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prezydenckie 2015



Legenda:

Ocena:
P - prawda
F - fa szł
M - manipulacja
N - nieweryfikowalne

kategoria
1

kategoria 2 kategoria 3 kandydat ocena kandydat + wypowiedź

1 Kościół GB P
Grzegorz Braun Mamy w Polsce 10 i pół
mniej więcej tysiąca parafii.

2 wojsko GB F
Grzegorz Braun Polacy  są  w  tej  chwili
najbardziej  gruntownie  rozbrojonym
narodem w Europie.

3 wybory GB N

Grzegorz Braun Nie  było  by  mnie  tutaj
gdyby  nie  blisko  130  tysięcy  podpisów
zebranych przez naszych rodaków w kraju i
za granicą.

4 gaz GB F
Grzegorz Braun Polacy płacą za gaz więcej
niż ktokolwiek w tej części świata.

5 wybory JW P

Jacek Wilk Rzeczywiście po raz pierwszy
w historii Polski jest taka sytuacja, że dwóch
członków  tej  samej  partii  startuje  w  tym
samym czasie  w wyborach  prezydenckich,
ale partia popiera jednego kandydata,  tutaj
obecnego właśnie.

6 administracja
prezydenta JW P

Jacek Wilk 160  milionów  wydawanych
rocznie  na  Kancelarię  Prezydenta,  ten
bizantyjski  dwór  z  kilkuset  osobami
zatrudnionymi  i  średnią  pensją  9000
złotych.

7 wzrost
gospodarczy JW P

Jacek Wilk Mamy jakiś  tam symboliczny
wzrost  na  poziomie  2-3  procent  [PKB]
rocznie.

8 budżet JW F
Jacek Wilk Mamy  największy  dług  w
historii Polski,

9 budżet JW F
Jacek Wilk Mamy  największy  deficyt  w
historii naszego kraju.

10 podatki kwota wolna JW F

Jacek Wilk Gdybyśmy…  przynajmniej
podnieśli  kwotę  wolną  od  podatku  do
poziomu  najwyższego  w  Europie,
porównywalnego  choćby  do  Hiszpanii,
która jest krajem bardzo do nas podobnym
pod  wieloma  względami,  a  ma  kwotę  72
tysiące złotych rocznie.

11 wybory JKM P Janusz Korwin-Mikke Owszem



donieśliśmy  do  prokuratury  na  uprzednie
wybory  samorządowe.  Prokuratura
odmówiła wszczęcia śledztwa twierdząc, że
to my pownniśmy złapać fałszerza za rękę.

12 wzrost
gospodarczy JKM P

Janusz Korwin-Mikke Drogi  Panie!  W
pierwszych latach rządów śp. Thatcherowej
PKB w ogóle SPADAŁ – a kraj się bogacił.
Likwidacja deficytowej produkcji to spadek
PKB – a wzrost bogactwa

13 podatki JKM P

Janusz Korwin-Mikke Podatek
przychodowy mieliśmy w PRL-u i wszyscy
z  ulgą  przyjęli  jego  likwidację.  Nie  może
podatek zależeć od tego ile mamy pieniędzy.
Przedtem  mówiono,  że  dochodowy  jest
lepszy niż przychodowy, a teraz mówi się że
przychodowy  jest  lepszy  niż  dochodowy.
Trzeba te podatki zlikwidować i tyle.

14 UE JKM F

Janusz Korwin-Mikke w tej chwili już na
pewno  byśmy  zyskali.  Dopłaty  coraz
mniejsze,  głupota  narzucana  z  Brukseli
coraz wieksza

15 ocieplenie
klimatu JKM F

Janusz Korwin-Mikke Takie  dowody  są
niemożliwe, bo mamy dowody, że Globalne
Ocieplenie  nie  raz  występowało  (Jura,
Kreda,  r.900  -1100…)  i  się  samorzutnie
cofało.  Przyrost  temperatury  między  1600
(Baltyk  zamarzał!)  a  1800  był  znacznie
większy nic w latach 1800-2000 .

16 Kościół JKM F

Janusz Korwin-Mikke Jedynym powodem
[dla  zerwania  konkordatu]  jest  przepis
mówiacy  o  płaceniu  chyba  240tys.  $  na
Papieską  Akademię  Teologiczną.  To  jest
oczywiście  niesłuszne,  bo  dlaczego  ateista
czy człowiek innego wyznania miałby za to
płacić… ale suma jest tak mała, że nie będę
renegocjował konkordatu.

17 Lech
Kaczyński AD P

Andrzej Duda to  było  zacieśnianie
stosunków  z  krajami  Europy  Środkowo-
Wschodniej,  on  [Lech  Kaczyński]  bardzo
dużo  w tym kierunku robił  Litwa,  Łotwa,
Estonia, Rumunia, Bułgaria, Węgry, Czechy
wszędzie w tych krajach był

18 wojsko BK M

Bronisław Komorowski Dbamy o to, żeby
cały  Sojusz  podnosił  wydatki  obronne.
Polska  jest  tu  absolutnym  prymusem,  bo
mamy 2% PKB na obronę (…)

19 wojsko BK N
Bronisław Komorowski (…)  ale  Rosja
wydaje 4% PKB na obronę.

20 koszty życia AD F Andrzej Duda W Polsce odsetek młodych
ludzi,  którzy mogą sobie  zapewnić własne
lokum, nie muszą mieszkać z rodzicami, jest
jednym  z  najniższych  na  naszym
kontynencie.  Myślę  przede  wszystkim  o



Unii Europejskiej.

21 koszty życia AD P

Andrzej Duda Za średnią pensję jesteśmy
w stanie kupić co najwyżej m2 mieszkania i
to  absolutnie  nie  w  Warszawie,  bo  w
Warszawie  to  trzeba  dwie  średnie
miesięczne wydać, by m2 mieszkania kupić.

22 innowacyjność
gospodarki AD F

Andrzej Duda Polska gospodarka jest dziś
bardzo nisko innowacyjna. My jesteśmy na
jednych  z  ostatnich  miejsc  w  Europie,
bodajże  na  przed  ostatnim  miejscu,  jeżeli
chodzi o innowacyjność gospodarki w UE.

23 podatki kwota wolna AD P

Andrzej Duda Kwotę wolną zdecydowanie,
w  moim  przekonaniu  trzeba  w  szybkim
tempie  podwyższyć  (…)  bo  w  innych
krajach  wokół  nas  te  kwoty  są
nieporównywalnie wyższe.

24 budżet AD P
Andrzej Duda Dług  wewnętrzny [Polski]
wynosi bilion złotych (…)

25 budżet AD F
Andrzej Duda [dług] zewnętrzny bilion sto
miliardów złotych.

26 Rosja gaz MK F
Marian Kowalski Rosja  ma  monopol  na
naszą energetykę, to jest 90% naszego gazu

27 wybory PT F

Paweł Tanajno “Pierwszy  raz  w  historii
Rzeczpospolitej  kandydat  jest  obywatelem,
jest przedsiębiorcą co ważne, jest szansa na
przełamanie monopolu polityków”

28 prawa
człowieka PT F

Paweł Tanajno Trybunał  Europejski
wyraził  pogląd,  że  przymus  do
jakichkolwiek  czynności  medycznych  jest
sprzeczny z prawami człowieka.

29 kompetencje
prezydenta

polityka
zagraniczna

wojsko PT P

Paweł Tanajno (Polityka  zagraniczna,
sprawy obronne,  sprawy bezpieczeństwa  –
przyp.  red.)  w tej  chwili  nie  jest  w gestii
prezydenta,  jest  w  gestii  ministra  (…)
Prezydent  jest  tam  takim  dodatkiem
reprezentacyjnym.

30 system
socjalny

emerytury MK P
Marian Kowalski Emerytura  socjalna,  tak
jak w Kanadzie równa dla wszystkich.

31 wybory BK F

Bronisław Komorowski We  wszystkich
dojrzałych  demokracjach  nie  ma  debaty
przed  I  turą.  Czym  innym  jest  debata
pretendentów,  niech  pretendenci  dyskutują
między  sobą,  czym  innym  jest  debata  z
udziałem  głowy  państwa.  W  Wielkiej
Brytanii  Cameron  nigdy  nie  uczestniczył
tego typu debatach, w żadnym kraju nie ma
tego typu debat.

32 sondaże JP P
Janusz Palikot W 2011 też miałem 2 proc.
Na  miesiąc  przed  wyborami  nie  wiadomo
było, jak będzie. Było 10 proc.

33 rynek pracy JP M Janusz Palikot Chodzi o to, żeby zdjąć te



1100  zł,  które  musi  płacić  każdy  mały
przedsiębiorca  na  rzecz  ZUS,  czy  zarabia
czy  nie,  co  powoduje  patologiczny  rynek
pracy,  w wyniku czego większość ludzi  w
Polsce jest zatrudniona na umowy inne niż o
pracę.

34 budżet UE JP F
Janusz Palikot 1,6 bln to polskie PKB. To
cztery  razy  budżet  naszego  państwa.  A
pieniądze z UE to tylko 400 mld zł na 5 lat.

35 koszty życia AD P
Andrzej Duda Według  ustawy o  pomocy
społecznej  próg  ubóstwa  to  jest  6500  zł
rocznie dla osoby żyjącej samotnie.

36 podatki kwota wolna AD P

Andrzej Duda To  jest  najniższa  kwota
wolna w Europie, we wszystkich krajach w
których podatki mają charakter progresywny
te kwoty są wyższe.

37 podatki kwota wolna AD F
Andrzej Duda W Wielkiej Brytanii to jest
50 000 zł.

38 Lech
Kaczyński BK F

Bronisław Komorowski Mój  poprzednik
zawetował  [ustawy]  17  razy.  Z  tego
wszystkie  wypadki,  wszystkie  weta
dotyczyły  rządu,  z  którym  delikatnie
mówiąc nie miał najlepszych relacji.  Jeden
raz  zawetował  rozwiązanie  rządu
Marcinkiewicza.  Tyle  że  przegrał  połowę
tych wet w polskim Sejmie.

39 sondaże
Lech

Kaczyński AD M

Andrzej Duda Słyszę  w  mediach  o  tych
szansach  i  się  uśmiecham.  W  2005  roku
Lech Kaczyński miał 15% poparcia. (…) Są
sondaże  i  one  pokazują  dla  mnie  większe
poparcie. [niż 15% Lecha Kaczyńskiego w
2005 r. przed wyborami]

40 Rosja Ukraina JKM F

Janusz Korwin-Mikke Optyka  Rosji
wygląda  następująco:  w  ostatnich
dwudziestu  latach  NATO  połknęło  NRD,
Polskę,  Czechy,  Słowację,  Węgry,  Litwę,
Łotwę,  Estonię,  Rumunię,  Bułgarię  i  chce
położyć łapę na Ukrainie

41 USA Ukraina JKM M

Janusz Korwin-Mikke Przedstawicielka
Departamentu  Stanu  USA  pani  Wiktoria
Nuland  powiedziała  otwartym  tekstem,  że
Amerykanie  wydali  5  mld  dolarów  na
destabilizację sytuacji na Ukrainie.

42 sondaże
Lech

Kaczyński JKM P
Janusz Korwin-Mikke Lech  Kaczyński
przed śmiercią cieszył się poparciem ledwie
18 proc. Polaków.

43 wybory BK F
Bronisław Komorowski Spełniłem
wszystkie obietnice wyborcze.

44 referenda PT P
Paweł Tanajno Pierwsza sprawa to zmiana
prawa  o  referendach,  haniebnej  ustawy
przygotowanej przez Kwaśniewskiego.



45 wzrost
gospodarczy

rynek pracy JW P

Jacek Wilk Musimy zyskać nowe impulsy
rozwojowe, bo będziemy tkwić w stagnacji,
rozwoju na poziomie 2, 3 proc. A w Polsce
bezrobocie maleje dopiero przy wzroście na
poziomie 5 proc.

46 referenda
Lech

Kaczyński BK F

Bronisław Komorowski Niech pan zwróci
uwagę,  że  zgłaszam  referendum,  czy
zarządzam referendum,  po raz  pierwszy w
Polsce  po  11  latach.  Mój  poprzednik  nie
zrobił tego ani razu.

47 referenda BK F

Bronisław Komorowski Tak  jest
skonstruowany  w  Polsce  mechanizm
referendalny,  że  on  daje  wskazówki
politykom  i  parlamentowi.  Nie  ma  mocy
wiążącej – to wynika z konstytucji.

48 administracja
prezydenta BK P

Bronisław Komorowski Pieniądze  na
renowację  zabytków  Krakowa,  które  nie
służą Kancelarii  tylko Krakowowi.  One są
wliczane w budżet Kancelarii.

49 system
wyborczy AD F

Andrzej Duda W Senacie jest  tylko PO i
PIS,  nie  ma  nikogo,  kto  dostał  się  z
zewnątrz, pozapartyjnie.

50 system
socjalny

emerytury BK M

Bronisław Komorowski I  tak  działałem
konsekwentnie  w  zgodzie  z  tym,  o  czym
mówiłem,  że  należy  dążyć  do  tego,  żeby
ludzie  mieli  maksymalny  wybór  w
kwestiach emerytur, dlatego jest w ustawie
wprowadzony  na  wniosek  Kancelarii
Prezydenta,  rozwiązanie  tak  zwanej
emerytury częściowej.

51 kompetencje
prezydenta

budżet BK F
Bronisław Komorowski Prezydent z mocy
konstytucji nie podpisuje budżetu.

52 kompetencje
prezydenta

budżet BK P
Bronisław Komorowski [Prezydent] nie ma
prawa go [budżetu] wetować.

53 kompetencje
prezydenta AD P

Andrzej Duda W tej  sprawie  jest  wielkie
kłamstwo  i  manipulacja,  szerzone  przez
posłów PO. Byłem ministrem w Kancelarii
Prezydenta.  Gdy  ustawa  przychodzi  do
prezydenta z Sejmu, prezydent może podjąć
trzy decyzje: podpisać jeśli się zgadza, może
wystąpić z wetem, a jeżeli stwierdzi, że jest
sprzeczna  z  Konstytucją,  ma  obowiązek
skierować  ją  do  TK.  Realizacją  tego
przepisu  jest  skierowanie  ustawy  do
Trybunału.

54 przedsiębiorst
wa MO F

Magdalena Ogórek W  rankingu
Międzynarodowego  Banku  Odbudowy  i
Rozwoju  Polska  zajmuje  86.  miejsce  w
tworzeniu  przyjaznej  atmosfery  dla
przedsiębiorców.

55 zarobki AD F
Andrzej Duda Średnia pensja w Polsce to
1800 złotych.



56 przedsiębiorst
wa AD P

Andrzej Duda (…)  choć  wiemy że  dwie
firmy produkujące helikoptery w Polsce są.

57 kompetencje
prezydenta

konstytucja AD P
Andrzej Duda Rzeczywiście  jest  zapisane
w  artykule  126  konstytucji,  że  prezydent
czuwa nad jej przestrzeganiem.

58 innowacyjność
gospodarki

przedsiębiorstw
a AJ F

Adam Jarubas Pesa  stworzyła  pociąg
homologowany na 250 km/h.

59 podatki MO F
Magdalena Ogórek Wysyłamy  100  tys
kontroli  skarbowych  rocznie,  z  czego  ⅕
daje skutek.

60 Rosja MO P

Magdalena Ogórek Chciałabym
przypomnieć  ostatnie  słowa  pana
prezydenta,  urzędującego  pana  prezydenta,
który  w  jednym  z  ostatnich  wywiadów
powiedział, że Musimy pokazywać Rosji, że
się jej nie boimy.

61 Rosja MO P

Magdalena Ogórek Przypominam,  że  to
jest  mocarstwo [Rosja],  które ma doktrynę
na  prewencyjne  użycie  takiej  broni
[atomowej].

62 Rosja MO P

Magdalena Ogórek Nawet prezydent Chin,
który przylatuje na te obchody [zakończenia
II Wojny Światowej - w Moskwie] później
leci do Mińska.

63 Rosja MO P

Magdalena Ogórek Sekretarz  Generalny
ONZ,  który  przylatuje  w  przeddzień  do
Polski,  także  leci  później  do  Kijowa  i  do
Moskwy.

64 kompetencje
prezydenta

wojsko MO F

Magdalena Ogórek Ziemiec:  Ja  tylko
dodam, że konstytucja w artykule 134 daje
prezydentowi  zwierzchnictwo  nad  siłami
zbrojnymi Rzeczpospolitej Polskiej, dlatego
też pytałem o bezpieczeństwo. Ogórek: Ale
na  wniosek  ministra  obrony  narodowej.
Ziemiec: Tak, ale rzeczywiście tak jest, ale
rzeczywiście  jest  też  zwierzchnikiem.
Ogórek:  Czyli  bez  ministra  nie  może  być
zwierzchnikiem, bez tego wniosku.

65 administracja
prezydenta MO P

Magdalena Ogórek Gwarantuję, że za 860
milionów,  które  w  ostatnich  pięciu  latach
wydał urzędujący prezydent (…)

66 budżet
przedsiębiorstw

a PK P
Paweł Kukiz Sektor  małych  i  średnich
przedsiębiorstw daje nam 70% PKB.

67 kompetencje
prezydenta

polityka
zagraniczna MO P

Magdalena Ogórek Art  146  Konstytucji
mówi jasno, że to Rada Ministrów prowadzi
politykę zagraniczną.

68 system
wyborczy

JOW JKM P
Janusz Korwin-Mikke W Wielkiej Brytanii
jest 650 okręgów wyborczych.

69 system
wyborczy

JOW JKM P
Janusz Korwin-Mikke Ponad  60%
Anglików chce zrezygnować z JOW-ów.

70 USA JKM P Janusz Korwin-Mikke [Część



Amerykanów  ma  cel,  żeby  zrobić  wojnę
światową,] póki jeszcze Rosja i Chiny nie są
silniejsze od Stanów Zjednoczonych.

71 wybory JP P
Janusz Palikot Pan Janusz Korwin-Mikke,
który  jest  zatrudniony,  ubezpiecza  się  w
KRUSie.

72 system
wyborczy JP P

Janusz Palikot Mamy to już w Senacie, w
2011  roku  obowiązywały  jednomandatowe
okręgi wyborcze w Senacie.

73 system
wyborczy JP F

Janusz Palikot Na 100 senatorów 97 jest z
Platformy i z PiSu.

74 wybory JP F
Janusz Palikot Przypomnę, Janusz Korwin-
Mikke  proponuje  monarchię,  w  której
królem ma być prymas naszego kraju.

75 innowacyjność
gospodarki BK P

Bronisław Komorowski Chcę też wspierać
innowacyjność  -  złożyłem  w  tej  sprawie
projekt ustawy, jest już w Sejmie.

76 euro zarobki AD P

Andrzej Duda Dopóki  Polacy  będą
zarabiali  trzy  lub  cztery  razy  mniej,  niż
zarabiają  mieszkańcy  krajów  tak  zwanej
starej Unii, wejście do strefy euro będzie dla
nas niekorzystne.

77 rolnictwo UE BK P

Bronisław Komorowski Wieś  Polska  w
ciągu ostatnich 10 lat, czyli lat członkostwa
w  UE,  zyskała  ogromny  zastrzyk
dodatkowych pieniędzy unijnych,  to  chyba
skala 200 mld zł.

78 system prawny MO F

Magdalena Ogórek Co  roku  dokłada  się
dwadzieścia  tysięcy  stron  maszynopisu
(szeroko pojętego “prawa”) do tego co już
istnieje

79 podatki MO F
Magdalena Ogórek “Indywidualna
interpretacja  podatkowa  jest  najlepszym
przykładem łamania Konstytucji”

80 podatki MO F
Magdalena Ogórek Żyjemy  w  państwie,
które wysyła 100 000 kontroli podatkowych
rocznie, z których tylko  daje jakieś efekty⅕

81 rynek pracy MO P
Magdalena Ogórek “W  tym  przedziale
między 18 lat a 30 lat… 28 to jest prawie
25% (bezrobocia, w odniesieniu do Kielc)”

82 podatki MO P
Magdalena Ogórek Corocznie  na
wyłudzeniach  VAT-u  Polska  traci  40
miliardów.

83 kompetencje
prezydenta

wojsko MO F

Magdalena Ogórek Konstytucja  mówi
wyraźnie, że bez zgody właściwego ministra
(…)  prezydent  nawet  nie  może
skontaktować  się  z  wojskowymi,  (…)  z
właściwą jednostką

84 kompetencje
prezydenta MO F

Magdalena Ogórek Wszystko  co  robi
prezydent  musi  robić  na  wniosek  rady
ministrów



85 wojsko MO F

Magdalena Ogórek Nie  mamy  żadnej
obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej
ponieważ systemy NAREW i WISŁA to jest
melodia roku 2016 i 2017

86 euro MO P

Magdalena Ogórek Trzeba  spełnić  (by
przyjąć  Euro)  konwergencję  prawną  i
konwergencję  nominalną.  Nominalnej
jeszcze  nie  spełniamy,  prawnej  w  ogóle,
ponieważ  potrzebne  są  zmiany  w
Konstytucji, zmiana ustawy o NBP, a przede
wszystkim nie jesteśmy jeszcze w korytarzu
ARM 2

87 euro BK F

Bronisław Komorowski (…) inna kwestia
żeby  zobaczyć,  że  kraje  sąsiednie,  bo
przecież  Polska  jest  na  całym  wschodzie
jedynym  krajem  Unii  Europejskiej,  gdzie
nie ma euro, bo przyjęła i Litwa, przyjęła i
Słowacja.

88 euro BK P

Bronisław Komorowski No  to  nie  wiem,
jak  jego  [Andrzeja  Dudy]  zaplecze
polityczne,  PiS,  głosowało.  Mam nadzieję,
że  głosowało  o  ile  pani  się  nie  myli,
głosowało za członkostwem Polski do Unii,
a  tam  w  traktacie  jest  zapisane  także  i
wejście do strefy euro, (…)

89 WSI BK P

Bronisław Komorowski(…) głosowałem w
Platformie  jako  jedyny,  bo  przecież  wielu
posłów  z  innych  środowisk  było  również
przeciwko likwidacji WSI (…)

90 SKOK-i BK N
Bronisław Komorowski No  w  kwestię
SKOK-ów  musi  się  tłumaczyć  (…)  pan
senator PiS, pan Bierecki, itd.

91 euro BK P

Bronisław Komorowski A o tym,  czy my
będziemy, wejdziemy do strefy euro czy nie
zadecyduje  przyszły  parlament,  między
innymi  dlatego,  że  jest  blokada  w
konstytucji.

92 UE JP F
Janusz Palikot bo mamy dwa razy droższy
prąd  pani  redaktor,  niż  średnia  w  Unii
Europejskiej, dwa razy droższy

93 służba zdrowia Donald Tusk JP F

Janusz Palikot Po 67 roku życia miały być
obowiązkowe  badania  na  koszt  służby
zdrowia,  Donald  Tusk  trzy  razy  skłamał,
prezydent  Unii  Europejskiej  trzy  razy
skłamał, są publiczne nagrania.

94 wybory JP F
Janusz Palikot GFK  Polonia  miała  pani
publikowane  6,5  proc.  (poparcia  dla  J.
Palikota), e-wybory 7,5 proc.,

95 wojsko JP F Janusz Palikot Monika Olejnik: Że 2 proc.
PKB  nie  powinniśmy  przeznaczać  na
zbrojenia. Janusz Palikot: Żaden inny kraj w
Europie tego nie przeznacza i te inne kraje



kierują  się  nowożytnym  myśleniem  w
kategoriach interesu ekonomicznego.

96 wojsko JP N
Janusz Palikot Mamy  cztery  łodzie
podwodne (…) do złomowania w 2016 roku
(…)

97 wojsko Rosja JP F
Janusz Palikot (…) czterdzieści latających
samolotów  naprzeciwko  kilku  tysiącom
(rosyjskich samolotów).

98 euro JP F

Janusz Palikot Monika  Olejnik:  Jak  pan
wie do euro, kiedy możemy wejść do euro,
długo,  długo  jeszcze  nie  możemy.  Janusz
Palikot: Za dwa, trzy lata możemy wejść, w
przyszłym roku będziemy spełniali kryteria.

99 UE JP F
Janusz Palikot Za powstania (…) płacimy
byciem  najsłabiej  opłacanymi
Europejczykami.

100 wojsko JP N
Janusz Palikot Polska  ma  cztery  łodzie
podwodne do złomowania w 2016 roku.

101 wojsko Rosja JP F
Janusz Palikot Polska  ma  42  samoloty
zdolne  do  działań  bojowych  przy
dziesiątkach tysięcy samolotów rosyjskich

102 wojsko JP P
Janusz Palikot Mamy  armię  stutysięczną
(…)

103 wojsko JP F
Janusz Palikot(…)  i  zdolność  mobilizacji
około miliona

104 Rosja JP F
Janusz Palikot Rosjanie 20 milionów mogą
zmobilizować.

105 polityka
zagraniczna

Donald Tusk AD P

Andrzej Duda W 2007 roku po przejęciu
władzy Donald Tusk ogłosił, że teraz będzie
prowadzona  w  sprawach
międzynarodowych  polityka  płynięcia  w
głównym nurcie.

106 rolnictwo UE AD P
Andrzej Duda Rolnicy z Francji i Niemiec
dostają dużo większe dopłaty bezpośrednie
niż nasi rolnicy.

107 koszty życia AD F

Andrzej Duda 17 procent  Polaków,  jak
podają  statystyki,  wyjeżdża  na  wakacje.
Proszę  zapytać  ile  jest  takich  ludzi  na
Zachodzie Europy.

108 wojsko NATO AD P

Andrzej Duda Trzeba podjąć negocjacje z
naszymi  sojusznikami  żeby  w  Polsce
pojawiła  się  twarda  infrastruktura  NATO
czyli uzbrojenie, nie na taką skalę jak dzisiaj
kiedy tam mamy kilka samolotów F16, i to
jeszcze nie o pełnej zdolności.

109 gospodarka AD F
Andrzej Duda Prawie 70% dzisiaj to nie są
banki polskie.

110 gospodarka AD P
Andrzej Duda 15  mld  złotych  rocznie
banki zarabiają na Polakach.

111 podatki kwota wolna MO F Magdalena Ogórek w Hiszpanii jest ok. 70



tys.  kwoty  wolnej  od  podatku  w
przeliczeniu na złotówki

112 system
wyborczy PK P

Paweł Kukiz 1 senator przypada na 370tys.
obywateli

113 administracja
publiczna PK F

Paweł Kukiz liczba urzędników (…) w tej
chwili wynosi 850 tys

114 administracja
publiczna

PRL PK N
Paweł Kukiz W czasach komunizmu kiedy
liczba ludności Polski była podobna co teraz
liczba urzędników wynosiła 150 tys.

115 wojsko PK M
Paweł Kukiz 33 tys.  szeregowców, którzy
odchodzą, którzy chcą odchodzić z wojska?

116 system
wyborczy

USA Irak, Afganistan PK M

Paweł Kukiz Amerykanie, kiedy wyzwalają
w  cudzysłowie  oczywiście  Irak  czy
Afganistan,  jaki  tam  zostawiają  system
ustrojowy,  jaką  ordynację  wyborczą,
proporcjonalną

117 system prawny MO P

Magdalena Ogórek My  mamy  piękny,
polski przykład w tej kwestii – w 1934 roku
został  od  nowa  właśnie  napisany,  po
powołaniu  komisji  kodyfikacyjnej,  kodeks
spółek handlowych.

118 edukacja referenda sześciolatki AD P

Andrzej Duda 14 października 2013 roku
prezydent  Bronisław Komorowski podpisał
nowelizację  ustawy  o  systemie  oświaty.
Prezydent  Komorowski,  mimo  protestów
rodziców  zgodził  się,  by  obowiązkiem
szkolnym  zostały  objęte  już  sześcioletnie
dzieci.  12  czerwca  2013  roku  Tomasz  i
Karolina  Elbanowscy,  inicjatorzy  ruchu
“Ratuj  Maluchy”,  złożyli  w Sejmie prawie
milion podpisów za referendum w sprawie
sześciolatków.  Prezydent  Komorowski  nie
poparł  referendum,  a  Sejm  wniosek
rodziców  odrzucił.  W  grudniu  2014  roku
Elbanowscy znów złożyli ponad 300 tysięcy
podpisów  poparcia  dla  projektu
obywatelskiej  ustawy  “Rodzice  chcą  mieć
wybór”.  W  lutym  2015  Sejm  projekt
odrzucił.

119 emerytury referenda AD P

Andrzej Duda 1  czerwca  2012  roku
prezydent  Bronisław  Komorowski  zgodził
się  na  wydłużenie  wieku  emerytalnego
Polaków do 67 lat. Prezydent Komorowski
był przeciwny przeprowadzeniu referendum
w tej  sprawie,  mimo że pod wnioskiem o
referendum  zebrano  ponad  1,4  mln
podpisów.

120 GMO AD P

Andrzej Duda 6  lutego  2015  roku
prezydent  Bronisław Komorowski podpisał
ustawę  o  GMO.  Prezydent  Komorowski
zgodził się na legalizację obrotu nasionami
genetycznie modyfikowanymi w Polsce.



121 górnictwo AD F

Andrzej Duda Prezydent Komorowski był
bierny i nie robił nic, kiedy rząd nie chciał
rozmawiać  z  górnikami  i  wysyłał  policję,
która  strzelała  gumowymi  kulami  do
górników broniących swoich miejsc pracy i
polskich kopalni.

122 inicjatywa
obywatelska AD F

Andrzej Duda Prezydent  Bronisław
Komorowski  nie  poparł  żadnej
obywatelskiej inicjatywy obywateli.

123 Lasy
Państwowe AD P

Andrzej Duda 12  lutego  2014  prezydent
Bronisław  Komorowski  podpisał
nowelizację ustawy o Lasach Państwowych.
Prezydent  Komorowski  zgodził  się  na
nałożenie  na  Lasy  Państwowe  haraczu
zbieranego przez rząd PO – PSL. W latach
2014 i 2015 Lasy Państwowe muszą oddać
do budżetu państwa 1,6 mld zł, a od 2016 –
2% wartości sprzedanego drewna.

124 USA Donald Tusk
Lasy

Państwowe AD P

Andrzej Duda Jak  wynika  z  ujawnionej
przez  portal  WikiLeaks  tajnej  notatki
ambasadora USA w Polsce, Victora Ashe’a
–  Donald  Tusk  i  Bronisław  Komorowski
planowali sprzedać Lasy Państwowe już w
styczniu 2009.

125 polityka
rodzinna AD M

Andrzej Duda 18  czerwca  2010  pełniący
obowiązki  prezydenta  marszałek  sejmu
Bronisław  Komorowski,  podpisał
nowelizację ustawy o przemocy w rodzinie.
Bronisław  Komorowski  zgodził  się  na
odbieranie  dzieci  rodzicom  przez
pracowników socjalnych bez  decyzji  sądu.
Nowelizacja  wprowadziła  nadmierną
ingerencję  państwa  w  życie  rodziny  oraz
ograniczyła  konstytucyjne  prawo  rodziców
do wychowania dzieci zgodnie z własnymi
przekonaniami.

126 szczepionki JKM F
Janusz Korwin-Mikke Wszystkie  poza
Polską kraje kupiły tę szczepionkę [przeciw
wirusowi H1N1].

127 szczepionki UE JKM F
Janusz Korwin-Mikke W  trzech  krajach
[UE]  [kupiono]  po  dwie  szczepionki  na
głowę mieszkańca.

128 szczepionki świńska grypa JKM F
Janusz Korwin-Mikke Zgodziło  się
zaszczepić  od  1  do  8% ludzi  [na  świńską
grypę]

129 szczepionki świńska grypa JKM F

Janusz Korwin-Mikke Kupiono
szczepionki  [na  świńską  grypę]  dla
wszystkich  mieszkańców  [pozostałych
państw UE].

130 świńska grypa JKM F
Janusz Korwin-Mikke Sprawa  świńskiej
grypy – nie było żadnej epidemii.

131 migracja demografia BK M Bronisław Komorowski Ilość wyjazdów za



granicę  spadła  8-krotnie.  Warto  to
przypomnieć.

132 Rosja Ukraina gospodarka AJ P

Adam Jarubas To [wojna z  Ukrainą]  jest
też można powiedzieć efekt samej polityki
Władimira  Putina  i  na  tym  też  tracą
Rosjanie i myślę, że za jakiś czas Władimir
Putin zda sobie sprawę, że to również dobija
rosyjską gospodarkę, to już dzisiaj pokazują
te wskaźniki makroekonomiczne i prezydent
Rosji powinien mieć tego świadomość.

133 UK, USA,
wojsko

Ukraina Rosja AJ F

Adam Jarubas Premier  Cameron
wywiązuje  się  przez  to,  szkoda,  że  tak
późno  z  memorandum  budapesztańskiego,
kiedy  to  Wielka  Brytania  i  Stany
Zjednoczone  wespół  z  Rosją  przy
gwarancjach integralności dla Ukrainy, przy
przekazaniu  broni  jądrowej  Rosji  dały  te
gwarancje integralności dla Ukrainy.

134 wojsko Ukraina
Jarosław

Kaczyński AJ P

Adam Jarubas Znaczy od wczoraj znamy
już  pewnie  zdanie  Andrzeja  Dudy,  bo
ujawnił  się  prezes  Kaczyński,  który
powiedział  m.in.,  że  jest  zwolennikiem
wysyłania broni na Ukrainę (…)

135 Ukraina AJ P

Adam Jarubas Wielokrotnie  zabieraliśmy
głos  w  sprawie  sytuacji  w  polityce
zagranicznej,  różniliśmy  się  tutaj  zdaniem
od  naszego  koalicjanta,  my  nie
pielgrzymowaliśmy, powtarzam już kolejny
raz,  na  Majdan,  bo  mieliśmy  trochę
wyobraźnie, co się może wkrótce zadziać.

136

Węgry,
Francja,
Niemcy,
gazociąg
północny,

wojsko

Rosja Ukraina AJ P

Adam Jarubas I  jeśli  dzisiaj  mówi  się  o
zarzutach, że to Węgry rozbijają europejską
solidarność, no to ja się pytam, a co robiły
wtedy  Niemcy,  kiedy  budowały  właśnie
gazociąg  północny,  czy  Francja,
przymierzając się do sprzedaży broni nie na
Ukrainę,  tylko  do  Rosji  właśnie  i  to  się
działo  już  po  wybuchu  konfliktu  wokół
Krymu. Francja jeszcze wtedy dyskutowała
o tym, jak zrobić żeby sprzedać Rosji, a nie
Ukrainie broń.

137 Rosja Donald Tusk AD P
Andrzej Duda Rosjanie pisali o Donaldzie
Tusku „nasz człowiek w Warszawie”

138 wybory BK P

Bronisław Komorowski Oskarżenie
państwa polskiego o sfałszowanie wyborów
to  szaleństwo  polityczne.  To  nonsensowne
oskarżenia,  w  które  wierzy  tylko  8%
Polaków

139 Japonia inwestycje gospodarka BK P
Bronisław Komorowski Japonia  jest
największym  inwestorem  azjatyckim  w
Polsce.

140 Rosja JP F Janusz Palikot Sankcje  rosyjskie  głównie
uderzyły w Polskę  póki  co,  a  nie  w kraje



Zachodu.

141 wojsko Ukraina
Jarosław

Kaczyński JP F

Janusz Palikot Przecież  on  [Jarosław
Kaczyński]  zawsze  namawiał  do  bardziej
agresywnego  działania,  to  jego  kandydat
wyciągnięty swoją drogą z kapelusza, królik
Andrzej  Duda  chciał  wysyłać  wojska
polskie na Ukrainę.

142 wybory sondaże JP P
Janusz Palikot Wczorajszy sondaż IPSOS
pokazuje 7 proc. dla mnie.

143 wybory JP N

Janusz Palikot Mam  partię.  Nic  się  nie
rozpuściła,  wczoraj  140  osób  wstąpiło,
wczoraj,  w  jednym  dniu  do  partii,  mogę
pani przysłać dzisiaj listę tych ludzi, którzy
proponują  założenie  klubów,
zorganizowanie objazdów.

144 UE JKM F

Janusz Korwin-Mikke Nie  ma  relacji  z
Unią  Europejską,  bo  my  jesteśmy  Unią
Europejską w tej chwili, prawda? To tak jak
relacje  województwa  mazowieckiego  z
Polską. Nie ma.

145 rolnictwo UE JKM F

Janusz Korwin-Mikke Trzeba powiedzieć
jasno, rolnicy nie chcą wcale dopłat. Chcą,
żeby się Unia od nich odczepiła.(…) Wtedy
sobie  rolnicy  poradzą  bez  tych  200  zł  od
hektara.

146 podatki JKM P
Janusz Korwin-Mikke Natomiast  podatki
dochodowe  są  w  gestii  poszczególnych
autonomicznych krajów

147 podatki UE JKM P
Janusz Korwin-Mikke Ludzie w ogóle nie
wiedzą, że VAT np., czy akcyzy to zależą od
Unii Europejskiej.

148 Niemcy gospodarka JKM P
Janusz Korwin-Mikke Niemcy  mają
gorsze tempo rozwoju niż Polska.

149 wojsko NATO BK F

Bronisław Komorowski Jeśli chce się być
bezpiecznym,  trzeba  inwestować  w  swoją
obronność.  Polska  jest  w  @NATO
prymusem  jeśli  chodzi  o  nakłady  na
obronność.

150 wojsko PK F
Paweł Kukiz Mamy,  z  tego co pamiętam,
200 generałów.

151 edukacja AD M
Andrzej Duda Jeśli  80%  zeszłorocznych
maturzystów mówiło, że nie widzi w Polsce
żadnej perspektywy dla siebie.

152 wybory MK F

Marian Kowalski Sam pan kandydował z
list PiS do samorządu w Lublinie!Ależ nic
podobnego! To było szerokie porozumienie
prawicy,  w  tym  PiS.  Ja  byłem  tam  jako
kandydat UPR, z logo tej partii.

153 wybory AJ P Adam Jarubas Przecież mój brat nie został
radnym  sejmiku  w  wyniku  nominacji
marszałka  województwa.  Uzyskał  w



wyborach ponad 5300 głosów.

154 fundusze
unijne AJ P

Adam Jarubas Miedziana  Góra,  gdzie
pracuje  [moja  żona  –  przyp.],  nie  jest  w
czołówce  efektywności  uzyskiwania
funduszy unijnych.

155 wybory AJ P
Adam Jarubas Każdorazowo po 1990 roku
wystawialiśmy  kandydatów  w  wyborach
prezydenckich.

156 wybory AD P
Andrzej Duda Już  47  powiatów
odwiedziłem, ponad 50 spotkań się odbyło.

157 Rosja UE AD P

Andrzej Duda Wprawdzie  wczoraj  udało
się  w  Zgromadzeniu  Parlamentarnym,  ale
Rady Europy,  nie  Unii  Europejskiej,  tylko
Rady  Europy  udało  się  podjąć  decyzję  o
czasowym  wykluczeniu  Rosji,  nie  ze
Zgromadzenia,  tylko  z  możliwości  głosu,
czyli pozbawienia praw udziału de facto w
Zgromadzeniu, czasowo.

158 emerytury referenda AD F

Andrzej Duda [O  Bronisławie
Komorowskim] Być może z różnymi ludźmi
się  spotyka,  ale  z  tymi  którzy  przyszli  w
sprawie  referendum  dotyczącego  wieku
emerytalnego  i  przynieśli  2  i  pół  miliona
podpisów się nie spotkał.

159 rolnictwo AD P

Andrzej Duda Pamiętajmy, że 1 maja 2016
roku zostają zdjęte ograniczenia w obrocie
polską  ziemią  rolną,  to  poważny problem,
zwłaszcza na zachodzie i północy kraju.

160 rolnictwo AD M

Andrzej Duda Potrzebna jest ustawa, która
będzie  chroniła  polską  ziemię  i  polskich
rolników  zarazem.  Taka  ustawa  została
przygotowana  przez  Prawo  i
Sprawiedliwość,  pan  europoseł  Janusz
Wojciechowski  ją  przygotowywał,  ale  ona
leży w zamrażarce sejmowej, pan marszałek
nad nią nie proceduje.

161 wybory BK P
Bronisław Komorowski Ponad  3/4
wszystkich  obywateli  kraju  obdarza  mnie
zaufaniem.

162 polityka
rodzinna

podatki BK P

Bronisław Komorowski Dobry Kilmat dla
Rodziny: na ten korzystny program złożyły
się  i  rządowe  i  samorządowe  i  Karty
Dużych  Rodzin  i  inne  działania,  także
urzędu  prezydenckiego.  Na  ten  Dobry
Klimat złożyły się także zmiany w systemie
podatkowym,  który  zawsze  wymaga
wspólnego działania z rządem. Umożliło to,
że  ponad  milion  rodzin  w  Polsce  będzie
mogło  wykorzystać  ulgi  podatkowe  na
dzieci.

163 podatki BK P Bronisław Komorowski Pobudzaniu
przedsiębiorczości  służy  inicjatywa



nowelizacji  ordynacji  podatkowej
wprowadzająca  zasadę  in  dubio  pro
tributario,  nakazująca  rozstrzyganie
wątpliwości  podatkowych  na  korzyść
podatnika jeśli  są niejasności w przepisach
prawnych.

164 związki
partnerskie AJ M

Adam Jarubas Dzisiaj  takie  sprawy  (dla
par  homoseksualnych  –  przyp.  red.),  jak
kwestie  spadkowe,  dostępu  do  informacji
medycznych  mogą  być  realizowane  na
podstawie umowy notarialnej

165 wybory sondaże JP P

Janusz Palikot Niektóre  pracownie
sondażowe  już  nie  podają  wyników
Twojego Ruchu, mimo że jesteśmy klubem,
jesteśmy  w  parlamencie  i  powinny  być,
natomiast najgorsze te sondaże powinny być
uwzględniane.

166 wybory sondaże
Jarosław

Kaczyński JP M

Janusz Palikot 20% Polaków ma do mnie
zaufanie.  To  jest  bardzo  dużo,  wie  pan.
Podobne  notowania  miał  Jarosław
Kaczyński (…)

167 pigułka po JP F

Janusz Palikot Dzięki mojej determinacji i
presji  na  rząd  i  Prezydenta,  pigułka  po
będzie  w  Polsce  dostępna  bez  recepty!
#mlodziezkontra

168 wybory AD P

Andrzej Duda (…) w 2013 roku w maju
szef  klubu  parlamentarnego  pan  Mariusz
Błaszczak,  szef  klubu  parlamentarnego
Prawa i Sprawiedliwości, wystąpił do pana
prezydenta  z  informacją  i  prośbą  o
interwencję z uwagi na to, że pojawiają się
wiadomości,  bo wtedy się pojawiały, że są
problem z systemem informatycznym, że ta
ochrona  procesu  wyborczego  nie  jest
wystarczająca,  że  należy  poprawić  prawo
wyborcze.  Otrzymał  wtedy  odpowiedź  z
Kancelarii  Prezydenta,  że  wszystko  jest  w
porządku i  wszystkie  przepisy funkcjonują
świetnie  i  wybory uda  się  bez  problemów
przeprowadzić.

169 górnictwo AD P
Andrzej Duda Rząd Ewy Kopacz planuje
zamknąć  kopalnię  [KWK  "Brzeszcze"],
która ma zasoby bardzo dobrego węgla.

170 górnictwo AD F
Andrzej Duda Nie  ma  żadnego
uzasadnienia,  żeby ją  [KWK  "Brzeszcze"]
dziś likwidować.

171 górnictwo AD M Andrzej Duda Przez  posłów  PO  został
złożony projekt ustawy zmieniający ustawę
o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla
kamiennego  w  latach  2008-2015.  Jeżeli
przyjrzeć  się  przepisom  tego  projektu
można powiedzieć krótko, to jest ustawa o
likwidacji polskiego górnictwa kamiennego,



które rozpoczyna się od czterech kopalń.

172 służba zdrowia AD P

Andrzej Duda Bo to nie może być tak, jak
dzieje  się  zresztą  już  od  szeregu  lat  za
rządów  Platformy  Obywatelskiej,  że  w
zasadzie  co  roku  mamy  problem  na
przełomie  roku,  kiedy  mają  być
podpisywane  nowe  kontrakty,  lekarze
protestują,  dochodzi  do  takich  sytuacji,  że
tak  jak  teraz,  w  tych  dniach  ostatnich,  że
prawie 8 milionów polskich obywateli było
de facto pozbawionych podstawowej opieki
zdrowotnej.

173 sondaże AD M
Andrzej Duda Słyszałem,  że  prezydent
Komorowski  ma  80% zaufania  a  poparcie
nie przekracza 54% sondażowo.

174 wybory sondaże AD M
Andrzej Duda Słyszałem,  że  prezydent
Komorowski  ma  80% zaufania  a  poparcie
nie przekracza 54% sondażowo.

175 wojsko PKB AD P
Andrzej Duda Finansowanie  armii  na
poziomie  2% PKB było  ostatnio  w latach
2006-2007.

176 wojsko Niemcy USA AD P
Andrzej Duda W zachodnich Niemczech są
bazy wojska amerykańskiego.

177 emerytury AD P
Andrzej Duda Emerytura  minimalna
wynosi 880 zł.

178 gaz Niemcy AD P
Andrzej Duda Płacimy za gaz więcej  niż
Niemcy. 

179 budżet AD P
Andrzej Duda Dwukrotnie  zmienialiście
budżet z powodu dziury budżetowej, ostatni
raz w 2013 r.

180 gaz AD M
Andrzej Duda Pana  partia  [Platforma
Obywatelska] buduje gazoport od 8 lat.

181 Jedwabne AD M

Andrzej Duda W  2011  roku  na
uroczystości  upamiętniające  ofiary  w
Jedwabnem wysłał  pan  list...  w tym liście
m.in. zawarł pan takie stwierdzenie “naród
ofiar był także sprawcą”

182 PKB AD M
Andrzej Duda Lata 2005-07 - wtedy wzrost
PKB wynosił 7 %.

183 projekty ustaw
Trybunał

Konstytucyjny AD P

Andrzej Duda Pan wniósł do Sejmu i pchał
na siłę projekt  ustawy zmieniającej  zasady
zgromadzeń  publicznych…  po  czym  w
Trybunale  Konstytucyjnym  stwierdzono
niezgodność  tej  ustawy  z  Konstytucją  w
kilku punktach.

184 służba zdrowia AD P
Andrzej Duda W tym projekcie  także  są
przepisy  przewidujące  sankcje  karne  dla
tych lekarzy, którzy naruszają ustawę.

185 innowacyjność
gospodarki

AD F Andrzej Duda Słynny  grafen  został
sprzedany,  okazuje  się  że  będzie
produkowany  w  Wielkiej  Brytanii.  Jak



mogliśmy  stracić  tak  wspaniały  polski
wynalazek?

186 wojsko BK P
Bronisław Komorowski Mamy  jedną  z
mocniejszych armii w Europie.

187 migracja demografia BK M

Bronisław Komorowski Największa liczba
Polaków emigrowała w czasie rządów PiS-
u, nawet 0,5 mln rocznie, dziś to jest 50-60
tysięcy, 8 razy mniej.

188 system
wyborczy

finansowanie
partii

JOW BK M
Bronisław Komorowski Pana ugrupowanie
(PiS)  zawsze  blokowało  rozwiązania  jak
JOW- y i niefinansowanie partii z budżetu.

189 NATO BK P
Bronisław Komorowski Zaprosiłem
następny szczyt NATO do Warszawy.

190 USA Barack Obama obozy zagłady BK P

Bronisław Komorowski Nie  słyszałem  o
innym sukcesie większym niż wpłynięcie na
stanowisko  Prezydenta  Stanów
Zjednoczonych.  Uczyniłem  to  skutecznie.
Pan prezydent Obama wyjaśnił, że nie miał
złych  intencji  używając  określenia  polskie
obozy zagłady.

191 ocieplenie
klimatu

UE górnictwo BK M

Bronisław Komorowski Pan jednoznacznie
opowiedział się za tym, że Unia Europejska
powinna bardziej restrykcyjnie wprowadzać
limity  emisji  gazów  cieplarnianych  i
szkodliwych  pyłów.  No  przecież  to  jest
zabójstwo dla polskiego górnictwa… Pan to
wypełnił w ankiecie na eurodeputowanego.

192 rolnictwo UE BK P

Bronisław Komorowski W  czasie
poprzedniej  pana  kampanii  do  Parlamentu
Europejskiego  mówił  pan,  że  trzeba
stopniowo odchodzić od Wspólnej  Polityki
Rolnej,  że  należy  inwestować  w
infrastrukturę zamiast dotować producentów
rolnych.

193 wojsko BK M

Bronisław Komorowski Warto  pamiętać
Panie  Pośle,  że  w  czasie  rządów  PiS-  u
państwo  wydawaliście  na  modernizację
polskich sił  zbrojnych mniej  więcej  4 mld
złotych. Dzisiaj rocznie wydajemy ponad 8
mld.

194 Konstytucja in-vitro AD P
Andrzej Duda Ochrona  życia  ludzkiego
jest wpisana do polskiej Konstytucji.

195 Konstytucja projekty ustaw
Trybunał

Konstytucyjny AD P

Andrzej Duda Pan  prezydent  kilkakrotnie
podpisywał  ustawy,  które  okazywały się  z
Konstytucją sprzeczne, chociażby ustawa o
Zgromadzeniach,  którą  zakwestionował
Trybunał Konstytucyjny.

196 wybory AD P
Andrzej Duda Zgodnie z orzeczeniem Sądu
Najwyższego, na czas urlopu stosunek pracy
ulega zawieszeniu.

197 in-vitro BK P Bronisław Komorowski Chciał  pan  karać
ludzi  2  latami  więzienia  za  stosowanie  in



vitro.

198 projekty ustaw PO AD F
Andrzej Duda Pan  podpisywał  wszystko,
co Platforma chciała, żeby Pan podpisał.

199 AD P
Andrzej Duda NIK stwierdza,  że  w 60%
umów  kredytowych  są  klauzule
niedozwolone.

200 zarobki BK P
Bronisław Komorowski Za czasów PIS- u
najniższe  wynagrodzenie  wynosiło  960  zł,
dziś jest 1750.

201 przemoc
domowa BK P

Bronisław Komorowski Co  roku  liczba
ofiar przemocy domowej sięga 100 tys.

202 banki AD P
Andrzej Duda 2/3  polskich  banków
znajduje się w rękach obcego kapitału.

203 emerytury AD P
Andrzej Duda Dla  tych,  którzy  dostają
choćby  najniższą  emeryturę,  te
przysłowiowe 880 złotych.

204 konwencja o
przemocy

Trybunał
Konstytucyjny AD F

Andrzej Duda Pan prof. Zoll, były prezes
Trybunału  Konstytucyjnego…  podniósł
zarzuty także natury konstytucyjnej, jasno je
z resztą wskazał.

205 Kościół Senat AD P
Andrzej Duda W  okresie  II
Rzeczypospolitej…  przedstawiciele  kurii
biskupiej zasiadali w polskim Senacie.

206 UE BK P
Bronisław Komorowski Posłanka
Pawłowicz  określiła  flagę  UE  mianem
“szmaty”.

207 projekty ustaw
finansowanie

partii
PiS BK P

Bronisław Komorowski PiS  głosowało
przeciwko uszczupleniu finansowania partii
z budżetu państwa o połowę.

208 Kościół Senat BK M

Bronisław Komorowski On  [Krzysztof
Szczerski]  mówi wprost,  pisze  o potrzebie
powołania republiki wyznaniowej w Polsce,
o potrzebie funkcjonowania przedstawicieli
Kościoła  Katolickiego  w Senacie,  mówi  o
dyktaturze ewangelii.

209 UE ISIS BK P

Bronisław Komorowski (..)  pan nie wziął
udziału  w  głosowaniu  w  Parlamencie
Europejskim którego pan jest  członkiem…
nad uchwałą która właśnie upominała się o
chrześcijan  zagrożonych  przez  Państwo
Islamskie?


