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17 maja 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, 
na  którym poszczególni ministrowie przedstawili swoje 
dokonania w ostatnich 6 miesiącach pracy rządu. Odwołali się 
przy tym do wielu faktów, które podawali już w czasie audytu 
rządów PO/PSL (2007-2015) na posiedzeniu Sejmu 11 maja 
2016 r.. Zweryfikowanych przez nas zostało 15  wypowiedzi, 
które można znaleźć na naszej stronie. Jednakże zgodnie 
z  tym, co powiedziała premier celem tego posiedzenia 
nie było jedynie podsumowanie 6 miesięcy pracy jej gabinetu:

“Mamy plany, projekty, które są do zrealizowania jeszcze 
w  tym roku, które będziemy realizowali również w  przyszłym 
roku i  to wszystko co dzisiaj sobie powiemy, te wnioski 
mają służyć również  przygotowaniu się  do  dalszej pracy. 
To dzisiejsze posiedzenie  to nie tylko podsumowanie tych sześciu 
miesięcy,  wyciągnięcie wniosków, ale również perspektywa 
na  przyszłość”.

W związku z tym, ministrowie przedstawili konkretne 
projekty i pomysły, które będą realizowane w najbliższym 
czasie w ramach poszczególnych działów administracji 
rządowej. Postanowiliśmy zebrać te najważniejsze obietnice 
i zaprezentować na czym ich realizacja będzie polegać.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/pol-roku-rzadu-beaty-szydlo-wladza-powinna-kierowac-sie-interesem-obywateli.html
http://demagog.org.pl


OBNIŻENIE 

UCHWALENIE USTAWY DO KOŃCA 2016 R.

To sztandarowa obietnica zaprezentowana w exposé premier 
Beaty Szydło, która miała doczekać się realizacji w ciągu 
pierwszych 100 dni jej rządu. W tym czasie zdecydowano 
się na  wsparcie projektu prezydenckiego, mającego za sobą 
I czytanie w Sejmie wraz z wysłuchaniem publicznym. Do tej 
pory dalszych prac nad projektem nie przeprowadzono, 
jednak jak wynika z informacji udzielonych na analizowanym 
posiedzeniu Rady Ministrów procedowanie nad ustawą 
ma   ostać przyspieszone tak, by Sejm był w stanie uchwalić 
ją  do końca roku. W dotychczasowej wersji zakładał on wejście 
w życie od  1  stycznia 2016 r.

WIEKU
EMERYTALNEGO

http://demagog.org.pl/wp-content/uploads/2016/02/Szyd%C5%82o-audyt100dni1.pdf
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=FF560313A8FD9637C1257F0F0041DF5E


MINIMALNA

WEJŚCIE W ŻYCIE USTAWY OD 2017 R.

Podniesienie minimalnej stawki godzinowej do 12 zł to jedna 
z    ośmiu obietnic premier Beaty Szydło złożonych w  exposé, 
których realizację zapowiedziała w ciągu pierwszych 
100  dni pracy swojego gabinetu. Zobowiązanie to nie zostało 
dotrzymane  i  w momencie upływu wyznaczonego terminu 
stosowny projekt ustawy znajdował się dopiero na etapie 
opiniowania, choć zakładał wejście w życie z dniem 1 lipca 
2016  r.. Od tego czasu zdążył trafić na Stały Komitet Rady 
Ministrów z    nową datą - 1    stycznia 2017 r.. Opóźnienie 
to    minister  rodziny,    pracy i polityki  społecznej Elżbieta 
Rafalska tłumaczyła na  omawianej Radzie Ministrów, 
faktem zawarcia kompromisu  pracodawców  i    pracowników 
w zakresie  proponowanych zmian, w ramach Rady Dialogu 
Społecznego.

STAWKA
GODZINOWA

http://demagog.org.pl/wp-content/uploads/2016/02/Szyd%C5%82o-audyt100dni1.pdf
http://demagog.org.pl/wp-content/uploads/2016/02/Szyd%C5%82o-audyt100dni1.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12281200/katalog/12333379#12333379
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12281200/katalog/12333379#12333379


MINIMALNA
STAWKA
GODZINOWA

NARODOWY

ZAŁOŻENIA NA PRZEŁOMIE V/VI 2016 R.

Założenia programu mieszkaniowego zostaną przedstawione 
przez ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja 
Adamczyka na przełomie maja i czerwca 2016 r., ale  exposé 
premier Beaty Szydło już teraz wskazuje, czym będzie 
charakteryzował się ten planowany projekt. Mieszkania 
będą budowane na tanich działkach należących do państwa, 
które za niewielką  opłatą będą odsprzedawane. Mieszkania 
wybudowane na tych działkach będą wynajmowane, a czynsz 
będzie miał obejmować również długoletnią spłatę kredytu. 
Myśl Prezes Rady Ministrów rozwija program PiS z 2014 roku, 
który wskazuje, że państwo stworzy model taniej budowy 
mieszkań, a koszt jednego metra kwadratowego będzie 
wynosić  około  2,5  tys. zł.

PROGRAM
MIESZKANIOWY

http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797147-p_1.htm
http://pis.org.pl/dokumenty


LIKWIDACJA

PROJEKT USTAWY - LATO/JESIEŃ 2016 R.

W exposé premier zaznaczała, że polski system służby 
zdrowia powinien przejsć gruntowną przemianę. Według 
niej prywatyzacja nie przyniosła oczekiwanych rezultatów 
i należy  wrócić do finansowania budżetowego. Program PiS 
z   2014 r. jasno określa w jednym z podtytułów, że propozycją 
tej partii jest całkowita likwidacja NFZ na rzecz planowania 
wydatków na służbę zdrowia w budżecie. Ministerstwo 
Zdrowia będzie miało odtąd za zadanie przygotowywać plan 
finansowania świadczeń łącznie z planem podziału środków 
na poszczególne województwa. Projekt ma być gotowy latem, 
a najpóźniej jesienią 2016 r.

NARODOWEGO
FUNDUSZU
ZDROWIA

http://pis.org.pl/dokumenty


LIKWIDACJA
NARODOWEGO
FUNDUSZU
ZDROWIA

PAKIET

ZAŁOŻENIA W VI 2016 R.

Minister Rozwoju zapowiedział, że pakiet ułatwień 
dla  przedsiębiorców będzie dotyczył swobody działalności 
gospodarczej, a jego pierwsze założenia zostaną przedstawione 
w czerwcu 2016  r.. Pakiet będzie opierał się o program PiS 
z   2014 r., który zakłada wprowadzenie możliwości zwolnienia 
z różnych ciężarów na etapie inicjowania działalności 
gospodarczej (np. rejestracja działalności będzie następować 
w terminie wskazanym przez przedsiębiorce). Projekt 
najprawdopodobniej będzie również poprawiał sytuacje 
prawno-administracyjną w biznesie, szczególnie rozliczanie 
podatku VAT oraz wprowadzenie elektronicznej faktury.

DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW

http://pis.org.pl/dokumenty


PAKIET USTAW

WEJŚCIE W ŻYCIE OD 2017 R.

Jak wynika z kontroli NIK przeprowadzanych w ciągu 
ostatnich lat, wpływy z podatku od towarów i usług do budżetu 
państwa sukcesywnie maleją, a dotychczasowe działania 
wymierzone w co raz częstsze zjawisko oszustw podatkowych 
okazały się nieskuteczne. Ministerstwo Finansów zdaje się 
dalej wychodzić na przeciw temu wyzwaniu proponując 
pakiet ustaw uszczelniających VAT. Choć nieznane są jego 
szczegóły, ma on skutkować wzrostem dochodów. Wstępne 
założenia wynikają jednak z przyjętego Wieloletniego Planu 
Finansowego Państwa na lata 2016-2019. Jednym z narzędzi 
będzie utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej.

PODATEK VAT
USZCZELNIAJĄCYCH

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-kontroli-zwalczania-oszustw-podatkowych.html
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/wieloletni-plan-finansowy-panstwa
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/wieloletni-plan-finansowy-panstwa


PAKIET USTAW
USZCZELNIAJĄCYCH

PROGRAM

REALIZACJA DO 2020 R.

Program Operacyjny “Polska Cyfrowa” został przyjęty przez 
rząd Platformy Obywatelskiej 8 stycznia 2014 r. na lata 2014- 
2020 na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE. Według opisu, jego celem jest przede wszystkim 
szeroki dostęp do szybkiego internetu. Jednakże strategia ta ma 
zostać zmieniona zgodnie z wytycznymi minister cyfryzacji 
Anny Streżyńskiej, która zapowiedziała, że do 2020 r. każdy 
Polak będzie miał dostęp do szerokopasmowego internetu. Prace 
nad programem już trwają, a w najbliższych dniach zaczną się 
konsultacje społeczne. Program ma być również uzupełniony 
o podłączenie wszystkich szkół do szybkiej sieci i wyposażenie 
ich w nowoczesny sprzęt w ramach programu realizowanego 
wspólnie z Ministrem Edukacji Narodowej. 

OPERACYJNY
"POLSKA
CYFROWA"

https://mac.gov.pl/projekty/polska-cyfrowa-po-pc-2014-2020
https://mac.gov.pl/files/popc_szoop_20102015.pdf


LIKWIDACJA

REALIZACJA DO POŁOWY 2017 R.

Minister skarbu państwa Dawid Jackiewicz już w momencie 
obejmowania resortu wiedział o zamiarach premier Beaty 
Szydło dotyczących jego likwidacji, które zostały przez nią 
wyrażone wprost w swoim exposé. Realizowany plan zakłada 
stopniowe przekazywanie nadzoru nad częścią spółek Skarbu 
Państwa do innych ministerstw i wprowadzenie nowej 
formy organizacji w postaci powołania grupy kapitałowej. 
Proponowana zmiana ma na celu wzmocnienie skuteczności 
zarządzania majątkiem przez jej skoncentrowanie się wyłącznie 
na nadzorze właścicielskim. Na omawianej Radzie Ministrów 
zapowiedział przedstawienie konkretnych ustaw i dalszych 
szczegółów w tej sprawie do końca czerwca.

MINISTERSTWA
SKARBU
PAŃSTWA

https://www.premier.gov.pl/expose-premier-beaty-szydlo-stenogram.html


LIKWIDACJA
MINISTERSTWA
SKARBU
PAŃSTWA

NOWA USTAWA

W tej kadencji Sejmu rząd PiS zrealizował już jedną ze swoich 
najważniejszych obietnic wyborczych dotyczącą cofnięcia 
obowiązku szkolnego dla 6-latków. Teraz minister edukacji 
narodowej Anna Zalewska zapowiedziała zupełnie nową 
ustawę  dotyczącą oświaty. W ministerstwie toczą się prace 
zespołów, do których zaproszono nauczycieli i ekspertów. 
Głównymi tematami ich spotkań są m.in: kształcenie ogólne 
i zawodowe, organizacja nadzoru pedagogicznego czy system 
egzaminów zewnętrznych. W województwach zorganizowano 
już 17 debat oświatowych, a w planach są kolejne konsultacje. 
Ogólnopolska debata ma zakończyć się 27 czerwca 
i  najprawdopodobniej wtedy Minister Edukacji Narodowej 
przedstawi dokładny projekt nowego systemu oświaty oparty 
o propozycje zgłoszone podczas konsultacji.

O SYSTEMIE
OŚWIATY

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000035
https://debataoswiatowa.men.gov.pl/o-debatach/
https://debataoswiatowa.men.gov.pl/o-debatach/
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dzialania-men-pol-roku-rzadu-premier-beaty-szydlo.html


LICZEBNOŚĆ

To ambitny cel obecnego kierownictwa Ministerstwa Obrony 
Narodowej, zaprezentowany jako jeden z jego priorytetów, 
po  uporządkowaniu sytuacji kadrowej w  Wojsku Polskim 
m.in.  dzięki zniesieniu limitów awansowych oficerów 
młodszych, podoficerów oraz szeregowych. Z pewnością 
będzie on wymagał kolejnych nakładów finansowych 
na  obronność, które być może zapewni formułowany 
w  okresie  przedwyborczej, przez polityków Prawa 
i  Sprawiedliwości (w tym przez Beatę Szydło), postulat 
przekazywania 2,3%, a nawet 3% PKB na polską armię.

SIŁ ZBROJNYCH
NA POZIOMIE
MIN. 150 TYS.

http://mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/dokonania-mon-w-okresie-pierwszego-polrocza-rzadu-g2016-05-17/
http://www.defence24.pl/237834,23-pkb-na-obronnosc-i-120-000-zolnierzy-w-armii-czynnej-konwencja-pis-o-silach-zbrojnych
http://www.pb.pl/4283902,89555,szydlo-powinnismy-zwiekszyc-wydatki-na-armie-do-ok-3-proc-pkb


LICZEBNOŚĆ
SIŁ ZBROJNYCH
NA POZIOMIE
MIN. 150 TYS.


