
RZĄD PO-PSL OSZUKAŁ 
OBYWATELI

„Dane słowo jest dla mnie droższe od pieniędzy” 
– Ewa Kopacz, Katowice 30 czerwca 2015 roku 

Synonimy określenia „oszust”:
» aferał
» cwaniaczek
» fałszywiec
» geszefciarz

» hochsztapler
» kanciarz
» kłamca
» krętacz

» łgarz
» naciągacz
» obłudnik
» szachraj

» szalbierz
» szuler
» szwindlarz
» ściemniacz

WARTO WIEDZIEĆ

OBIECANKI PLATFORMY 
OBYWATELSKIEJ

Co obiecali:
Przed każdymi wyborami PO obiecuje, że obniży podatki i inne opłaty. Teraz obiecała, że 
zlikwiduje składki na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne. 

Jak jest naprawdę: 
Rząd PO-PSL podniósł podatek VAT,  podwyższył składkę rentową i akcyzę na paliwo, 
zlikwidował ulgi podatkowe, obniżył o 1/3 zasiłek pogrzebowy, Zagrabił pieniądze Polaków z 
OFE. Przez 8 lat ten rząd nie obniżył ani jednego podatku, łupi  pracowników i przedsiębiorców. 
Niskie podatki mają tylko zagraniczne sieci handlowe oraz korporacje, które zatrudniają 
Polaków na umowach śmieciowych za najniższe wynagrodzenia i co roku wywożą z Polski 
miliardowe zyski.

Co obiecali:
Zarówno w kampanii w 2007 roku, jak i 2011 roku politycy Platformy Obywatelskiej 
zapewniali, „że praca w Polsce będzie się opłacać”.

Jak jest naprawdę: 
Rząd PO-PSL wprowadził skrajnie niekorzystne dla pracowników zmiany w Kodeksie pracy, 
miliony ludzi w Polsce pracują na umowach śmieciowych. Koalicja PO-PSL przeforsowała 
wydłużenie wieku emerytalnego, choć jeszcze przed wyborami w 2011 roku zarówno premier 
Tusk, jak i minister fi nansów Jacek Rostowski zapewniali, że do tego nie dojdzie. Co roku za 
chlebem emigrują kolejne setki tysięcy młodych Polaków.



Co obiecali:
PO ma w nazwie słowo „obywatelska”, deklaruje, że słucha obywateli i liczy się z ich 
zdaniem. 

Jak jest naprawdę:
Koalicja PO-PSL zmieliła miliony podpisów zebranych pod wnioskami o referendum w 
sprawie wieku emerytalnego czy obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Politycy tych 
partii wyrzucili do kosza obywatelskie projekty ustaw, pod którymi swój podpis złożyły 
setki tysięcy obywateli. PO i PSL przeforsowały nowelizację ustawy o zgromadzeniach, która 
drastycznie ograniczyła prawo do organizowania protestów i demonstracji, czyli jedno z 
podstawowych praw obywatelskich w demokratycznym państwie.

Co obiecali:
Do końca września miała powstać Nowa Kompania Węglowa. Górnictwo miało zostać 
kapitałowo powiązane z energetyką. Rząd miał opracować wspólnie ze stroną społeczną 
program wsparcia dla przemysłu energochłonnego i zbrojeniowego oraz program odbudowy 
przemysłu.

Jak jest naprawdę:
Rząd nie zrobił nic, aby to porozumienie zrealizować. Nie ma Nowej Kompanii Węglowej. 
Nie ma konsolidacji górnictwa z energetyką. Nie ma wsparcia dla zbrojeniówki, a deklaracje 
w sprawie pomocy dla przemysłu energochłonnego zostały zrealizowane tylko w niewielkiej 
części. Zamiast programu odbudowy przemysłu, rząd przedstawił zbiór pustych obietnic, na 
spełnienie których nie ma pieniędzy w budżecie. Dzisiaj rząd mówi, że ma nowy plan dla 
górnictwa. Chcą zrobić dokładnie to samo, co zrobił np. ze Stocznią Szczecińską, która dzisiaj 
już nie istnieje.

» 200 mld zł odprowadziło do budżetu górnictwo 

w ciągu ostatnich 25 lat. Opowieści różnych 

pseudoekspertów i polityków o miliardach, które 

podatnicy dopłacają do górnictwa, to zwyczajne 

kłamstwa.

» 7,2 mld zł trafi ło z górnictwa do budżetu 

państwa tylko w 2013 roku. 7 mld zł to jedna czwarta 

wydatków naszego państwa na obronę narodową czy 

dwie trzecie wydatków budżetowych na cały wymiar 

sprawiedliwości.

WARTO WIEDZIEĆ
CYTATY KADENCJI:

„Państwo polskie istnieje teoretycznie. 
Praktycznie nie istnieje”. 

„Ch..., d... i kamieni kupa”.

(opinie byłego szefa MSW Bartłomieja Sienkiewcza 

na temat funkcjonowania państwa i podległych mu 

instytucji pod rządami PO-PSL, ujawnione w związku z 

tzw. aferą taśmową, czerwiec 2014)

IDŹ NA WYBORY 25 PAŹDZIERNIKA!
I pamiętaj: kto na Platformę głosuje, ten 

albo wariat, albo zwariuje!


