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LICZBY NIE KŁAMIĄ

66%

29%

Czy zgadzasz się, że UE powinna 
przyznawać fundusze państwom 

członkowskim tylko wówczas, gdy ich 
rządy wdrażają zasady praworządności 

i demokracji? 
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Polacy już zadecydowali

Badanie SW Research pokazuje jaka jest 
wola suwerena, na którą PiS tak lubi się 
powoływać. 65 proc. Polaków chce dymisji 
Kaczyńskiego z rządu. Mniej niż co piąty 
Polak jest odmiennego zdania!

Wniosek o wotum nieufności dla Jarosława 
Kaczyńskiego na najbliższym posiedzeniu Sejmu. 

Premier Morawiecki jest specjalistą od zaprzeczania 
samemu sobie. Jeszcze niedawno pod niebiosa wynosił 
korzyści płynące z wynegocjowanego budżetu unijne-
go, by teraz stwierdzić, że właściwie te pieniądze nie 
są nam potrzebne. Jak by jednak Zjednoczona Prawica 
nie manipulowała danymi i  faktami, prawda broni się 
sama. A prawda jest taka, że Unia to dla naszego kraju 
czysty zysk.

Nie trzeba skomplikowanych analiz, by obalić kłamstwa 
upowszechniane głównie przez ziobrystów, którzy twier-
dzą, że Polska więcej do Unii Europejskiej wpłaca, niż z niej 
dostaje. Przygotowaliśmy kilka punktów, które udowad-
niają, że całą propagandę polityków marzących o polexicie 
można wyrzucić do kosza
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  Wielka szkoda, że Andrzej Duda nie jest 
takim fanem kina, teatru czy muzeów, jak jest 
fanem narciarstwa.

Jarosław Urbaniak, 
Platforma Obywatelska

  Kolejne wypowiedzi premiera 
Morawieckiego o „sukcesach” 

i „zwycięstwach” w walce z epidemią 
natychmiast tragicznie weryfikują 

dramatyczne dane o liczbie zgonów.

Tomasz Siemioniak, 
Platforma Obywatelska

w 2019 roku (wg. danych GUS) pracowały w branży „zakwaterowanie i gastronomia”, czyli tej, 
która przeżywa teraz dramat z powodu bezmyślności władzy proponującej kolejne dziurawe 

tarcze. Dla porównania w branży „górnictwo i wydobycie” pracowało 140 085 osób, czyli 
grubo ponad dwa razy mniej.

LICZBA TYGODNIA

307 323 osoby

Miejsce Polski  
jest w Unii Europejskiej

Gdzie jest pomoc  
dla przedsiębiorców?!

Platforma dużo bliżej ludzi

Publikujemy Księgę Prawdy 
o Covid-19

Kaczyński musi 
natychmiast odejść! 

Senat pozostanie 
przyczółkiem demokracji

Obojętne czy premier nada nowej tarczy numer 6.0 
czy 2.0, to nie zmienia to faktu, że idą święta, a pomo-
cy z niej nie widać. Apelujemy do posłów PiS, by nie 
uprawiali obstrukcji i przyjęli wreszcie te 400 popra-
wek do ustawy, które zgłosił Senat i Sejm. Każdy dzień 
zwłoki to tysiące tragedii ludzkich.

Upadające restauracje, hotele, pensjonaty turystyczne, 
domy weselne nie pocieszą się rządowymi opowieściami 
o  szczepionce. Tak, przedsiębiorcy potrzebują zastrzyku, 
tyle że zastrzyku gotówki. Bo utrzymują miejsca pracy, bo 
odprowadzają podatki, bo po pandemii Polska otworzy 
się już bez tych wszystkich miejsc, dzięki którym Polacy 
mogą normalnie żyć. Dlaczego rząd nie wyciągnął żadnego 
wniosku z pierwszego lockdownu? Dlaczego PiS już mówi 
o trzeciej fali pandemii, a pomoc związana z drugą falą jesz-
cze nie trafiła do potrzebujących? Dlaczego wreszcie po-
moc uzależniona jest wyłącznie od wiodących kodów PKD 

przedsiębiorstw? Przecież firma prowadząca od lat hotel 
może mieć jako główny PKD wpisaną zupełnie inną dzia-
łalność i to jest całkowicie zgodne z prawem! O to pytamy 
i bijemy na alarm. Każda zwłoka we wsparciu gospodarki to 
tysiące firm, które bezpowrotnie znikają z rynku!

Pandemia pokazuje, ile dla każde-
go z nas znaczy łatwy kontakt z in-
nymi. Dokładnie to samo dotyczy 
Platformy Obywatelskiej. Dlatego 
ruszył właśnie zespół, który ma 
przygotować zmiany w statucie 
partii. Zmiany, które możecie za-
proponować także Wy sami!

Na czele tego zespołu stanął poseł 
Robert Kropiwnicki. – Partia musi 
działać nowocześnie i elastycznie, 
jeśli chodzi o relacje z wszystkimi 
tymi, dzięki którym rośniemy w siłę. 
Przewidujemy np. status sympatyka 
partii. Chodzi o to, aby otworzyć ją 
na aktywność obywatelską, a tak-
że wykorzystać nowe technologie, 

dzięki którym ta aktywność reali-
zuje się w innych dziedzinach już od 
dawna – wyjaśnia. Ideą generalną 
tych zmian jest stworzenie modelu 
działania, który zrywa ze stereoty-
pem „partii tylko dla polityków”, bo 
prowadzi to do sytuacji, w której ak-
tywny obywatel ma do wyboru je-
dynie ruchy miejskie, czy organizacje 
społeczne, tymczasem partia jest 
przecież narzędziem realizacji po-
stulatów całkowicie obywatelskich. 

To działania tego rządu, a  raczej 
ich brak, przyczyniły się do tego, 
że pandemia w  Polsce przebie-
ga tak dramatycznie. Lukrowane 
konferencje na Stadionie Naro-
dowym czy mamienie Polaków 
perspektywą szczepionki nic tu 
nie zmieni. Winni powinni stanąć 
przed Trybunałem Stanu. Winę 
rządzących opisaliśmy na podsta-
wie twardych danych w  Księdze 
Prawdy o Covid-19.

Ta księga to precyzyjny akt oskar-
żenia. Wina rządzących jest tu bez-

sporna. Brak respiratorów, zapaść 
sanepidu, niewydolność systemu 
informatycznego, chaos w  ratow-
nictwie medycznym – to tylko 
niektóre z  rażących zaniedbań 
skutkujących dzisiaj tak wieloma 
tragediami ludzkimi. Wiadomo np. 
dokładnie, ile zgonów nie jest wy-
łącznie efektem drugiej fali wirusa, 
lecz zaniechań.

Ale Księga Prawdy to nie tylko 
oskarżenie, ale i  rozwiązania – te, 
które ograniczyłyby pandemię, ale 
władza nawet o nich nie pomyślała. 
Opracowanie zawiera również ana-
lizę stanu tej części służby zdrowia, 
która nie jest covidowa. Udostęp-
niajcie Księgę, bo zawiera dowody 
winy PiS oraz receptę na to, jak sku-
tecznie walczyć z pandemią

Demokratyczna większość w  Se-
nacie ma się dobrze. Zapewniam 
o  tym nie dlatego, że takie jest 
moje osobiste zdanie na ten te-
mat, ale dlatego, że stabilność 
owej większości to logiczna kon-
sekwencja celów ją spajających. 
Jednoczymy się bowiem, bo wszy-
scy jesteśmy za czymś – za silną 
pozycją Polski w  Europie, która 
ma skutkować tak szacunkiem dla 
naszego kraju, jak i naszą szeroką 
partycypacją w  Funduszu Odbu-
dowy. Wrogowie tej strategii są 
w  zdecydowanie gorszej sytuacji, 
bo jednoczą się nie za czymś, ale 
przeciwko czemuś – przeciwko 
Unii Europejskiej, jako strukturze 
gwarantującej Polakom, że ich kraj 
przestanie dryfować na Wschód. 

Zjednoczona Prawica najwyraźniej 
nie rozumie, jaką siłę ma w  sobie 
sojusz budowany na pozytywnych 
wartościach, a  nie na negacji. Nie 
rozumie, mimo że przecież na wła-
snej skórze doświadcza, jak wątła 
bywa jedność, gdy kierujemy się 

uprzedzeniami, lękami, ambicjami, 
frustracjami, a  nie wizją rozwoju 
własnego kraju. Z naszymi partne-
rami w Senacie możemy się różnić, 
spierać, często nawet ostro, ale 
wszyscy wiemy, dokąd zmierzamy 
i co nas spaja. Natomiast, gdy kogoś 

łączy wyłącznie nienawiść potęgo-
waną w walce o wewnętrzne wpły-
wy, to wtedy donikąd nie zmierza. 
Donikąd poza rozpadem. 

Tomasz Grodzki,
Marszałek Senatu RP

  Możemy stracić miliardy euro, tylko 
dlatego, że PiS nie chce przestrzegać prawa. 
Proste? Dla nich niekoniecznie.

PiS chce weta w Unii 
wbrew zdaniu Polaków
Ponad dwa razy więcej Polaków podziela zasadę „pienią-
dze za praworządność”, niż jej się sprzeciwia. Zdecydo-
wana większość z nas ma więc kompletnie inne zdanie 
dotyczące warunków unijnego Funduszu Odbudowy dla 
Polski niż obecna władza grożąca wetem w Brukseli.

PiS prawdopodobnie liczył na to, że Polakom nie zależy 
na demokracji i praworządności. Myślał, że uda się na-
stawić ich antyunijnie i wykreować wizerunek UE jako 
okrutnej machiny chcącej zdusić suwerenność Polski. Nic 
z tych rzeczy. Polacy bardzo dobrze rozumieją, co zyska-
ją, gdy Unia uzależni pieniądze dla nas od stanu demo-
kracji w naszym kraju. Wiedzą, że autorytarna i bezkar-
na władza nie może być wiarygodnym depozytariuszem 
pieniędzy na rozwój gospodarczy, infrastrukturalny czy 
lokalny Polski. Bo te fundusze zmarnuje lub wykorzysta 
dla siebie. Ostatni sondaż Ipsos dla OKO.press powinien 
być więc jasnym wskazaniem dla Mateusza Morawieckie-
go, że weto to zdrada interesu narodowego.

LifeChat: Borys Budka i jego gość Janusz 
Lewandowski

Radosław Sikorski, Bartłomiej Sienkiewicz i Jarosław 
Makowski o budżecie UE

Bitwa o niezależne sądy przed europejskimi 
trybunałami

Ustawa, na którą czekają ludzie kultury

Weto unijnego budżetu to brak pieniędzy na czyste 
powietrze

Kolejne 2 miliardy złotych od rządu PiS na 
propagandę TVP

  Czy to właśnie Rydzyk jest najbardziej 
potrzebującym obywatelem w Polsce?!

Jacek Protas, 
 Platforma Obywatelska

Państwo rządzone przez PiS zbankrutowało na każdym 
poziomie – politycznym, moralnym, instytucjonalnym. 
A odpowiedzialność za tę destrukcję ponosi Jarosław 
Kaczyński. Dlatego Koalicja Obywatelska złożyła wo-
bec niego wniosek o wotum nieufności. – Przyszłość 
Polski, rozwój Polski, uzależniony jest od tego, czy 
Kaczyński straci władzę – podkreśla przewodniczący 
Platformy Obywatelskiej Borys Budka.

Do niedawna „zwykły poseł”, aktualnie wicepremier nad-
zorujący szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego i ministra 
sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę doprowadził do naj-
większego kryzysu w czasie pandemii – decyzją Trybu-
nału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej wyprowadził ludzi 
na ulice, wywołał wojnę światopoglądową, dopuścił do 
sprzecznych ze standardami działań policji, jednocześnie 
wykazując się całkowitą niezdolnością do zarządzania 
kryzysem epidemiologicznym.

Ale to nie wszystko. Szef PO sformułował „pięć grze-
chów” szefa PiS, które opisują rozpad państwowości 
pod rządami Zjednoczonej Prawicy i stanowią podstawę 
wniosku o wotum nieufności:
1. Gwałtowne pogorszenie bezpieczeństwa Polek i Po-

laków;
2. Nieprzewidywalność;
3. Zniszczenie instytucji państwowych;
4. Pięć lat wyprowadzania Polski z UE;
5. Dzielenie i skłócenie Polaków.

Nasze fora  
opanowują całą Polskę!

Sosnowiec dba o dziedzictwo

Mazowieckie, Podkarpackie, Zachodniopomorskie, 
Pomorskie, Lubuskie, Wielkopolskie, Świętokrzyskie, 
Małopolskie, Warmińsko-Mazurskie i Podlaskie Fo-
rum Samorządowe zainaugurowały swoją działalność. 
Wkrótce inauguracje w kolejnych regionach. Sekreta-
riat Samorządowy Platformy Obywatelskiej stworzył 
w naszym kraju wielką społeczność samorządowców, 
którzy nie godzą się na centralizację Polski kosztem 
jakości życia w małych ojczyznach Polaków.

Każde z już zorganizowanych spotkań samorządowców 
pokazało, że mają wspólne interesy i mogą sobie nawza-
jem skutecznie pomóc. Za chwilę w ramach Sekretaria-
tu ruszy praca specjalnego zespołu legislacyjnego, dzięki 
któremu prawo dotyczące władzy lokalnej będzie po-
wstawało z czynnym udziałem jej przedstawicieli. Dlatego 
zapraszamy do uczestnictwa w forach oraz do kontaktu 
z Sekretariatem Samorządowym. Mamy szansę przeciw-
stawić się autorytarnym zakusom obecnej władzy. W in-
teresie mieszkańców naszych społeczności lokalnych.

W tym roku na sosnowiecką bar-
bórkę miasto przygotowało wyjąt-
kowy prezent. Samorząd przejął 
teren po głównej siedzibie Kopalni 
Węgla Kamiennego „Kazimierz-
-Juliusz”. W ubiegły poniedziałek 
udało się podpisać w tej sprawie 
akt notarialny. Historyczne miej-
sce nie zniknie z mapy miasta!

To niezwykle ważny z punktu wi-
dzenia lokalnego dziedzictwa obiekt 
na mapie Sosnowca. Własnością 
miasta stała się siedziba przy ul. 
Ogrodowej, wraz z wieżą 
wyciągową - to obszar o po-
wierzchni prawie 3 hektarów. 
Miasto od teraz będzie za-
rządzało budynkiem stacji ra-
towniczej, kompleksu BHP, a 

przede wszystkim budynkiem wieży 
wyciągowej, maszyny wyciągowej i 
nadszybia.

Jak mówi prezydent Arkadiusz 
Chęciński z Platformy Obywatel-
skiej: „Wiele osób niedowierzało, 
wiele też było zarzutów, że nic nie 
robimy w tej sprawie”. Samorząd 
stanął jednak na wysokości zadania 
i dał nadzieję na „drugie życie” za-
mkniętej kopalni. To początek dro-
gi – teraz żmudne starania o środki 
zewnętrzne i generalna rewitaliza-
cja budynków.

Koalicja Obywatelska przygotowa-
ła projekt ustawy „My, solidarni”. To 
szansa dla wszystkich ludzi dobrej 
woli, aby mogli okazać swe uznanie 
tym, którzy walczą z pandemią. Tro-
chę na wzór Karty Dużej Rodziny czy 
karty Weterana osoby zaangażowane 
w  walkę z  pandemią otrzymywałyby 
specjalne przywileje np. w  komuni-
kacji miejskiej. Ten projekt ma szansę 
pogodzić wszystkich, którzy doceniają 
prawdziwych bohaterów dzisiejszych 
czasów. Czy pogodzi – przekonamy 
się na najbliższym posiedzeniu Sejmu. 

Borys Budka, 
Platforma Obywatelska

Robert Kropiwnicki, poseł PO,  
został szefem zespołu ds. zmiany statutu

Masz pomysły i uwagi do statutu PO? Napisz do nas!  
statut@platforma.org

Dziś nikt nie może opierać się na au-
torytecie państwa w starciu z pan-
demią, działania rządu są nieprze-
widywalne w każdej sprawie, insty-
tucje państwowe zostały upartyjnione 
i podporządkowane decyzjom jednego 
człowieka.Wobec Unii Europejskiej Polska stała się kra-
jem niemal wrogim, a wspólnota przestała istnieć - to 
naprawdę wystarczające powody, by prezesa PiS, czło-
wieka odpowiedzialnego za wszystkie działania władzy, 
odwołać ze stanowiska, a w przyszłości rozliczyć przed 
niezależnym wymiarem sprawiedliwości. Na szczycie 
systemu bezpieczeństwa kraju nie może stać człowiek, 
który zachęcił bojówkarzy do ulicznych pogromów. Trze-
ba wyrwać Polaków z rąk agresora, który nie panuje 
nad własnymi emocjami – taki jest sens tego wotum.

Marcin Kierwiński, sekretarz generalny PO

1 W  latach 2004-2020 Polska wpłaciła do 
budżetu Unii 61,3 mld euro, a dostała 190,8 
mld. Na czysto „zarobiliśmy” więc 129,3 
mld euro, czyli ok. 566 mld złotych.

2 Obecnie dla Polski przygotowane 
jest ok. 125 mld euro. Nawet jeśli 
w ciągu siedmiu lat, tak jak podkreślają 
polexitowcy zapłacimy Unii 40 mld 
euro, to rachunek jest prosty: zyskamy 
ok. 85 mld euro.

3 To czyste kłamstwo, że w  najbliższym 
czasie Polska zostanie płatnikiem netto. 
Taki status mają kraje bogate, bo zależy on 
od dochodu narodowego. Nie ma chyba 
wątpliwości, że po 5 latach rządów PiS do 
tej ligi będziemy mieli jeszcze dalej.

4 Ośli upór obecnej władzy oznacza 
prowizorium budżetowe UE w  2021 r. 
I nie jest prawdą, że „przepisanie” budżetu 
Polsce się opłaca, bo oznacza, że nie 
będzie można uruchomić funduszy, które 
w  2020 r. nie istniały, a  więc: Funduszu 
Zdrowotnego, Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji no i  oczywiście Funduszu 
Odbudowy.

5 Przez bezmyślne wetowanie Polska 
w ciągu 3 lat może stracić 64 mld euro 
z Funduszu Odbudowy, z czego 30 mld 
to dotacje, a  34 mld – pożyczki. To 
nieprawda, że jesteśmy w  stanie sami 
zdobyć te pieniądze taniej na rynku 
pożyczek. Prawdą jest natomiast, że jest 
szykowany zastępczy koronafundusz dla 
25 krajów. Polska i Węgry wyjdą na tym, 
jak przysłowiowy Zabłocki na mydle.

Księga Prawdy o Covid-19

Bohaterowie muszą zostać docenieni

Bądźmy w kontakcie

Sekretariat Samorządowy tworzą liderzy z każdego regionu

Szef Sekretariatu – Jacek Protas, poseł PO

Sekretarz – Arkadiusz Marchewka, poseł PO

Szef zespołu legislacyjnego – Waldemar Sługocki, poseł PO

kontakt: samorzad@platforma.org 

kontakt w sprawach legislacyjnych:  
 legislacja.samorzad@platforma.org

www: https://platforma.org/sekretariat-samorzadowy  

Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca,  
Platforma Obywatelska
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