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•	 Utworzenie Klubów Obywatelskich
•	 Nowy program Platformy Obywatelskiej
•	 Powołanie gabinetu cieni
•	 Stworzenie pakietu ustaw skierowanych do młodego 

pokolenia - "Pakiet dla Młodych"

•	 Przeprowadzenie audytu struktur 
•	 Zmiany w Zarządzie Krajowym 
•	 Zastępcy Sekretarza Generalnego

•	 Podzielenie struktur na 87 okręgów samorządowych
•	 Powołanie samorządowego sztabu wyborczego 

i  utworzenie regionalnych Obywatelskich Akademii 
Samorządności

•	 Utworzenie Sekretariatu Samorządowego
•	 Przywrócenie programu "Tak Polskiej Wsi"
•	 Wprowadzenie zmian w statucie partii odnośnie struktur 

samorządowych

•	 Powołanie zespołów programowych oceniających 
legislację Prawa i Sprawiedliwości



1. Czym jest Demagog?

Demagog swoją działalność rozpoczął w 2010 r. jako projekt słowacki, którego  
inicjatorem był Slovak Governance Institute. Projekt odniósł znaczny sukces, 
jest  cytowany w mediach krajowych, jak  i  zagranicznych, odnoszą się do niego 
także politycy.

W związku z tym, już w 2012 r. uruchomiona została czeska wersja portalu. 
Inicjatywa  uzyskała niemal od razu znaczny prestiż. Pierwszy projekt związany 
z  udostępnieniem metodologii Demagoga poza Słowację i Czechy miał  miejsce 
w Gruzji.

W listopadzie 2013 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie projektu Demagog 
w  ramach grantu z Funduszu Wyszehradzkiego. Celem projektu było uruchomienie 
Demagoga we wszystkich państwach Grupy Wyszehradzkiej (V4).

Demagog.org.pl działa od kwietnia 2014 r. W ciągu ponad dwóch lat działalności 
portalu sprawdzonych zostało blisko 2000 wypowiedzi, które padły z ust ponad 
300 osób publicznych oraz blisko 300 obietnic wyborczych.

Cały czas czuwamy nad ulepszaniem naszej pracy, nawiązujemy strategiczne 
kontakty, jesteśmy zauważani przez publicystów i polityków. O naszej inicjatywie 
pisali m. in.: Dziennik Polski, Gazeta Wyborcza, Gość Niedzielny czy serwisy: 
W   Dolnym Śląsku, Jestem Zmianą, Obywatele Rozliczają. Pojawiliśmy się także 
w Polsat News 2 oraz w Radio Kraków. Prowadzimy cotygodniową audycję w radiu 
UJOT FM.

W czasie trwania kampanii prezydenckiej 2015 roku  analizy  Demagog.org.pl 
cytowały takie media jak: portal Money.pl, Telewizja Republika,  Niezależna.
pl, Newsweek Polska, a nasi analitycy wypowiadali się w Radio TOK FM, Polsat 
News  2 czy Radiu Kraków.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi raportami opracowanymi na naszej 
stronie    internetowej. Cały raport, tak jak wszystkie pozostałe analizy portalu 

Demagog.org.pl zostały zrealizowane pro publico bono przez wolontariuszy.
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http://polska.newsweek.pl/debata-prezydencka-w-telewizji-polskiej-bez-prezydenta-komorowskiego,artykuly,362602,1.html
http://audycje.tokfm.pl/odcinek/24682
http://www.ipla.tv/Rozmowa-polityczna-kampania-na-finiszu/vod-6256848
http://www.ipla.tv/Rozmowa-polityczna-kampania-na-finiszu/vod-6256848
http://demagog.org.pl/expose-pek/


2. Wstęp

26 stycznia 2016 roku Grzegorz Schetyna został przewodniczącym Platformy 
Obywatelskiej, zdobywając 91% głosów spośród 52% członków biorących udział 
w głosowaniu. Wcześniej swoją kandydaturę 4 grudnia 2015 roku wycofał 
Borys Budka, a 31 grudnia Tomasz Siemoniak. Po ogłoszeniu wyników Grzegorz 
Schetyna przedstawił swoje najważniejsze deklaracje: utworzenie gabinetu cieni, 
utworzenie Klubów Obywatelskich, przygotowanie pakietu ustaw dla młodych 
oraz zorganizowanie konwencji programowych.

5 maja 2016 roku upływa dokładnie 100 dni odkąd nowy przewodniczący przejął 
kierownictwo w Platformie. W związku z tym postanowiliśmy wraz z portalem 
300polityka.pl sprawdzić, jak wygląda realizacja 13 obietnic, które Grzegorz 
Schetyna złożył swoim wyborcom  podczas objazdu lokalnych struktur PO 
m.in. w Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Chojnicach, Słupsku, Wałbrzychu 
czy  Bielsko-Białej. Zweryfikowaliśmy również ponad 20 wywiadów, których 
nowy przewodniczący udzielił od grudnia 2015 roku do dzisiaj.

Obietnice uznane za zrealizowane:
•	 Utworzenie Sekretariatu Samorządowego

Obietnice uznane za częściowo zrealizowane:
•	 Utworzenie Klubów Obywatelskich

Obietnice w trakcie realizacji:
•	 Nowy program Platformy Obywatelskiej
•	 Przeprowadzenie audytu struktur
•	 Zastępcy Sekretarza Generalnego

•	 Wprowadzenie zmian w statucie partii odnośnie struktur samorządowych

Działania dotychczas niepodjęte:
•	 Powołanie gabinetu cieni
•	 Stworzenie pakietu ustaw skierowanego do młodego pokolenia - "Pakiet dla Młodych"
•	 Podzielenie struktur na 87 okręgów samorządowych
•	 Powołanie samorządowego sztabu wyborczego i utworzenie regionalnych 

Obywatelskich Akademi Samorządności
•	 Przywrócenie programu "Tak Polskiej Wsi"

•	 Powołanie zespołów programowych oceniających legislację Prawa i Sprawiedliwości

Obietnice uznane za nieweryfikowalne:
•	 Zmiany w Zarządzie Krajowym
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3. Metodologia

Obietnice Grzegorza Schetyny zostały poddane analizie fact-check. Materiał 
badawczy stanowiło 13 obietnic. Zostały one sprawdzone pod  kątem stanu 
ich  realizacji na  dzień  4 maja  2016 roku.

W analizie posłużono się pięcioma kategoriami: obietnica została zrealizowana, 
obietnica została częściowo zrealizowana, obietnica jest w trakcie realizacji, 
działania  dotyczące realizacji obietnicy zostały niepodjęte, obietnica nieweryfi-
kowalna. 

Obietnice uznane za zrealizowane to te, których wykonanie zostało zakończone  
w założonym okresie na to przeznaczonym, w tym przypadku - kadencji 
przewodniczącego partii.

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania 
urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne 
kroki w celu jej realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, 
że przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, 
nie realizując jej jednak w sposób całościowy.

Kategoria „w trakcie realizacji” zostaje przypisana obietnicom, których realizacja 
trwała, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w chwili przyznawania 
kwalifikacji.

Działania dotychczas niepodjęte oznaczają, że na chwilę obecną obietnica nie jest 
zrealizowana, co może ulec zmianie do końca przyjętej cezury czasowej.

Obietnica nieweryfikowalna to taka, której nie da się sprawdzić w żadnym 
publicznie dostępnym źródle, które można uznać za reprezentatywne i pierwotne.

Każda obietnica została dokładnie opisana na podstawie dostępnych źródeł.
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4. Grzegorz Schetyna w mediach

Głównym tematem poruszanym przez nowego przewodniczącego PO była 
pozycja Polski w Europie (ponad 18%). Składały się na to wypowiedzi dotyczące 
debaty o  sytuacji w Polsce w Parlamencie Europejskim czy opinii wydanej 
przez Komisję   Wenecką. Drugą główną kategorią (niemal 15%) były wypowiedzi 
odnoszące się do sytuacji wewnętrznej w Platformie Obywatelskiej powiązane 
z  wyborami przewodniczącego, pozycją w sondażach oraz rywalizacją 
z  pozostałymi ugrupowaniami opozycyjnymi. W tym kontekście najczęściej 
pojawiała się Nowoczesna Ryszarda Petru. Na podium znalazł się także 
temat sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego, który przewijał się w 10,5% 
analizowanych  wywiadów. Tematyka polityki zagranicznej pojawiła się 
w   8,4% rozmów. Tak samo często Grzegorz Schetyna komentował procedowane 
w  Sejmie, czy  uchwalone już ustawy dotyczące programu 500 plus, połączenia 
stanowiska Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego a także 
zmian w mediach publicznych. Nieco rzadziej pojawiał się dość ogólnikowo 
ujmowany temat działań Prawa i Sprawiedliwości (7,4%). W 5% rozmów 
Przewodniczący PO odnosił się  do  demonstracji antyrządowych, które 
w  kontekście Platformy stały się często poruszanym tematem po wypowiedzi 
Grzegorza Schetyny o  „opozycji totalnej”. Z  tą  samą częstotliwością wywiady 
dotyczyły podsłuchów, zarówno w odniesieniu do ewentualnej sejmowej komisji 
śledczej jak i taśm opublikowanych  przez tygodnik  Newsweek. Tematami, które 
w zebranym materiale pojawiły się najrzadziej były: 100 dni rządu, zapowiadane 
przez  Grzegorza  Schetynę  Kluby Obywatelskie, a także działania Prezydenta 
i Premiera (2%). 

*Na podstawie wywiadów zamieszczonych pod adresem: http://www.schetyna.pl/wywiad
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5. Platforma Obywatelska 
w  sondażach

Od momentu wyboru Grzegorza Schetyny na stanowisko przewodniczącego 
Platformy Obywatelskiej notowania tej partii nie uległy znaczącej zmianie. 
W ciągu pierwszych 100 dni (okres styczeń-kwiecień), w zależności od pracowni 
przeprowadzającej badanie (CBOS, TNS, Millward Brown, IBRiS), uśredniony 
procent respondentów wyrażających swój zamiar oddania głosu na PO wahał 
się  miesięcznie o około 1-3 punkty procentowe. W związku z tym notowania 
partii utrzymują się na stabilnym poziomie około 15 procent poparcia.

*Na podstawie wyników zamieszczonych pod adresem: http://ewybory.eu/sondaze/
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6.1 Obietnice z Konwencji 

Na Konwencji Platformy Obywatelskiej 26.01.2016 r. w swoim przemówieniu 
inauguracyjnym Grzegorz Schetyna szczególnie zwracał uwagę na potrzebę 
odbudowania zaufania, zarówno w samej PO jak i wyborców do Platformy. 
W  trakcie przemówienia wygłosił również cztery istotne obietnice dotyczące 
Klubów Obywatelskich, kongresu programowego, gabinetu cieni oraz pakietu 
ustaw skierowanego do młodych obywateli pod nazwą “Pakiet dla Młodych”.

"Zorganizujemy Kluby Obywatelskie, będziemy organizować debatę, 
będziemy zapraszać samorządowców, lokalne środowiska, organizacje 
pozarządowe, centra obywatelskiej aktywności, będziemy budować 
program, w każdym powiecie zrobimy Klub Obywatelski, to będzie 400 
Klubów Obywatelskich, a  3  maja w  rocznicę Konstytucji zorganizujemy 
kongres tych wszystkich Klubów Obywatelskich w Warszawie. Obiecuję".

Platforma Obywatelska, mimo utworzenia witryny http://klubobywatelski.
info/ nie  publikuje zbiorczych danych dotyczących ich działalności, a wszystkie 
rozproszone informacje możliwe są do pozyskania za pośrednictwem portalu 
społecznościowego Facebook. Na profilu Klubu Obywatelskiego udostępniane 
są  informacje dotyczące spotkań w kolejnych miastach.  Pierwszy post 
zamieszczony 3 marca 2016 r. powtarza deklarację zawartą w powyższej obietnicy 
o Klubach Obywatelskich w każdym powiecie. Pierwszy Klub Obywatelski 
odbył się w Krakowie 7 marca 2016 r. Zobrazowane informacje o wszystkich 
zorganizowanych dotychczas wydarzeniach oraz tych planowanych zawiera 
poniższa mapa (szczegółowa tabela).
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CZĘŚCIOWO ZREALIZOWANA

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/schetyna-nowym-przewodniczacym-po,613934.html
http://klubobywatelski.info/
http://klubobywatelski.info/
https://www.facebook.com/k.obywatelski/?fref=ts
http://demagog.org.pl/wp-content/uploads/2016/05/Kluby-obywatelskie.pdf


Ponadto Kluby utworzone zostały w 75 innych miejscowościach, dotąd nie 
zorganizowano w nich jednak podobnych spotkań inauguracyjnych. Łącznie 
utworzono więc 126 Klubów Obywatelskich. 3 maja nie odbył się Kongres Klubów 
Obywatelskich. Obietnice uznajemy za częściowo zrealizowaną, gdyż nie zostały 
spełnione wszystkie jej składowe, jedynie jej część została osiągnięta, a czas na jej 
realizację minął.
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"Zorganizujemy kongres programowy Platformy Obywatelskiej. Zrobimy 
16 regionalnych konwencji programowych, a na końcu w lecie zakończymy 
to wielkim kongresem programowym, który przyjmie program Platformy 
Obywatelskiej na 2016 rok i następne".

Zgodnie z zapowiedzią Grzegorza Schetyny 26 lutego 2016 roku decyzją Rady 
Krajowej została powołana Rada Programowa, której skład ustalono decyzją 
Zarządu Krajowego z 10 marca. Przewodniczącym Rady Programowej PO został 
Tomasz Siemoniak, zastępcą Przewodniczącego Dariusz Rosati, a sekretarzem Rady 
Programowej Kinga Gajewska.

Członkowie Rady Programowej: 
•	 Michał	Boni
•	 Rafał	Grupiński
•	 Maria	Janysk
•	 Jacek	Jaśkowiak
•	 Małgorzata	Kidawa-Błońska
•	 Arkadiusz	Marchewka
•	 Rafał	Trzaskowski	

Członkowie Rady, kierowanej przez wiceprzewodniczącego PO, będą odpowiedzialni 
za opracowanie nowego programu Platformy Obywatelskiej. Prace nad nim 
mają się  zakończyć we wrześniu 2016 r. na kongresie programowym. Jednym 
z elementów dyskusji programowej ma być zorganizowanie 16 regionalnych 
konwencji Platformy Obywatelskiej, które poprzedzą przyjęcie programu. Pierwsza 
z nich ma odbyć się w połowie maja.

Grzegorz Schetyna 19 listopada 2015 roku na swoim profilu na Facebooku 
zapowiedział działania i program, który powinna zrealizować Platforma 
Obywatelska.  Pojawiły się tam trzy najważniejsze informacje: 

•	 Będziemy	 tworzyć	 razem	program	uwzględniający	perspektywę	 i	 ambicje	
młodych Polaków. Wizytówką partii jest program. Proces jego tworzenia 
i  uaktualniania powinien angażować wszystkich członków oraz przyciągać 
do  współpracy partnerów społecznych i kompetentnych przedstawicieli 
wszystkich branż. Program tak utworzony będzie platformą współpracy 
z   szerokimi  środowiskami w kraju i naszym zobowiązaniem wobec Polaków. 
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W TRAKCIE REALIZACJI

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/schetyna-nowym-przewodniczacym-po,613934.html
http://www.platforma.org/aktualnosc/43833/nowa-platforma-najwazniejsze-decyzje-rady-krajowej-po
http://www.platforma.org/aktualnosc/44057/rada-programowa-po-rozpoczela-prace
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1099774460033128&id=1077045142306060&__mref=message_bubble


•	 Jego	 przygotowaniem	 zajmie	 się	 odnowiony	 Instytut	 Obywatelski,	 który	
będzie organizował życie intelektualne naszej partii. Proponuję także utworzenie 
Klubów Obywatelskich, które będą miejscem spotkań, dyskusji i działań 
dla  naszych członków i sympatyków na najniższym poziomie. 

•	 Na	 rok	 przed	 wyborami	 chciałbym	 zwołać	 wielki	 kongres	 programowy,	
który sformułuje wnioski szerokich, dwuletnich dyskusji.

Od listopada 2015 do lutego 2016 roku koncepcja powstawania nowego programu 
Platformy Obywatelskiej uległa zmianie. Początkowo za przygotowanie programu 
miał być odpowiedzialny Instytut Obywatelski, jednak ostatecznie powołano 
Radę Programową. Przewodniczącym Rady został Tomasz Siemoniak, który - 
jako zaufana osoba, miał odpowiadać za nowy program, co Grzegorz Schetyna 
zapowiedział w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Dyskusje na temat programu 
miały być prowadzone przez dwa lata wśród wszystkich członków i zwieńczone 
Kongresem Programowym zwołanym na rok przed wyborami.

"Powołamy gabinet cieni - zrobimy to do końca września. Zaprosimy 
niezależnych ekspertów, przedstawicieli samorządu, organizacji 
środowiskowych, samorządowych, wykorzystamy także naszą stronę 
vetoobywatelskie.pl".

Grzegorz Schetyna zapowiedział utworzenie gabinetu cieni na konwencji 
26  stycznia 2016 r., po tym jak został wybrany na przewodniczącego Platformy 
Obywatelskiej. Na stronie Platformy Obywatelskiej, Grzegorza Schetyny oraz 
w żadnym późniejszym wywiadzie Grzegorza Schetyny nie pojawiły się informacje 
o rozpoczęciu prac nad tworzeniem gabinetu cieni.

Gabinet cieni to alternatywny rząd, hipotetycznie złożony z aktualnych 
przedstawicieli opozycji. Jest to instytucja istniejąca w Wielkiej Brytanii, w której 
lider opozycji tworzy lustrzane odbicie rządu. Każdy minister w gabinecie cieni 
odpowiada funkcjom ministrów zasiadających w rządzie. Obecna opozycja czyli 
Partia Pracy również posiada taki gabinet. 

W Polsce partie opozycyjne rzadko korzystały z tego sposobu kontroli rządzących. 
W 2006 r. Platforma Obywatelska powołała Zespół Rzeczników Platformy 
Obywatelskiej, na którego czele stanął Jan Rokita, a w jego składzie byli m.in. Ewa 
Kopacz i Bronisław Komorowski. Zespół miał monitorować pracę w ministerstwach 
oraz przedstawiać wizję PO na sprawy bieżące. Na początku 2007 r., po roku 
działalności, Jan Rokita przedstawił szczegółowy dorobek swojego gabinetu.
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W 2009 r. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział utworzenie gabinetu cieni, 
który po wyborach miałby przejąć władzę. Miał on zostać utworzony we wrześniu 
2009 r. W listopadzie 2009 r. PiS zaprezentowało Zespół Pracy Państwowej 
podzielony na osiem zespołów, z których każdy odpowiadał za inną dziedzinę. 
Jednak samo PiS nie traktowało tego Zespołu jako gabinet cieni z uwagi na odrębną 
jego formę.

Strona internetowa vetoobywatelskie.pl została założona przez Platformę 
Obywatelską pod koniec stycznia br. przed wyborem Grzegorza Schetyny 
na  przewodniczącego PO. Na stronie obywatele mogą wyrażać swój sprzeciw 
wobec polityki Prawa i Sprawiedliwości. Od początku istnienia widniały na niej 
cztery “veta” do podpisu: w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, w sprawie ustawy 
o Policji, w sprawie likwidacji programu in vitro i przeciwko zmianom w mediach 
publicznych. 

Na stronie widnieje licznik podpisów. Najczęściej podpisywane “veto” dotyczące 
“zawłaszczania mediów” ma 2622 podpisy, a licznik jako maksymalną liczbę 
wskazuje 5000. Do tej pory nie zostały dodane żadne nowe “veta”, ani żadne z nich 
nie osiągnęło progu 5000 podpisów. 

"Stworzymy osobny segment, pakietu ustaw w którym będziemy chcieli 
pokazać, jak bardzo zależy nam na młodym pokoleniu i jego obecności 
tutaj". 

Nowy przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiedział 
stworzenie programu skierowanego do młodego pokolenia. ‘’Pakiet dla Młodych’’, 
bo  tak ma nazywać się plan, szczegółowo ma dotyczyć między innymi takich 
kwestii  jak nauka i praca. Jak dotąd [stan na maj 2016] nie ukazały się nowe 
propozycje programowe.

13

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE
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6.2 Obietnice dotyczące zmian 
w partii  

Wśród obietnic odnoszących się do struktur partyjnych znalazły się trzy 
deklaracje. 27 stycznia w programie „Jeden na jeden” usłyszeć można było 
zapowiedź koniecznego audytu struktur, także tych w regionie. Dwie kolejne 
wypowiedzi dotyczyły bezpośrednio zmian personalnych, zarówno w zarządzie 
partii, w kontekście pozycji Radosława Sikorskiego oraz Jana Rostowskiego, jak 
i  na stanowiskach zastępców Sekretarza Generalnego ugrupowania.

"Musimy zrobić bilans otwarcia i to jest kwestia tego, co zdarzyło się 
w ostatnim czasie, chcę zrobić ten audyt od przedostatnich wyborów 
samorządowych, żeby mieć taką fotografię stanu platformy, struktur, też 
regionalnych".

Audyty struktur zapowiedziane przez Grzegorza Schetynę odbyły się w regionie:

•	 Lubuskim -  Zarząd Krajowy PO rozwiązał struktury partii. W lutym 
z  kierowania lubuską PO zrezygnowała Bożenna Bukiewicz. Zgodnie 
ze  statutem  partii jej obowiązki przejął najstarszy z wiceprzewodniczących 
regionu - poseł Stefan  Niesiołowski. Rozwiązano również struktury w Zielonej 
Górze. Po  rozwiązaniu struktur władzę przejął zarząd komisaryczny na czele 
z  Waldemarem Sługockim. 

•	 Dolnośląskim -  Zarząd Krajowy PO rozwiązał struktury partii. Funkcje 
stracili członkowie zarządu i rady regionu m.in. przewodniczący dolnośląskiej 
PO Jacek Protasiewicz. Po rozwiązaniu struktur partią w regionie tymczasowo 
kieruje  jako komisarz europoseł Bogdan Zdrojewski, a we Wrocławiu - senator 
Jarosław Duda.

•	 Opolskim -  Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna 
20  lutego 2016 roku na konwencji w Opolu zapowiedział, że audyt struktur 
rozpocznie się 22 lutego.

•	 Lubelskim - Sekretarza Generalny Platformy Obywatelskiej Stanisław 
Gawłowski informował 7 kwietnia o trwającym audycie na lubelszczyźnie.
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•	 Świętokrzyskim - 9 kwietnia 2016 roku rozpoczął się audyt 
w Województwie Świętokrzyskim. Przed audytem z partii odeszła Renata Janik, 
która była w PO przez 9 lat.

•	 Łódzkim - 19 kwietnia 2016 roku Zarząd PO w województwie Łódzkim 
wybrał  nowego szefa w regionie - Pawła Bliźniuka, na skutek zawieszenia 
członkostwa byłego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Andrzeja 
Biernata, byłego ministra sportu.

•	 Małopolskim - 25 kwietnia rozpoczął się audyt w małopolskiej Platformie 
Obywatelskiej. Szefem PO w regionie jest Grzegorz Lipiec.

Grzegorz Schetyna zapowiedział również audyt  w pozostałych województwach

"Czy to prawda, że chce pan pozbawić stanowisk w zarządzie partii 
Sikorskiego i Rostowskiego? 
- To byłby absurd. Nie będę zaczynał od wyrzucania ludzi z zarządu 
krajowego". 

Zgodnie ze stanem na marzec 2016 r. oraz stroną PO w Zarządzie Krajowym 
nie  zasiada już ani Radosław Sikorski, ani Jacek Rostowski. Jak możemy 
przeczytać  na stronie partii, od 26 lutego 2016 r. (na mocy decyzji Rady 
Krajowej) Radosław Sikorski zasiada w Radzie Instytutu Obywatelskiego, a Jacek 
Rostowski w Zespole Doradców Ekonomicznych PO. Rada Programowa podjęła 
także decyzję o powołaniu do  Zarządu nowych osób, są to: Rafał Trzaskowski 
(poseł  na Sejm VIII kadencji i były sekretarz stanu ds. europejskich), Marcin 
Kierwiński (poseł na Sejm VIII kadencji i poprzednio szef gabinetu politycznego 
Ewy Kopacz) i Ireneusz Raś (poseł na Sejm VIII kadencji). 

Jak informują źródła prasowe, z funkcji wiceprzewodniczącego PO odwołano 
natomiast Cezarego Grabarczyka (zastąpił go Borys Budka). Za jego odwołaniem 
głosowało 101 członków Rady. 
Według statutu partii (paragraf 57 i 58) Radę Krajową zwołuje Przewodniczący 
z  własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu, Krajowej Komisji Rewizyjnej 
lub  1/3 członków Rady Krajowej. To Przewodniczący kieruje pracami Rady. 

Trudno jednak orzec, czy G. Schetyna bezpośrednio głosował za usunięciem 
Cezarego Grabarczyka z funkcji wiceprzewodniczącego. Źródła prasowe 
podają, że  proponował mu pracę w zarządzie. Głosowanie to było jednak tajne. 
W  rozmowie  z    Konradem Piaseckim w Kontrwywiadzie RMF FM 11 marca 
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G.  Schetyna mówił, że były to decyzje wymienionych osób, które przyjął 
z  szacunkiem. Jak wynika więc z analiz, nie jest możliwe określenie w jakim 
stopniu  na decyzje  R.  Sikorskiego i J. Rostowskiego wpłynął G. Schetyna. 
Nieweryfikowalne pozostaje także stwierdzenie o niewyrzucaniu z zarządu 
innych  członków.

"Chcę, by sekretarz generalny miał kilku zastępców, i wprowadzę tu nowych 
ludzi".

Zgodnie ze statutem Platformy Obywatelskiej przyjętym 23 listopada 2013 roku, 
zastępcy Sekretarza Generalnego partii są wybierani przez Zarząd Krajowy partii 
na wniosek Sekretarza Generalnego. Zarząd ustala też zadania i kompetencje 
zastępców.

W czasie ostatniej Rady Krajowej PO, która miała miejsce 26 lutego 2016 roku, 
wybrano trzech nowych zastępców Sekretarza Generalnego:
•	 Tadeusza Zwiefkę  - ds. współpracy z Parlamentem Europejskim
•	 Konrada Zaradnego -  ds. młodzieży 
•	 Czesława Mroczka - ds. bezpieczeństwa

Pełniącym obowiązki Sekretarza Generalnego został Stanisław Gawłowski, który 
zaznaczył, że sekretariat jeszcze nie został skompletowany, jednak dodatkowe 
osoby zostaną wybrane prawdopodobnie w czasie następnego posiedzenia zarządu.

Dla każdego z niedawno wybranych zastępców jest to pierwsze doświadczenie 
z  Sekretariatem Platformy Obywatelskiej: Czesław Mroczek był Sekretarzem 
Stanu  w MON w rządzie Ewy Kopacz; Tadeusz Zwiefka to europoseł, był 
przewodniczącym partii w Bydgoszczy; Konrad Zaradny to przewodniczący 
Stowarzyszenia “Młodzi Demokraci”.

Wśród byłych zastępców Sekretarza Generalnego PO są:
•	 Rafał Trzaskowski
•	 Mariusz Witczak
.
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6.3 Obietnice związane ze 
strukturami samorządowymi

Dużo miejsca w deklaracjach Grzegorza Schetyny poświęcone zostało kwestiom 
o charakterze samorządowym. Zapowiedziane zostały zmiany w zakresie 
regionalnego podziału struktur, w obrębie których powstać ma 87 okręgów 
samorządowych do sejmików. Ponadto wzmocnieniu mają ulec kompetencje 
przyznane lokalnym strukturom. Rozdrobnieniu, zgodnie z obietnicami, 
towarzyszyć ma także większa współpraca samorządowców ze środowiskami 
niezależnymi i pozarządowymi za pośrednictwem Obywatelskich Akademii 
Samorządności. Wzmożona działalność lokalna ma być koordynowana przez 
Sekretariat Samorządowy przy Zarządzie Krajowym. Poza otwarciem na inne 
środowiska lokalne, Grzegorz Schetyna zapowiedział otwarcie się na Platformy 
na  elektorat wiejski, za pośrednictwem programu „Tak Polskiej Wsi”.

"Podzielimy struktury na 87 okręgów samorządowych do sejmików. Będą 
obejmować byłych i obecnych parlamentarzystów, samorządowców, 
członków zarządów województw i władze powiatowe partii".

Na chwilę obecną (marzec 2016), struktury regionalne Platformy Obywatelskiej 
podzielone są na 16 Biur Regionów, zgodnie z podziałem na województwa. 
12 przewodniczących regionu pełni obecnie funkcje posłów Sejmu VIII kadencji.

•	  Grzegorz Lipiec (przewodniczący reg. małopolskiego) jest obecnie członkiem  
Zarządu Województwa Małopolskiego,

•	  Krzysztof Kłak (przewodniczący reg. podkarpackiego) jest byłym prezesem 
Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 

•	  Wojciech Saługa (przewodniczący reg. śląskiego) jest Marszałkiem 
Województwa Śląskiego, 

•	  Andrzej Biernat (przewodniczący reg. łódzkiego) jest byłym ministrem sportu 
i  turystyki. 

Obecnie nie ma informacji dotyczących procesu zmiany struktur PO na 87 okręgów.
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"Powołamy samorządowy sztab wyborczy i utworzymy regionalne 
Obywatelskie Akademie Samorządności. Ich celem będzie przygotowanie 
kandydatów we współpracy z organizacjami pozarządowymi i niezależnymi 
środowiskami samorządowymi".

Zgodnie ze statutem PO podstawowymi jednostkami organizacyjnymi partii 
są  koła. Tworzone mogą być koła terytorialne i środowiskowe. Koła tworzą 
jednostki powiatowe. Jednostki powiatowe obejmują jeden lub kilka powiatów. 
Organami władz powiatowych są: zjazd w powiecie, rada w powiecie, zarząd 
w  powiecie oraz przewodniczący w powiecie. Jednostki powiatowe tworzą 
regiony. Obejmują one teren jednego lub kilku województw. Władzami regionów 
są: zjazd regionu, rada regionu, przewodniczący regionu, zarząd regionu, regionalna 
komisja rewizyjna oraz regionalny sąd koleżeński. Regiony podlegają władzom 
krajowym, których organami są: Krajowa Konwencja Platformy, Rada Krajowa 
Platformy, Przewodniczący Platformy, Zarząd Krajowy Platformy, Krajowa 
Komisja Rewizyjna Platformy oraz Krajowy Sąd Koleżeński Platformy.

Za kandydatów do władz samorządowych odpowiedzialne są jednostki 
powiatowe,   w szczególności rada w powiecie. Do jej kompetencji należą m.in:

•	 zatwierdzanie	 kandydatów	 i	 list	 kandydatów	 do	 organów	 samorządu	
terytorialnego na terenie powiatu, 
•	 podjęcie	 decyzji	 o	 ewentualnym	 wyłonieniu	 kandydatów	 na	 funkcje	
wybieralne  w   drodze prawyborów,

Obietnica powołania samorządowych sztabów wyborczych oraz Obywatelskich 
Akademii Samorządności, których zadaniem miało być przygotowanie 
kandydatów, nie była dotąd powtórzona. Nie zdołaliśmy dotrzeć do żadnych 
źródeł  potwierdzających, że podjęto w tym kierunku jakiekolwiek działania.
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"Chciałbym utworzyć Sekretariat Samorządowy przy Zarządzie 
Krajowym wspierający i koordynujący w stały sposób naszą działalność 
lokalną".

26 lutego 2016 r. Rada Krajowa PO powołała koordynatorów Sekretariatów 
Samorządowych. Jego przewodniczącym jest Sekretarz Generalny partii, a więc 
Stanisław Gawłowski. Poszczególne sekretariaty otrzymały następujących 
koordynatorów:

•	 Sekretariat	ds.	Wsi	-	Ryszard Wilczyński
•	 Sekretariat	ds.	Edukacji	i	Nauki	-	Joanna Kluzik-Rostkowska
•	 Szef	Rady	Programowej	-	Tomasz Siemoniak
•	 Szef	Komisji	Statutowej	-	Arkadiusz Myrcha

Jak donosi 300polityka.pl, Zarząd Krajowy PO 10 marca 2016 r. wybrał 
na  sekretarza Sekretariatu Samorządowego Jacka Protasa.

"Przywrócimy program „Tak Polskiej Wsi”. Platforma wróci na wieś i do 
małych miasteczek”.

Grzegorz Schetyna w swoim liście do członków PO obiecał przywrócenie 
programu  “Tak Polskiej Wsi”. Pod tą nazwą kryję się program rozwoju 
obszarów wiejskich. Akcja ta była już przeprowadzana w listopadzie 2009 roku 
oraz w jej ramach odbyły się spotkania parlamentarzystów i samorządowców PO 
z  mieszkańcami obszarów wiejskich.

Do podstawowych celów tego programu należała m.in.: 
•	 poprawa jakości życia mieszkańców wsi i małych miast, 
•	 zminimalizowanie różnic cywilizacyjnych między wsią a miastem;
•	 wsparcie dla tworzenia miejsc pracy na wsi poza rolnictwem;
•	 modernizacja rolnictwa i przywrócenie opłacalności produkcji rolnej;
•	 zachowanie specyfiki krajobrazu, przestrzeni, architektury i dziedzictwa 

kulturowego obszarów wiejskich;

Obietnica przywrócenia programu “Tak Polskiej Wsi” padła jedynie raz i nie 
została dotychczas powtórzona. Nie zdołaliśmy dotrzeć do żadnych źródeł 
potwierdzających, że podjęto w tym kierunku jakiekolwiek działania. 
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"Chcę doprowadzić do przyznania strukturom na poziomie kół i powiatów 
znacznie więcej kompetencji niż dziś i udzielę im silnego wsparcia. 
Proponuję  wprowadzenie gwarancji statutowych nienaruszalności 
list wyborczych do samorządu przyjętych na poziomie lokalnym. 
Wprowadzę  system grantów finansujących projekty kół i organizacji 
powiatowych".

Zgodnie z obecnym statutem Platformy Obywatelskiej kompetencje koła to: 
“prowadzenie działań Platformy we wszystkich sprawach będących przedmiotem 
zainteresowania Platformy na terenie (w środowisku), na (w) którym działa koło, 
a  które nie są w statucie zastrzeżone dla innych władz Platformy“.

Władzami PO w powiatach są: zjazd w powiecie, rada w powiecie, zarząd 
w  powiecie i przewodniczący w powiecie. Do kompetencji zjazdu w powiecie 
należy: wybór członków rady w powiecie i delegatów na zjazd regionu, 
uchwalanie regulaminu obrad zjazdu w powiecie oraz wybór jego prezydium 
i  innych organów, rozpatrywanie  kadencyjnego sprawozdania zarządu 
w  powiecie. Z  kolei  rada w  powiecie zajmuje się: zatwierdzaniem kandydatów 
i list  kandydatów  do  organów  samorządu terytorialnego na terenie powiatu, 
podjęciem decyzji o ewentualnym wyłonieniu kandydatów na funkcje wybieral-
ne w drodze prawyborów, zawieraniem koalicji w radzie powiatu i radach gmin 
oraz ich zrywanie,  a  także  podejmowanie decyzji o ewentualnych koalicjach 
w  wyborach do  rady powiatu i rad gmin, wyborem członków zarządu w 
powiecie  oraz powołanie,  na wniosek przewodniczącego w powiecie, sekretarza 
i skarbnika, zatwierdzaniem programu działania Platformy w powiecie, 
dokonywaniem oceny  działalności zarządu w powiecie. Zarząd w powiecie 
zajmuje się kierowaniem wszelkimi pracami organizacyjnymi w powiecie oraz 
m.in. zwoływaniem zjazdu w powiecie. Przewodniczący w powiecie reprezentuje 
PO w powiecie na zewnątrz.

Według dotychczas obowiązującego statutu z 23.11.2013 r. kandydatów i listy 
kandydatów do organów samorządu terytorialnego na terenie powiatów (tj. na 
poziomie powiatów i gmin) zatwierdzają rady powiatowe PO, ale zmiany do tych 
list wprowadzać mogą również odpowiednie rady regionów oraz - na wniosek 
przewodniczącego partii - Zarząd Krajowy PO.

W obecnym statucie Platformy Obywatelskiej brak wzmianki o systemie grantów 
dla kół i organizacji powiatowych.

Rada Krajowa 26 lutego 2016 r. powołała Komisję Statutową (Przewodniczący: 
Arkadiusz Myrcha), która ma przygotować zmiany w statucie partii. 
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http://www.schetyna.pl/aktualnosc/drodzy-przyjaciele
http://www.platforma.org/aktualnosc/43833/nowa-platforma-najwazniejsze-decyzje-rady-krajowej-po
http://300polityka.pl/news/2016/03/10/zarzad-po-uzupelnil-sklad-rady-programowej-rosati-zastepc


6.4 Obietnice związane 
z   działalnością opozycyjną

"Najpierw powołamy w klubie parlamentarnym zespoły programowe, 
które będą oceniać legislację PiS - to już robimy."

Na stronie Klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej nie ma informacji 
o  powstających zespołach programowych. Również na stronie samej PO brak 
takich  informacji. Obietnica nie pojawiła się nigdzie indziej i nie wiadomo 
dokładnie,  jak miałyby wyglądać owe zespoły.

7. Projekty ustaw złożone 
przez PO w czasie 100 dni 
urzędowania Grzegorza 
Schetyny

Klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej od 26 stycznia 2015 r., a więc od dnia, 
w którym Grzegorz Schetyna został przewodniczącym, PO złożyła następujące 
11  projektów ustaw:

•	 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.
•	 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych 

kopalin.
•	 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.
•	 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

21

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE

http://wyborcza.pl/1,75398,19563388,grzegorz-schetyna-polityczny-etap-pieczary-uwazam-za-zamkniety.html
http://www.klub.platforma.org/index.php/akt-month/monthlyarchive/00/2016
http://www.platforma.org/
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=8138560C176ECBA7C1257F63003C52AB
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=AB5CE54A33426EFEC1257F71002A6D51
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=AB5CE54A33426EFEC1257F71002A6D51
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=9CA5D64E638A1144C1257F7800429A41
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=07D3DBCA7B88D0B7C1257F79002DE4D3
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=07D3DBCA7B88D0B7C1257F79002DE4D3


•	 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 
oraz  niektórych innych ustaw.

•	 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka 
w  Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży-Kraków 2016.

Złożone zostały również projekty ustaw, które nie otrzymały jeszcze numeru 
druku:

•	 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
•	 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o uchyleniu 

ustawy o opłatach abonamentowych.
•	 Poselski projekt ustawy o świadczeniu z tytułu wychowania i kształcenia dzieci.
•	 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych 

i  etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw.

Grzegorz Schetyna urodził się 18 lutego 1963 r. w Opolu. Ukończył Uniwersytet 
Wrocławski, w którym działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. 
Rozpoczął  zrzeszanie się w partiach politycznych od Kongresu Liberalno-
Demokratycznego, w którym to na początku lat 90. był przewodniczącym 
wrocławskich struktur, a  następnie sekretarzem generalnym. W 1994 r. 
związał  się  z  Unią Wolności, w  jej  szeregach w 1997 r. został po raz pierwszy 
posłem  na  Sejm RP. Od początku istnienia działał w Platformie Obywatelskiej, 
dwukrotnie był jej sekretarzem generalnym, wiceprzewodniczącym 
partii i  przewodniczącym klubu parlamentarnego. Podczas okresu rządów 
PO piastował  stanowiska wicepremiera  i  ministra spraw  wewnętrznych 
i  administracji, marszałka Sejmu oraz ministra spraw zagranicznych.
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http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=1C8CFB6D03E3AAC5C1257F9A0025A7EA
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=BC6063A7A41D49ECC1257FA00045C0FC
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=BC6063A7A41D49ECC1257FA00045C0FC
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-188-2016/$file/8-020-188-2016.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-182-2016/$file/8-020-182-2016.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-182-2016/$file/8-020-182-2016.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-96-2016/$file/8-020-96-2016.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-95-2016/$file/8-020-95-2016.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-95-2016/$file/8-020-95-2016.pdf



