
Drodzy Rodacy! Panie Marszałku! Panie Marszałku Senatu! Posłanki i Posłowie! Drodzy Goście! 
Chciałbym moje expose zacząć od kilku słów refleksji osobistej. Chciałbym podzielić się z 
Państwem, tu na tej sali, ale także ze wszystkimi naszymi rodakami, wielkim poczuciem dumy i 
satysfakcji, że po raz kolejny Polacy, tym razem 21 października, pokazali, że chcą i potrafią wziąć 
na siebie odpowiedzialność za losy Ojczyzny.

Staję dzisiaj przed wami, tu w polskim Sejmie, przed wami parlamentarzystami i przed całą polską 
opinią publiczną chyląc nisko głowę z poczuciem i pokory i dumy równocześnie. Pokory, bo mam 
świadomość jak nigdy dotąd w moim życiu, że rola, która przypadła mi i którą dzisiaj rozpoczynam 
jest rolą nadaną mi osobiście i całemu mojego gabinetowi przez Polaków. Jestem głęboko 
poruszony tą świadomością że słowa o służbie są dzisiaj słowami mocno brzmiącymi i bardzo 
prawdziwie. Ja dobrze wiem, i zwracam się tu do wszystkich naszych Rodaków, ja dobrze wiem, że 
ta zaszczytna służba, jaka przypadła mi w udziale i mojemu gabinetowi, to skutek, to efekt waszego 
wielkiego patriotycznego wysiłku.

Podziękowania dla Polaków 

Ja dzisiaj jestem w tym miejscu i mówię do Państwa dlatego, bo ponad 16 milionów Polaków 21 
października zdecydowało się zagłosować i dało Polsce, dało naszej Ojczyźnie szansę na dobrą 
zmianę. 

To wielka satysfakcja móc z tego miejsca nisko pokłonić się Polakom, ale też wielka satysfakcja 
odczuwać dumę. Jestem dumny będąc członkiem naszej narodowej wspólnoty. Jestem dumny, że 
nie tylko dzisiaj dzięki Wam mogę podjąć się odpowiedzialności za polski rząd, ale jestem dumny, 
że jestem z Wami i byłem zawsze z Wami w chwilach próby najtrudniejszej w latach 80-tych, 
wtedy, kiedy wyzwania w Polsce niepodległej czasami przerastały nasze umiejętności i możliwości 
w latach 90-tych i w tych ostatnich dniach, właśnie 21 października.

Nisko kłaniając się Polakom chcę powiedzieć, serdeczne dzięki za to, że sobie nawzajem daliśmy tę 
wielką szansę. Ja wierzę, że przed nami jest wielka szansa na dobrą zmianę.

I chciałbym, jeśli Państwo pozwolicie, opowiedzieć we wstępnie do tego expose o tym, co zdarzyło 
się w ciągu ostatnich dwóch lat.

Zaufaliśmy ludziom

Co takiego stało się, że niespotykana dotąd w Polsce niepodległej liczba wyborców zdecydowała 
się pójść do wyborów, zdecydowała się stać czasami w wielogodzinnych kolejkach. Co takiego 
stało się, że Polacy z taką determinacją, która zaimponowała także tym, którzy Polsce dobrze życzą, 
z taką determinacją postawili na zmianę.

Po pierwsze, chciałbym przypomnieć, że obejmujemy rządy po skróconej kadencji Sejmu. To co 
jest największym osiągnięciem tego 21 października to, że ludzie odczuli, że demokracja w Polsce 
działa. Że po dwóch latach, kiedy oceny krytyczne przeważyły nad ocenami pozytywnymi, 
znaleźliśmy wspólnie, wspólnie wszyscy na tej sali, znaleźliśmy wspólnie sposób na to, aby 
demokracja, aby ludzie mogli ponownie dokonać wyboru, weryfikacji. Dlaczego ta kadencja została 
skrócona? Została skrócona przede wszystkim dlatego, że znaleźli się w polskim parlamencie 
ludzie, którzy zrozumieli, że w dobrej, dojrzałej demokracji zmiana władzy powinna nastąpić 
wskutek powszechnych wyborów ludzi, a nie podstępnych machinacji czy kuluarowych 
politycznych gier. Mam osobistą satysfakcję, że potrafiłem także z wieloma z was na tej sali 
przekonać i Sejm poprzedniej kadencji i także polską opinię publiczną, że warto znowu zaufać 
ludziom i że ta szansa na dobrą zmianę, na nowy rząd, a tego Polacy chcieli, że ta szansa okazała 



się prawdziwa właśnie dlatego, że wszyscy, jak tu jesteśmy, zdecydowaliśmy się na wcześniejsze 
wybory, że zaufaliśmy ludziom. Słowo "zaufanie" będzie w związku z tym mottem nie tylko tego 
wystąpienia, ale, mam nadzieję, całej naszej kadencji i całego okresu, w którym przyjdzie mnie z 
moimi współpracownikami rządzić. To zaufanie stało się fundamentem nowej politycznej umowy 
Polaków. Bo ten 21 października, ten zaskakujący dla wielu rezultat wyborów jest tak naprawdę 
wielką nową polityczną umową Polaków. Będę starał się z tej umowy wywiązać najlepiej jak 
potrafię.

Chciałbym także powiedzieć, że chyba dobrze rozumiem, podobnie jak Platforma Obywatelska i 
Polskie Stronnictwo Ludowe, którym przyszło budować koalicję i nowy rząd, dobrze rozumiem 
jakie oczekiwania polscy wybory mają wobec nowej władzy, dlaczego doprowadzili do zmiany już 
po dwóch latach. Uważam - i to dzisiaj powinniśmy sobie otwarcie powiedzieć - że Polacy 
zdecydowali się na zmianę władzy, ponieważ odczuwali coraz bardziej dotkliwie, że w ostatnich 
dwóch latach nie mogą zbudować w sobie zaufania do władzy, która nie ma zaufania do nich 
samych. Że być może pierwszym i głównym powodem, dla którego zmiana 21 października 
nastąpiła, to brak zaufania władzy, władzy, która ustąpiła, do własnych obywateli. Uważam też, że 
Polacy 21 października zdecydowali o zmianie, ponieważ ich marzeniem dwa lata temu i teraz, w 
dniu wyborów była władza, która nie szuka konfliktów, a wręcz przeciwnie, szuka porozumienia 
wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. Nie jesteśmy naiwni, wiemy, że istnieją obiektywne konflikty 
interesów w każdym narodzie.

Chcemy łączyć, zamiast dzielić

Jesteśmy odpowiedzialni i w związku z tym rozumiemy, że tak jak każdy wielki naród, tak i naród 
polski zawiera różne wspólnoty. Przekonań, wiary, interesów, wspólnoty etniczne, kulturowe. Tylko 
w przeciwieństwie do tych, którzy ustąpili miejsca w tych ławach, jesteśmy przekonani, a sądzę, że 
to przekonanie podziela przygniatająca większość Polaków, jesteśmy przekonani, że zadaniem 
dobrej władzy jest rozwiązywanie i łagodzenie konfliktów, a nie żywienie się tymi konfliktami. Że 
głównym zadaniem polityki, a pragniemy przecież właśnie takiej polityki, nowoczesnej, dojrzałej, 
rozsądnej polityki, jest uzgadnianie ze świadomością różnicy interesów i konfliktów, uzgadnianie w 
ramach demokracji parlamentarnej i w ramach rządów prawa wspólnych stanowisk. Niech nigdy 
więcej w Polsce władza z różnic między ludźmi, z różnic między wspólnotami i środowiskami, nie 
czyni przedmiotu gorącego konfliktu. Różnice mogą dawać pozytywne napięcia, mogą dawać 
pozytywną, synergię.

Wyzwolenie pozytywnej energii

Pierwszym zadaniem naszego rządu będzie wyzwolenie pozytywnej energii z Polaków przy całej 
świadomości różnic między nami, także pozytywnej energii tu na tej sali. Jestem przekonany, że 
Polacy, głosując 21 października za nową władzą odrzucili także władzę, która mimo takiej 
deklaracji i zapewne intencji, nie potrafiła zmienić w sposób istotny na lepsze warunków życia 
ludzi, i w związku z tym z jakąś zaskakującą dla wszystkich determinacją zabrała się za zmienianie 
samych ludzi. Polacy nie potrzebują i nie chcą władzy, której ambicją jest zmienianie Polaków. Bo 
Polaków nie trzeba zmieniać. My wspólnie musimy zmienić warunki życia i pracy Polaków na 
lepsze. To musi być pierwszym zadaniem władzy.

Wydaje się także, że Polacy 21 października odrzucili władzę, która wyrzekła się cnót 
podstawowych, kardynalnych w polityce. Takich cnót jak zdrowy rozsądek, umiar, powściągliwość, 
pokora. Jestem przekonany, jestem przekonany, że powrót tych cnót do praktyki rządzenia jest także 
potrzebą odczuwalną i oczekiwaną przez większość naszych rodaków. Jeśli 21 października 
wszyscy byliśmy świadkami niezwykłych, jak na polską politykę, emocji wyborców, to właśnie 
dlatego, że pragnęli przypomnieć władzy, tej która ustąpiła, ale także tej, która w tej chwili zasiada 



w tych ławach, chcieli uświadomić każdej władzy, że oczekuje od niej poszanowania tych 
podstawowych cnót. Tych, na których można ufundować poczucie bezpieczeństwa, wzajemnego 
zaufania, poczucie wzajemnej odpowiedzialności za Ojczyznę.

Chciałbym zadeklarować w imieniu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
że zawiązując dzisiaj koalicję w parlamencie na rzecz nowego rządu zobowiązujemy się 
równocześnie wobec wszystkich Polaków, że strzec będziemy także samych siebie przed pokusą 
odejścia od tych twardych, zdroworozsądkowych zasad. Nieprzypadkowo mówi się w Polsce od 
wieków "Na zdrowy, chłopski rozum". Ja głęboko w to wierzę, że nasza koalicja także dzięki temu, 
że folguj ludowcy zaprezentuje to, czego tak bardzo brakowało Polakom przez te dwa lata. 
Zdrowego, chłopskiego rozumu. Spokoju, rozsądku i odpowiedzialności.

21 października - unieważnienie groźnej alternatywy

Chciałbym także, aby ten dzień, 21 października i dzień rozpoczęcia naszej pracy, dzisiaj, pracy 
nowego rządu, był dniem unieważnienia złej, groźnej dla Polski i Polaków alternatywy. A 
wydawało się jeszcze kilka miesięcy temu, że ta alternatywa niczym jakaś ponura klątwa będzie 
ciążyła nad naszym życiem politycznym jeszcze długi czas. Jaka to jest alternatywa? To jest 
alternatywa między tym co odrzuciliśmy dwa łata temu, a więc nazwijmy ją, nazwijmy tę 
atmosferę, tan czas czasem cynicznego konformizmu elit władzy, często nazywany III 
Rzeczypospolitą. Niesłusznie, niesprawiedliwie, bo to był tylko fragment rzeczywistości, którą 
opisujemy mianem III Rzeczypospolita. Ale fragment niezwykle dotkliwy i istotny. Polacy odrzucili 
to dwa lata temu.

Ale drugim członem tej fatalnej alternatywy, wydawało się, że tak musi być, jest cyniczny 
radykalizm. Polska i Polacy nie są skazani na ten fałszywy wybór między cynicznym 
konformizmem a cynicznym radykalizmem. Jest wielka przestrzeń, przestrzeń, w której żyją 
normalni ludzie. Przestrzeń, w której nie ma i nie powinno być miejsca na polityczny oportunizm, 
na cwaniactwo, na gotowość wykorzystywania władzy wyłącznie dla własnych interesów. I z 
drugiej strony władzy, która w imię czasami pięknych idei, czasami własnych obsesji, zamienia te 
najważniejsze wartości w takie pragnienie panowania nad wszystkimi. Polacy dobrze sobie radzą 
wtedy kiedy władza nie przeszkadza im żyć. Polacy mają prawo do władzy i do takiego państwa, i 
do takiego rządu, który traktuje swoją misję jako służbę, który uczciwość, przyzwoitość, 
bezinteresowność traktuje jako oczywistość, I równocześnie Polacy mają prawo do władzy, która 
nie ma zamiaru narzucać, kontrolować każdego fragmentu ich życia. Platforma Obywatelska i 
Polskie Stronnictwo Ludowe tworzy dzisiaj rząd, który gwarantuje Polakom wolność, swobodę 
działania, wyzwolenie pozytywnej energii i równocześnie pomoc zawsze tam i zawsze wtedy, kiedy 
ona jest potrzebna. Tym, którzy pomocy potrzebują.

Mówiliśmy bardzo dużo także o innej fałszywej alternatywie. Unieważniamy ją dzisiaj, wspólnie 
Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Fałszywą alternatywę, w której wolność 
przeciwstawia się solidarności.

Nie ma wolności bez solidarności, a solidarności bez miłości

Przez ostatnie lata spieraliśmy się o to. Jestem dumny, że udało nam się przekonać Polaków, polską 
opinię publiczną, że te dwa fundamenty nowoczesnej Polski, te dwa wielkie marzenia Polaków, 
które narodziły się w sierpniu roku 1980, marzenie o wolności i solidarności, że na nowo wróciły 
do wspólnego domu. Ta koalicja, ten rząd są po to, aby nikt więcej w Polsce nie odważył się więcej 
przeciwstawiać wolności i solidarności. A tym, którzy czasami powątpiewają, czasami 
powątpiewają w to, że życie publiczne, że polityka, że władza mogą być wolne od tych 
przygnębiających wad i przywar, że życie publiczne może być nacechowane uczuciami i 



wartościami szlachetnymi. Przypomnę słowa Ojca Świętego wypowiedziane w Sopocie, też dlatego 
tak dobrze je pamiętam, kiedy mówił nawiązując do hasła, część z nas na tej sali to hasło aż do 
zdarcia gardeł wykrzykiwało w roku 1989 i 1989. To było hasło "Nie ma wolności bez 
solidarności". A Ojciec Święty powiedział w Sopocie: "Ale pamiętajcie też, że nie ma solidarności 
bez miłości". I ja wiem, że niektórzy na tej sali czasami uśmiechają się wątpiąc w to, że te słowa 
mają głęboki sens. Ja wierzę, bardzo wierzę w sens tych słów. I wiem jedno, prędzej czy później 
wy, i wy w sens tych słów też uwierzycie, bo one naprawdę mają głęboki sens.

I kończąc te refleksje chcę państwu powiedzieć, że jako bardzo ważne zobowiązanie wspólnie z 
premierem Waldemarem Pawlakiem i naszym gabinetem traktuję słowa, które słyszałem 
wielokrotnie w ostatnich tygodniach. To słowa zwykłych ludzi, którzy na dziesiątkach spotkań 
mówili o jednej wielkiej potrzebie, potrzebie normalności.

Polacy chcę normalności

Czego chcą tak naprawdę Polacy? Polacy chcą normalnego rządu w normalnym kraju, gdzie ludzie 
wiodą normalny żywot. Żywot ludzi przyzwoitych, wolnych, żywot ludzi, którym żyje się coraz 
lepiej, z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc. Nic więcej. Ale aż tyle. To jest wielkie zobowiązanie. 
Wiem, że ostatnie lata debatę publiczną ożywiały próby numerowania Rzeczypospolitej. I wiem, że 
niektórzy z Państwa także chcieli być może by usłyszeć ode mnie, za którym numerem opowiada 
się premier nowego rządu i jego gabinet. Chcę Państwu powiedzieć, że ceniąc dorobek III 
Rzeczypospolitej, że podzielając większość marzeń i oczekiwań tych, którzy formułowali ambitny 
projekt IV Rzeczpospolitej. Ceniąc i akceptując i rozumiejąc niecierpliwość szczególnie 
najmłodszych, którzy mówią: a może piąta. Chcę jednak Państwu dzisiaj tu z tego miejsca 
powiedzieć, że nie będę numerował Rzeczypospolitej i będę w całym expose mówił o tym, o czym 
tęskniliśmy zawsze, do czego tęskniliśmy zawsze. O najjaśniejszej Rzeczpospolitej.

Szanowni Państwo! Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kiedy w kampanii wyborczej przekonywałem 
Polaków, że uda nam się dogonić najbardziej rozwinięte kraje Europy, mówiłem z pełnym 
przekonaniem. To nie był chwyt propagandowy. Wiem, że my Polacy możemy tego dokonać i 
wiem, że nie wszyscy odnajdują w sobie wiarę w to, że Polacy mogą tego dokonać. Mam nadzieję, 
że te słowa, które wypowiem i mam nadzieję, że praktyka naszego rządzenia przekona tych 
wątpiących w to, że Polacy są zdolni do takiego skoku, że uwierzą w siły własnego narodu. Ja 
wierzę.

Dlaczego tę szansę widzimy tak przejrzyście, dlaczego tak dobitnie odczuwamy ten moment 
przełomu, w jakim Polska się znajduje? I wiem, że to jest uczucie nie tylko naszego rządu i istotnej 
części tego parlamentu, ale bardzo wielu naszych rodaków.

Po pierwsze, wszyscy, którzy wyznają nierozdzielność zasady wolności i solidarności zrozumieli, 
że ta synteza jest warunkiem niezbędnym, pierwszym i najważniejszym, aby ten skok cywilizacyjny 
się dokonał. Wszyscy, którzy sobie nawzajem ufają bo jak wspomniałem zaufania w ostatnich 
latach brakowało nam wszystkim najbardziej. I to zaufanie między ludźmi a władzą, pomiędzy 
ludźmi, między środowiskami, to zaufanie staje się dzisiaj polską racją stanu.

Będziemy wspierać przedsiębiorczość 

W gospodarce rynkowej opartej na dobrowolnej współpracy obywateli zaufanie ma znaczenie 
pierwszorzędne. Oznacza ono przede wszystkim przekonanie, że korzyści jakie każdy czerpie ze 
swojej aktywności gospodarczej, pracy najemnej lub prowadzenia firmy będą proporcjonalne do 
realnych efektów tej aktywności. To oznacza prawo do sprawiedliwej płacy, ale też do uczciwie 
wypracowanego zysku. Będziemy stanowczo zwalczać naruszenia praw pracowniczych i będziemy 



równocześnie działać na rzecz umocnienia szacunku dla ludzi, których przedsiębiorczość i 
fachowość tworzy miejsca pracy dla innych. To oni są źródłem dochodu, dzięki którym państwo 
może lepiej realizować swe konstytucyjne funkcje. Będziemy wspierać przedsiębiorczość, wreszcie 
zmienimy prawo. I to jest twarda zapowiedź, które przedsiębiorcom nie pomaga, a utrudnia ludziom 
działalność gospodarczą.

Naczelną zasadą polityki finansowej mojego rządu będzie w związku z tym stopniowe obniżanie 
podatków i innych danin publicznych. Dotyczy to i musi dotyczyć wszystkich. I tych mniej 
zamożnych i tych bogatszych. Wszyscy mają prawo do tego, aby państwo przyjęło wreszcie 
kierunek na obniżanie podatków i danin publicznych. Będziemy prowadzili tę politykę rozważnie, 
to musi być rozważny marsz. Ale chcę, aby to był marsz zawsze w jednym kierunku, zawsze w 
kierunku niższych podatków i zawsze w kierunku rezygnacji z nadmiernych, często zbędnych danin 
publicznych, jakie obywatel płaci na rzecz administracji. Wiem, że jednocześnie musimy zapewnić 
wzrost płac pracownikom sektora publicznego. (Głos z sali: ) O nikim nie wolno nam zapomnieć 
ani też, jak to czasem miało miejsce w przeszłości, nikogo nie będziemy faworyzować tylko 
dlatego, że należy do lepiej niż inne zorganizowanej grupy zawodowej czy lobby. To jest kluczowe 
przesłanie mojego rządu. Pomoc ze strony państwa mają otrzymywać ci najsłabsi, a nie ci 
najsilniejsi. Chcemy pomóc, także poprzez wzrost płac, nie tym, którzy najskuteczniej potrafią 
walczyć o swoje prawa, ale tym, którzy pozbawieni są szansy twardego egzekwowania swoich 
praw i korzyści. Sprawiedliwe państwo bierze pod opiekę zawsze najsłabszych, nigdy 
najsilniejszych. I dlatego starannie i stanowczo, szukając sposobów i środków, aby zapewnić wzrost 
płac najbardziej potrzebującym i tym zależnym od środków publicznych, będziemy się 
przeciwstawiać tym wszystkim, którzy przyjmą strategię Ńwyrwać jak najwięcej", wydrzeć ile kto 
zdoła. Bo każda nieroztropnie wydana złotówka na tych, którzy najgłośniej krzyczą jest 
równocześnie złotówką zabraną tym, którzy nie mają takiej siły przebicia, ale tej złotówki 
publicznej potrzebują najbardziej.

Droga do strefy euro

Budowa wzajemnego zaufania wymaga, by polityka gospodarcza rządu oparta była na realnych 
podstawach, by jej horyzont wybiegał poza termin kolejnych wyborów. Państwo, które żyje na 
kredyt, nie będzie dla obywateli godne zaufania. Deficytu budżetu oznacza stały wzrost długu 
publicznego i wysokie koszty spłaty odsetek od tego długu. W projekcie budżetu na przyszły rok 
poprzedni rząd przewidywał, że koszty te przekroczą 27 mld zł. Te pieniądze można by 
przeznaczyć na budowę nowych dróg, na oświatę czy na poprawą bezpieczeństwa. (Głos z sali: ) 
Niestety, tak się nie stanie, bo państwo wydawało, nie tylko w tych ostatnich dwóch latach, więcej 
niż zarabiało. Żeby zbudować w tej dziedzinie zaufanie, zaufanie społeczne, także zaufanie ludzi do 
własnego państwa, potrzebne jest ograniczenie wzrostu długu publicznego. Dług publiczny nie 
może narastać w takim tempie jak do tej pory. W ciągu kilku lat budżet należy doprowadzić do 
stanu bliskiego równowagi. Tylko w ten sposób możemy trwale odsunąć groźbę ponownego 
wzrostu podatków i nagłych cięć wydatków socjalnych czy płac w sektorze publicznym. Dążenie 
do tego celu zrównoważonego budżetu wynika także z traktatów Unii Europejskiej. Uczyni to naszą 
drogę do wspólnej waluty, do wspólnej waluty europejskiej łatwiejszą! bezpieczniejszą. To będzie 
jeden z głównych celów naszego rządu, aby droga do wspólnej waluty była bezpieczna z punktu 
widzenia państwa i obywateli. Stabilny budżet to także gwarancja zwiększonego napływu 
inwestycji zagranicznych, jednego z ważniejszych czynników szybkiego wzrostu gospodarczego.

Obniżyć podatki

W polityce gospodarczej stajemy zatem wobec konieczności godzenia celów na krótką metę 
sprzecznych. Słyszałem od razu reakcje w ławach opozycji, kiedy mówiłem o naszym zamiarze 
równoczesnego obniżania podatków i danin i wzrostu płac w sektorze publicznym i trzymania tego 



w ramach, odpowiedzialnych ramach budżetu, czyli szukanie równowagi budżetu. Wydawałoby się, 
że cele sprzeczne, że niemożliwe. Chciałbym państwa przekonać nie tylko tymi słowami ale także 
praktyką mojego gabinetu, że to jest możliwe.

Po pierwsze, zgodzicie się państwo ze mną i nie znajdę na tej sali nikogo kto by wstał i powiedział 
patrząc ludziom w oczy, że chciałby na przykład podwyższyć podatki albo obniżyć zarobki albo 
mniej wydawać na infrastrukturę. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy, kiedy zwracamy się do opinii 
publicznej, wszyscy bez wyjątku, mówimy o naszej odpowiedzialności za budżet, o tym, że chcemy 
obniżać podatki, że chcemy wzrostu płac i większych wydatków na infrastrukturę. I chciałbym 
powiedzieć państwu, że jeśli rozumie się dobrze na czym polegają warunki wzrostu gospodarczego 
i na czym polega szansa europejska, ci wszyscy także zrozumieją, że te cele są tylko pozornie 
sprzeczne, bo tylko umysły zanurzone w takiej ponurej socjalistycznej przeszłości rozumują o 
gospodarce w kategoriach gry o sumie zerowej, że jak stąd się zabierze, to tu przybędzie, a jak tu 
przybędzie, to tam musi ubyć. Nie bierze się pod uwagę tego, co najpiękniejsze w wolnej 
gospodarce, co najważniejsze w wolnej gospodarce. Nie bierze się pod uwagę tego, że wolni ludzie, 
nieskrępowani zbyt wysokim podatkiem, zbyt skomplikowanymi przepisami, że wolni ludzie 
wytwarzają coraz więcej dóbr. To jest istota demokratycznego kapitalizmu, to jest istota polityki, 
którą chcemy zaproponować dzisiaj Polakom - liberalnej polityki gospodarczej i solidarnej polityki 
społecznej. To jest dokładnie taka recepta - wolność gospodarcza, bez której rozwój zamiera i 
solidarność społeczna, bez której rozwój gospodarczy przestaje służyć ludziom i staje się celem 
samym w sobie. Do tego mamy tę wielką szansę europejską. To jest dokładnie ten moment 
historyczny. Ze smutkiem stwierdzam, że przez te dwa lata niedostatecznie wykorzystany, w 
którym wyzwalając poprzez swobody gospodarcze ograniczanie podatków i przepisów tę wielką 
energię Polaków, a więc dają szansę wzrostu, równocześnie możemy wykorzystać środki 
europejskie w taki sposób, aby ta zrównoważona polityka wzrostu płac, obniżania podatków i danin 
i odpowiedzialności budżetowej, stała się wreszcie faktem. Tak, proszę państwa, tak prowadzona 
polityka daje nam szanse na zrealizowanie wielkiego snu Polaków o naszym własnym narodowym 
cudzie gospodarczym. Tylko taka polityka daje te szanse.

Wysokie tempo wzrostu gospodarczego

Mógłbym dużo mówić o zaniechaniach w sferze gospodarczej i błędach poprzedniej ekipy, ale wolę 
skupić się na tym co pozytywne i na nowych wyzwaniach. I nie tylko dlatego, że Polacy oczekują 
programu na przyszłość, ale także dlatego, że wierzę, że będziemy z opozycją, i z tą z lewej strony i 
z prawej strony, współpracować, szczególnie jeśli chodzi o kwestie gospodarcze. Dlatego wolę 
mówię o pozytywach. Wolę mówię o tym jak przywrócić wysokie tempo wzrostu gospodarczego. 
Wiem, że... Wiem, że w ostatnich miesiącach pojawiły się symptomy, które nie dają podstaw do 
łatwego optymizmu. Konieczne będzie wsparcie tej polityki wzrostu odpowiedzialną polityką 
finansową Narodowego Banku Polskiego, bo nie możemy dopuścić do wzrostu inflacji, a tu 
jesteśmy także bardzo czuli na sygnały z ostatnich miesięcy. Dobrze wszyscy wiemy, że czeka nas 
bardzo poważna odpowiedzialna praca, aby te sygnały nie zamieniły się w rzeczywistość. Zdajemy 
sobie sprawę, że istnieje ryzyko spowolnienia gospodarki światowej, na co nie mamy wpływu, 
podobnie jak nasi poprzednicy. I dlatego wymaga to zmniejszenia deficytu w stosunku do projektu 
przedstawionego przez poprzedni rząd. Powtarzam: musimy podjąć wspólny wysiłek, aby 
zmniejszyć deficyt, biorąc pod uwagę niektóre wskaźniki światowe, aby zmniejszyć deficyt w 
porównaniu do tego, jaki poprzednicy zaplanowali.

Konieczność uchwalenia budżetu na 2008 rok w ściśle określonym terminie, wicie państwo jakie 
pułapki czyhają na tych, którzy nie zdążą w ściśle określonym terminie uchwalić budżetu, ta 
konieczność drastycznie ogranicza możliwość manewru. Ale zrobimy wszystko, żeby w tym 
krótkim czasie, jaki nam pozostał tych kilka manewrów wykonać tak, aby budżet był bardziej 
zrównoważony. 



Jeśli nasz rząd ma przekonać Polaków, że jest szansa na lepsze czasy i że warto w tę przyszłość 
inwestować, to musimy udowodnić, że te pierwsze kroki w najbliższych tygodniach, to kroki w 
realizacji przemyślanej i długofalowej strategii rozwoju, a nie gaszenie pożarów które powstały ze 
względu na kilka nierozważnych, nie do końca przemyślanych decyzji w przeszłości. Dlatego w 
sejmowych pracach nad budżetem na 2008 r. zapewnimy większe środki na rozwój, w tym na 
wyższe niż planowano wydatki na edukację. W 2008 r. opracujemy i przedstawimy Wysokiej Izbie 
projekty zmian systemowych wspierających przedsiębiorczość. Praca musi znaleźć swój finał, praca 
w tych kwestiach w 2008 r. I Główny kierunek tych naszych propozycji w tych najbliższych 
miesiącach to radykalne uproszczenie prawa gospodarczego, prawa podatkowego i trybu poboru 
składek ZUS. Wprowadzenie ale wreszcie na serio zasady jednego okienka przy zakładaniu firmy, 
usprawnienie sądownictwa gospodarczego i realne skrócenie okresu sądowego egzekwowania 
należności . Rok 2008 będzie też stał pod znakiem racjonalnego ograniczenia listy przedsiębiorstw" 
uznawanych za strategiczne a więc pozostających we własności, we władaniu państwa.

Należy radykalnie przyspieszyć prywatyzację tak, aby podnieść efektywność przedsiębiorstw, 
wzmocnić ten trend na wzrost inwestycji i zmniejszyć obciążenie państwa kosztami obsługi długu 
publicznego. I nie będzie to, nie jest to zamierzenie doktrynalne. Nie interesuje nas prywatyzacja 
dla samej prywatyzacji, ale interesuje nas przełamanie fatalnego impasu z ostatnich dwóch lat. Bo 
my wierzymy, tak wierzyli nasi przodkowie, że rękojmią sukcesu gospodarczego, podobnie jak 
rękojmią wolności osobistej jest własność, własność prywatna w gospodarce. Nie boimy się tego. 
Jeśli na serio traktujemy potrzebę rozważnego, odpowiedzialnego i równoczesnego wzrostu, 
zwiększenia wydatków w sferze publicznej i obniżenia podatków i danin, to musimy zrozumieć i 
uwierzyć, że warunkiem wstępnym jest zbudowanie najlepszych z możliwych okoliczności dla 
wzrostu gospodarczego, a więc dla ludzi, na których kreatywność, innowacyjność, 
przedsiębiorczość można liczyć. Żeby móc więcej wydawać, czy to na infrastrukturę, czy na wzrost 
wynagrodzeń w sferze publicznej, musimy dać szanse tym, którzy nie oczekują pieniędzy od 
państwa, oczekują więcej swobody, więcej samodzielności, więcej zaufania do ich 
przedsiębiorczości. To jest warunek sine qua non, aby państwo mogło skutecznie wywiązywać się 
ze swoich zobowiązań wobec ludzi, za których bierze odpowiedzialność. Maksimum wolności, 
swobody i zaufania wobec tych, którzy pomocy nie potrzebują, którzy samodzielnie są w stanie 
budować swoje i innych ludzi powodzenie gospodarcze. I maksimum pomocy tym, którzy z 
różnych powodów nie mogą być samodzielni.

Inwestycje w rozwój

Dlatego tak ważne będzie dla nas w tym inwestowaniu naszych publicznych pieniędzy w 
przyszłość, inwestowanie w wydatki o charakterze rozwojowym, a więc promujących właśnie 
przedsiębiorczość i innowacyjność. Gospodarka wiedzy, czy społeczeństwo wiedzy to naprawdę 
może i musi stać się w Europie także polską specjalnością. Skoro jest tak, że ludzie dzięki 
własnemu wysiłkowi, tak jak np, liczni polscy informatycy potrafią wygrywać najbardziej 
prestiżowe konkursy na świecie, to znaczy że ten talent, ta możliwość, ten potencjał tkwi w 
Polakach. My nieudolnymi decyzjami, złymi przepisami paraliżujemy rozwój tego talentu. Stawka 
na innowacyjność, na przedsiębiorczość to jest też wynik.

To musi być wynik zaufania do ludzi. Że oni lepiej od biurokraty, od urzędu, od kolejnej ustawy, 
kolejnych przepisów, poradzą sobie z tym wyzwaniem. Pewnym ukoronowaniem działań na rzecz 
przywrócenia gospodarce pewnej stabilności i zdolności do szybkiego wzrostu, będzie przyjęcie 
przez Polskę wspólnej waluty europejskiej, czyli wejście do strefy Euro. Musimy odpowiednio 
przygotować się do tej zmiany tak, by proces przechodzenia na wspólną walutę był bezpieczny dla 
gospodarki i jak najbardziej korzystny dla zwykłych ludzi. Nie będziemy się trzymać żadnej 
doktryny. Tu, podobnie jak w codziennym życiu i jak w innych zadaniach politycznych i 



gospodarczych, zdrowy rozsądek też będzie bardzo, bardzo potrzebny.

W interesie Polski leży, abyśmy przygotowani do wejścia byli jak najszybciej. I ten rząd zrobi 
wszystko, doceniamy też wysiłki poprzedniej ekipy w tej mierze, zrobi wszystko, aby Polska była i 
Polacy jak najszybciej przygotowani, żebyśmy bezpiecznie przez ten okres przeszli. Ale 
bezpieczeństwo zwykłych obywateli w tym procesie będzie dla nas przykazaniem numer jeden.

Własność - podstawowe prawo człowieka

Prorozwojowa polityka gospodarcza, zapewnienie równowagi ekonomicznej i przyjęcie euro, 
uwolnienie przedsiębiorców od biurokratycznej gehenny, w połączeniu z aktywną polityką 
społeczną, pozwolą nam w 2012 r. na obniżenie bezrobocia do poziomu nie wyższego niż średnia 
europejska. Prawo do własności jest obok prawa do życia i wolności jednym z podstawowych praw 
człowieka i stanowi fundament ładu prawnego, ekonomicznego i społecznego. Własność jest 
warunkiem wolności obywatelskiej i trwałości. I dlatego będziemy starali się dbać o to, żeby 
własność w wymiarze indywidualnym stała się powszechna wśród naszych obywateli, a państwo 
będzie tak działało i to memu rządowi dedykuję ze szczególną determinacją, aby państwo 
gwarantowało skuteczną i jak najlepszą ochronę prywatnej własności naszych obywateli. A tam, 
gdzie dzisiaj państwo pozostaje właścicielem, szczególnie dotyczy to spółek z udziałem skarbu 
państwa, przyjmiemy wreszcie jawny i otwarty nabór do rad nadzorczych i wybór członków 
zarządu w drodze konkursu. Ale po to, żeby wycofywać państwo z gospodarki, żeby uczciwi ludzie 
i kompetentni ludzie, a nie zadania aparatu partyjnego, przygotowali większość tych spółek do 
możliwie szybkiej prywatyzacji lub przekazania w dyspozycję samorządowi terytorialnemu.

Chcemy w ten sposób zakończyć kilkunastoletni polityczny proceder zawłaszczania tych firm przez 
aparat biurokratyczny i partyjny. Każdej władzy, która następowała po sobie. W ciągu pierwszego 
półrocza przyjmiemy i ogłosimy czteroletni program prywatyzacji i ustalimy precyzyjnie wykaz 
spółek, które nie podlegając prywatyzacji zostaną przekazane samorządowi, a także wykaz tych 
spółek, które państwo uzna za strategiczne, a więc nie podlegające prywatyzacji. Jawność, 
przejrzystość i uczciwość przeprowadzenia prywatyzacji i zabezpieczenie interesów skarbu 
państwa, rozwoju firm prywatyzowanych, a także spraw pracowniczych, w tym przeznaczenie 
części przychodów z prywatyzacji na istotne cele dla obywateli, w szczególności na Fundusz 
Rezerwy Demograficznej, nazywany przez nas "Bezpieczna emerytura", staną się podstawą 
odbudowywania społecznego przyzwolenia na prywatyzację.

Jestem świadomy, bo czuję się tak, jak powinna się czuć ta sala, współodpowiedzialny za to, że 
dzisiaj słowo "prywatyzacja" nie budzi zaufania obywateli, chciałbym, przy państwa pomocy, ja 
dzięki przejrzystym, uczciwym do bólu działaniom przywrócić zaufanie obywateli do tego procesu 
wycofywania biurokracji państwowej z życia gospodarczego. Wierzę, że to zadanie wspólnie 
wykonamy. I wiem też, że nie ma lepszego zabezpieczenia przez ingerowanie polityków i 
zarządzanie spółkami, niż realne zwiększenie konkurencyjności polskich firm i polskiej gospodarki. 
A to uzyskamy drogą mądrej i szybkiej, dynamicznej prywatyzacji.

Dywersyfikacja energii

Wysoka Izbo! Są obszary gospodarki, od których zależy bezpieczeństwo kraju i wszystkich 
obywateli. Najważniejszym elementem bezpieczeństwa gospodarczego jest bezpieczeństwo 
energetyczne. I rozumiemy to bezpieczeństwo przede wszystkim jako gwarancję niezakłóconych 
dostaw nośników energii po akceptowalnych cenach przy równoczesnej trosce o ekologię. Chcemy 
przede wszystkim myśleć tu o odbiorcy detalicznym. Politykę tę będziemy realizować w ramach 
strategii narodowej i współdziałając z partnerami z Unii Europejskiej. Z uwagą potraktujemy 
wysiłki poprzedniego rządu w sprawie dywersyfikacji dostaw nośników energii. Wysoko oceniamy 



niektóre z działań poprzedniego rządu w tej dziedzinie, ale zastrzegamy sobie także prawo do 
korekty niektórych planów wszędzie tam, gdzie będziemy widzieli taką konieczność. Dotyczy to 
zarówno projektu dostaw ropy naftowej jak i gazu ziemnego. Będziemy szukać rozwiązań 
zabezpieczających interesy gospodarcze Polski w kwestiach energetycznych i na pewno nie tracimy 
z pola widzenia uwarunkowań politycznych w relacjach z naszymi sąsiadami, które tak bardzo 
zajmowały, koncentrowały uwagę naszych poprzedników.

Mój rząd będzie wspierał, w naszym polskim, narodowym interesie, wszelkie projekty 
infrastrukturalne Unii Europejskiej mogące podwyższyć poziom bezpieczeństwa energetycznego 
kontynentu upatrując w tych projektach szanse rozwiązania i naszych problemów. Oczekujemy 
niemniej od naszych partnerów unijnych pełnego zrozumienia polskich i regionalnych 
uwarunkowań bezpieczeństwa energetycznego. Rozumiemy także wagę mostu energetycznego 
między Litwą a Polską i traktujemy to jako bardzo dobry przykład tego typu inwestycji.

Polskie drogi to nasza obsesja

Drogie Posłanki! Szanowni Posłowie! Chcę teraz poruszyć temat, naszym zdaniem, kluczowy dla 
skoku modernizacyjnego i rozwoju gospodarki, ale także dla bezpieczeństwa i wygody życia 
każdego Polaka.

Myślę o polskich drogach. Wszystkie dotychczasowe rządy bez wyjątku mówiły, że trzeba je 
budować i żadnego rządowi dotychczas się to nie udało. Autostrad przyzwoitych dróg jest 
skandalicznie mało. Co gorsza, ciągle wiele dróg tranzytowych przechodzi przez centra naszych 
miast, przez środek naszych wsi. Z powodu tysięcy TIR-ów przejeżdżających pod oknami życie 
setek tysięcy mieszkańców naszego kraju zamienia się w koszmar. Czarne punkty i krzyże przy 
drogach stały się, niestety, polską specjalnością częścią polskiego krajobrazu. To skutek 
wieloletniego niedoinwestowania remontów dróg przy ciągle rosnącym natężeniu ruchu 
samochodowego. I to niedoinwestowanie z problemem niemniejszej wagi niż brak autostrad i 
nowych dróg, w tym dróg ekspresowych. Zrobimy wszystko, żeby to zmienić. Przyspieszymy 
budowę obwodnic i autostrad i w tym naszą ambicją będzie połączenie miast, tych głównych aren 
mistrzostw Europy 2012 siecią szybkich dróg.

Oceniamy, że główną przyczyną wolnego tempa budowy dróg i autostrad w Polsce przez ostatnich 
kilkanaście lat były bariery prawne i proceduralne. Brak decyzyjności poszczególnych urzędników 
odpowiedzialnych za te inwestycje i brak ciągłości w prowadzonych działaniach. Niewydolne, złe 
zarządzanie, często w takich stricte biurokratycznym charakterze i z reguły zbyt skromny budżet na 
budowę i remonty. Wyeliminujemy bariery proceduralne i prawne hamujące szybkie inwestycje 
infrastrukturalne. Chcemy zdecydowanie sprawniej kontynuować zaplanowane inwestycje i bardzo 
ambitnie będzie stawiać kolejne cele infrastrukturalne. Chcemy wykorzystać wiedzę i 
doświadczenie menedżerów. Menedżerów, którzy potrafią w dużo większym niż dotychczas 
stopniu, wykorzystać środki unijne na budowę dróg w Polsce. Wiemy wszyscy, że tych środków 
jest więcej niż dotychczas potrafiliśmy spożytkować. A więc wszystko zależy od nas. Od klasy i 
fachowości ludzi, którzy za to zarządzanie wezmą się z większą energią i z większą kompetencją 
niż dotychczas.

Fundusze unijne i budżet państwa, to najważniejsze źródła finansowania inwestycji 
infrastrukturalnych, ale dostrzegamy, że jednym z głównych powodów, dla których to tempo jest 
niezadowalające był brak, czy bardzo ograniczony zakres współpracy z prywatnych kapitałem przy 
tych inwestycjach. System partnerstwa publiczno-prywatnego może być równoprawnym źródłem 
finansowania tych inwestycji. Głosy, które słyszę z ław opozycji, z ław poprzedników, wtedy kiedy 
mówię o partnerstwie publiczno- prywatnym, te głosy sceptyczne, to jest najlepsza ilustracja tych 
powodów, dla których to się do tej pory nie udało. Tak, proszę państwa, wasz brak zaufania do 



metody, która stała się jednym z kluczowych powodów, dla których rozwinęła się zachodnia 
cywilizacja w ostatnich dziesięcioleciach, ten brak zaufania był jedną z poważnych blokad procesu 
inwestycyjnego jeśli chodzi o infrastrukturę. Odbudujemy to zaufanie.

Obecny stan infrastruktury drogowej w Polsce, to nie tylko bariera rozwoju, to zagrożenie, i proszę 
o uwagę tu wszystkich naszych oponentów, to także zagrożenie, takie realne zagrożenie spójności 
terytorialnej naszego kraju. Trzeba w sposób nowoczesny zrozumieć kryteria prawdziwego 
bezpieczeństwa, integralności i spójności naszego państwa. To znaczy, nie można dłużej 
akceptować takiego stanu rzeczy, w którym z Wrocławia nieporównywalnie szybciej i łatwiej 
można dojechać do Pragi i Drezna, a z Poznania o wiele łatwiej do Berlina niż do stolicy Polski do 
Warszawy.

Dedykuję te słowa tym, którzy przez ostatnie dwa lata tak dużo mówili o zagrożeniach płynących z 
zachodu. Jedynym skutecznym sposobem na zachowanie integralności w nowoczesnej 
rzeczywistości jest ułatwienie ludziom i podmiotom gospodarczym wzajemnej komunikacji w 
obrębie jednego narodu. To jest nasze zadanie. Dobre drogi z Poznania, Gdańska, Wrocławia, 
Białegostoku, Lublina do Warszawy to jest dzisiaj prawdziwy wymiar nowoczesnego patriotyzmu, 
kto tego nie rozumie niech się nie zabiera za rządzenie. Naszą zdrową prawdziwą obsesją, my też 
mamy obsesję...

(Glos z sali: Ooooo!)

...będzie dbałość o rozwój naprawdę zrównoważony. Dedykuję wszystkim tym, którzy tak dużo 
mówili o równych szansach dla regionów nie z własnej winy zapóźnionych w tym cywilizacyjnym 
marszu, dedykuję tym wszystkim pewien obraz jaki dały też wybory. Co takiego złego dzieje się w 
Polsce przez ostatnich kilkadziesiąt lat, że kto przychodzi do władzy ma pełne usta frazesów o 
równości regionalnej a jak zdaje w władzę... Zbyt pochopnie państwo klaszczecie. A jak zdaje 
władzę okazuje się, że te nierówności są jeszcze większe. I tym, którzy pochopnie, jak się okazało, 
klaskali dedykuję mapę mostów na Wiśle, tych mostów dzisiaj stojących. I wtedy być może 
przedstawiciele poprzedniej ekipy zrozumieją, dlaczego ciągle ludzie mieszkający na Podlasiu, na 
Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskiem...

(Głos z sali: Nie będą.)

...w części wschodniej warmińsko-mazurskiej, w części wschodniej północnej Mazowsza, dlaczego 
ludzie, Polacy tam żyjący, czują się ciągle pokrzywdzeni. Właśnie dlatego, że do tej pory politycy 
mówili dużo o zrównoważonym rozwoju regionalnym i nie potrafili nic lub prawie nic zrobić w tej 
materii.

(Głos z sali: W tej chwili... więcej pieniędzy, panie...)

Komunikacja - poczta, kolej i internet

Komunikacja to oczywiście nie tylko drogi, to też Poczta Polska, to też nowoczesna kolej i one też 
powinny świadczyć o sile i sprawności nowoczesnego państwa. Jak wiemy dzisiaj sytuacja w tych 
dwóch dziedzinach jest też bardzo daleka od ideału. Modernizacji i to jest także priorytet mojego 
rządu, modernizacji wymaga infrastruktura polskich kolei. Pasażerowie mają prawo do czystych 
dworców, punktualnych szybkich pociągów, a kolejowy transport towarowy musi mieć warunki do 
konkurowania z innymi formami przewozu. To jest po prostu prawo obywateli do punktualności 
kolei i życia w czystości w miejscach publicznych. Grupę PKP czekają kolejne lata przyjętej 
strategii. Rozwiążemy problemy przewozów regionalnych. I mój rząd w trybie pilnym zakończy 
prace nad studium kolei dużych prędkości po to, aby jeszcze w tej kadencji z fazy studium wejść w 



fazę realizacji.

Współczesna komunikacja to przede wszystkim Internet. Jest to jeden z kluczowych czynników 
sukcesu gospodarczego i cywilizacyjnego naszego kraju. Szczególną wagę przywiązujemy do 
zapewnienia powszechnego dostępu do Internetu szerokopasmowego. To także wymóg 
nowoczesnego patriotyzmu. Stworzymy mechanizmy, dzięki którym wszędzie w Polsce, także w 
małych miejscowościach i na polskiej wsi ludzie będą mogli skorzystać z dobrodziejstwa globalnej 
sieci. Bo globalna sieć to nie zagrożenie, bo mądre korzystanie z tych osiągnięć techniki to może 
być naprawdę bardzo cenny taki nośnik, taki, to warunek dostępu do informacji, do wiedzy, 
edukacji i kultury. Powszechny dostęp do sprawnie, szybko działającego Internetu to także wielka 
szansa wyzwolenia milionów Polaków od biurokratycznych form dostępu, czy uwolnienie od 
biurokratycznych ograniczeń w dostępie do kultury, do informacji, do wiedzy. To szansa na 
indywidualizację i prawdziwą wolność w obszarze kultury, informacji i wiedzy. Ci, którzy z 
komputerem pracują wiedzą o czym mówię. I naprawdę warto dać te szanse wszystkim Polakom. 
Chcielibyśmy zerwać z dotychczasową tradycją wąskiego, takiego resortowego pojmowania 
inwestycji w nowe technologie i systemy teleinformatyczne. W moim rządzie ministrowie bez 
wyjątku rozumieją na czym polega międzyresortowe znaczenie tej współpracy na rzecz 
informatyzacji i rozwoju nowych technologii i systemów teleinformatycznych. Bo chcemy także, 
aby obywatele uzyskali jakby kolejny stopień, kolejny wymiar w wolności indywidualnej i 
niezależności od biurokracji. Tak, aby większość spraw urzędowych mogli załatwiać w najbliższej 
perspektywie przez Internet. Aby poprzez Internet mogli rozliczać podatki. Aby nie musieć 
skazywać obywatela, ale także nasze instytucje państwowe i samorządowego żmudnego, 
czasochłonnego, trudnego, bardzo kosztownego gromadzenia mnóstwa dokumentów na papierze. I 
polskie lasy też będą, odetchną z ulgą.

To jest prawdziwa, praktyczna i realistyczna realizacja wizji taniego państwa. Dać maksimum 
instrumentów człowiekowi do swobodnego wyboru i swobodnego dysponowania.

Nie będę obiecywał budowy mieszkań przez rząd

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Także z tej mównicy słyszeliśmy wiele razy słowa polityków o 
mieszkaniach. Dlatego, bo to rzecz zrozumiała dla każdego obywatela, bo samodzielne mieszkanie 
jest w sposób oczywisty jedną z najbardziej podstawowych potrzeb każdego człowieka. W 
przeciwieństwie do niektórych nigdy nie obiecywałem, i dzisiaj też nie będę obiecywał, że to rząd 
będzie budował mieszkania. Nie będę obiecywał także dlatego, bo do tej pory także rządy które 
zaczynają swoją pracę obiecywały, że zbudują, nie potrafiły tego zrobić. Może dlatego, że 
budowanie mieszkań to nie jest zadanie dla rządu i administracji państwowej. Dobry rząd jest od 
tego, żeby stworzyć takie warunki i ramy prawne, szczególnie dotyczące zagospodarowania 
przestrzennego, i myślę tu także o szeroko zakrojonej debiurokratyzacji tej dziedziny życia, jaką 
jest indywidualne inwestowanie we własne mieszkanie, we własny dom; stworzymy takie warunki, 
aby Polacy mogli budować na tańszych gruntach budynki mieszkalne bez zbędnych formalności i 
kosztów, bez dziesiątków decyzji urzędowych i niepotrzebnej zwłoki. Wszyscy na tej sali wiemy 
jakie kroki są potrzebne, aby grunty w Polsce stały się tańsze, co za tym idzie, w dalszej 
perspektywie i mieszkania stały się tańsze, a proces budowy, proces inwestycji przez osoby 
indywidualne i podmioty gospodarcze był krótszy i prostszy, co w efekcie także da tańsze 
mieszkanie. Wiemy co trzeba zrobić, tylko brakowało na tej sali odwagi, a poprzednim rządom 
wyobraźni i, znowu słowo-klucz, i zaufania. Człowiek lepiej zbuduje swój dom niż urzędnik, taniej 
zbuduje swój dom, tylko dać trzeba mu szansę.

Polska jest krajem morskim

Urodziłem się nad morzem i muszę powiedzieć, nie ma w tym słowa przesady, że chyba wszystkie 



dotychczasowe ekipy przyczyniały się do tego, że Polska odwracała się plecami do swojego morza. 
Chciałbym przypomnieć wszystkim, że Polska jest naprawdę krajem morskim. I chciałbym 
żebyśmy wreszcie tutaj jasno powiedzieli, że powrót Polski nad morze, ten gospodarczy powrót 
Polski nad morze, wymaga przede wszystkim budowy przynajmniej niektórych dróg i autostrad. 
Wiecie państwo dlaczego Polska odwróciła się plecami do swojego morza? Bo z polskich portów 
nie sposób skutecznie wywieźć towary na południe, na wschód, na zachód naszego kraju. Dlatego 
ten rząd zanim powstał zrozumiał, a dzięki temu, że zrozumiał, będzie pracował na rzecz jak 
najszybszej dobrej komunikacji drogowej i kolejowej po to, by bałtyckie porty rzeczywiście 
wykorzystały swój potencjał. To zobowiązanie traktuję także, ze względu na moją znajomość tych 
spraw, szczególnie, ze szczególną taką namiętnością.

Fundusze z Unii

Wysoka Izbo! Wiemy także i o tym dużo debatowaliśmy, także w czasie kampanii wyborczej, jak 
wielką historyczną szansą dla Polski są fundusze Unii Europejskiej. Chcemy je mądrze 
wykorzystać, bo wiemy, że to jest jeden z kluczy do osiągnięcia tego podstawowego celu, o jakim 
mówiłem na początku, dogonienia, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy i poziom życia naszych 
obywateli, europejskiej czołówki. Jesteśmy przekonani, że przy wszystkich wysiłkach naszych 
poprzedników istnieją jeszcze poważne rezerwy, jeśli chodzi o skuteczne, skuteczniejsze 
wykorzystanie środków europejskich. I nie dlatego, że zakładam bez jakiejś, bez pokory, że my 
będziemy mieli szczególnie mądrzejszych, wyraźnie mądrzejszych urzędników, którzy centralnie 
będą się tym zajmować. Nie, nie o to chodzi. Doceniamy także wysiłki poprzedników jeśli chodzi o 
próby centralnego zarządzania tym procesem. Ale jesteśmy przekonani, że jednym z problemów, 
które utrudniały skuteczne wykorzystanie środków europejskich, była nadmierna centralizacja 
procesu decyzji. I dlatego będziemy chcieli ten proces zdecentralizować. Chcemy ośrodkom 
niższego szczebla odważniej przekazywać zadania, chociaż i to chcę podkreślić z całą mocą do tej 
pory w przekazywaniu zadań niższym szczeblom ekipy sobie nieźle radziły. Natomiast prawie 
regułą stało się, że po przekazaniu zadań nie przekazywano kompetencji i środków do realizacji 
tych zadań. Użyję znowu słowa dla mnie kluczowego, zaufanie. Władza centralna, gdy nie ma 
zaufania do samorządu, staje się dla niego śmiertelnym zagrożeniem. Obok naszego zaufania, które 
deklarujemy do każdego człowieka z osobna, do przedsiębiorczości, do rynku, chcemy tu także 
zadeklarować nieporównywalne większe zaufanie do samorządu terytorialnego każdego szczebla. 
Tam będą rozgrywały się losy Polski, tam będą wydawane pieniądze także z funduszy europejskich. 


