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PRACA – PEŁNE I STABILNE ZATRUDNIENIE WARUNKIEM ROZWOJU 
 

Sala nr 1 
29.06.2013 - Sobota 

Godzina 13.00 – 14.30 
 
Moderator: Mariusz Błaszczak – poseł  na Sejm RP, Przewodniczący KP PiS.  
 
W dyskusji wezmą udział następujący paneliści: 
 
1. Stanisław Szwed – poseł na Sejm RP -Narodowy Program Zatrudnienia jako odpowiedź na rosnące 
bezrobocie wśród Polaków, zwłaszcza młodych 
2. Prof. dr hab.  Ryszard Bugaj – ekonomista, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  
- Warunki potrzebne do zwiększania zatrudnienia 
3. Bożena Borys-Szopa – radna sejmiku woj. śląskiego, były Główny Inspektor Pracy, była minister w 
Kancelarii Prezydenta RP - Patologie rynku pracy 
4. Prof. dr hab. Jan Wojtyła – ekonomista, prawnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - Niskie 
płace barierą rozwoju 
5. Janusz Śniadek – poseł na Sejm RP, były przewodniczący NSZZ „Solidarność” - Stop gospodarce 
rabunkowej 
 
Opis panelu: 
 
Dziś, w obliczu kryzysu gospodarczego jednym z najważniejszych zadań państwa jest zapewnienie 
pracy dla milionów Polaków, szczególnie młodych. Przeciwdziałanie bezrobociu, systemowe wsparcie 
dla pracodawców, przy jednoczesnym przestrzeganiu praw pracowników to wyzwania, którym 
państwo polskie musi sprostać. Pełne i stabilne zatrudnienie powinno stać się motorem dla 
gospodarki oraz podstawą polityki rodzinnej i demograficznej. 
 
W ramach dyskusji zostaną poruszone następujące propozycje: 
 
1. Program PiS – Narodowy Program Zatrudnienia dla ludzi młodych  i gmin z najwyższą stopą 
bezrobocia. 
2. Walka z patologiami na rynku pracy, zwłaszcza nieprzestrzeganiem praw pracowniczych i 
nadużywaniem tzw. umów śmieciowych. 
3. Niskie płace hamulcem a nie motorem gospodarki. 
4. Gospodarka rabunkowa czy prospołeczna. 
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WIEŚ, ROLNICTWO, PRZYRODA, SUROWCE 
 

Sala nr 2 
29.06.2013 - Sobota 

Godzina 13.00 – 14.30 
 
Moderator: Krzysztof Jurgiel, Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Przewodniczący Zespołu Rolnego PiS.  
 
W dyskusji udział wezmą następujący paneliści:  
 
1. Prof. dr hab. Adam Roznoch – Politechnika Opolska – Podstawowe problemy Wspólnej Polityki 
Rolnej oraz polityki spójności w kontekście rozwoju wsi 
2. Prof. dr hab. Jan Szyszko SGGW – Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska – 
Wieś gwarantem zrównoważonego rozwoju Polski 
3. Dr Ryszard Zarudzki – ekspert ds. rozwoju obszarów wiejskich – Rozwój lokalny zarządzany przez 
lokalną społeczność  
4. Prof. dr hab.   Mariusz Orion Jędrysek– Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony 
Środowiska – Eksploatacja surowców a interesy wsi 
5. Janusz Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa PE – Dla polskiej wsi trzeba 
wywalczyć więcej 
6. Krzysztof Ardanowski, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Wieś 
atutem a nie obciążeniem 
7. Zbigniew Dembowski, rolnik, producent mleka, zbóż  - Aktywność państwa w funkcjonowaniu 
rynków rolnych  
8. Aldona Łoś – były dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolnego – Nadzór nad jakością i 
bezpieczeństwem żywności 
9. Krystian Brząkalik – ekspert ds. polityki rozwoju obszarów wiejskich - Miejsce doradztwa 
rolniczego w rozwoju obszarów wiejskich 
 
Opis panelu: 
 
Zadaniem panelu jest kontynuacja debaty nad zaktualizowanym programem rolnym PiS.  
 
W ramach dyskusji poruszone zostaną następujące priorytety polityki rolnej i surowcowej zawarte 
w programie PiS : 
 
1. Kształt WPR po 2013 roku  
2. Konkurencyjność rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz bezpieczeństwo żywności  
3. Rozwój obszarów wiejskich  
4. Instytucje, administracja, programowanie i finansowanie 
5. Eksploatacja surowców a interesy wsi – konflikty czy symbioza (infrastruktura, finanse, własność) 
6. Węgiel brunatny – alternatywa dla odkrywek – nawozy i energia 
7. Interesy i potencjał surowcowo – energetyczny Państwa  
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INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA I TRANSPORTOWA POLSKI – 
NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA 

 
Sala nr 3  

29.06.2013 - Sobota 
Godzina 13.00 – 14.30 

 

Moderator:Paweł Szałamacha, poseł na Sejm RP, sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa  
w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. 
 
W dyskusji wezmą udział następujący paneliści: 
 
1. Prof. dr hab. Jan Szyszko – poseł na Sejm RP, minister środowiska w rządzie Prawa i 
Sprawiedliwości – Pakiet energetyczno-klimatyczny UE – stan wdrażania i potrzeba renegocjacji 
2. Dr Piotr Naimski– poseł na Sejm RP, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki w rządzie Prawa i 
Sprawiedliwości –  Polityka dla sektora gazu ziemnego i konieczność koordynacji polityki 
energetycznej w rządzie 
3. Dr Bolesław Jankowski– Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o. –Prognoza zużycia energii i 
konieczne inwestycje w wytwarzanie i system przesyłowy 
4. Dr Michał Beim, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ekspert Instytutu Sobieskiego – Koleje 
regionalne w Polsce z uwzględnieniem sytuacji Województwa Śląskiego 
5. Andrzej Adamczyk, poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury 
– Kontraktowanie robót budowlanych – podstawowe błędy i propozycje rozwiązań 
 
Opis panelu: 
 
Panel obejmuje szeroki wachlarz zagadnień, tj. infrastrukturę energetyczną i transportową kraju. 
Podstawowym celem panelu jest przedstawienie najistotniejszych zadań stojących przed 
proponowanym przez PIS ministerstwem energii oraz resortem transportu, a także omówienie 
właściwego miejsca i roli państwa, spółek skarbu państwa oraz inwestorów prywatnych. 
 
W ramach dyskusji zostaną poruszone następujące propozycje: 
 
1. Renegocjacja pakietu klimatycznego z punktu widzenia interesów polskiej gospodarki 
2. Ustawa węglowodorowa projektu Prawa i Sprawiedliwości  
3. Inwestycje w moce wytwórcze i modernizację sieci energetycznej kraju – koszty i sposoby 
finansowania  
4. Pożądany model regionalnych przewozów kolejowych w świetle doświadczeń wynikających z 
rozbicia grupy PKP w Polsce i funkcjonowania rynku niemieckiego 
5. Kierunki reformy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i zasad kontraktowania robót 
budowlanych na autostradach i drogach ekspresowych 
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POLSKI PRZEMYSŁ, POLSKIE BANKI, POLSKI ZŁOTY 
 

Sala nr 1 
29.06.2013 - Sobota 

Godzina 16.30 – 18.00 
 

Moderator: Beata Szydło – poseł na Sejm RP,  przewodnicząca zespołu gospodarczego PIS, 

Wiceprzewodnicząca sejmowej komisji finansów publicznych, członek sejmowej  komisji gospodarki 

V kadencji Sejmu RP, wiceprezes partii Prawo i Sprawiedliwość  

 

W dyskusji udział wezmą następujący paneliści: 

 

1. Prof. dr hab.  Ryszard Bugaj  
2. Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak  ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej – Czy system 
bankowy może uruchomić procesy wzrostu gospodarczego w Polsce?  
3. Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński, ekonomista, specjalista w zakresie zarządzania, Poseł na Sejm RP  - 
Co kształtuje dług publiczny? 

4. Prof. dr hab. Feliks Grądalski, Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalista w 
zakresie podatków  -  Kierunki racjonalizacji systemu podatkowego w Polsce. Kurs wejścia złotego do 
strefy euro.  
5. Wojciech Jasiński, Poseł na Sejm RP – Konieczność reindustrializacji Polski w oparciu o ośrodki 
decyzyjne w Polsce.  
6. Dr inż.  Jan Rakowski, Prezes Izby Gospodarczej Kongregacja Przemysłowo – Handlowa – Zmiany 
gospodarcze w sektorze małych i średnich firm 

 
Opis panelu: 
 
Naczelnym zadaniem dyskusji jest poruszenie spraw związanych z rozwojem polskiej gospodarki. 
Kryzys, brak strategii gospodarczej kraju, zapaść finansów publicznych, determinują obecną sytuację 
gospodarczą Polski. Problemem cywilizacyjnym staje się bezrobocie. Polskie firmy mają coraz 
poważniejsze problemy i coraz mniejsze szanse na konkurowanie na rynkach światowych. 
Gospodarka musi stać się zadaniem priorytetowym.  
 
W ramach panelu zostaną poruszone następujące kwestie: 
 
1. Reindustrializacja – czy państwo ma budować fabryki? 
2. Czy konieczna jest repolonizacja banków, jak to zrobić? 
3. Złotówka czy euro? Jaka waluta będzie korzystna dla rozwoju gospodarczego Polski? 
4. Jak naprawić finanse publiczne? 
5. Czy w Polsce trzeba zmienić system podatkowy? 
6. W jaki sposób państwo może wspierać przedsiębiorców? 
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POLSKA W EUROPIE I W ŚWIECIE 
 

Sala nr 2  
29.06.2013 - Sobota 

Godzina 16.30 – 18.00 
 
Moderator : Anna Fotyga - poseł na Sejm RP, członek Zarządu AECR, Minister Spraw Zagranicznych i 
Przewodnicząca Komitetu Integracji Europejskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego , Szefowa 
Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (2007-2008). 
 
W dyskusji wezmą udział następujący paneliści:   
  
1. Prof. dr hab Zdzisław Krasnodębski – dr habilitowany, profesor Uniwersytetu w 
Bremie, socjolog, filozof społeczny, publicysta. Był członkiem Komitetu Socjologii Polskiej Akademii 
Nauk  – Zmiany zachodzące w Europie i miejsce Polski w tych procesach 
2. Dr Przemysław Żurawski vel Grajewski – adiunkt na Wydziale Studiów Międzynarodowych i 
Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, członek Instytutu Europejskiego w Łodzi, pracownik 
badawczy Centrum Europejskiego Natolin, członek zespołu ekspertów prof. Piotra Glinskiego – 
Strategia polskiej polityki zagranicznej w Europie. Gdzie szukać sojuszników? 
3. Dr Leszek Pietrzak - historyk, analityk, publicysta. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Pracował m.in. w Urzędzie Ochrony Państwa, Instytucie Pamięci Narodowej  
i Biurze Bezpieczeństwa Narodowego –  Wyzwania polskiej polityki historycznej i jej siła 
4.  mec.  Jacek Bartosiak - adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego, Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie w Cambrigde oraz 
Centrum Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Floryda - Zmiany układu sił w świecie. Miejsce i 
pozycja Polski 
5. Jacek Kotas -  były podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. W 1992 ukończył 
studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Szczecinie, zaś w 1997 w College of Business 
Administration w University of Wisconsin-La Crosse. – współzałożyciel NCSS-  Bezpieczeństwo 
międzynarodowe Polski 
  
Zamiast konkluzji – podsumowanie : „Warto wykorzystywać instrumenty prawne w polityce 

międzynarodowej Polski” 
  
6.  mec. Paweł Markiewicz – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu oraz Centrum Studiów Europejskich im. JeannaMonneta, specjalista z zakresu 
prawa bankowego, handlowego i międzynarodowego, wieloletni współpracownik Aleksandra 
Szczygły  i Anny Fotygi. 
7. mec. Tomasz Kosakowski – adwokat, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, 
współpracownik Aleksandra Szczygły i Anny Fotygi, specjalista z zakresu prawa cywilnego, 
bankowego i międzynarodowego. 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŃSTWA ZA ZDROWIE POLAKÓW 

 
Sala nr 3 

29.06.2013 - Sobota 
Godzina 16.30 – 18.00 

 
Moderator: poseł Tomasz Latos –przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia 
 
Wprowadzenie - Program PIS w pigułce (zdrowie) - BolesławPiecha 
 
W dyskusji wezmą udział następujący paneliści:   
 
1. Maria Ochman- przewodnicząca  sekretariatu zdrowia NSZZ Solidarność -  O niekorzystnych 
skutkach dla etosu służby zdrowia w związku z ekonomizacją systemu.Rozbicie więzi między 
pracownikami służby zdrowia-zespołami terapeutycznymi 
2. Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz- Warszawski Uniwersytet Medyczny, neurochirurg - Dostęp do 
świadczeń lekarskich z punktu widzenie doświadczonego lekarza. System szpitali klinicznych. Skutki 
likwidacji medycyny szkolnej 
3. Adam Sandauer - założyciel i honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Primum non nocere- 
Wady systemu służby zdrowia z punktu widzenia pacjenta 
4. Konstanty Radziwiłł –wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej - Przeddyplomowe i podyplomowe 
szkolenie lekarzy. Rola korporacji w czasach deregulacji zawodów 
5. Prof. dr hab. Krzysztof Bielecki - Sieć Szpitali Publicznych 

 
Podsumowanie: Stanisław Karczewski - wicemarszałek Senatu RP 
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POLITYKA ROZWOJU I SAMORZĄD TERYTORIALNY 
 

Sala nr 1  
29.06.2013 - Sobota 

Godzina 20.30 – 22.00 
 
Moderator: Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego 
 
W dyskusji wezmą udział następujący paneliści: 
 
1. Prof. dr hab. Aleksander Surdej - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Polska polityka rozwoju 
w wymiarze europejskim i międzynarodowym 
2. Dr Jerzy Kwieciński - Minister w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC – Nowa perspektywa 
finansowa 2014-2020 
3. Ryszard Nowak - Prezydent Nowego Sącza - Rola samorządu terytorialnego w polityce rozwoju 
4. Andrzej Kosztowniak - Prezydent Radomia,  
5. Józef Jodłowski - starosta rzeszowski, Prezes StowarzyszeniaEuroregion Karpacki Polska- Problemy 
samorządów powiatowych. Współpraca międzynarodowa 
6. Daniel Obajtek - Wójt Gminy Pcim – Zagrożenia dla samorządów – propozycje rozwiązań 
7. Bartłomiej Dorywalski - Burmistrz Gminy Włoszczowa-  Optymalizacja finansów samorządu 
gminnego – wybrane zagadnienia  
8. Marek Duklanowski - radny Miasta Szczecina – Rewitalizacja centrów wielkich miast za pomocą 
planowania przestrzennego 

 
W ramach panelu zostaną poruszone następujące kwestie: 
 
1. Czy Polska prowadzi dobrą i skuteczną politykę rozwoju? 
2. Czy dobrze wykorzystujemy fundusze europejskie na rozwój Polski? 
3. Co należałoby zmienić w prowadzonej polityce rozwoju na poziomie centralnym, regionalnym i 
lokalnym?  
4. Jak wykorzystać fundusze z nowej perspektywy finansowej 2014-2020? 
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PAŃSTWO PRAWA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, PROKURATURA, 
RÓWNOŚĆ WOBEC PRAWA 

 

Sala nr 2 
29.06.2013 - Sobota 

Godzina 20.30 – 22.00 
 

Moderator: dr Andrzej Duda 
 
W dyskusji wezmą udział następujący paneliści: 
 
1. Zofia Romaszewska– obrońca praw człowieka, działacz opozycji niepodległościowej, współtwórca 
Biura Interwencji KOR – Obywatel wobec wymiaru sprawiedliwości 
2.mec.Wiesław Johann– obrońca w procesach politycznych w okresie PRL, sędzia TK w stanie 
spoczynku, nauczyciel akademicki – Kondycja polskiego sądownictwa 
3. mec. Małgorzata Wassermann– adwokat – Kondycja polskiej prokuratury 
 
Opis panelu: 
 
Naczelnym zadaniem dyskusji jest diagnoza stanu polskiego sądownictwa i prokuratury oraz ich 
działalności z punktu widzenia obowiązków wobec obywateli i państwa, a także przedstawienie 
propozycji zmian koniecznych dla uczynienia wymiaru sprawiedliwości i prokuratury dobrze 
działającymi instytucjami państwa prawa oraz przywrócenia poczucia sprawiedliwości i równości 
wobec prawa (równego traktowania) wśród obywateli. 
 
W ramach panelu zostaną poruszone następujące kwestie: 
 
1. Ocena sytuacji w sądownictwie; 
2. Zasady dostępu do stanu sędziowskiego (droga do zawodu sędziego); 
3.  Ograniczenie kognicji sądów, jako droga do przyspieszenia rozpoznawania spraw; 
4. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów i prokuratorów; 
5. Ocena sytuacji w prokuraturze;  
6. Ustrój prokuratury, w szczególności przywrócenie nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad 
Prokuratorem Generalnym i wzmocnienie kompetencji Prokuratora Generalnego; 
7. Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu - w szczególności 
za zabójstwo, pobicie ze skutkiem śmiertelnym i gwałt; 
8. Równość wobec prawa i równe traktowanie obywateli, także w aspekcie równości w dostępie do 
mediów i równego dostępu podmiotów do rynku medialnego, ze szczególnym uwzględnieniem 
sytuacji Telewizji „TRWAM” i jej widzów. 
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EMERYTURA 
 

Sala nr 3  
29.06.2013 - Sobota 

Godzina 20.30 – 22.00 
 

Moderator: Prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz-  socjolog, polityk społeczny, profesor zwyczajny na 
Uniwersytecie Warszawskim, posłanka VII kadencji Sejmu RP, członek Narodowej Rady Rozwoju 
przy śp. Prezydencie prof. Lechu Kaczyńskim 
 
W dyskusji wezmą udział następujący paneliści: 
 
1. prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz - ekonomista, ekspert w zakresie finansów. 
2. dr Barbara Gałązka- Petz - ekonomista, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. 
3.prof. dr hab. Józef Oleński - ekonomista, statystyk, ekspert w dziedzinie systemów informacyjnych. 
4. Prof. dr hab. Michał Seweryński - prawnik, specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, b. 
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2005-2007), senator VIII 
kadencji Członek Narodowej Rady Rozwoju przy śp. Prezydencie prof. Lechu Kaczyńskim. 
5. prof. dr hab. Jan Wojtyła - prawnik, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. 
6. prof. dr hab. Jerzy Żyżyński -ekonomista, specjalista w zakresie finansów publicznych, profesor 
zwyczajny w Uniwersytecie Warszawskim, poseł na Sejm VII, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy 
śp. Prezydencie prof. Lechu Kaczyńskim. 
7. prof. dr hab.  Mariusz Orion Jędrysek - Uniwersytet Wrocławski. Poseł na Sejm VII kadencji.  
8. Stanisław Szwed - poseł VII kadencji, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 
9. Janusz Śniadek - poseł VII kadencji, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 
 
Opis panelu: 
 
Celem panelu jest analiza kluczowych problemów obecnego systemu emerytalnego w Polsce oraz 
przedstawienie i uzasadnienie głównych założeń zmian w tym systemie emerytalnym, a także 
rozważenie podstawowych dylematów konstytuujących system emerytalny. 
 
W ramach dyskusji zostaną poruszone następujące zagadnienia i dylematy: 
 
1. Ocena zmiany systemowej w ubezpieczeniu emerytalnym z punktu widzenia celów wartości, celów 
i zasad ubezpieczenia. Wpływ zmian demograficznych, społecznych, ekonomicznych, prawnych, 
kulturowych na system ubezpieczenia społecznego, szczególnie na system emerytalny. 
2. Skutki kontynuowania obecnego systemu (dla finansów publicznych, dla samorządów lokalnych, 
gospodarki, emerytów i ich rodzin)? Czy stać nas na kontynuowanie obecnego systemu? 
3.Jaki system wybrać: kapitałowy, czy system solidarnościowy (repartycyjny)? Czy przymus 
oszczędzania w prywatnych funduszach kapitałowych jest zgodny z konstytucją? 
4. Czy możliwy jest powrót do repartycyjnego systemu emerytalnego? Jak to zrobić? 
5. Jaką funkcję ma pełnić emerytura? Z jakich środków ma być finansowana? Jaka winna być 
wysokość emerytury? Według jakich kryteriów wyznaczać jej wysokość?  
6. Jak dotrzeć do społeczeństwa z rzetelną informacją o wartościach systemu ubezpieczenia 
społecznego oraz o konieczności jego odbudowania? 
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RODZINA I EDUKACJA W CENTRUM UWAGI 
 

Sala nr 1  
30.06.2013 - Niedziela 
Godzina 9.00 – 10.30 

 

Moderator: Elżbieta Rafalska  – senator V kadencji, członek sejmowej Komisji Finansów 
Publicznych i Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Wiceminister Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. 
 

W dyskusji wezmą udział następujący paneliści: 

 

1. Prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz - socjolog, polityk społeczny, profesor zwyczajny na 
Uniwersytecie Warszawskim, posłanka VII kadencji Sejmu RP, członek Narodowej Rady Rozwoju przy 
śp. Prezydencie prof. Lechu Kaczyńskim – Wartości, zasady i środki polityki rodzinnej  
2. Dr Barbara Gałązka – Petz - ekonomista, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego 
3. Prof. dr hab. Ewa Leś - specjalista w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej i organizacji 
pozarządowych– Sektor organizacji obywatelskich na rzecz rodziny 
4. Bożena Borys – Szopa - radna sejmiku woj. śląskiego, były Główny Inspektor Pracy, była minister 
w KPRP– Wpływ patologii pracy na rodzinę  
5. Stanisław Szwed -Poseł na Sejm RP –Teraz rodzina. Propozycje programowe PiS 
6. Elżbieta Witek - Poseł na Sejm RP– Edukacja i wychowanie wartością rodziny i państwa  

 
Opis panelu 
 

Głównym zadaniem dyskusji jest wskazanie konieczności wprowadzenia długofalowej polityki 
rodzinnej opartej o wartości i zasady oraz zmian w edukacji, które stanowią wartość zarówno dla 
rodziny jak i Państwa. Kolejnym celem jest przedstawienie sytuacji demograficznej i struktury rodzin, 
kondycji finansowej rodzin, pomocy rodzinie w uzyskaniu samodzielności finansowej, sytuacji na 
rynku pracy, ochrony pracy, godzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi oraz wspieranie 
rodziców w wychowaniu dzieci i młodzieży poprzez reformę oświaty.  
 
W ramach dyskusji zostaną poruszone następujące propozycje: 

 

1. Prowadzenie polityki rodzinnej uznającej wartości i zasady. 
2. Uwarunkowania społeczne rozwoju demograficznego. 
3. Działania w kierunku przywrócenia szkole funkcji wychowawczej, przywrócenie opieki lekarskiej- 
w tym stomatologicznej, zmiana ustroju szkolnego. 
4. Rozwiązanie problemów związanych z niskimi dochodami rodzin wychowujących dzieci(ulgi 
podatkowe, waloryzacji progów dochodowych świadczeń rodzinnych). 
5. Konieczność zapewnienia stałego zatrudnienia, godziwego wynagrodzenia jako podstawy 
funkcjonowania rodziny. 
6. Wprowadzenie zmian w stosunkach pracy. 
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MŁODZIEŻ, INNOWACJE 
 

Sala nr 2 
30.06.2013 - Niedziela 
Godzina 9.00 – 10.30 

 
Moderator: Marcin Mastalerek, poseł na Sejm RP, Przewodniczący Forum Młodych Prawa i 
Sprawiedliwości,  
Anna Krupka, socjolog, współtworzy projekt „Polska bez kompleksów” 
 
W dyskusji wezmą udział następujący paneliści: 
 
1. Adrian Cymer - absolwent Akademii Obrony Narodowej – Bezpieczna, nowoczesna szkoła. 
Wychowanie patriotyczne. Równe szanse dla wszystkich na dobrą edukację 
2. Marcin Fijołek - doktorant Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
– Innowacyjna gospodarka, nowoczesne technologie szansą na rozwój Polski, szansą na miejsca pracy 
dla absolwentów 
3. Sylwia Ługowska - kieruje biurem posła Witolda Waszczykowskiego, współtworzy projekt „Polska 
bez kompleksów” – Emigracja zarobkowa młodego pokolenia – drenaż mózgów 
4. Tomasz Matynia - szef Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego – 
Rozwój, praca, nauka – nowoczesne i bezpłatne studia dla młodych 
5. Błażej Spychalski - radny sejmiku województwa wielkopolskiego, zastępca przewodniczącego 
Forum Młodych PiS – Praca, mieszkanie, żłobek, przedszkole - problemy młodych rodzin 
 
Opis panelu: 
 
Celem debaty jest dyskusja o sytuacji młodego pokolenia. Wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi, 
które zmusza ich do emigracji zarobkowej, powszechne zatrudnianie młodych ludzi na tzw. „umowy 
śmieciowe”, wprowadzenie przez rządzącą koalicję PO-PSL odpłatności za drugi kierunek studiów,  
bariery korporacyjne, brak szans na zakup własnego mieszkania to najczęstsze problemy jakie 
napotykają młodzi ludzie. Obok tych tematów chcemy także poruszyć sprawę nierównych szans 
między osobami urodzonymi w dużych miastach w zasobnych rodzinach a młodzieżą z mniejszych 
miast i wsi, z rodzin uboższych. Będziemy także dyskutować o tym jak innowacyjne technologie 
zmieniają rzeczywistość, jak postawienie na innowacyjność w gospodarce może przyczynić się do 
stworzenia nowych miejsc pracy. Innowacyjność to także szansa na wyjście Polski z miana kraju 
„montowni” i wejście do grona państw tworzących nowe zaawansowane technologie. 
 
W ramach dyskusji zostaną poruszone następujące propozycje: 

 
1. Likwidacja odpłatności za drugi kierunek studiów na uczelniach publicznych 
2. Postulaty z Narodowego Programu Zatrudnienia odnoszące się do tworzenia miejsc pracy dla 
młodych ludzi czy wspierające zakładanie przez nich własnych przedsiębiorstw 
3. Wprowadzenie „stypendiów kopernikańskich” dla najbardziej uzdolnionych studentów 
4. Stypendia dla młodzieży z terenów wiejskich i mniejszych miast 
5. Programy mieszkaniowe dla młodych rodzin  
6. Wspieranie firm prowadzących działalność innowacyjną nastawioną na badania i rozwój 
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JAK BYĆ POLAKIEM. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC POLONII I 
POLAKÓW POZA GRANICAMI KRAJU 

 

Sala nr 3 
30.06.2013 - Niedziela 

Godzina 9.00 – 9.45 
 

Moderator:Adam Lipiński – przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, 
wiceprezes partii Prawo i Sprawiedliwość.  
 
W dyskusji wezmą udział następujący paneliści: 
 
1.Rafał Dzięciołowski -  1998 – 2001 oraz 2007 - 2010 Wiceprezes Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie”, dziennikarz i fotografik, autor licznych wystaw poświęconych Kresom, ekspert w 
dziedzinie problematyki wschodniej i polonijnej. – Polacy na Wschodzie – szansa czy obciążenie dla 
Państwa Polskiego. 
2. kpt. Zbigniew Sulatycki - 1991 – 1993 Wiceminister Transportu i Gospodarki Morskiej, Honorowy 
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Morskiego  Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego, twórca Forum 
Polonijnego przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Polonia jako skarb i 
potencjał Rzeczypospolitej.  
3. Wojciech Jerzy Poczachowski - radiowiec, były redaktor naczelny i prezes Polskiego Radia 
Katowice Polacy w Niemczech  
4. Michał Dworczyk - 2005-2007 Główny Doradca Prezesa Rady Ministrów, współautor ustawy o 
„Karcie Polaka” i „Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą”, 2008-2010 
Doradca Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ds. Polonii i Polaków za Granicą –Polityka Państwa 
Polskiego wobec Polaków na Wschodzie w latach 2008 -2013.   
 
Opis panelu: 
 
Dyskusja poświęcona będzie dotychczasowej polityce Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków za 
granicą, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które nastąpiły po przekazaniu finansowania 
środowisk polonijnych z Senatu RP do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem panelu będzie 
określenie tematów, które powinny stać się podstawą przygotowywanego przez PiS programu 
polonijnego. 
 
W ramach dyskusji zostaną poruszone następujące propozycje: 
 
1. Polonia i Polacy za Granicą – szansa czy obciążenie dla Państwa Polskiego? 
2. Polityka Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków za Granicą w latach 2008 – 2013. 
3. Konsekwencje przeniesienia środków polonijnych z Senatu RP do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. 
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KULTURA RACJĄ STANU, OCHRONA TOŻSAMOŚCI I ROZWÓJ 
CYWILIZACYJNY JAKO GŁÓWNE ZADANIA POLSKIEJ POLITYKI 

KULTURALNEJ 
 

Sala nr 3  
30.06.2013 - Niedziela  

Godzina 9.45- 10.30 
 
Moderator: dr Kazimierz M. Ujazdowski, prawnik, polityk, dwukrotnie sprawował funkcję Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, był współtwórcą polskiej polityki historycznej.  
 
W dyskusji wezmą udział następujący paneliści: 
 
1. Maciej Łopiński - poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Kultury i Środków 
Przekazu, współpracownik Śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pełnił funkcję Ministra Stanu w 
Kancelarii Prezydenta, 
2. Jarosław Sellin - poseł na Sejm RP, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, były 
Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
3. Maciej Pawlicki - twórca kultury, reżyser i producent filmowy. 

 
Opis panelu: 
 
Naczelnym zadaniem dyskusji jest wskazanie na najważniejsze zadania polskiej polityki kulturalnej ze 
szczególnym uwzględnieniem ochrony i promocji dziedzictwa narodowego, misji mediów publicznych 
w sferze kultury i edukacji oraz rozszerzenie dostępu do kultury uczniów i studentów.  
 
W ramach dyskusji zostaną poruszone następujące propozycje: 
 
1. Przywrócenie nowoczesnej polityki historycznej.  
2. Odbudowanie polityki w zakresie ochrony zabytków i stworzenie administracji specjalnej w 
dziedzinie konserwacji zabytków. 
3. Przekształcenie mediów publicznych w instytucje wyższej użyteczności.  
4. Zdynamizowanie polskiej promocji kulturalnej. 
5. Przyjęcie zasady, że uczniowie i studenci mają darmowy wstęp do muzeów, co ułatwi 
organizowanie wycieczek szkolnych. 
6. Udostępnianie książek wydanych w języku ojczystym na portalu internetowym Biblioteki 
Narodowej, tak jak uczyniła to Norwegia. 
7. Wprowadzenie nowego, szeroko zakrojonego programu stypendialnego dla młodych twórców 
"Wyspiański". 
 




