w tym opracowaniu Art. 2 i co więcej zobowiązała się go wspierać i              
przestrzegać. 

Art. 52 
Pkt 1 Traktaty stosuje się do … (tu wymienione są inne państwa podpisujące             

Traktat) Rzeczypospolitej Polskiej 
Art. 53 Niniejszy Traktat zawiera się na czas nieokreślony (Został on           

ratyfikowany przez wszystkie Państwa członkowskie) 
Art. 55 
Pkt 1 Niniejszy Traktat został sporządzony w jednym oryginalnym egzemplarzu          

w językach: ……., (tu wymienione są inne języki państw podpisujących Traktat)           
polskim, …… 

Pkt 2 Poświadczone kopie takich tłumaczeń zostają przekazane przez         
zainteresowane państwo członkowskie do archiwów Rady w dowód czego niżej          
wymienieni pełnomocnicy (Państw i UE – przypis autora) złożyli swoje podpisy pod            
niniejszym Traktatem. 
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Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2016/C 2020/02 
 
W Preambule jest napisane (cyt.) 
Świadoma swego duchowo-religijnego i moralnego dziedzictwa (moralność       

pojęcie praktycznie nieznane większości polskiej klasy politycznej – przypis autora)          
Unia opiera się na niepodzielnych, powszechnych wartościach godności osoby         
ludzkiej, wolności, równości i solidarności, opiera się na zasadach demokracji i           
państwa prawnego. 

 
Tytuł I 
GODNOŚĆ 
Art. 1 Godność człowieka 
Godność człowieka jest nienaruszalna. Musi być szanowana i chroniona. 
Art. 21 Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na           

płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język,           
religie lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność          
do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub        
orientację seksualną. 

Art. 42 Każdy obywatel Unii i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce             
zamieszkania lub statutową siedzibę w Państwie Członkowskim ma prawo dostępu          
do dokumentów instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii, niezależnie od          
ich formy. 

A jak jest w Polsce. Zapisy podobne do art. 1, 21, 42 znajdują się także w                
Polskiej Konstytucji. Czy są one przestrzegane? Niestety nie wszystkie. Polska          
przestała być państwem prawa od kiedy Pan Prezydent nie zaprzysiągł 3 prawidłowo            
wybranych członków Trybunału Konstytucyjnego, a także po zaprzysiężeniu na         
przewodniczącą Trybunału Konstytucyjnego p. Przyłębską niespełniającą nawet       
podstawowych wymogów znajomości prawa, etyki, a przede wszystkim        
niezawisłości sędziego państwa demokratycznego, a co dopiero przewodniczącej TK. 

● po przerwaniu kadencji KRS i tajnym wyborze nowych członków Nowej KRS,           
w większości z nadania politycznego PiS-u na podstawie nowej ustawy o KRS,            
która jest niezgodna z Polską Konstytucją oraz Traktatami UE, a w wyborze            
których aktywnie uczestniczył p. minister Ziobro 

● ustawowych zmian w SN – odwołanie Prezes Sądu Najwyższego przez          
Prezydenta Dudę, a później przywrócenie jej po kilku miesiącach na          
poprzednie stanowisko 
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● ustawowych zmian w konstytucyjnym organie, gdzie PKW zastępuje się         

działaczem partyjnym V-ce Premierem Sasinem i służbami specjalnymi (p.         
Minister Kamiński). Tego typu zmiany są nie tylko niezgodne z Polską           
Konstytucją, Traktatami TSUE, ale stawiają Polskę na równi z dyktatorami          
takimi jak Łukaszenka, Putin, Prezydent Wenezueli czy tzw. republikami         
bananowymi 

● nie wypełnianie Traktatów Unijnych a wręcz ich łamanie 
Przejęcie przez PiS władzy sądowniczej, która powinna być zgodnie z          
Polską Konstytucją i zasadami państwa demokratycznego niezależna od        
władzy ustawodawczej i wykonawczej i nie może być obsadzana przez          
działaczy partii politycznej dla których słowo mówione przez Prezesa         
Partii stanowi prawo ponad traktatami, konstytucją, ustawami, a także         
zasadami moralnymi i etycznymi 

● nietolerancja dla obywateli o odmiennych orientacjach seksualnych, lżenie ich,         
publiczne obrażanie, bicie i kopanie na tzw. tęczowych manifestacjach,         
naruszanie ich godności osobistej (fake newsy w Internecie) przy praktycznie          
przyzwoleniu partii rządzącej oraz organów państwa 

● nienawiść do ludzi o odmiennym kolorze skóry, napady na nich w miejscach            
publicznych, na ulicach, w środkach komunikacji miejskiej, w prowadzonych         
przez nich barach 

● antysemityzm o który oskarżają nas Żydzi, Amerykanie, przedstawiciele rządu         
Izraela 

● tolerowanie organizacji faszyzujących, haseł o nietolerancji i wręcz        
faszystowskich na tzw. Pochodach Niepodległości 

● tolerowanie nieformalnych organizacji kiboli 
● niereagowanie na niedozwoloną nietolerancję przejawiającą się poprzez hejty        

w Internecie osób o innych poglądach politycznych czy też wieszanie na           
szubienicach portretów posłów do Parlamentu Europejskiego, a także        
transparentów na stadionach o niedopuszczalnej treści 

● działalność hejterska w Ministerstwie Sprawiedliwości pod auspicjami V-ce        
Ministra tego resortu 

● tolerowanie niezgodnych z prawem zachowań prawicowych ekstremistów       
nawołujących do nietolerancji wobec imigrantów, ludzi o odmiennej orientacji         
seksualnej 

● wprowadzanie w części gmin, tam gdzie rządzi PiS, tzw. stref wolnych od            
LGBT (co już potępił Departament Sprawiedliwości USA i wymienił Polskę          
m.in. za to wśród krajów łamiących zasady demokratyczne) 
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Jeśli do tego dodamy przykłady podane przy omawianiu Konstytucji (a de facto            

jej nieprzestrzeganie a wielokrotnie wręcz jej łamanie) trudno mówić dzisiaj, że           
Polska jest państwem demokratycznym. Gwoździem do trumny polskiej demokracji         
jest formalnie nie wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, kiedy de facto faktycznie i            
praktycznie został on wprowadzony, gdyż zostało odebranych wiele swobód         
obywatelskich zastrzeżonych w Konstytucji, że można je ograniczyć tylko i          
wyłącznie po wprowadzeniu jednego z trzech stanów nadzwyczajnych. Nie zrobiono          
tego łamiąc konstytucję tylko i wyłącznie po to, aby Prezes mógł dokonać wyboru             
PiS-owskiego Namiestnika na Prezesa Sądu Najwyższego i przeprowadzić wybory,         
które nie będą ani wolne (bez kampanii wyborczej innych kandydatów poza p.            
Prezydentem Dudą, który praktycznie nie opuszcza TVP i Polskiego Radia nawet na            
godzinę), ani powszechne, ani tajne, ani nie będą nadzorowane przez mężów           
zaufania! Czyli nie będą też demokratyczne (okrojona ustawą rola PKW) 

Zresztą o wyborach licznie rozpisywała się prasa, oto kilka wybranych cytatów: 
„Warunkiem jest to, że władza nie łamie wzajemności, która jest istotą           

wszystkich umów, także umowy społecznej, u której podstaw jest przestrzeganie          
konstytucji, innych praw, a także moralne zobowiązanie władzy do dbałości o życie i             
zdrowie ludzi. W tym mieści się także zakaz wystawiania życia i zdrowia na szwank.              
(…) 

Otóż gdyby był wprowadzony stan klęski żywiołowej, nic nie naruszyłoby tej           
ciągłości. (ciągłości władzy- przypis autora) Kadencja obecnego prezydenta ulega         
bowiem automatycznie przedłużeniu o czas trwania stanu nadzwyczajnego, a wybory          
mogą się odbyć nie wcześniej niż po 90 dniach od zakończenia tego stanu. 

Tak przeprowadzone wybory gwarantują ciągłość władzy w rozumieniu        
instytucjonalnym, to znaczy, że będzie wybrany prezydent (ktokolwiek nim zostanie)          
i nie będzie żadnej przerwy. (…) dla tych, którzy (..) prą do przeprowadzenia             
wyborów za wszelką cenę (także za cenę życia i zdrowia ludzi) ciągłość oznacza             
ponowny wybór obecnego prezydenta. Myślą w kategoriach partyjnych, a nie          
państwowych. 

(…) „władzy raz zdobytej nigdy nie oddamy” – Władysław Gomułka, oddał           
władzę w grudniu 1970 r. innej frakcji partyjnej i sam słabo skończył.” 

(Jacek Trela, „Komu być posłusznym”, Rzeczpospolita – 14 kwietnia 2020 r.) 
 
„Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Proponowane przez PiS wybory pocztowe          

nie będą uczciwe. Z wyborami będą miały tyle wspólnego, co demokracja ludowa z             
demokracją. 
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Kto, w jakim trybie i w jakim czasie ma rozstrzygnąć spór między wyborcą,             

który twierdzi, ze pakietu wyborczego nie dostał, a ministrem Sasinem zarzekającym           
się, że to niemożliwe?” 

(Andrzej Machowski - „Pocztowe wybory. Ani równe, ani powszechne, ani bezpośrednie”,           
Gazeta Wyborcza - 21 kwietnia 2020 r) 

 
„Nieoficjalnie wiadomo, ze w szykowanym dla Senatu stanowisku w sprawie          

wyborów kopertowych padnie stwierdzenie, iż forma korespondencyjna narusza        
zagwarantowane w Konstytucji RP prawa wyborcze.” 

(Paweł Wroński – „ Narasta konflikt między rządem a PKW”, Gazeta Wyborcza - 20 kwietnia               
2020 r) 

 
„Komisja Europejska ma wątpliwości, czy w czasie pandemii można         

przeprowadzić uczciwe i równe wybory. Zastrzeżenia zgłosił wczoraj Didier         
Reynders, komisarz odpowiedzialny za sprawiedliwość.  

– Chcę podkreślić, że państwa same decydują o przełożeniu lub           
przeprowadzeniu planowanych wyborów. Jeśli jednak postanawiają je zorganizować,        
to muszą to zrobić w zgodzie ze zobowiązaniami międzynarodowymi oraz ich           
własnym prawem konstytucyjnym – mówił wczoraj Belg podczas webinarium         
zorganizowanego przez brukselski think tank European Policy Centre. 

Komisarz ma wątpliwości czy w obecnych okolicznościach możliwe jest         
przeprowadzenie uczciwych i równych wyborów.” 

(Magdalena Cedro „Bruksela znów nie ufa Polsce”, Dziennik Gazeta Prawna - 15 kwietnia             
2020 r. ) 

 
„Głosowanie korespondencyjne to dobry pomysł, ale zgłoszony stanowczo za         

późno. Aby je wdroży, należało zacząć prace na kilka miesięcy przed terminem            
wyborów.” 

(Mariusz Królikowski- sędzia Sądu Okręgowego w Płocku i komisarz wyborczy –           
„Przedwyborczy thiller”, Rzeczpospolita - 07 kwietnia 2020 r) 

 
„Nie mają znaczenia dywagacje polityków, co by dla nich było korzystniejsze.           

To wyłącznie politykowanie. Liczą się tylko powinności państwa w obliczu          
zagrożenia chorobą zakaźną.” 

(Piotr Kardas, Maciej Gutowski – „ Albo legalne są wybory, albo ograniczenia naszych             
wolności”, Rzeczpospolita - 07 kwietnia 2020 r) 
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„Wybory prezydenckie przeprowadzone w czasie stanu nadzwyczajnego będą        

niezgodne z najwyższym prawem Rzeczypospolitej, a w konsekwencji nieważne.” 
(Dr Mikołaj Małecki Katedra Prawa Karnego UJ prezes Krakowskiego Instytutu Prawa           
Karnego, autor bloga Dogmaty Karnisty, „Jeśli wybory prezydenckie mają być ważne, to            
dopiero w sierpniu”, Dziennik Gazeta Prawna 15.04.2020r.) 

 
Istotne jest również stanowisko OBWE opisane w poniższym artykule: 
„OBWE: korespondencyjne wybory prezydenckie w Polsce nie będą        

demokratyczne. To już komunikaty godne Rosji czy Białorusi. 
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie opublikowała raport w         

sprawie projektu ustawy o wyborach korespondencyjnych. Wynika z niego, że          
wybory prezydenckie w kształcie forsowanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości          
mogą naruszać zasady demokratyczności. To stawia nas na równi z takimi potężnymi            
demokracjami jak Rosja, Białoruś czy Turkmenistan. 

 
„art. 127 Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach          

powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.” 
 
Tylko wtedy można mówić o demokratycznych wyborach, kiedy spełniają         

wszystkie powyższe warunki. 
 
Opinię na temat wyborów prezydenckich w kształcie proponowanym przez rząd          

Prawa i Sprawiedliwości opublikowało Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw         
Człowieka OBWE. W dokumencie można przeczytać, że projekt procedowanej         
ustawy może zagrażać zasadom demokracji. 

 
„W ocenie Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka projekt ustawy          

wymaga znacznej poprawy w zakresie zobowiązań wynikających z przynależności do          
OBWE i innych międzynarodowych standardów dotyczących demokratycznych       
wyborów. Przyjęcie ustawy może spowodować nieuzasadnione obciążenie organów        
władzy wykonawczej i zagraża ważnym zasadom demokratycznych wyborów.” 

 
W dalszej części raportu można znaleźć zalecenia sugerowane przez OBWE,          

aby wyeliminować zagrożenia. Najważniejszym z nich jest sugestia, aby wszystkie          
zmiany prawa wyborczego uchwalać z odpowiednim wyprzedzeniem. To        
zapewniłoby nie tylko wzrost poczucia pewności prawa, ale również pozwoliłoby to           
wszystkim zaangażowanym organom administracji na odpowiednie przygotowanie       
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się. Kolejnym zaleceniem jest wprowadzanie zmian w ordynacji wyborczej z          
poszanowaniem zasad legalności i praworządności. To wymagałoby szerokiej        
publicznej dyskusji oraz przejrzystości samego procesu ustawodawczego. Raport        
zawiera również sugestię do przełożenia terminu wyborów. Dzięki temu nadzór nad           
ich przebiegiem mogłaby sprawować Państwowa Komisja Wyborcza, a nie         
delegowany do tego minister Sasin. 

Raport jest miażdżący dla projektu autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Punktuje          
jego wszystkie błędy, absurdy i niebezpieczeństwa. Zmiana ordynacji na kilka dni           
przed samymi wyborami, brak przejrzystości, brak konsultacji społecznych czy brak          
nadzoru PKW to tylko niektóre z nich. Szaleńczy rajd Prawa i Sprawiedliwości w             
sprawie organizacji wyborów z pewnością przybliżył nas do takich uznanych i           
szanowanych demokracji jak Rosja, Białoruś czy postsowieckie republiki w Azji.” 

(Tomasz Laba, https://bezprawnik.pl/obwe-wybory-prezydenckie/, dostęp: 04.05.2020 r.) 
 
Ponadto o polskich wyborach prezydenckich rozpisują się agencje i gazety          

międzynarodowe m.in. Reuters, Guardian i The Washington Post i stwierdzają, że           
jest to farsa wyborcza i zagrożenie epidemiologiczne dla ludności, a także że            
ingerencja w prawo wyborcze tuż przed samymi wyborami wskazuje, że te wybory            
nie będą ani demokratyczne, ani wolne. Dla kontrastu podają, że w Anglii odwołano             
w maju wybory samorządowe. Polska wprowadzając nową jakość – „Wybory w           
czasie pandemii” znów znajduje się na ustach całego świata. 

W dniu 24.04.2020 r. Prokuratura pod kierownictwem Prokuratora Generalnego         
p. Zbigniewa Ziobro (jeśli ktoś by nie kojarzył to chodzi o tego Pana, którego były               
Premier L. Miller określił cyt. „jest Pan Zerem p. Ziobro”) pobiła rekord jeszcze             
cywilizowanego świata i w 3, słownie: trzy godziny umorzyła śledztwo w sprawie            
zagrożenia życia i zdrowia Polek i Polaków poprzez organizowanie wyborów na           
Prezydenta RP w czasie pandemii. (W międzyczasie wymieniono też sędzię która           
zajmowała się tą sprawą na inną dyspozycyjną) 

Pracownicy naukowi UJ określili ten fakt cyt. „Najwyższym wyrazem pogardy          
dla Wymiaru Sprawiedliwości. Naruszeniem podstawowych standardów prowadzenia       
śledztwa. Naruszeniem wszelkich zasad konstytucji i państwa prawa”, a także          
postawili pytanie czy prokurator zna kodeks karny? 

Prokuratura jest bezradna jeśli chodzi o członków PiS, np. śledztwo w           
sprawie tzw. ”dwóch wież”, gdzie Pan Prezes przyznał się publicznie, ze zlecił            
przygotowanie tej inwestycji, nawet miał chęć coś zapłacić, tylko, że ta chęć            
szybko go opuściła. Przeszło mu! I tyle! 
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Do Was teraz piszę Panowie z PiS-u oraz wszyscy „harcownicy’ na usługach p.             

Prezesa, zwykłego posła, bez żadnego trybu. Jeśli uchwalacie w nocy ustawy, które            
są sprzeczne z prawem tj. Konstytucją, Traktatami Europejskimi, Kartą Praw          
Podstawowych UE, a potem twierdzicie, że pracujecie zgodnie z prawem (a de facto             
jest to ewidentne bezprawie) i jeśli przy tym wydaje Wam się, że jesteście tacy              
cwani, to postępujecie dokładnie odwrotnie do tego o co walczyła Solidarność i            
środowiska demokratyczne i o czym marzyli Polacy, aby oderwać się od układu z             
ZSRR, a potem od Rosji i wejść w orbitę cywilizacji zachodniej. 

Apeluję do Was opamiętajcie się, gdyż jeśli dalej będziecie obrażać UE oraz            
prezydentów, komisarzy, premierów „starych” państw Unii Europejskiej to        
doprowadzicie do takiego osamotnienia Polski jakie było w 1939 r. Czym to się             
skończyło wszyscy wiemy. 

OPAMIĘTAJCIE SIĘ! 
 
Wnioski 
 
Z przerażeniem stwierdzam, że Polska nie jest już państwem         

demokratycznym (pomimo, że w każdym wystąpieniu władze rządzące, a w tym            
Pani Marszałek Witek, Premier Morawiecki, Ministrowie zapewniają i zaklinają         
obywateli, że Polska jest krajem demokratycznym) na podstawie przeprowadzonej         
krótkiej analizy Konstytucji oraz Traktatów, Karty Praw Podstawowych Unii         
Europejskiej i wielu innych przykładów, których każdy rozumny człowiek może          
mnożyć z własnego doświadczenia, a także na podstawie ustanowionych przez Sejm           
Ustaw, szczególnie tych dotyczących wymiaru sprawiedliwości, który przestał być         
już niezawisły od innych organów państwa. Wszystko to jest sprzeczne z ogólną            
zasadą demokracji. Państwo, które łamie podstawowe zasady demokracji tak jak          
Polska nie może być państwem demokratycznym. Smutne to, ale prawdziwe. 

 
PS. Do Pani Marszałek Elżbiety Witek, Pana Premiera, Sekretarzy i          

Podsekretarzy Stanu 
 
Szanowna Pani, Szanowni Panowie 
Jeśli na burdelu napiszemy szkółka niedzielna dla Panien z dobrego domu (nie            

mylić z hotelem w Krakowie Prezesa NIK) to będzie to rzeczywiście szkółka dla             
Panien z dobrego domu, czy dalej będzie to poprzedni burdel tylko z ładnym             
szyldem? Tak samo jest z demokracją i żadne zaklinanie rzeczywistości tu nie            
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pomoże. Jeżeli łamie się jej podstawowe zasady to o takim kraju nie można mówić że               
jest demokratyczny. 

KONIEC KROPKA. 
I nie traktujcie przedstawicieli i przywódców innych państwa europejskich jak          

idiotów, zakiwaliście się na śmierć w pogoni za łaskawością i względami prezesa. Z             
zewnątrz naprawdę lepiej widać co wyrabiacie w Polsce. 
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