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Obietnice zostały przyporządkowane do trzech kategorii: ZREALIZOWANE, 
NIEZREALIZOWANE oraz W TRAKCIE REALIZACJI.  
Obietnice ZREALIZOWANE to te które zostały przeprowadzone w mijającej 
VII kadencji Sejmu.  

Jako NIEZREALIZOWANE zostały zakwalifikowane dwa rodzaje obietnic. 
Pierwsze to te, których nie udało się przeprowadzić rządzącej koalicji mimo 
podejmowanych kroków. Drugie odnoszą się natomiast do przypadku w 
którym nie można było wykazać jakichkolwiek działań inicjatywnych, 
wówczas oznaczaliśmy taką wypowiedź formułą: “Zespołowi 
Demagog.org.pl nie udało się ustalić działań legislacyjnych ze strony 
Platformy Obywatelskiej/Polskiego Stronnictwa Ludowego zmierzających do 
wprowadzenie powyższego rozwiązania.”  
Obietnice oznaczone jako W TRAKCIE REALIZACJI to te których realizacja 
została rozpoczęta jednak do dnia 22.10.2015r. nie zostały wykonane w 
całości. 

Przedmiot niniejszego raportu stanowi analiza stopnia realizacji obietnic 
wyborczych z roku 2011 zawartych w programach ugrupowań tworzących 
koalicyjny rząd w mijającej kadencji, a więc Platformy Obywatelskiej oraz 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
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1. Wynegocjujemy ponad 300 mld złotych w budżecie UE na lata 2014–
2020 na nasz program inteligentnego rozwoju, który wesprzemy 
kolejnymi 100 mld złotych środków własnych. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Polska wynegocjowała w budżecie UE na lata 2014-2020 ponad 300 mld zł w ramach 
polityki spójności. Więcej na temat tutaj.  

 
 

2. Na podobieństwo 1800 Orlików wybudujemy 1000 Świetlików – 
centrów kultury i bibliotek gminnych, które będą wspierać kreatywność i 
budować umiejętność pracy zespołowej. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 6784 poseł Agnieszki Pomaskiej z 2 czerwca 
2014 roku inwestycja nie została podjęta i zgodnie z odpowiedzią podsekretarza 
stanu Marceliego Niezgody z dnia 4 lipca 2014 roku środki przeznaczone w budżecie 
na ten cel zostały scedowane na inne inwestycje i obiecywane przez rząd “Świetliki” 
nie powstały. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/881/Umowa_Partnerstwa_pl.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/881/Umowa_Partnerstwa_pl.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/881/Umowa_Partnerstwa_pl.pdf
http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/widget/file/get/1353500530951045.pdf/1/
http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/widget/file/get/1353500530951045.pdf/1/
http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/widget/file/get/1353500530951045.pdf/1/
http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/widget/file/get/1353500530951045.pdf/1/
http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/widget/file/get/1353500530951045.pdf/1/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/visibitily_pl.pdf
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=032F5540
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=032F5540
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=032F5540
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=032F5540
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=032F5540
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=696C013D&view=null
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=696C013D&view=null
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=696C013D&view=null
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=696C013D&view=null
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=696C013D&view=null
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=696C013D&view=null
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=696C013D&view=null
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=696C013D&view=null
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=696C013D&view=null
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3.Płace sfery budżetowej, zamrożone ze względu na kryzys, zaczną 
ponownie rosnąć. Podobnie jak konsekwentnie zwiększyliśmy płace 
nauczycieli, będziemy sukcesywnie podnosić wynagrodzenia innych 
ważnych społecznie grup zawodowych, zaczynając od nauczycieli 
akademickich i policjantów. 

 OBIETNICA ZREALIZOWANA 
 

Wynagrodzenia nauczycieli akademickich w latach 2012-2015 systematycznie rosły 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 
października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania 
innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni 
publicznej. Obecnie obowiązuje rozporządzenie z 2013r. w którym podane stawki w 
danym roku są takie same jak w poprzednim rozporządzeniu.  
W czasie mijającej kadencji nie zostały zmienione mnożniki kwoty bazowej 
przysługujące policjantom ze względu na ich stopień.  
Zgodnie z Ustawą budżetową na rok 2012 kwota bazowa dla funkcjonariuszy wynosiła 
1.523,29zł.(art.13). Projekt Ustawy budżetowej na 2016r. przewiduje taką samą kwotę 
bazową dla funkcjonariuszy. 
W 2012r. została zwiększona natomiast wielokrotność kwoty bazowej do 2,87 z 
wcześniejszych 2,65. Co jak szacowała Rada Ministrów miało podnieść wynagrodzenia o 
300 zł. 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112431447
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001571+2013$12$18&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001571+2013$12$18&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001571+2013$12$18&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001571+2013$12$18&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001571+2013$12$18&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001571+2013$12$18&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001571+2013$12$18&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001236&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001236&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001236&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000273
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000273
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000273
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000273
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000273
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000273
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000273
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000273
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000273
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12277505/12313262/dokument187218.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12277505/12313262/dokument187218.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12277505/12313262/dokument187218.pdf
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2012000044801.pdf
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2012000044801.pdf
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2012000044801.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082361623
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082361623
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082361623
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/3/29282/29323/dokument31613.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/3/29282/29323/dokument31613.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/3/29282/29323/dokument31613.pdf
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Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych istnieje od 2012 roku. W 
latach 2012 - 2013 rząd przeznaczył na dofinansowanie  projektów aktywizujących 
osoby starsze około 60 mln zł. Szansę o ubieganie się o dofinansowanie otrzymały 
również Uniwersytety Trzeciego Wieku, które po raz pierwszy mogły być finansowane 
z pieniędzy publicznych. 
Zgodnie ze sprawozdaniem z projektu ASOS wynika:  
Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW) złożyły w konkursie ASOS I 96 ofert, co 
stanowiło około 7 % nadesłanych ofert ogółem. Najwięcej wniosków złożyły UTW z 
województwa mazowieckiego i wielkopolskiego, odpowiednio 16 i 12 ofert. Najmniej 
wniosków przysłano z województw kujawsko – pomorskiego (1), świętokrzyskiego 
(2), lubuskiego i lubelskiego (po 4 oferty). 
8) Województwa o największej liczbie zrealizowanych projektów w I edycji konkursu: 
Mazowieckie – 79 projektów na kwotę 6 153 675 zł; Małopolskie – 60 projektów na 
kwotę 5 200 000 zł; Dolnośląskie – 43 projekty na kwotę 3 300 000 zł. 
9) Województwa o najmniejszej liczbie zrealizowanych projektów w I edycji 
konkursu: 
Świętokrzyskie – 12 projektów na kwotę 1 069 408 zł; Lubuskie – 12 projektów na 
kwotę 984 085 zł; Kujawsko-pomorskie – 11 projektów na kwotę 900 000 zł; Opolskie 
– 7 projektów na kwotę 663 000 zł. 

 
Rząd podjął program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-
2020. Program przewiduje dofinansowanie rozwoju oraz powstanie nowej oferty 
edukacyjnej dla osób starszych, zwiększenie dostępu do zajęć edukacyjnych w ramach 
już istniejących oraz nowo utworzonych organizacji m.in. na terenach 
defaworyzowanych, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury oświatowo-
kulturalnej dla osób starszych. Budżet Programu w latach 2014–2020 wyniesie 280 
mln zł. W latach 2014–2020 planuje się finansowanie Programu ze środków budżetu 
państwa w wysokości 40 mln zł rocznie. Środki finansowe pochodzić będą ze środków 
budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na kolejne lata.  
Uniwersytety Trzeciego Wieku są najbardziej popularną formą zajęć edukacyjnych 
wśród osób starszych. UTW w Polsce funkcjonują w zróżnicowanej strukturze 
organizacyjnej. Wyróżnia się te, które działają w strukturach i pod patronatem 
uczelni, kierowane najczęściej przez pełnomocnika rektora danej uczelni, powołane 
przez stowarzyszenia prowadzące działalność popularnonaukową, fundacje oraz 
pozostałe, działające jako jednostki samorządu terytorialnego, np. przy domach 
kultury, bibliotekach, domach dziennego pobytu, ośrodkach pomocy społecznej. 

4. W ciągu kadencji zwiększymy wydatki na Uniwersytety Trzeciego 
Wieku i grupowe zajęcia zdrowotne dla seniorów. 

 
OBIETNICA ZREALIZOWANA 

http://senior.gov.pl/assets/uploads/20131107/Załącznik 6.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA STRONA/Seniorzy/Program ASOS 2014-2020.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA STRONA/Seniorzy/Program ASOS 2014-2020.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA STRONA/Seniorzy/Program ASOS 2014-2020.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA STRONA/Seniorzy/Program ASOS 2014-2020.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA STRONA/Seniorzy/Program ASOS 2014-2020.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA STRONA/Seniorzy/Program ASOS 2014-2020.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA STRONA/Seniorzy/Program ASOS 2014-2020.pdf
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5. W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Żeby temu zaradzić, radykalnie 
zwiększymy ulgę rodzinną na trzecie i kolejne dziecko. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Zgodnie ze znowelizowaną w 2014 roku ustawą o podatku dochodowym od osób 
fizycznych ulga podatkowa na trzecie i kolejne dziecko zwiększona została o 20% w 
stosunku do wcześniejszych regulacji.  
Zmianę stawek limitu ulgi  zgodnie ze znowelizowaną ustawą przedstawia poniższa 
tabela:  

6. W ramach programu „Koperniki” w każdym województwie do 2020 
roku stworzymy „Centra Nauki”, których zadaniem, podobnie jak to się ma 
w przypadku udanego projektu stołecznego, będzie inspirowanie 
młodzieży do nauki i innowacyjności. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Brak informacji o realizowanym projekcie przez rząd o nazwie “Kopernik”. Faktem 
jest, że w największych Polskich miastach istnieją Centra Nauki, jednak zostały one 
zbudowane nie z inicjatywy rządu lecz samorządów (miast).  
Powstały: 
Centrum Nauki Experyment, Gdynia 
Centrum Hewelianum, Gdańsk 
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Toruń 
Centrum Nauki Leonardo da Vinci, Podzamcze koło Chęcin 
Ogród Doświadczeń, Kraków 
Centrum Nauki Kopernik, Warszawa 
Ogrody doświadczeń - Humanitarium, Wrocław 
 

 
 

Wysokość ulgi przed 
nowelizacją (w skali 

roku) 

Wysokość ulgi po 
nowelizacji (w skali 

roku) 

na pierwsze dziecko 1112,04 zł 1112,04 zł 

na drugie dziecko 1112,04 zł 1112,04 zł 

na trzecie dziecko 1668,06 zł 2000,04 zł 

na czwarte i kolejne 
dziecko 

2224,08 zł 2700 zł 

 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350
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7. Zlikwidujemy formularze podatkowe PIT. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Formularze podatkowe PIT nie zostały zlikwidowane przez rządzącą koalicję PO/PSL, 
a ich aktualny wykaz odnaleźć można na stronie opracowanej przez Ministerstwo 
Finansów. 

8. Obniżymy zasadniczą stawkę VAT do 22% w 2014 roku, kiedy 
światowy kryzys gospodarczy powinien ustąpić fazie ożywienia. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje 23% stawka VAT, która zgodnie z informacją podaną 
przez Ministerstwo Finansów ma charakter czasowy i obowiązywać będzie do 31 
grudnia 2016 roku. 
 

 

 

 

9. Zwiększymy ulgi podatkowe dla oszczędzających na emeryturę, by 
motywować skłonność do długookresowego oszczędzania.  

OBIETNICA ZREALIZOWANA 
 

Ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z 
funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych wprowadzone zostały 
Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). 
Ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem 
zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach 
emerytalnych wprowadzono zmiany w opodatkowaniu IKZE. Do tej pory wypłata z 
IKZE podlegała opodatkowaniu PIT, aktualnie wypłaty z IKZE podlegają jedynie 10% 
zryczałtowanemu podatkowi. 

 

10. Zapewnimy dostęp do szerokopasmowego Internetu w każdej gminie.  

W TRAKCIE REALIZACJI 

Projekty budowy szerokopasmowych sieci zakończono w województwach: lubuskim, 
wielkopolskim, pomorskim, opolskim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim. 
Dodatkowo 30 listopada 2015 ma zostać zakończony projekt w województwie 
małopolskim. 

http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/formularze/2015
http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/stawki-podatkowe
http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/stawki-podatkowe
http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/stawki-podatkowe
http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/stawki-podatkowe
http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/stawki-podatkowe
http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/stawki-podatkowe
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110750398
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001717
http://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-emerytalne/ikze/indywidualne-konto-zabezpieczenia-emerytalnego/
https://mac.gov.pl/files/styles/width737/public/polska_najwiekszym_placem_budowy_sieci_szerokopasmowych_-_21-01-2015.png?itok=rRWriqBJ
https://mac.gov.pl/aktualnosci/dolnoslaska-szerokopasmowa-siec-internetowa-oddana-do-uzytku
https://mac.gov.pl/aktualnosci/warminsko-mazurskie-z-nowoczesna-siecia-swiatlowodowa
https://mac.gov.pl/aktualnosci/warminsko-mazurskie-z-nowoczesna-siecia-swiatlowodowa
https://mac.gov.pl/aktualnosci/warminsko-mazurskie-z-nowoczesna-siecia-swiatlowodowa
https://mac.gov.pl/aktualnosci/malopolska-siec-szerokopasmowa-juz-w-listopadzie
https://mac.gov.pl/aktualnosci/malopolska-siec-szerokopasmowa-juz-w-listopadzie
https://mac.gov.pl/aktualnosci/malopolska-siec-szerokopasmowa-juz-w-listopadzie
https://mac.gov.pl/aktualnosci/malopolska-siec-szerokopasmowa-juz-w-listopadzie
https://mac.gov.pl/aktualnosci/malopolska-siec-szerokopasmowa-juz-w-listopadzie
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11. Stopniowo do 2015 roku wprowadzimy do szkół e-podręcznik. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

E-podręcznik to projekt finansowany ze środków unijnych realizowany przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji (ORE). Za przedmioty humanistyczne odpowiada Uniwersytet 
Wrocławski, za matematykę i informatykę Politechnika Łódzka, za przedmioty 
przyrodnicze Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.  
Większość podręczników została już opublikowana na stronie internetowej projektu. 
Pełen komplet podręczników do pobrania ma pojawić się do 15 listopada. 

13. Wprowadzimy do kodeksu pracy odnawialne umowy sezonowe dla 
pracowników, co zwiększy stabilność zatrudnienia wśród młodych. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

W aktualnie obowiązującym kodeksie pracy brak jakiegokolwiek przepisu o 
odnawialnych umowach sezonowych. 

 

 

 

12. Damy Polakom prawo wyboru, komu przekażą swoją składkę 
zdrowotną, wprowadzając konkurencję dla NFZ. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

14. Radykalnie ograniczymy dostęp służb specjalnych i policyjnych do 
bilingów obywateli oraz zwiększymy kontrolę nad wykorzystywaniem 
podsłuchów. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Zgodnie z art. 14 ujednoliconego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych jedynymi podmiotami które realizują 
świadczenia zdrowotne ze składek są odpowiedni ministrowie i Narodowy Fundusz 
Zdrowia. 

Nie zajmowano się tą sprawą aż do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 
lipca 2014, który uznał dotychczasowe przepisy za nieprecyzyjne, a częściowo także 
niekonstytucyjne. W odpowiedzi na to Senat przygotował projekt ustawy o zmianie 
ustawy o Policji, który w lipcu 2015 roku skierowany został do Sejmu. 5 sierpnia 
2015 miało miejsce pierwsze czytanie projektu  na posiedzeniu Sejmu. 

http://www.epodreczniki.pl/begin/
http://www.epodreczniki.pl/begin/
http://www.epodreczniki.pl/begin/
http://info.epodreczniki.pl/pierwsza-seria-22-e-podrecznikow-juz-dostepna/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042102135
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/wyrok-tk-ws-billingow-i-podsluchow
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3765
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3765
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3765
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15. Zlikwidujemy obowiązek noszenia przez kierowcę przy sobie dowodu 
rejestracyjnego swojego pojazdu i prawa jazdy, które policja i inne służby 
będą mogły skontrolować, łącząc się elektronicznie z odpowiednim 
urzędem.  

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

16. Skrócimy termin oczekiwania przez obywatela na rozstrzygnięcie jego 
sprawy w sądzie o 1/3. 

Informacje o średnim czasie trwania postępowanie sądowego co roku publikuje 
Ministerstwo Sprawiedliwości. 
W 2011 roku przeciętny czas trwania postępowania przed sądem wynosił 4,1 
miesiąca. 
W I półroczu 2015 r. (najnowsze dostępne dane) przeciętny czas trwania 
postępowania sądowego to 4,1 miesiąca.  
Z analizy tych danych wynika, że w latach 2011-2015 termin oczekiwania przez 
obywatela na rozstrzygnięcie jego sprawy w sądzie nie zmienił się 
 

 

 

 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

17. Wzorem krajów najbardziej rozwiniętych wprowadzimy przepisy 
gwarantujące kobietom „równą płacę za równą pracę”, eliminując 
dyskryminację kobiet w miejscu pracy. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym ciągle istnieje obowiązek posiadania i 
okazywania na żądanie uprawnionego organu dokumentu stwierdzającego 
uprawnienie do kierowania pojazdem oraz dokumentu stwierdzającego dopuszczenie 
pojazdu do ruchu.  
Co więcej zgodnie z art. 95 Ustawy Kodeks wykroczeń: “Kto prowadzi na drodze 
publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy sobie 
wymaganych dokumentów,podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.  
Uruchomiony System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców nie 
zlikwidował obowiązku posiadanie przy sobie przez kierowców dowodu 
rejestracyjnego czy prawa jazdy a jedynie wprowadził dostęp do liczby punktów 
karnych online, informacji o własnym pojeździe oraz katalogu szkół jazdy wraz z 
opiniami na ich temat. 

Sejm nie uchwalił, żadnej nawet w niewielkim stopniu regulującej tę sprawę ustawy, 
bądź rozporządzenia. Ostatnie dane z 2014 roku stanowią o rozbieżności tych płac, a 
w ostatnim roku kadencji nie podjęto działań, które mogły by to zmienić. 

http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-jednoroczne/rok-2012/download,2502,0.html
http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-jednoroczne/rok-2015/download,2975,13.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970980602
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19710120114
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19710120114
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19710120114
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19710120114
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19710120114
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13493,Od-stycznia-nowe-e-uslugi-Sejm-przyjal-nowelizacje-prawa-o-ruchu-drogowym.html?search=90663
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_en.htm
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18. Najlepsi maturzyści już od pierwszego roku studiów będą otrzymywać 
stypendia naukowe. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

19. Przeznaczymy miliard złotych ze środków unijnych na Fundusz 
Przedsiębiorczości na Wsi. 

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej Ministerstwo Rolnictwa 
poinformowało, że Fundusz nie został powołany. 

 

 

 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych ustaw;  w art. 181: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty 
na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem 
olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o 
zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil 
olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany 
kierunek studiów”. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001198
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20. Zerwiemy ze sztywnym podziałem na opiekę nad dziećmi w wieku 0–
3 lat i następnie edukację przedszkolną. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

21. Obejmiemy wszystkie dzieci w wieku 3 i 4 lat prawem do edukacji 
przedszkolnej. 

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej możemy znaleźć następującą informację: 
“(...) Natomiast dzięki obowiązującej od września tego roku tzw. ustawie 
przedszkolnej, prawo do miejsca w placówce przedszkolnej zyskają od 2015 r. 
wszystkie 4-latki, a od 2017 r. również 3-latki”.  
Art.1 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw dodaje do ustawy o systemie oświaty art.14 ust. 3b “Dzieci w 
wieku 3 i 4 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w 
przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego”. 

 

 

 

OBIETNICA W TRAKCIE REALIZACJI 

22. Stworzymy doradztwo zawodowe w gimnazjach. Do programu 
nauczania w liceach wprowadzimy elementy nauczania prawa oraz 
przedsiębiorczości. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Bazując na historii zmian ustawy z poprzedniej kadencji Sejmu w sprawie opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 zostały zrewidowane jedynie zapisy o sposobie 
powoływania i zwiększeniu biurokratyzacji w takich placówkach, zapisy te nie 
traktują jednak w żaden sposób o zmianie ich charakteru. Wprawdzie w bieżącym 
roku prowadzony jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej program 
„MALUCH – edycja 2015”, który ma jednak na celu wyłącznie dofinansowanie tego 
typu placówek i nie traktuje o zmianie organizacji żłobków i klubów dziecięcych. 

System doradztwa zawodowego w gimnazjach ruszy od kwietnia 2016 r. - tak wynika 
z zapowiedzi MEN.  

 
Nowa podstawa programowa wprowadziła lekcje z zakresu nauki o 
przedsiębiorczości, natomiast lekcje WOS-u zostały wzbogacone treściami 
dotyczącymi prawa. 

https://men.gov.pl/zycie-szkoly/ustawa-rekrutacyjna-podpisana-przez-prezydenta-rp.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000827
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000747+2013$07$13&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000747+2013$07$13&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000747+2013$07$13&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110450235
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110450235
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110450235
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110450235
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110450235
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110450235
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110450235
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110450235
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110450235
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7086,startuje-maluch-2015.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7086,startuje-maluch-2015.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7086,startuje-maluch-2015.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7086,startuje-maluch-2015.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7086,startuje-maluch-2015.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7086,startuje-maluch-2015.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7086,startuje-maluch-2015.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7086,startuje-maluch-2015.html
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/przyszlosc-zawodowcow-debata-z-udzialem-szefowej-men.html
https://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/ksztalcenie-ogolne/ramowe-plany-nauczania
https://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/ksztalcenie-ogolne/ramowe-plany-nauczania
https://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/ksztalcenie-ogolne/ramowe-plany-nauczania
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/4e.pdf
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/4e.pdf
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/4e.pdf
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/4e.pdf
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/4e.pdf
https://men.gov.pl/zycie-szkoly/ksztalcenie-ogolne/podstawa-programowa/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-ksztalcenia-ogolnego-w-poszczegolnych-typach-szkol.html
https://men.gov.pl/zycie-szkoly/ksztalcenie-ogolne/podstawa-programowa/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-ksztalcenia-ogolnego-w-poszczegolnych-typach-szkol.html
https://men.gov.pl/zycie-szkoly/ksztalcenie-ogolne/podstawa-programowa/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-ksztalcenia-ogolnego-w-poszczegolnych-typach-szkol.html
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23. Przedsiębiorczość będzie mogła być przedmiotem egzaminu 
maturalnego. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

24. Do programu kształcenia licealistów włączymy także filozofię. To 
europejski standard.  

W roku 2016 ma rozpocząć się w szkołach realizacja programu “Edukacja 
filozoficzna”  Nie jest to jednak wprowadzenie przedmiotu “filozofia” i nie dotyczy 
wszystkich szkół. W ramach tego programu zrealizowanych zostanie 60 godzin 
lekcyjnych z zakresu filozofii w 1000 klas w całej Polsce. 

 

 

 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

25. Zbudujemy sieć „Astrobaz”, czyli małych obserwatoriów nieba.. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Zgodnie z informatorem o egzaminie maturalnym obowiązującym od roku szkolnego 
2014/15 opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w katalogu 
przedmiotów maturalnych zarówno o charakterze obowiązkowym jak i dodatkowym 
nie odnajdujemy przedmiotu “przedsiębiorczość”. 

Astrobazy powstały zaledwie w dwóch  województwach: kujawsko-pomorskim oraz 
lubuskim, ciężko więc mówić o powstaniu “sieci Astrobaz”. W województwie 
kujawsko-pomorskim powstało 14 obserwatoriów astronomicznych, natomiast 
w  województwie lubuskim zbudowano 4 obserwatoria. 

26. Stworzymy warunki dla objęcia większej liczby dzieci 
niepełnosprawnych nauką w szkołach powszechnych. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

 
 
 

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska 24 lipca podpisała 
rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki 
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Dokument wprowadza m. in. 
zobowiązanie do dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w 
zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i 
szkołach ogólnodostępnych. 

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/projekt-mnisw-uczelnie-wprowadza-filozofie-do-szkol.html
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/projekt-mnisw-uczelnie-wprowadza-filozofie-do-szkol.html
http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Informator-Czesc-ogolna.pdf
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-otworzyl-w-gniewkowie-pierwsza-astrobaze.html
http://www.astro-festiwal.pl/astrobazy/
http://www.urania.edu.pl/pliki/kruszwica/lubuskie_astrobazy.pdf
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/ksztalcenie-dzieci-niepelnosprawnych-rozporzadzenie-podpisane.html
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27. Zaproponujemy ograniczenie wydatków partii politycznych na 
reklamę. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Prawdą jest, że Platforma Obywatelska wystąpiła z inicjatywą mają na celu obniżenie 
wydatków partii politycznych na reklamę. Zaproponowana nowelizacja Kodeksu 
wyborczego  wprowadzała obwarowany sankcją karną zakaz umieszczania 
billboardów w trakcie kampanii. Przepis ten został jednak uznany za niezgodny z 
Konstytucją w drodze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 
roku (syg. K9/11). 

28. Ograniczymy immunitet parlamentarny. 

Stosowny projekt ustawy dotyczący umożliwienia posłom i senatorom, a także innym 
podmiotom, którym przysługuje ochrona immunitetowa, przyjęcie mandatu karnego 
w przypadku popełnienia wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w 
komunikacji, zgłoszony przez grupę posłów w większości reprezentujących klub 
Platformy Obywatelskiej został uchwalony przez Sejm 10 lipca 2015 roku. Prezydent 
podpisał ustawę 25 sierpnia 2015 roku.. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

29. Na koniec 2011 roku osiągniemy proporcję 60% jednostek 
operacyjnych do 40% jednostek zabezpieczających. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

W Polsce jest 36 jednostek operacyjnych Wojska Polskiego. Od stycznia 2012 roku w 
Polsce rozpoczęło działanie 14 Wojskowych Oddziałów Gospodarczych. Oddziały 
Gospodarcze Wojska odpowiedzialne są za wykonywanie zadań na rzecz jednostek 
operacyjnych związane z zabezpieczeniem ich potrzeb, np. dostarczanie broni. 14 
oddziałów wojskowych  stanowi około 39 % w stosunku do 36 jednostek 
operacyjnych Wojska Polskiego.  

30. Proponujemy określenie maksymalnej liczby bezpłatnych praktyk 
odbywanych u tego samego pracodawcy przez osoby kierowane z 
urzędów pracy. Chcemy, by już drugi staż odbywał się odpłatnie. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Zespołowi Demagog.org.pl nie udało się też ustalić działań legislacyjnych ze strony 
Platformy Obywatelskiej zmierzających do wprowadzenie powyższego rozwiązania. 

http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/teksty/OTKZU/2011/2011A_06.pdf
http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/teksty/OTKZU/2011/2011A_06.pdf
http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/teksty/OTKZU/2011/2011A_06.pdf
http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/teksty/OTKZU/2011/2011A_06.pdf
http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/teksty/OTKZU/2011/2011A_06.pdf
http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/teksty/OTKZU/2011/2011A_06.pdf
http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/teksty/OTKZU/2011/2011A_06.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001309
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1195
http://sgwp.wp.mil.pl/plik/file/informacje/wogi.pdf
http://sgwp.wp.mil.pl/plik/file/informacje/wogi.pdf
http://sgwp.wp.mil.pl/plik/file/informacje/wogi.pdf
http://sgwp.wp.mil.pl/plik/file/informacje/wogi.pdf
http://sgwp.wp.mil.pl/plik/file/informacje/wogi.pdf
http://sgwp.wp.mil.pl/plik/file/informacje/wogi.pdf
http://sgwp.wp.mil.pl/plik/file/informacje/wogi.pdf
http://sgwp.wp.mil.pl/plik/file/informacje/wogi.pdf
http://sgwp.wp.mil.pl/plik/file/informacje/wogi.pdf
http://sgwp.wp.mil.pl/plik/file/informacje/wogi.pdf
http://sgwp.wp.mil.pl/plik/file/informacje/wogi.pdf
http://sgwp.wp.mil.pl/plik/file/informacje/wogi.pdf
http://sgwp.wp.mil.pl/plik/file/informacje/wogi.pdf
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31. Będziemy rzecznikiem rozszerzania Unii – przede wszystkim o kraje 
Półwyspu Bałkańskiego. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Polska m.in w ramach twinningu (współpraca bliźniacza) wspiera rozszerzenie UE o 
kraje półwyspu bałkańskiego. Twinning to przede wszystkim partnerska współpraca 
pomiędzy instytucjami publicznymi z krajów dawcy i biorcy pomocy. Współpraca ta 
polega na przekazywaniu krajowi biorcy pomocy, doświadczeń kraju dawcy, 
związanych z implementacją prawa UE, a także pozwala ona nawiązać długotrwałe 
kontakty między partnerami współpracy. Projekty twinningowe są w głównej mierze 
realizowane poprzez przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń w kraju beneficjenta 
oraz wizyt studyjnych w instytucjach kraju dawcy pomocy, według zasad określonych 
przez Komisję Europejską w tzw. Podręczniku Współpracy Bliźniaczej. W realizacji 
projektów bliźniaczych mogą brać udział jednostki administracji publicznej oraz 
podmioty posiadające status tzw. Mandated Body. Wsparcie odnośnie rozszerzenia UE 
o kraje Półwyspu Bałkańskiego odbywa się także m.in.  ramach grupy Visegrad V4. 

. 

32. Państwo pomoże pokryć koszty znieczulenia okołoporodowego czy 
porodu rodzinnego. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Zgodnie z Zarządzenie Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie 
dodatkowego finansowania znieczulenia zewnątrzoponowego. kobietom 
zagwarantowano prawo do finansowanego znieczulenia na życzenie.  
Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta oraz Standardami opieki okołoporodowej 
zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku kobieta 
posiada zagwarantowane prawo do obecności osoby towarzyszącej przy porodzie za 
co szpital nie może pobierać opłat (z wyłączeniem kosztów w granicach koniecznych 
do opłacenia pobytu takiej osoby na terenie szpitala).  

33. W związku z tym wprowadzimy zapis prawny, który nałoży na 
przedszkola obowiązek funkcjonowania w godzinach od 6.00 do 18.00, 
dwanaście miesięcy w roku. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty przedszkola publiczne mają obowiązek 
zapewnić bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ 
prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.(art. 6), a więc nie został 
wprowadzony zapis zobowiązujący przedszkola do funkcjonowania w godzinach od 
6:00 do 18:00. 

http://www.twinning.polskawue.gov.pl/www/twinning.nsf/0/E938518C215D0A1DC12574D60048D35D?open
http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=358
http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=358
http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=358
http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=358
http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=358
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-342015dsoz,6386.html
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-342015dsoz,6386.html
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-342015dsoz,6386.html
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-342015dsoz,6386.html
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-342015dsoz,6386.html
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-342015dsoz,6386.html
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-342015dsoz,6386.html
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-342015dsoz,6386.html
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-342015dsoz,6386.html
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-342015dsoz,6386.html
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-342015dsoz,6386.html
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-342015dsoz,6386.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090520417
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001100
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425
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34. Na każdej dużej uczelni powstanie punkt przedszkolny. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

9 grudnia 2014 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło realizacje 
programu “Maluch na uczelni”, który był kontynuacją programu “Maluch”. W 2014 
roku program “Maluch” składał się z 3 modułów, 1. moduł - utworzenia miejsc opieki 
nad najmłodszymi, 2. i 3. moduł - utrzymanie istniejących już miejsc. W 2015 roku 
dodano moduł 4., który objął szkoły wyższe. 4. moduł umożliwił uczelniom staranie 
się o dofinansowanie do stworzenia nowych miejsc w placówkach dla najmłodszych 
lub utrzymanie ich. W ramach programu uczelnie mogą ubiegać się o dofinansowanie 
do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do 3 r.ż. Łączna kwota 
dofinansowania przeznaczona na rok 2015 wynosi 9 255 017 zł, dzięki której 
powstanie 1436 miejsc przy 43 uczelniach  Szczegółowa lista zawierająca wysokość 
kwot przeznaczonych dla poszczególnych zakwalifikowanych placówek w roku 2015 
znajduje się tutaj. 

. 

35. W czasie kadencji radykalnie podniesiemy nakłady na aktywizację 
seniorów. W 2012 roku wzrosną one z około 10 mln złotych do 60 mln 
złotych, w 2013 roku do 85 mln złotych, a w 2014 roku do 110 mln 
złotych. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych w 2012 r. 
przeznaczył na aktywizację seniorów 20 mln zł. W 2013 r. na ten cel przeznaczono 
kolejnych 40 mln. Na lata 2014-2020 przewidziano również roczne nakłady w 
wysokości 40 mln zł (Budżet Programu w latach 2014–2020 wyniesie 280 mln zł). 

36. Doprowadzimy do zwiększenia środków PFRON na usuwanie barier 
architektonicznych oraz inwestycji ułatwiających funkcjonowanie 
osobom ze schorzeniami wzroku i słuchu. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Według danych zawartych w raporcie dot. realizacji zadań samorządów powiatowych 
dofinansowanych ze środków PFRON, w roku 2012, na dofinansowanie likwidacji 
barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski 
indywidualnych osób Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przekazał powiatom aż 109 735 479 zł (12,69% całości wydatków). W roku 2013 
powiaty otrzymały od PFRON mniej niż połowę tej kwoty, bo 51 185 433 zł (7,88% 
wydatków), a w 2014 roku do władz powiatowych trafiło 56 832 203 zł, co stanowiło 
8% ogółu wydatków Funduszu.  

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/rusza-program-maluch-na-uczelni.html
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/rusza-program-maluch-na-uczelni.html
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/rusza-program-maluch-na-uczelni.html
http://www.nauka.gov.pl/maluchnauczelni
http://www.nauka.gov.pl/maluchnauczelni
http://www.nauka.gov.pl/maluchnauczelni
http://www.nauka.gov.pl/maluchnauczelni
http://www.nauka.gov.pl/maluchnauczelni
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok-2015/wyniki-konkursu-maluch---edycja-2015-modul-4/
https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/
https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/
https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/
https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/
https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/
https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/
https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/
https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/
https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/
https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/
https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/
https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/
https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/
https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/
https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA STRONA/Seniorzy/Program ASOS 2014-2020.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA STRONA/Seniorzy/Program ASOS 2014-2020.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA STRONA/Seniorzy/Program ASOS 2014-2020.pdf
https://www.pfron.org.pl/pl/samorzady/1677,Realizacja-zadan-samorzadow-powiatowych-dofinansowanych-ze-srodkow-PFRON-w-2012-.html?search=84739267
https://www.pfron.org.pl/pl/samorzady/2237,Realizacja-zadan-samorzadow-powiatowych-dofinansowanych-ze-srodkow-PFRON-w-2013-.html?search=84739267
https://www.pfron.org.pl/pl/samorzady/2237,Realizacja-zadan-samorzadow-powiatowych-dofinansowanych-ze-srodkow-PFRON-w-2013-.html?search=84739267
https://www.pfron.org.pl/pl/samorzady/2237,Realizacja-zadan-samorzadow-powiatowych-dofinansowanych-ze-srodkow-PFRON-w-2013-.html?search=84739267
https://www.pfron.org.pl/pl/samorzady/2237,Realizacja-zadan-samorzadow-powiatowych-dofinansowanych-ze-srodkow-PFRON-w-2013-.html?search=84739267
https://www.pfron.org.pl/pl/samorzady/2237,Realizacja-zadan-samorzadow-powiatowych-dofinansowanych-ze-srodkow-PFRON-w-2013-.html?search=84739267
https://www.pfron.org.pl/pl/samorzady/2649,Realizacja-zadan-samorzadow-powiatowych-dofinansowanych-ze-srodkow-PFRON-w-2014-.html?search=53116068
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37. Dostosujemy sieci kolejowe do prędkości 120km/h i 160km/h. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Zgodnie z przygotowaną przez Urząd Transportu Drogowego Oceną Funkcjonowania 
Rynku Transportu Kolejowego i Stanu Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego w 2014 
roku, na koniec 2014 roku 11% linii było dostosowanych do prędkości 
przekraczających 120 km/h (wzrost o 3% w stosunku do roku 2011). Linie 
dostosowane do prędkości przekraczającej 160 km/h, których długość wynosi 174 
km, stanowiły na koniec roku 2014 niecały 1% wszystkich linii. 

. 

38. W ramach programu remontów zmodernizujemy 200 dworców 
kolejowych. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

W latach 2010-2014 zmodernizowano 65 dworców: 
- od marca 2010 do kwietnia 2013 roku odnowiono 42 dworce, 
- od maja 2013 do końca roku zmodernizowano 7 dworców, 
- w I półroczu 2014 roku 6 dworców, 
- w II półroczu 2014 roku 10 dworców. 

 
Średnio modernizowano 16 dworców rocznie, jednak nawet jeśli średnia ta by się 
utrzymała, do końca kadencji rządu nie zostanie odnowionych obiecane 200 
dworców. 

39. Dokończymy restrukturyzację grupy PKP SA. Spółki PKP Cargo, 
Telekomunikacja kolejowa, PKP Energetyka, PKP Intercity, PKL zostaną 
sprywatyzowane 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Do tej pory zostały sprywatyzowane (str. 49-51) jedynie dwie spółki: PKL i PKP 
Cargo. W maju 2013 roku sprzedano Polskie Koleje Linowe (przychód: 0,22 mld 
złotych, sprzedaż spółki konsorcjum grup podhalańskich i funduszu Mid Europa 
Partners); od października 2013 roku do czerwca 2014 trwała prywatyzacja PKP 
Cargo. Była to pierwsza prywatyzacja w Grupie PKP przeprowadzona w trybie oferty 
publicznej; ponadto była to pierwsza zakończona sukcesem oferta publiczna 
narodowego przewoźnika towarowego w UE. Na początku 2013 roku zatrzymano 
proces negocjacji związany z prywatyzacją Telekomunikacji Kolejowej Telekom, by 
usprawnić jej strukturę. Prywatyzacja tej spółki planowana jest na II kwartał 2015 
roku. 
W październiku 2014 roku rozpoczęto proces przygotowania prywatyzacji PKP 
Energetyka. W marcu 2015 roku została zakończona analiza złożonych ofert; obecnie 
trwa badanie due diligence spółki (szczegółowa analiza pod kątem prawnym, 
finansowym i operacyjnym). Finalizacja transakcji planowana jest na drugą połowę 
2015 roku. 
Prywatyzacja PKP Intercity planowana jest natomiast na 2018 rok. 

http://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/6378,Ocena-Funkcjonowania-Rynku-Transportu-Kolejowego-i-Stanu-Bezpieczenstwa-Ruchu-Ko.html
http://pkpsa.pl/pkpsa/bip/modernizacja-dworcow.html
http://pkpsa.pl/grupa-pkp/raport-pwc/Raport/2.Inwestycja-w-Przyszo-raport-A4.pdf


21 

40. Zlikwidujemy odrębną procedurę gospodarczą w postępowaniu 
sądowym. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

W dniu 16 września 2012 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks 
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011.233.1381). Ustawą 
tą zniesiono postępowanie w sprawach gospodarczych, w dziale IVa KPC uchylono 
rozdział 1 - przepisy ogólne, a sam dział IVa otrzymał brzmienie “Postępowanie w 
sprawach z zakresu ochrony konkurencji”.  Więcej tutaj. 

. 

41. Umożliwimy odbiór paszportów i innych dokumentów osobistych w 
dowolnym urzędzie Polski lub za poręczeniem pocztowym. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Nadal co do zasady odbiór dokumentów osobistych (podobnie sprawa się tyczy 
paszportu) jest możliwy tylko osobiście w organie gminy, do której został złożony 
wniosek o jego wydanie, z pewnymi wyjątkami.  

42. Stworzymy oficjalny portal internetowy Ministerstwa Finansów 
prezentujący pełne i aktualne informację dotyczące interpretacji 
przepisów podatkowych. 

W TRAKCIE REALIZACJI 

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o 
administracji podatkowej. Art. 17 tego aktu prawnego stanowi, że zapewnienie 
jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej nastąpi w szczególności 
przy wykorzystaniu internetowej Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej, w której 
znajdą się m.in.:  
• interpretacje ogólne oraz zanonimizowane interpretacje indywidualne przepisów 
prawa podatkowego  
• zanonimizowane orzeczenia sądów i trybunałów, istotne w zakresie przepisów 
prawa podatkowego,  
• broszury informacyjne w sprawach podatków. 

43. Utrzymamy pozycję Polski jako lidera w unijnej polityce spójności. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Polska w ramach polityki spójności w latach 2014-2020 będzie realizować 22 
programy operacyjne, w związku z nimi otrzyma około 82,5 miliardów euro. 
Podobnie jak w latach 2007-2013 kiedy przyznano Polsce około 67 miliardów euro, 
będziemy największym beneficjentem tych środków w Unii Europejskiej. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112331381+2012$05$03&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112331381+2012$05$03&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112331381+2012$05$03&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112331381+2012$05$03&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112331381+2012$05$03&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112331381+2012$05$03&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112331381+2012$05$03&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112331381+2012$05$03&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112331381+2012$05$03&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112331381+2012$05$03&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112331381+2012$05$03&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112331381+2012$05$03&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112331381+2012$05$03&min=1
http://ora.czest.pl/userfiles/rys.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061431027
https://msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/ewidencja-ludnosci-dowo/dowody-osobiste/12980,Informacje-Ogolne.html
https://msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/ewidencja-ludnosci-dowo/dowody-osobiste/12980,Informacje-Ogolne.html
https://msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/ewidencja-ludnosci-dowo/dowody-osobiste/12980,Informacje-Ogolne.html
https://msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/ewidencja-ludnosci-dowo/dowody-osobiste/12980,Informacje-Ogolne.html
https://msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/ewidencja-ludnosci-dowo/dowody-osobiste/12980,Informacje-Ogolne.html
https://msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/ewidencja-ludnosci-dowo/dowody-osobiste/12980,Informacje-Ogolne.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001269
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001269
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001269
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001269
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001269
http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/3320_u/$file/3320_u.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/fundusze-europejskie-w-polsce/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2009/pl_pl.pdf
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44. Projekty ustaw będą musiał - obowiązkowo - uwzględniać przegląd 
najlepszych praktyk krajów najbardziej zaawansowanych. Każda ustawa 
będzie posiadała zapis o obowiązku przeglądu jej efektów przez 
parlament po maksymalnie 3 latach obowiązywania. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Nie wprowadzono obowiązku uwzględniania najlepszych praktyk krajów najbardziej 
zaawansowanych na etapie prac legislacyjnych - element tan może, ale nie musi 
pojawić się w Ocenie Skutków Regulacji. 
Nie każda ustawa przyjęta w latach 2011-2015 posiada zapis o obowiązku przeglądu 
efektów jej obowiązywania. Taki zapis pojawił się np. w ustawie z dnia 25 marca 2011 
r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń 
społecznych (reforma emerytalna) - Rada Ministrów została zobowiązana do 
dokonywania przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego i przedkładania 
Sejmowi informacji o skutkach obowiązywania ww. ustawy wraz z propozycjami 
zmian, nie rzadziej niż co 3 lata (art. 32). 

. 

45. Powołamy biuro interwencyjne (pogotowie antybiurokratyczne) pod 
kierownictwem pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów, które będzie 
zbierało skargi obywateli na absurdy biurokratyczne ina bieżąco 
interweniowało w urzędach i instytucjach. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

46. Uwolnimy połowę regulowanych zawodów i stworzymy jednolite 
zasady działania samorządów zawodowych. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Nigdy nie powołano pogotowia antybiurokratycznego - w grudniu 2013 r. 
Władzomierz uzyskał z KPRM informację o powołaniu Pełnomocnika Rządu ds. 
Deregulacji Gospodarczych. „Do jego kompetencji należy m.in. bieżące monitorowanie 
prac deregulacyjnych rządu, (…) oraz promowanie dobrych praktyk administracji 
dotyczących sposobu realizacji przepisów regulujących działalność gospodarczą”.  Nie 
można jednak nazwać tej instytucji pogotowiem, interweniującym w sprawach 
obywateli. 

Według raportu Biura Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu na temat “Zawody 
zaufania publicznego, zawody regulowane oraz wolne zawody. Geneza, 
funkcjonowanie i aktualne problemy” zawodów regulowanych w 2011 roku było 
380. Tak zwana ustawa Gowina czy inaczej I transza deregulacji uwolniła 51 
zawodów w tym 9 pośrednio. Kolejna II transza otworzyła dostęp do 91 zawodów. 
Ostatnią wprowadzoną III transzą uwolniono  aż 101 zawodów. Suma wszystkich 
uwolnionych zawodów podczas kadencji PO-PSL wynosi 243 zatem jest większa niż 
połowa z ustalonych przez Biuro Analiz i Dokumentacji 380 zawodów. Planowana 
również była IV transza deregulacyjna, ale nie została wprowadzona w życie. 

http://www.rcl.gov.pl/book/?q=wytyczne
http://www.rcl.gov.pl/book/?q=wytyczne
http://www.rcl.gov.pl/book/?q=wytyczne
http://www.rcl.gov.pl/book/?q=wytyczne
http://www.rcl.gov.pl/book/?q=wytyczne
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjABahUKEwi5kMWyotTIAhWJ3SwKHcDsBu0&url=http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU2011075039801&type=1&usg=AFQjCNGso_gMKcyTLTZm_nTVFlh_NaFhdw&sig2=eq9EGJ-Yts7jnHV7tkx7Kw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjABahUKEwi5kMWyotTIAhWJ3SwKHcDsBu0&url=http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU2011075039801&type=1&usg=AFQjCNGso_gMKcyTLTZm_nTVFlh_NaFhdw&sig2=eq9EGJ-Yts7jnHV7tkx7Kw
http://wladzomierz.pl/Donald_Tusk,1,obietnica_Powolanie_pogotowia_antybiurokratycznego,118.html
http://wladzomierz.pl/Donald_Tusk,1,obietnica_Powolanie_pogotowia_antybiurokratycznego,118.html
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/56/plik/ot-625_.pdf
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/56/plik/ot-625_.pdf
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/56/plik/ot-625_.pdf
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/56/plik/ot-625_.pdf
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/56/plik/ot-625_.pdf
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/56/plik/ot-625_.pdf
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/56/plik/ot-625_.pdf
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/56/plik/ot-625_.pdf
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/56/plik/ot-625_.pdf
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/56/plik/ot-625_.pdf
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/56/plik/ot-625_.pdf
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/56/plik/ot-625_.pdf
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/56/plik/ot-625_.pdf
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/56/plik/ot-625_.pdf
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/56/plik/ot-625_.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
https://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/ii-transza/download,2007,0.html
https://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/ii-transza/download,2007,0.html
https://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/ii-transza/download,2007,0.html
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20150001505&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20150001505&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20150001505&type=2
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47. Umożliwimy wierzycielowi wszczęcie egzekucji drogą elektroniczną. 
Możliwe będzie składanie drogą elektroniczną nie tylko wniosków o 
wszczęcie egzekucji ale także innych pism i wniosków. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Rząd nie wprowadził zmian umożliwiających wszczęcie egzekucji drogą 
elektroniczną. Platforma teleinformatyczna sądu umożliwia jedynie rozpoczęcie 
Elektronicznego Postępowania Upominawczego. Nie jest to niczym nowym, ponieważ 
przepisy regulujące ten tryb zostały wprowadzone jeszcze w roku 2009 (ustawa z 
dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 26 poz. 156)). Tryb ów dotyczy jedynie drobnych 
spraw o nieskomplikowanym charakterze.  

. 

48. Zakończymy wdrażanie Systemu Dozoru Elektronicznego tak by objął 
7500 skazanych(w wymiarze dziennym i miesięcznym). 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Ze statystyk Systemu Dozoru Elektronicznego wynika, że na dzień 30 września 2015 
r., system, którego pojemność wynosi 10.000,00 został zapełniony w 39,3%, tj. 3933 
skazanych. Liczba skazanych objętych SDE nigdy nie wyniosła 7500 skazanych. 

49. Poszerzymy grupę osób, które mogą przystąpić do egzaminu 
zawodowego bez odbywania aplikacji(zwłaszcza poprzez skrócenie 
wymaganych okresów). 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących 
wykonywanie niektórych zawodów odbyła się zmiana niezbędnych wymogów 
dotyczących zawodów notariusza i komornika. Wszystkie zmiany są wypisane przy 
danym zawodzie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. 

50. Dyrektywy unijne będą mogły być przenoszone do polskiego prawa 
wyłącznie w wersji minimum zgodnie z zasadą “ UE i ani przecinka 
więcej”. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Nie wprowadzono formalnie takiej zasady transpozycji lub implementacji prawa 
unijnego do polskiego porządku prawnego, brak także doniesień medialnych o 
wprowadzeniu takiej zasady. 

https://www.ms.gov.pl/pl/sady-w-internecie/elektroniczne-postepowanie-upominawcze/
https://www.ms.gov.pl/pl/sady-w-internecie/elektroniczne-postepowanie-upominawcze/
https://www.ms.gov.pl/pl/sady-w-internecie/elektroniczne-postepowanie-upominawcze/
http://www.dozorelektroniczny.gov.pl/?page_id=230
http://www.dozorelektroniczny.gov.pl/?page_id=230
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000829&type=2
https://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/i-transza/lista-zawodow/
https://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/i-transza/lista-zawodow/
https://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/i-transza/lista-zawodow/
https://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/i-transza/lista-zawodow/
https://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/i-transza/lista-zawodow/


24 

51. Doprowadzimy do uznania przez kraje Unii Europejskiej kwalifikacji 
polskich pielęgniarek bez konieczności odbywania dodatkowych studiów. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Przed przyjęciem w październiku 2013 roku zmian w dyrektywie unijnej 
2005/36/WE kwalifikacje polskich pielęgniarek zdobyte w liceach medycznych przed 
przystąpieniem Polski do Unii nie były uznawane w krajach członkowskich. 
Pielęgniarki chcące podjąć pracę w krajach członkowskich musiały podejmować 
dodatkowe studia. 

. 

52. Przeprowadzimy program „Klub Sportowy”. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Zespołowi Demagog.org.pl nie udało się też ustalić działań legislacyjnych ze strony 
Platformy Obywatelskiej zmierzających do wprowadzenie powyższego rozwiązania. 

53. Opracujemy i zrealizujemy program „Wolontariat Sportowy”. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Zespołowi Demagog.org.pl nie udało się też ustalić działań legislacyjnych ze strony 
Platformy Obywatelskiej zmierzających do wprowadzenie powyższego rozwiązania. 

54. Zastąpimy tradycyjny bankowy tytuł egzekucyjny tytułem 
elektronicznym. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Projekt ustawy wprowadzającej m.in. e-BTE wpłynął do Sejmu, jednak po 
poprawkach została uchwalona wersja niezawierająca przepisu o elektronicznym 
bankowym tytule egzekucyjnym- art.741(2). 

http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/tabela_dzialapiel_30102013.pdf
http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/tabela_dzialapiel_30102013.pdf
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2678
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55. W 2012 roku środki przeznaczone na leczenie wzrosną o kolejne 3,5 
mld złotych, do poziomu 61,5 mld złotych. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Zgodnie z planem finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2011 wydatki 
przeznaczone na świadczenia zdrowotne miały wynieś 58 399 651 000 PLN. W 
pierwszym planie finansowym na rok 2012 te same wydatki miały wynosić  61 698 
385 000 PLN, natomiast po korekcie, w jego ostatecznym kształcie wynosiły one 62 
153 649 000 PLN, a więc obietnica została spełniona - wydatki na ochronę zdrowia 
wzrosły o ponad 3,5 mld zł.  

. 

56. Będziemy w dalszym ciągu obniżać dopłaty pacjentów do leków. Już 
w 2012 roku pacjenci będą płacić mniej niż 30% ceny leku 
refundowanego. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

W 2015r. wciąż istnieją leki za które poziom odpłatności wynosi 50%. 

57. Uchwalimy kompleksową ustawę regulującą badania kliniczne. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Badania kliniczne są w Polsce regulowane ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 6 
września 2001 roku. Dotychczas nie została uchwalona odrębna ustawa regulująca 
badania kliniczne. 

58. Wydłużymy refundację zestawów infuzyjnych do 26 roku życia. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 67/2011/DSOZ pompy insulinowe 
refundowane były dla chorych na cukrzycę do 26 roku życia. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu 
wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie od 1 styczna 2014 roku częściową 
refundacją zestawów infuzyjnych objęte zostały także osoby po 26 roku życia. 

59. Wdrożymy program „ORLIK+”. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Zespołowi Demagog.org.pl nie udało się też ustalić działań legislacyjnych ze strony 
Platformy Obywatelskiej zmierzających do wprowadzenie powyższego rozwiązania. 

http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz/
http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz/
http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz/
http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz/
http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz/
http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz/
http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz/
http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz/
http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz/
http://www.mz.gov.pl/leki/refundacja/poziomy-odplatnosci
http://www.mz.gov.pl/leki/refundacja/poziomy-odplatnosci
http://www.mz.gov.pl/leki/refundacja/poziomy-odplatnosci
http://www.mz.gov.pl/leki/refundacja/poziomy-odplatnosci
http://www.mz.gov.pl/leki/refundacja/poziomy-odplatnosci
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011261381
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011261381
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=USTAWYALL&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=102
http://www.nfz-gdansk.pl/zarzadzenie-nr-672011dsoz-prezesa-nfz,560.html
http://www.nfz-gdansk.pl/zarzadzenie-nr-672011dsoz-prezesa-nfz,560.html
http://www.nfz-gdansk.pl/zarzadzenie-nr-672011dsoz-prezesa-nfz,560.html
http://www.nfz-gdansk.pl/zarzadzenie-nr-672011dsoz-prezesa-nfz,560.html
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=&ml=pl&mi=904&mx=0&mt=&my=9&ma=033031
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=&ml=pl&mi=904&mx=0&mt=&my=9&ma=033031
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=&ml=pl&mi=904&mx=0&mt=&my=9&ma=033031
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60. Dlatego będziemy wspierać dzietność przez radykalne zwiększenie 
ulgi rodzinnej na trzecie i kolejne dzieci od 2014 roku, kiedy nie 
będziemy już objęci procedurą nadmiernego deficytu. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Pomimo, że na decyzję Rady Unii Europejskiej o zdjęciu z Polski procedury 
nadmiernego deficytu trzeba było poczekać do czerwca 2015 roku, już w roku 2014 
wprowadzono zmiany dotyczące wysokości ulgi na trzecie i kolejne dziecko. Zgodnie z 
zapisami ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, zmieniającej ustawę o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 27f) w przypadku posiadania trojga i 
więcej małoletnich dzieci, kwota którą można odliczyć za każdy miesiąc roku 
kalendarzowego wynosi 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł 
na trzecie dziecko, 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko. Oznacza to, że w skali 
roku można było odliczyć po 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, 2000,04 zł na 
trzecie dziecko i 2700 zł na czwarte i kolejne dziecko. Przed zmianą ustawy wysokość 
ulgi na trzecie dziecko wynosiła 1668,06 zł, a na czwarte i kolejne dziecko 2224,08 zł. 
Nowe limity obowiązywały już w czasie rozliczeń podatkowych za rok 2014. 

. 
61. Państwo pomoże pokryć koszty znieczulenia okołoporodowego czy 
porodu rodzinnego. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Zgodnie z Zarządzenie Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie 
dodatkowego finansowania znieczulenia zewnątrzoponowego. kobietom 
zagwarantowano prawo do finansowanego znieczulenia na życzenie.  
Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta oraz Standardami opieki okołoporodowej 
zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku kobieta 
posiada zagwarantowane prawo do obecności osoby towarzyszącej przy porodzie za 
co szpital nie może pobierać opłat (z wyłączeniem kosztów w granicach koniecznych 
do opłacenia pobytu takiej osoby na terenie szpitala).  

62. W 2012 roku ruszy pilotażowy program obejmujący pięć województw 
„Czwartek seniora”. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Zespołowi Demagog.org.pl nie udało się też ustalić działań legislacyjnych ze strony 
Platformy Obywatelskiej zmierzających do wprowadzenie powyższego rozwiązania. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001644+2015$01$01&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19910800350&type=3
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http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19910800350&type=3
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http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-342015dsoz,6386.html
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-342015dsoz,6386.html
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-342015dsoz,6386.html
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-342015dsoz,6386.html
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-342015dsoz,6386.html
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-342015dsoz,6386.html
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-342015dsoz,6386.html
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-342015dsoz,6386.html
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-342015dsoz,6386.html
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-342015dsoz,6386.html
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-342015dsoz,6386.html
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-342015dsoz,6386.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090520417
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001100
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63. Uprościmy prawo upadłościowe tak, aby postępowania skróciły się do 
średniej OECD. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Według raportu “Economic Survey of Poland 2014” przygotowanego przez 
Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) postępowania upadłościowe 
w Polsce pozostają wciąż długie i kosztowne. Poniższe zestawienie ukazuje wysokość 
kosztów (mierzonych jako procent wartości pasywów podmiotu będącego 
przedmiotem postępowania) i średnią długość tego typu postępowań w porównaniu 
do innych państw i średniej wszystkich krajów OECD (miejsce krzyżowania się linii). 
Dane przywołane w raporcie pochodzą ze statystyk Banku Światowego.  
 
 

. 

http://www.oecd.org/eco/surveys/Overview_Poland_2014.pdf
http://www.oecd.org/eco/surveys/Overview_Poland_2014.pdf
http://www.oecd.org/eco/surveys/Overview_Poland_2014.pdf
http://www.oecd.org/eco/surveys/Overview_Poland_2014.pdf
http://www.oecd.org/eco/surveys/Overview_Poland_2014.pdf
http://www.oecd.org/eco/surveys/Overview_Poland_2014.pdf
http://www.oecd.org/eco/surveys/Overview_Poland_2014.pdf
http://www.oecd.org/eco/surveys/Overview_Poland_2014.pdf
http://www.oecd.org/eco/surveys/Overview_Poland_2014.pdf
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64. Do końca 2012r. będziemy kontynuować zmodyfikowany 
program “Rodzina na swoim”. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Jak wynika z “Informacja o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów 
mieszkaniowych „Rodzina na Swoim” oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po 
dniu 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych” projekt ten był kontynuowany zgodnie z obietnicą do końca 2012 
roku. 

65. Zaproponujemy nową formułę realizacji inwestycji 
mieszkaniowych, w ramach której osoby wynajmujące mieszkanie 
stopniowo spłacałyby koszt jego budowy aż do nabycia pełnych 
praw własności. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Zespołowi Demagog.org.pl nie udało się też ustalić działań legislacyjnych ze strony 
Platformy Obywatelskiej zmierzających do wprowadzenie powyższego rozwiązania. 

66. Wdrożymy docelową regułę budżetową, która zwiąże limit 
wydawanych środków ze średnio-okresowym wzrostem 
gospodarczym. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

W 2013 r. Ministerstwo Finansów opublikowało tzw. stabilizującą regułę wydatkową. 
W uproszczeniu, zgodnie z formułą, kwota wydatków rośnie zasadniczo w 
średniookresowym realnym tempie wzrostu PKB pomnożonym przez prognozowaną 
inflację CPI. Brany pod uwagę jest średni wzrost PKB z ośmiu lat. Sześciu 
historycznych, bieżącego (szacunek) i tego, dla którego jest wyliczany (prognoza). 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
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https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwingvSUkM3IAhWCshQKHRW-CAE&url=http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13583/Informacja_o_realizacji_rzadowego_programu_preferencyjnych_kredytow_mieszkaniowy.pdf&usg=AFQjCNGodqIDMeEM5N5tO5YJzdo_ByXz6A&sig2=CSMXopqmad_XnX3Xx11-Fw
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1159274/regula_wydatkowa_informacja.pdf
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1159274/regula_wydatkowa_informacja.pdf
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1159274/regula_wydatkowa_informacja.pdf
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1159274/regula_wydatkowa_informacja.pdf
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1159274/regula_wydatkowa_informacja.pdf
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67. Wprowadzimy tzw. bankową opłatę ostrożnościową, uiszczaną 
przez instytucję prowadzące działalność bankową. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Chodzi o nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i niektórych 
innych ustaw na mocy której, instytucje prowadzące działalność bankową, muszą 
uiszczać bankową opłatę ostrożnościową.  

68. Stworzymy Radę Ryzyka Systemowego  pod przewodnictwem 
Prezesa NBP, na wzór Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Rządowy projekt ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem 
finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym uchwalony został 5 
sierpnia 2015 roku i podpisany przez Prezydenta 24 września 2015 roku. 

69. Dla rodzinnych gospodarstw przygotowany zostanie 
uproszczony system pozyskiwania unijnych środków (“Pakiet dla 
rodzinnego gospodarstwa”). 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

W Systemie Płatności Bezpośrednich w Polsce w latach 2014-2020 wprowadzono 
uproszczony system dla małych gospodarstw, który zastępuje wszystkie rodzaje 
wsparcia realizowane w ramach systemu płatności bezpośrednich . Małe 
gospodarstwa są m.in. zwolnione z obowiązku “zazielenienia” i szeregu wymogów 
dot. norm, 
Do systemu automatycznie kwalifikowani są rolnicy otrzymujący rocznie mniej niż 
1250 euro dopłat. 

https://www.bfg.pl/aktualnosci/wejscie-w-zycie-nowelizacji-ustawy-o-bfg
https://www.bfg.pl/aktualnosci/wejscie-w-zycie-nowelizacji-ustawy-o-bfg
https://www.bfg.pl/aktualnosci/wejscie-w-zycie-nowelizacji-ustawy-o-bfg
https://www.bfg.pl/aktualnosci/wejscie-w-zycie-nowelizacji-ustawy-o-bfg
https://www.bfg.pl/aktualnosci/wejscie-w-zycie-nowelizacji-ustawy-o-bfg
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3576
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3576
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3576
http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/49219/270873/file
http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/49219/270873/file
http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/49219/270873/file
http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/49219/270873/file
http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/49219/270873/file
http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/49219/270873/file
http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/49219/270873/file
http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/49219/270873/file
http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/49219/270873/file
http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/49219/270873/file
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70. Wprowadzimy preferencyjny kredyt konsolidacyjny dla 
gospodarstw rodzinnych chcących powiększyć areał. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Zespołowi Demagog.org.pl nie udało się też ustalić działań legislacyjnych ze strony 
Platformy Obywatelskiej zmierzających do wprowadzenie powyższego rozwiązania. 

71. Zwiększenie liczby żłobków i przedszkoli na obszarach 
wiejskich. 

Zrealizowane przez GUS badanie „Żłobki i kluby dziecięce”, dotyczące działalności 
instytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3 w Polsce w 2013 roku, pokazało, 
że po 3-letnim okresie obowiązywania „ustawy żłobkowej” (Ustawa z 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz.235), obowiązująca 
od 4 kwietnia 2011r.), na koniec 2013 r. działało 1 526 takich placówek, tj. o 376 
więcej (32,7%) niż w roku 2012. W tej liczbie odnotowano: 1112 żłobków, 238 
klubów dziecięcych, 108 oddziałów żłobkowych i 68 innych placówek. W 2014 roku 
funkcjonowało 1667 żłobków. 
Brak jednak bardziej szczegółowych danych dotyczących terenów wiejskich. 
Z danych pochodzących z Roczników Statycznych Rzeczypospolitej wynika, że od 
2012 roku do 2014 roku liczba przedszkoli na terenach wiejskich zwiększyła się o 
290 (2012 rok – 3058 placówek, 2013 rok – 3213, 2014 rok – 3348). 
                                                                                     

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-opieka-spoleczna/zlobki-i-kluby-dzieciece-w-2013-r-,9,3.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-opieka-spoleczna/zlobki-i-kluby-dzieciece-w-2013-r-,9,3.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-opieka-spoleczna/zlobki-i-kluby-dzieciece-w-2013-r-,9,3.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-opieka-spoleczna/zlobki-i-kluby-dzieciece-w-2013-r-,9,3.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-opieka-spoleczna/zlobki-i-kluby-dzieciece-w-2013-r-,9,3.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-opieka-spoleczna/zlobki-i-kluby-dzieciece-w-2013-r-,9,3.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-opieka-spoleczna/zlobki-i-kluby-dzieciece-w-2013-r-,9,3.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/przybywa-miejsc-opieki-dla-maluchow.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/przybywa-miejsc-opieki-dla-maluchow.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/przybywa-miejsc-opieki-dla-maluchow.html
https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8322/1/1/opieka_dziecko_sprawozdanie _2011-12.pdf
https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8322/1/1/opieka_dziecko_sprawozdanie _2011-12.pdf
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Źródło:  
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej 2014 http://goo.gl/irzyJV 

http://goo.gl/irzyJV
http://goo.gl/irzyJV
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Źródło: 
Rocznik Rzeczypospolitej 2012 http://goo.gl/3kfyKy 

72. Kontynuacja programu zwiększania lesistości kraju. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Raporty o stanie lasów przygotowywane przez Dyrekcję Generalną Lasów 
Państwowych wskazują, że od 2011 r. do 2014 r. powierzchnia lasów w Polsce 
zwiększyła się od 29,2% do 29,4%.  

73. Do roku 2015 zakończymy kluczowe przedsięwzięcia związane z 
bezpieczeństwem dużych ośrodków miejskich i innych obszarów 
szczególnie zagrożonych wystąpieniem powodzi. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Nie udało się zakończyć wszystkich trwających inwestycji kluczowych w kontekście 
ochrony przeciwpowodziowej, takich jak przykładowo Wrocławski Węzeł Wodny. 

http://goo.gl/3kfyKy
http://goo.gl/3kfyKy
http://www.lasy.gov.pl/informacje/publikacje/informacje-statystyczne-i-raporty/raport-o-stanie-lasow
http://www.lasy.gov.pl/informacje/publikacje/informacje-statystyczne-i-raporty/raport-o-stanie-lasow
http://www.lasy.gov.pl/informacje/publikacje/informacje-statystyczne-i-raporty/raport-o-stanie-lasow
http://www.lasy.gov.pl/informacje/publikacje/informacje-statystyczne-i-raporty/raport-o-stanie-lasow
http://www.lasy.gov.pl/informacje/publikacje/informacje-statystyczne-i-raporty/raport-o-stanie-lasow
http://www.lasy.gov.pl/informacje/publikacje/informacje-statystyczne-i-raporty/raport-o-stanie-lasow
http://www.lasy.gov.pl/informacje/publikacje/informacje-statystyczne-i-raporty/raport-o-stanie-lasow
http://www.dzmiuw.wroc.pl/wydarzenia/wroclawski-wezel-wodny.html
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74. Stworzymy Akademickie Inkubatory Innowacyjności. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Każdy z 12 inkubatorów, które tworzą  ogólnopolską sieć, otrzymał maksymalnie do 
1,5 mln zł na wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac 
rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. 

. 

75. Podatek od praw autorskich do wynalazku zostanie zamrożony aż do 
czasu uzyskania dochodów ze sprzedaży produktu. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Zespołowi Demagog.org.pl nie udało się też ustalić działań legislacyjnych ze strony 
Platformy Obywatelskiej zmierzających do wprowadzenie powyższego rozwiązania. 

76. Będziemy kontynuować program „TOP 500 Innovators”. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Rządowy program „TOP 500 Innovators” był kontynuowany w latach 2011-2015. W 
roku bieżącym ruszy jego ostatnia edycja. 

77. Otworzymy punkt doradztwa dla naukowców, wynalazców i 
przedsiębiorców w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Punkt doradztwa dla naukowców, wynalazców i przedsiębiorców nie został 
uruchomiony, jednak  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi działalność 
informacyjno-pomocową zgodnie z zapisami Ustawy o NCBiR z dnia 30 kwietnia 
2010 roku. 

78. Ogłosimy program „Granty na Start” dla jednostek, które potrzebują 
dofinansowania na rozpoczęcie prac w nowo wybudowanych 
laboratoriach. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Zespołowi Demagog.org.pl nie udało się też ustalić działań legislacyjnych ze strony 
Platformy Obywatelskiej zmierzających do wprowadzenie powyższego rozwiązania. 

http://www.nauka.gov.pl/inkubator-innowacyjnosci/
http://www.top500innovators.org/
http://www.top500innovators.org/
http://www.top500innovators.org/
http://www.top500innovators.org/
http://www.top500innovators.org/
http://www.nauka.gov.pl/top-500-innovators/
http://www.nauka.gov.pl/top-500-innovators/
http://www.nauka.gov.pl/top-500-innovators/
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/rusza-kolejna-edycja-programu-top-500-innovators.html
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/aktualnosci/akty_prawne/ncbr.pdf
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/aktualnosci/akty_prawne/ncbr.pdf
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/aktualnosci/akty_prawne/ncbr.pdf
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/aktualnosci/akty_prawne/ncbr.pdf
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/aktualnosci/akty_prawne/ncbr.pdf
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79. Wykonamy zapisy „Paktu dla kultury”, w którym zobowiązaliśmy się 
do podwyższenia finansowania kultury z budżetu państwa do co 
najmniej 1% wszystkich wydatków budżetowych, poczynając od roku 
2012 (bez środków europejskich i samorządowych). 
 
. 

. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

W roku 2012 wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wynosiły 1 716 
955 000 zł, co daje 0,54% wszystkich wydatków z budżetu państwa. W 2014 roku na 
kulturę wydano 1 739 496 000 zł, co daje 0,56% wszystkich wydatków budżetowych. 
Jak pokazują powyższe dane, zapisy Paktu dla kultury nie zostały wykonane i nie 
osiągnięto planowanego 1 % wydatków na kulturę ani w pierwszym roku deklaracji, 
ani też w ostatnim z którego dostępne jest sprawozdanie z wykonania budżetu. 

80. Wdrożymy w Polsce naziemną telewizję cyfrową. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Zgodnie z Ustawą o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej cel ten miał być 
zrealizowany nie później niż do 31 lipca 2013 roku. Symboliczne wyłącznie 
ostatniego naziemnego nadajnika ogólnopolskiej telewizji analogowej nastąpiło 23 
lipca 2013 roku w Giżycku. 

81. Uprościmy zasady sprawozdawczości dla organizacji pozarządowych 
dysponujących niewielkimi budżetami. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Nowelizacja ustawy o rachunkowości z 23 lipca 2015 r., ułatwia prowadzanie 
sprawozdawczości finansowej dla przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.  

82. Wprowadzimy do szkół podstawowych program edukacji 
obywatelskiej. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Edukacja obywatelska w szkołach podstawowych odbywa się w ramach wychowania 
wczesnoszkolnego (w klasach I-III) oraz przedmiotu “historia i społeczeństwo” (w 
klasach IV-VI).  
W latach 2011-2012 Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło nową, 
rozszerzoną podstawę programową dla szkół podstawowych, w której przedstawiono 
szeroki projekt edukacji obywatelskiej w podstawówkach. 
Również podstawa programowa dla szkół podstawowych z roku 2014 kładzie spory 
nacisk na edukację obywatelską. 

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne/-/asset_publisher/R79o/content/5047749;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?redirect=http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?p_p_id=101_INSTANCE_R79o&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne/-/asset_publisher/R79o/content/5047749;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?redirect=http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?p_p_id=101_INSTANCE_R79o&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne/-/asset_publisher/R79o/content/5047749;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?redirect=http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?p_p_id=101_INSTANCE_R79o&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne/-/asset_publisher/R79o/content/5047749;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?redirect=http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?p_p_id=101_INSTANCE_R79o&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne/-/asset_publisher/R79o/content/5047749;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?redirect=http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?p_p_id=101_INSTANCE_R79o&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne/-/asset_publisher/R79o/content/5047749;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?redirect=http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?p_p_id=101_INSTANCE_R79o&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne/-/asset_publisher/R79o/content/5047749;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?redirect=http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?p_p_id=101_INSTANCE_R79o&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne/-/asset_publisher/R79o/content/5047749;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?redirect=http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?p_p_id=101_INSTANCE_R79o&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne/-/asset_publisher/R79o/content/5047749;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?redirect=http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?p_p_id=101_INSTANCE_R79o&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne/-/asset_publisher/R79o/content/4674699;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?redirect=http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?p_p_id=101_INSTANCE_R79o&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne/-/asset_publisher/R79o/content/4674699;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?redirect=http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?p_p_id=101_INSTANCE_R79o&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne/-/asset_publisher/R79o/content/4674699;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?redirect=http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?p_p_id=101_INSTANCE_R79o&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne/-/asset_publisher/R79o/content/4674699;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?redirect=http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?p_p_id=101_INSTANCE_R79o&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne/-/asset_publisher/R79o/content/4674699;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?redirect=http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?p_p_id=101_INSTANCE_R79o&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne/-/asset_publisher/R79o/content/4674699;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?redirect=http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?p_p_id=101_INSTANCE_R79o&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne/-/asset_publisher/R79o/content/4674699;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?redirect=http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?p_p_id=101_INSTANCE_R79o&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne/-/asset_publisher/R79o/content/4674699;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?redirect=http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?p_p_id=101_INSTANCE_R79o&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne/-/asset_publisher/R79o/content/4674699;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?redirect=http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne;jsessionid=682FFEECCE06562DCBB069C072BC5F75?p_p_id=101_INSTANCE_R79o&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/153/903/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/153/903/1
http://www.uke.gov.pl/final-cyfryzacji-i-koniec-ery-ogolnopolskiej-telewizji-analogowej-12721
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001333+2015$09$23&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001333+2015$09$23&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001333+2015$09$23&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001333+2015$09$23&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001333+2015$09$23&min=1
https://archiwum.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2060:tom-4-edukacja-historyczna-i-obywatelska-w-szkole-podstawowej-gimnazjum-i-liceum-&catid=230:ksztacenie-i-kadra-ksztacenie-ogolne-podstawa-programowa&Itemid=290
https://archiwum.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2060:tom-4-edukacja-historyczna-i-obywatelska-w-szkole-podstawowej-gimnazjum-i-liceum-&catid=230:ksztacenie-i-kadra-ksztacenie-ogolne-podstawa-programowa&Itemid=290
https://archiwum.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2060:tom-4-edukacja-historyczna-i-obywatelska-w-szkole-podstawowej-gimnazjum-i-liceum-&catid=230:ksztacenie-i-kadra-ksztacenie-ogolne-podstawa-programowa&Itemid=290
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/08/zalacznik_2.pdf


35 

83. Na terenie szkoły ograniczymy sprzedaż niezdrowej dla dzieci 
żywności. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Od dnia 1 września 2015 roku w szkolnych sklepikach wprowadzono zakaz sprzedaży 
całego katalogu niezdrowej żywności jak chipsy czy słodkie napoje. Zakaz podawania, 
sprzedaży oraz reklamowania niezdrowej żywności obejmuje przedszkola, szkoły 
podstawowe, gimnazja oraz inne placówki oświatowe ii opiekuńczo - wychowawcze 
zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia uchwaloną przez Sejm 23 
października 2014 roku i podpisaną przez Prezydenta 17 grudnia tego samego roku. 

84. Wprowadzenie na uczelniach funkcji animatorów zawodowych. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Dotychczas funkcja animatorów zawodowych na uczelniach nie została 
wprowadzona. Zespołowi Demagog.org.pl nie udało się też ustalić działań 
legislacyjnych ze strony Platformy Obywatelskiej zmierzających do wprowadzenie 
powyższego rozwiązania. 

85. Stworzymy akademickie bazy prywatnych stancji. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Zespołowi Demagog.org.pl nie udało się ustalić działań legislacyjnych ze stronu 
Platformy Obywatelskiej zmierzających do wprowadzenie powyższego rozwiązania. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000035
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=7&nrposiedzenia=78&nrglosowania=17
http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,53,grudzien-2014-r-.html
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86. Powołamy specjalny fundusz konkursowy „Generacja 
Przyszłości”, finansujący udział wybitnie uzdolnionej młodzieży w 
prestiżowych, międzynarodowych konkursach. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Fundusz funkcjonuje, pierwsi laureaci zostali wyłonieni w 2013 roku. Na 
sfinansowanie dwóch edycji przeznaczono prawie 11,5 mln zł. Dofinansowano 26 
projektów w 2014 roku i 31 w  roku 2013. 

87. Każdego roku 100 najwybitniejszych studentów w Polsce 
otrzyma „Diamentowy Grant” na realizację badań naukowych. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Program funkcjonuje od 2012 roku. W ciągu 4 edycji grant otrzymały 353 osoby - w 
2012 roku 100 osób, w 2013 89 osób, w 2014 86 osób, natomiast w 2015 roku 78 
osób (o grant należy wnioskować, a więc różnice między deklarowaną liczbą 100 osób 
a finalną liczbą laureatów to kwestia mniejszej liczby złożonych wniosków). Na 
realizację badań naukowych w ciągu 4 lat przeznaczono 63,3 mln złotych. 

88. Od roku akademickiego 2011/2012 we wszystkich uczelniach 
studenci będą oceniać wykładowców, a oceny te będą brane pod 
uwagę jako jeden z elementów okresowej oceny wykładowcy. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 znowelizowanej w 2011 roku ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym okresowej ocenie podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy nie rzadziej 
niż raz na dwa lata (w przypadku profesorów zatrudnionych na podstawie 
mianowania raz na cztery lata). W myśl ust. 3 tego samego artykułu w trakcie oceny 
brane są również pod uwagę opinie studentów i doktorantów wyrażane po 
zakończeniu każdego cyklu dydaktycznego na zasadach określonych przez uczelnię. 

http://www.nauka.gov.pl/generacja-przyszlosci/
http://www.nauka.gov.pl/diamentowy-grant/
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365
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89. Wyłonimy piętnaście Krajowych Naukowych Ośrodków 
Wiodących. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi na stronie Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego uzyskało do 
dziś łącznie 10 jednostek lub konsorcjów. 

90. Od 2013 roku, przez kolejne trzy lata, przeprowadzimy znaczące 
podwyżki wynagrodzeń kadry akademickiej. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 
grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych 
świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni 
publicznej(załącznik nr 1, tabela A) można zobaczyć, że minimalna stawka 
wynagrodzenia w złotych dla wszystkich pracowników wzrastała rocznie o ok. 9,2%. 

91. Systematycznie będziemy zwiększać budżety dwóch 
niezależnych agencji finansujących badania naukowe – Narodowego 
Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Według projektów budżetu na poszczególne lata ośrodki te otrzymały następujące 
kwoty: 

 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
2012: 1 274 613 zł 
2013: 1 282 825 zł 
2014: 1 229 266 zł 
2015: 1 319 954 zł 
 
 

http://www.nauka.gov.pl/krajowe-naukowe-osrodki-wiodace/
http://www.nauka.gov.pl/krajowe-naukowe-osrodki-wiodace/
http://www.nauka.gov.pl/krajowe-naukowe-osrodki-wiodace/
http://www.nauka.gov.pl/krajowe-naukowe-osrodki-wiodace/
http://www.nauka.gov.pl/krajowe-naukowe-osrodki-wiodace/
http://www.nauka.gov.pl/krajowe-naukowe-osrodki-wiodace/
http://www.nauka.gov.pl/krajowe-naukowe-osrodki-wiodace/
http://www.nauka.gov.pl/krajowe-naukowe-osrodki-wiodace/
http://www.nauka.gov.pl/krajowe-naukowe-osrodki-wiodace/
http://www.nauka.gov.pl/krajowe-naukowe-osrodki-wiodace/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001571
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzetowe/2012/ustawa
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzetowe/2013/ustawa
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzetowe/2014/ustawa
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzetowe/2015/ustawa
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Narodowe Centrum Nauki: 
2012: 899 993 zł 
2013: 899 993 zł 
2014: 885 000 zł 
2015: 915 000 zł 

 
Obietnica nie została zrealizowana, ponieważ wzrost nie był systematyczny, w 2014 
roku można zauważyć wyraźny spadek kwoty dotacji w przypadku obu instytucji, w 
przypadku Narodowego Centrum Nauki w 2013 i 2013 roku kwota pozostała taka 
sama. 

 

92. W 2012 roku założymy Polski Fundusz Innowacyjności na rzecz 
Badań i Rozwoju. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Zespołowi Demagog.org.pl nie udało się też ustalić działań legislacyjnych ze strony 
Platformy Obywatelskiej zmierzających do wprowadzenie powyższego rozwiązania. 
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1. Zaproponujemy nowoczesny program wychodzenia z ubóstwa i 
wykluczenia. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

W lipcu 2014 roku Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Przeciwdziałania 
Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. 

2. Zasadne jest wprowadzenie obniżonej stawki VAT na towary i 
usługi dla dzieci i młodzieży. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Od stycznia 2012 r. VAT na ubranka dla niemowląt i buty dziecięce artykułu wzrósł i 
wynosi 23%. Zmianę wysokości podatku wymusił na Polsce, Trybunał 
Sprawiedliwości UE w wyroku  28 października 2010 r. w sprawie C-49/09. Uznano, 
że Polska stosując obniżony VAT naruszyła art. 98 dyrektywy 2006/112/WE. 
Pozostałe kategorie artykułów dla dzieci, były i są opodatkowane podstawową stawką 
VAT. 

3. Dobrowolność przynależności do emerytalnego systemu 
kapitałowego. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Ubezpieczeni otrzymali prawo wyboru, czy chcą, by część ich składki była jak dotąd 
odprowadzana do OFE, czy też przekazywana na subkonto w ZUS. Ubezpieczeni mogli 
złożyć, między 1 kwietnia a 31 lipca 2014 r., oświadczenie o dalszym przekazywaniu 
składki do OFE. Brak takiego oświadczenia był traktowany jako wybór ZUS. Osoby 
rozpoczynające pracę na dokonanie wyboru będą miały 4 miesiące. Od 2016 r. 
ubezpieczeni będą mogli raz na cztery lata, pomiędzy 1 kwietnia a 31 lipca, zmienić 
decyzję. Środki na subkoncie w ZUS będą podlegały identycznym zasadom 
gromadzenia i podziału, jak w przypadku tych, które trafiają do OFE. 

http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8664/2/1/KPPUiWS_1707_na_RM_.pdf
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8664/2/1/KPPUiWS_1707_na_RM_.pdf
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8664/2/1/KPPUiWS_1707_na_RM_.pdf
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8664/2/1/KPPUiWS_1707_na_RM_.pdf
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8664/2/1/KPPUiWS_1707_na_RM_.pdf
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8664/2/1/KPPUiWS_1707_na_RM_.pdf
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8664/2/1/KPPUiWS_1707_na_RM_.pdf
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8664/2/1/KPPUiWS_1707_na_RM_.pdf
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8664/2/1/KPPUiWS_1707_na_RM_.pdf
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8664/2/1/KPPUiWS_1707_na_RM_.pdf
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8664/2/1/KPPUiWS_1707_na_RM_.pdf
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8664/2/1/KPPUiWS_1707_na_RM_.pdf
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8664/2/1/KPPUiWS_1707_na_RM_.pdf
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8664/2/1/KPPUiWS_1707_na_RM_.pdf
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8664/2/1/KPPUiWS_1707_na_RM_.pdf
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8664/2/1/KPPUiWS_1707_na_RM_.pdf
http://www.vat.pl/aktualnosci-podatkowe/1711-od-stycznia-drozsze-ubranka-dla-niemowlat-i-obuwie-dla-dzieci-7827/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=B55D209AA488EE8EC1257C54003C8575
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4. Rozszerzenie ubezpieczeń emerytalnych o możliwość 
dobrowolnego przystąpienia do tych ubezpieczeń osób nieobjętych 
nimi obowiązkowo. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z 
funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych zmieniła ustawę z  dnia 13 
października 1998  r. o  systemie ubezpieczeń społecznych w art. 7, który brzmi teraz:  
Prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi 
przysługuje osobom, które nie spełniają warunków do objęcia tymi ubezpieczeniami 
obowiązkowo. 
Wcześniej takiej możliwości nie było. 

5. Stworzenie systemu fachowej informacji i doradztwa poprzez 
wydzielenie oddziałów rozwoju przedsiębiorczości w Oddziałach 
Doradztwa Rolniczego i powiatowych biurach ARiMR oraz urzędach 
gmin. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 
 

Ostateczna wersja projektu Narodowego Programu Odnowy Melioracji i Rozwoju 
Retencji została opracowana w lipcu 2015 r. przez zespół powołany w tym celu przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

6. Opracowanie Narodowego Programu Odbudowy Melioracji i 
Retencji. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Zespołowi Demagog.org.pl nie udało się też ustalić działań legislacyjnych ze strony 
Polskiego Stronnictwa Ludowego zmierzających do wprowadzenie powyższego 
rozwiązania. 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjABahUKEwi5kMWyotTIAhWJ3SwKHcDsBu0&url=http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU2011075039801&type=1&usg=AFQjCNGso_gMKcyTLTZm_nTVFlh_NaFhdw&sig2=eq9EGJ-Yts7jnHV7tkx7Kw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjABahUKEwi5kMWyotTIAhWJ3SwKHcDsBu0&url=http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU2011075039801&type=1&usg=AFQjCNGso_gMKcyTLTZm_nTVFlh_NaFhdw&sig2=eq9EGJ-Yts7jnHV7tkx7Kw
http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/574067,Powstanie-narodowy-program-odnowy-melioracji.html
http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/574067,Powstanie-narodowy-program-odnowy-melioracji.html
http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/574067,Powstanie-narodowy-program-odnowy-melioracji.html
http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/574067,Powstanie-narodowy-program-odnowy-melioracji.html
http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/574067,Powstanie-narodowy-program-odnowy-melioracji.html
http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/574067,Powstanie-narodowy-program-odnowy-melioracji.html
http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/574067,Powstanie-narodowy-program-odnowy-melioracji.html
http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/574067,Powstanie-narodowy-program-odnowy-melioracji.html
http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/574067,Powstanie-narodowy-program-odnowy-melioracji.html
http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/574067,Powstanie-narodowy-program-odnowy-melioracji.html
http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/574067,Powstanie-narodowy-program-odnowy-melioracji.html
http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/574067,Powstanie-narodowy-program-odnowy-melioracji.html
http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/574067,Powstanie-narodowy-program-odnowy-melioracji.html
http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/574067,Powstanie-narodowy-program-odnowy-melioracji.html


42 

7. Zwiększenie skuteczności egzekwowania podatków. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

W 2013 r. było 100 tys. kontroli podatkowych, a ich skuteczność wynosiła poniżej 
30%. W 2014 roku przeprowadzono 77.5 tys, kontroli podatkowych i liczba kontroli 
trafnych wzrosła o 15%, natomiast efektywność finansowa ww. kontroli wzrosła o 
51%. 

8. Stworzenie planów zagospodarowania przestrzennego w każdej 
gminie, także w celu eliminacji przypadkowych lokalizacji 
inwestycji. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 1 stycznia 2015 r. wdrożyło projekt 
Regionalny System Ostrzegania (RSO). Usługa umożliwia powiadamianie obywateli o 
lokalnych zagrożeniach , zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, 
w naziemnej telewizji cyfrowej, w telegazecie, w aplikacji na telefon czy poprzez SMS. 

9. Budowę systemu szybkiego ostrzegania przed klęskami 
żywiołowymi. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

Najnowsze dane Ministerstwa Gospodarki obejmują rok 2013 (raport z roku 2015), 
kiedy Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego obejmowały 28,6% 
terytorium Polski (Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 
2013 r., Warszawa 2015, s. 77) 

http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/id/12119208;jsessionid=2DFB1A2C0EF97AC670F936B1728E8E0A
http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/id/12119208;jsessionid=2DFB1A2C0EF97AC670F936B1728E8E0A
http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/id/12119208;jsessionid=2DFB1A2C0EF97AC670F936B1728E8E0A
http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/id/12119208;jsessionid=2DFB1A2C0EF97AC670F936B1728E8E0A
http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/id/12119208;jsessionid=2DFB1A2C0EF97AC670F936B1728E8E0A
http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/id/12119208;jsessionid=2DFB1A2C0EF97AC670F936B1728E8E0A
http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/id/12119208;jsessionid=2DFB1A2C0EF97AC670F936B1728E8E0A
http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/id/12119208;jsessionid=2DFB1A2C0EF97AC670F936B1728E8E0A
http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/id/12119208;jsessionid=2DFB1A2C0EF97AC670F936B1728E8E0A
http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/id/12119208;jsessionid=2DFB1A2C0EF97AC670F936B1728E8E0A
http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/id/12119208;jsessionid=2DFB1A2C0EF97AC670F936B1728E8E0A
https://mac.gov.pl/projekty/regionalny-system-ostrzegania-rso/opis-projektu
https://www.mir.gov.pl/media/5139/analiza_2013.pdf
https://www.mir.gov.pl/media/5139/analiza_2013.pdf
https://www.mir.gov.pl/media/5139/analiza_2013.pdf
https://www.mir.gov.pl/media/5139/analiza_2013.pdf
https://www.mir.gov.pl/media/5139/analiza_2013.pdf
https://www.mir.gov.pl/media/5139/analiza_2013.pdf
https://www.mir.gov.pl/media/5139/analiza_2013.pdf
https://www.mir.gov.pl/media/5139/analiza_2013.pdf
https://www.mir.gov.pl/media/5139/analiza_2013.pdf
https://www.mir.gov.pl/media/5139/analiza_2013.pdf
https://www.mir.gov.pl/media/5139/analiza_2013.pdf
https://www.mir.gov.pl/media/5139/analiza_2013.pdf
https://www.mir.gov.pl/media/5139/analiza_2013.pdf
https://www.mir.gov.pl/media/5139/analiza_2013.pdf
https://www.mir.gov.pl/media/5139/analiza_2013.pdf
https://www.mir.gov.pl/media/5139/analiza_2013.pdf
https://www.mir.gov.pl/media/5139/analiza_2013.pdf
https://www.mir.gov.pl/media/5139/analiza_2013.pdf
https://www.mir.gov.pl/media/5139/analiza_2013.pdf
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10. Wdrożenie planowania ochrony przeciwpowodziowej. 

OBIETNICA W TRAKCIE REALIZACJI 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne i dyrektywą 
2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007 r. w 
sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. “Dyrektywą 
powodziową”) Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej prowadzi prace związane z 
opracowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszarów 
dorzeczy i regionów wodnych. Wstępna ocena ryzyka powodziowego została 
opracowana jeszcze w roku 2011. Kolejnym krokiem, wymaganym dyrektywą, było 
sporządzenie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego 
obejmujących obszary najbardziej narażone na niebezpieczeństwo powodzi. Według 
informacji zawartych na oficjalnej stronie internetowej KZGW mapy zostały 
opublikowane 22 grudnia 2013 roku i dostępne są na Hydroportalu KZGW. W związku 
z ich kluczowym znaczeniem dla realizacji “Dyrektywy powodziowej” Raport z ich 
wykonania przekazano w marcu 2014 do Komisji Europejskiej. Po weryfikacji 
dokonanej w roku 2014, w kwietniu 2015 mapy zostały przekazane odpowiednim 
organom administracji.  
W celu informowania opinii publicznej o postępach realizacji projektu powstała 
strona internetowa www.powodz.gov.pl.  
Sprawozdania z działalności Prezesa KZGW za rok 2013 i 2014 potwierdzają, iż 
zostały w tym czasie powzięte działania mające na rzecz opracowanie planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym w kraju. Zgodnie z prawodawstwem krajowym i 
unijnym  zgodnie z prawodawstwem krajowym oraz unijnym plany zarządzania 
ryzykiem powodziowym (PZRP) mają być gotowe do końca 2015 roku. 

11. Stworzenie identyfikacji, promocji i nagradzania autorów 
projektów inwestycyjnych. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Zespołowi Demagog.org.pl nie udało się też ustalić działań legislacyjnych ze strony 
Polskiego Stronnictwa Ludowego zmierzających do wprowadzenie powyższego 
rozwiązania. 

 

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego.html
http://mapy.isok.gov.pl/
http://mapy.isok.gov.pl/
http://mapy.isok.gov.pl/
http://www.powodz.gov.pl/
http://www.powodz.gov.pl/
http://www.powodz.gov.pl/
http://www.powodz.gov.pl/
http://www.powodz.gov.pl/
http://www.powodz.gov.pl/
http://www.powodz.gov.pl/
http://www.kzgw.gov.pl/pl/Sprawozdania-z-dzialalnosci-Prezesa-KZGW.html
http://www.kzgw.gov.pl/pl/Sprawozdania-z-dzialalnosci-Prezesa-KZGW.html
http://www.kzgw.gov.pl/pl/Sprawozdania-z-dzialalnosci-Prezesa-KZGW.html
http://www.kzgw.gov.pl/pl/Sprawozdania-z-dzialalnosci-Prezesa-KZGW.html
http://www.kzgw.gov.pl/pl/Sprawozdania-z-dzialalnosci-Prezesa-KZGW.html
http://www.kzgw.gov.pl/pl/Sprawozdania-z-dzialalnosci-Prezesa-KZGW.html
http://www.kzgw.gov.pl/pl/Sprawozdania-z-dzialalnosci-Prezesa-KZGW.html
http://www.kzgw.gov.pl/pl/Sprawozdania-z-dzialalnosci-Prezesa-KZGW.html
http://www.kzgw.gov.pl/pl/Sprawozdania-z-dzialalnosci-Prezesa-KZGW.html
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12. Rozwiązanie problemu odpadów, w tym usprawnienie systemu 
zbiórki zużytych produktów AGD i opakowań. Rozwiązanie tego 
problemu Polskie Stronnictwo Ludowe widzi w szybkim uchwaleniu 
pakietu tzw. ustaw odpadowych, konsekwentnym ich wdrażaniu i 
egzekwowaniu.. 

OBIETNICA ZREALIZOWANA 

W ciągu ostatnich kilku lat wprowadzono w życie kilka ustaw mających na celu 
rozwiązanie problemu odpadów. W skład pakietu tzw. ustaw odpadowych wchodzą: 
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw z 28 listopada 2014 roku; Ustawa o odpadach z dnia 14 
grudnia 2012; Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi; Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. 
o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.; Ustawa o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która także wejdzie w życie 1 
stycznia 2016 r. 

13. Zapewnienie wszystkim pacjentom wysokiej jakości niezbędnych 
świadczeń. W tym celu niezbędna jest pilna i globalna reforma zasad 
działania. Należy także przywrócić opiekę lekarską, stomatologiczną 
i pielęgniarską w szkołach. 

OBIETNICA NIEZREALIZOWANA 

Zespołowi Demagog.org.pl nie udało się też ustalić działań legislacyjnych ze strony 
Polskiego Stronnictwa Ludowego zmierzających do wprowadzenie powyższego 
rozwiązania. 

 

https://mojepanstwo.pl/dane/prawo/139694,ustawa-zmianie-ustawy-utrzymaniu-czystosci-porzadku-gminach-niektorych-ustaw
https://mojepanstwo.pl/dane/prawo/139694,ustawa-zmianie-ustawy-utrzymaniu-czystosci-porzadku-gminach-niektorych-ustaw
https://mojepanstwo.pl/dane/prawo/127217,ustawa-odpadach
https://mojepanstwo.pl/dane/prawo/127217,ustawa-odpadach
https://mojepanstwo.pl/dane/prawo/135136,ustawa-gospodarce-opakowaniami-odpadami-opakowaniowymi
https://mojepanstwo.pl/dane/prawo/135136,ustawa-gospodarce-opakowaniami-odpadami-opakowaniowymi
https://mojepanstwo.pl/dane/prawo/141123,ustawa-zmianie-ustawy-recyklingu-pojazdow-wycofanych-eksploatacji-niektorych-ustaw
https://mojepanstwo.pl/dane/prawo/141123,ustawa-zmianie-ustawy-recyklingu-pojazdow-wycofanych-eksploatacji-niektorych-ustaw
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3244
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3244
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KONTAKT:  
Wiktor Nowak - wiktor.nowak94@gmail.com 

Patrycja Dziadek - patrycjaanna.dziadek@gmail.com 
demagog.kontakt@gmail.com 

 
 

DEMAGOG to inicjatywa międzynarodowa realizowana równocześnie w 
Polsce, Czechach oraz na Słowacji. Celem Demagoga jest sprawowanie 
kontroli nad aktywnością publiczną polityków i ich prawdomównością za 
pomocą narzędzia, jakim jest „fact-check”. Badamy jak politycy budują 
argumenty i starają się przekonywać do swoich racji. W oparciu o dane 
badamy stwierdzenia uczestników polskiej debaty publicznej i kwalifikujemy 
według kategorii:  prawda, fałsz, manipulacja, nieweryfikowalne.  

 
 

Naszym celem jest kreowanie pozytywnych bodźców dla podwyższania 
poziomu merytorycznego debaty publicznej w Polsce oraz żmudna służba 
prawdzie. 

Chcesz kontrolować polityków z nami –  
PRZYŁĄCZ SIĘ --> http://demagog.org.pl/przylacz-sie/ 

OBSERWUJ --> https://twitter.com/dmggPL 

mailto:patrycjaanna.dziadek@gmail.com
http://demagog.org.pl/przylacz-sie/
http://demagog.org.pl/przylacz-sie/
http://demagog.org.pl/przylacz-sie/
https://www.facebook.com/l.php?u=https://twitter.com/dmggPL&h=yAQHOgreY&s=1

