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Spotkanie z Iwoną 

Arent, 

Posłem na Sejm RP 

oraz 

społecznym Ruchem 

Kontroli Wyborów

28.11.2016



PROGRAM SPOTKANIA  28.11.2016
godz. 17.00-19.00

1. Powitanie (przedstawienie programu spotkania)

2. Odpowiedzi Poseł Iwony Arent na pytania zgłoszone na 

poprzednich spotkaniach

3. Informacje społecznego Ruchu Kontroli Wyborów

4. Orientacyjny termin następnego spotkania – 12 grudnia 2016 r.

5. Informacje dotyczące obniżenia wieku emerytalnego, projektu 

zmiany prawa farmaceutycznego, projektu zmian w korzystaniu

z publicznej służby zdrowia

6. Podsumowanie pierwszego roku Rządu Prawa i Sprawiedliwości

7. Bieżąca działalność Biura Poselskiego Poseł Iwony Arent

8. Dyskusja i zebranie pytań od uczestników spotkania



Minutowy PROGRAM SPOTKANIA 28.11.2016
godz. 17.00-19.00

1. Powitanie (przedstawienie programu spotkania) 17.00-17.10

2. Odpowiedzi Poseł Iwony Arent na pytania zgłoszone na poprzednich 

spotkaniach 17.10-17.30

3. Informacje społecznego Ruchu Kontroli Wyborów 17.30-17.45

4. Orientacyjny termin następnego spotkania – 12 grudnia 2016 r.

5. Informacje dotyczące obniżenia wieku emerytalnego, projektu 

zmiany prawa farmaceutycznego, projektu zmian w korzystaniu

z publicznej służby zdrowia 17.45-17.55

6. Podsumowanie pierwszego roku Rządu PIS 17.55-18.10

7. Bieżąca działalność biura poselskiego 18.10-18.15

8. Dyskusja i zebranie pytań od uczestników spotkania  18.15-19.00



Odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzednich 

spotkaniach

1. Propozycja modyfikacji formuły spotkań. Więcej czasu

przeznaczyć na propozycje uczestników.

2. Dyskusja o zagrożeniach projektowanych porozumień

CETA i TTIP.

3. Gdzie składać sprzeciw wobec pobierania organów?

4. Kiedy Polska wypowie konwencję „antyprzemocową”?

5. Nieprawidłowości w schronisku psów w Radysach.

6. Kiedy spełni Pani obietnice powyborcze z ubiegłego roku, m.in.

Wyjazd do Sejmu oraz obiecane spotkanie przy kawie i ciastku?

7. Co się stało z ustawą medialną przedstawianą przez PiS

w 2007 r.? Czy osoby, które nie oglądają telewizji od ponad 10 lat

i nie mają telewizora oraz radia również będą musiały wnosić

opłatę audiowizualną? Jeżeli tak, to jaka jest zgodność takiej

obligatoryjnej opłaty z zapisami Konstytucji RP?



Odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzednich 

spotkaniach

8. Kiedy trafi do Sejmu zreformowany projekt nowelizacji ustawy

o spółdzielniach mieszkaniowych i ich prezesach?

9. Co dalej ze spalarnią śmieci? Czy będzie polemika z otrzymanym

pismem na zapytanie Pani Poseł do Ministra Morawieckiego?

10. Czy i kiedy zostanie zlikwidowany w Polsce przymus szczepień

dzieci (podobnie jak np. w Niemczech)?

11. Proszę o podanie podstawy prawnej, która umożliwia uzyskanie

odszkodowania w sytuacji, gdy dziecko doznało powikłań po

szczepieniu.

12. Jeżeli takiego ustawowego przepisu nie ma, to prośba o zapytanie

w formie interpelacji poselskiej, czy zostanie w I połowie 2017 r.

wprowadzona regulacja prawna, nakładająca obowiązek

wypłacenia odszkodowania rodzicom, których dziecko doznało

powikłań po szczepieniu.



Informacje społecznego Ruchu Kontroli Wyborów

Anna Piotrowska

1. Inf. o krajowym społecznym  RKW  (informacje z Warszawy)

2. Reperkusje po spotkaniu 24.10.2016 r., dot. obowiązkowych

szczepień małych dzieci (dr.n.med. Jerzy Jaśkowski z Gdańska)

3. Informacja dot. przymusu szczepień – planowana demonstracja

8 grudnia 2016 w Poznaniu (inf. prasowa)

4. Informacja dot. Gender na uczelniach (artykuł w Gazecie 

Warszawskiej z 10-17.11.2016)

5. Informacja dot. spotkania z  dr Rafałem Brzeskim 23.11.2016 –

„Dezinformacja” i Raport min. H. Suchockiej, dot. dezinformacji, 

dla UE)

6. Informacja dot. spotkań z  dr inż. Antonim Ziębą (organizator: 

Akcja Katolicka Arch. Warm.)



Informacje społecznego Ruchu Kontroli Wyborów

Anna Piotrowska
Ad. pkt.2)

26.10.2016   http://poczta.wp.pl/d682/indexgwt.html?flg=1#md,uid=26032

• LIP 13, 2016

• by K.Min WIADOMOŚCI

• dr. Jerzy Jaśkowski

• Dr n. med. Jerzy Jaśkowski jest naukowcem od lat zajmującym się 

szczepieniami. Ma za sobą 40 lat pracy zawodowej w szpitalu 

klinicznym.  Autor pierwszych w Polsce prac na temat szkodliwości 

szczepień, publikowanych w biuletynach Izb Lekarskich już w 1996 

roku.

Od 30 lat bada wpływ czynników środowiskowych na organizmy 

żywe.

Autor ok. 200 publikacji i pierwszego w kraju podręcznika do 

ekotoksykologii. Wieloletni kierownik Pracowni Ekofizycznej

Katedry Biofizyki Akademii Medycznej w Gdańsku, założyciel 

Poradni Ekologicznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w 

Gdańsku, ekspert grup międzynarodowych, biegły sądowy.

http://inetnews.pl/author/k-m/
http://inetnews.pl/info/


Informacje społecznego Ruchu Kontroli Wyborów

Anna Piotrowska
• Ad. pkt.2)

• http://ro.com.pl/szczepionki-dobrodziejstwo-czy-problem-i-zagrozenie/01304714

• Szczepionki: dobrodziejstwo, czy problem i zagrożenie?

• Opublikowano 24 października 2016

• Spotkanie w sprawie szczepień, 

• Na to pytanie odpowiedzi szukali specjaliści z Olsztyna, Gdańska, a także 

rodzice. Spotkanie odbyło się z inicjatywy posłanki PiS Iwony Arent i Ruchu 

Kontroli Wyborów.

• Szczepienia niemowląt są w Polsce obowiązkowe. Mają tylu samo zwolenników co 

przeciwników. a jednym z nich jest dr Jerzy Jaśkowski – Jeśli celem szczepienia jest 

tylko zysk, to nie ma sensu. Mimo 300 lat stosowania medykamentów dzieci 

szczepionkowcy nie udowodnili, że skutecznie działają – powiedział dr Jaśkowski. O 

skuteczności szczepień przekonywali pracownicy olsztyńskiego Sanepidu. Urszula 

Kołodziejska, jedna z mam obecnych na spotkaniu uważa, że konieczny jest 

kompromis, czyli zostawienie rodzicom prawa wyboru, które szczepienia wybiorą dla 

swego dziecka.

• W Polsce za niezaszczepienie niemowlęcia grozi kara grzywny. W zależności od 

województwa to od stu złotych do nawet 5 tysięcy.

http://ro.com.pl/szczepionki-dobrodziejstwo-czy-problem-i-zagrozenie/01304714


Informacje społecznego Ruchu Kontroli Wyborów

Anna Piotrowska
• Ad. pkt.2)

• http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/1,48726,20894236,szok-po-relacji-z-olsztynskiego-spotkania-

ws-szczepienia-dzieci.html?order=najstarsze&disableRedirects=true#opinions

• Wyborcza.plOlsztynWiadomości z Olsztyna

• Szok po relacji z olsztyńskiego spotkania ws. szczepienia dzieci

• man, greg 26.10.2016 15:00

• Olsztyńska posłanka PiS Iwona Arent i propisowski Ruch Kontroli Wyborów 

zorganizował w Olsztynie spotkanie na temat szczepionek. Debata przeszłaby po 

cichu do historii, gdyby nie relacja w publicznym radiu, która oburzyła wielu 

słuchaczy, a epidemiologów i lekarzy wprawiła w zdumienie.

• O spotkaniu w poniedziałek informowało Radio Olsztyn. Ale dopiero, gdy relację 

dziennikarki z Olsztyna we wtorek rano usłyszeli słuchacze ogólnopolskiej 

"Trójki", zawrzało.

• Pablo Ce Ha 1 miesiąc temu

• PS. Nieprawdą jest, że "Materiał wywołał falę komentarzy na Facebooku "Trójki". 

W większości poddających w wątpliwość przesłanie materiału."

Każdy może to zweryfikować, że było proporcje były zgoła odmienne. Wystarczy 

wejść na profil Trójki na facebooku, kliknąć "posty", następnie "posty gości". Wczoraj 

naliczyłem tylko kilka postów krytycznych do wiadomości podanych w Trójce 

na kilkadziesiąt pozytywnych z podziękowaniem za spojrzenie na temat "inne 

niż zwykle".  Proszę trzymać się faktów.

http://wyborcza.pl/0,0.html
http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/0,0.html
http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/0,48726.html
https://www.facebook.com/1101078213265169


Orientacyjny termin następnego spotkania

Propozycja:

12 grudnia 2016 (poniedz.)



Informacje dotyczące obniżenia wieku emerytalnego

16 listopada 2016 Sejm przegłosował przestawiony przez Prezydenta RP projekt ustawy i

zmianie ustawy o emeryturach u rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz

niektórych innych ustaw.

Istotą zmian jest przywrócenie wieku emerytalnego obowiązującego do dnia 31 grudnia

2012 r., wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.

Drugą z kwestii, którą wprowadza ustawa jest likwidacja emerytury częściowej. Ze

względu na przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego emerytura częściowa,

przysługująca po osiągnięciu wieku co najmniej 62 lata dla kobiet oraz co najmniej 65 dla

mężczyzn i zróżnicowanego stażu ubezpieczeniowego, traci rację bytu.

Proponuje się ponadto powrót do rozwiązania obowiązującego do końca 2012 r., zgodnie z

którym objęcie ubezpieczonego gwarancją otrzymania najniższego świadczenia

emerytalnego byłoby uzależnione od osiągnięcia zróżnicowanego ze względu na płeć (20 lat

dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn) okresu składkowego i nieskładkowego.



Informacje dotyczące projektu zmiany prawa 

farmaceutycznego – Anna Piotrowska

Projekt ustawy:

1. Tylko farmaceuta będzie mógł założyć aptekę

2. Jeden podmiot będzie mógł prowadzić max 4 apteki

3. Odstęp między aptekami min. 1 km (?)

4. Jeżeli liczba mieszkańców mniejsza niż 3 tys. na kolejną aptekę,

to kolejne pozwolenie na otwarcie apteki nie będzie wydawane

5. Wielka krytyka projektu ze strony koncernów i m.in. LEWIATANA

(inf od Tadeusza Dziuby z Komisji Zdrowia a także w aud. 1 PR TV

red. Jana Pospieszalskiego)



Informacje dotyczące projektu zmian w korzystaniu z 

publicznej służby zdrowia – Anna Piotrowska

Inf. z Ministerstwa Zdrowia – min. Konstanty Radziwiłł, projekt:

1. Od 1 stycznia 2018 r., przy korzystaniu z publicznej służby zdrowia,

nie będzie trzeba okazywać dowodu potwierdzającego ubezpieczenie

2. Planujemy odejście od powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - mówi Radziwiłł i 

zapewnia, że jest zarysowany plan prowadzenia tych zmian, 

Generalnie chodzi o to, by nie dzielić pacjentów na ubezpieczonych i 

nieubezpieczonych. Oznacza to, że każdy będzie mógł otrzymać pomoc medyczną 

bez względu na to, czy płaci składki, czy nie. - Docelowo powinno to być rozwiązanie, 

które zapewnia adekwatną pomoc medyczną każdemu obywatelowi. To jest wprost 

zapisane w konstytucji, więc nie ma co kombinować. Po prostu trzeba to zrobić - mówi 

Radziwiłł i dodaje, że poligonem doświadczalnym ma być podstawowa opieka 

zdrowotna. To u lekarzy pierwszego kontaktu ten system będzie testowany. 

Potem ma objąć całość służby zdrowia

(rozwiązanie jest mocno krytykowane w kontekście 2 mln Ukraińców, którzy już

są w Polsce – z jakiej racji nasz budżet Państwa ma pokrywać ich leczenie?)



Podsumowanie pierwszego roku Rządu Prawa i 

Sprawiedliwości

Rząd Prawa i Sprawiedliwości to pierwszy rząd, który 

realizuje program wyborczy i spełnia obietnice z 

kampanii.

Tylko przez ten rok zrobiliśmy dla Polaków więcej niż 

nasi poprzednicy przez osiem lat.

TO BYŁ DOBRY ROK!



Podsumowanie pierwszego roku Rządu Prawa i 

Sprawiedliwości
Szanowni Państwo,

Rok temu Polacy zaufali Prawu i Sprawiedliwości. Oddając na nas głos, nie oczekiwali kolejnych obietnic, ale

konkretów. Oczekiwali, że rządzący w końcu staną po stronie obywateli, a nie zapatrzonych w siebie elit. Polacy

chcieli od Nas realizacji programu wyborczego, pracy i zaangażowania. Dziś po tym roku możemy powiedzieć:

Dotrzymaliśmy słowa. Nie zawiedliśmy.

Tylko przez ten rok zrobiliśmy dl Polaków więcej niż nasi poprzednicy przez osiem lat. Pokazaliśmy, że dbamy

o Polaków, że służymy Polsce.

Dzięki programowi 500 plus ten rok dał polskim rodzinom nadzieję na lepsze jutro, stabilizację i bezpieczeństwo.

Zadbaliśmy o polską wieś, seniorów, polskich pracowników i emerytów. Rozwijamy naszą gospodarkę,

odbudowujemy polski przemysł, wprowadzamy zmiany w szkole, ponieważ chcemy dać młodym Polakom dobry

start. Skutecznie zarządzamy finansami państwa. Bezrobocie jest najniższe od 25 lat.

Oczywiście, nigdy nie jest tak, że nie popełnia się błędów. My też je popełniamy, ale

najważniejsze, że wyciągamy z nich wnioski.

Przed nami kolejne wyzwania, kolejne pracowite dni. Nowe projekty, które mają

pomagać i wspierać Polaków. Ze spokojem, zgodnie z planem i stopniowo

reformujemy nasz kraj. Chcemy, by Polska była wspaniałym miejscem do życia,

by Polacy każdego dnia mieli poczucie, że żyją w państwie sprawiedliwym,

solidarnym, nowoczesnym. W państwie gdzie każdy obywatel ma równe szanse

i możliwości. Szanowni Państwo, każdego dnia pracujemy dla Was. Ten rok pokazał,

że realizujemy złożone Wam zobowiązani. Dotrzymaliśmy danego słowa.



Podsumowanie pierwszego roku Rządu Prawa i 

Sprawiedliwości

DBAMY O POLSKIE RODZINY

 Program rodzina 500 +

 12 złotych za godzinę

 2 tysiące minimalnego wynagrodzenia

 Darmowe leki 75 +

 Bezrobocie w Polsce najniższe od 25 lat

 Najniższa emerytura i renta 1000 zł

 Sześciolatki – rodzice mają wybór, dobre zmiany w pracy nauczycieli

 Reforma edukacji – program „Dobra Szkoła”

 Mieszkanie +

 Zakaz zabierania dzieci rodzicom z powodu biedy

 Rządowy program wsparcia dla rodzin „Za Życiem”



Podsumowanie pierwszego roku Rządu Prawa i 

Sprawiedliwości

UNOWOCZEŚNIAMY SZKOLNICTWO WYŻSZE, WSPIERAMY KULTURĘ, PROMUJEMY 

SPORT

 Deregulacja na uczelniach

 Mała ustawa o innowacyjności

 Polityka historyczna – nowoczesny patriotyzm

 Dobre zmiany w polskim sporcie

 Utworzenie turystycznego funduszu gwarancyjnego



Podsumowanie pierwszego roku Rządu Prawa i 

Sprawiedliwości

ROZWIJAMY POLSKĄ GOSPODARKĘ

 Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju

 Odbudowujemy polski przemysł

 Patriotyzm gospodarczy – polska gospodarka oparta o polski potencjał

 Pakiet 100 zmian dla firm

 Inwestycje w kraju

 Przyspieszyliśmy wykorzystywanie środków z Unii Europejskiej

 Uruchomienie programu „Start in Poland”

 Zmiany w zamówieniach publicznych

 Obniżyliśmy wysokie zarobki prezesów w spółkach Skarbu Państwa

 Odbudowa przemysłu stoczniowego



Podsumowanie pierwszego roku Rządu Prawa i 

Sprawiedliwości

ROZWIJAMY POLSKĄ GOSPODARKĘ

 Przekop przez Mierzeję Wiślaną

 Potwierdzanie profilu zaufanego już dziś bez wychodzenia z domu

 Inwestujemy i rozwijamy górnictwo

 Polska energetyka oparta na węglu

 Otwarcie Gazoportu im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu

 Rozwój infrastruktury drogowej

 Powołanie Rady ds. innowacyjności

 Podatek bankowy

 15 % CIT dla przedsiębiorców

 Odpowiedzialny i prorozwojowy budżet na rok 2017

 Uszczelnienie systemu podatkowego



Podsumowanie pierwszego roku Rządu Prawa i 

Sprawiedliwości

WZMACNIAMY POLSKIE ROLNICTWO

 Wypłaty dopłat dla rolników

 Wyrównywanie szans

 Ochrona polskiej ziemi

 Ubezpieczenia rolnicze

 Wspieramy rolników w ich działalności, promujemy polską, zdrową żywność



Podsumowanie pierwszego roku Rządu Prawa i 

Sprawiedliwości

ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO

 Sukces Szczytu NATO 2016 w Warszawie

 Bezpieczeństwo w trakcie Światowych Dni Młodzieży

 Tworzymy Wojska Obrony Terytorialnej

 Odpowiedzialna i suwerenna polityka migracyjna

 Przywrócone posterunku Policji

 Służby wyposażone w nowoczesny sprzęt

 Tarcza antyrakietowa w Redzikowie

 Udane ćwiczenia Anakonda 2016

 Sprawniejsze działanie służb specjalnych



Podsumowanie pierwszego roku Rządu Prawa i 

Sprawiedliwości

USPRAWNIAMY WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

 Reforma prokuratury

 Zwalczanie wyłudzeń VAT

 Obrona dobrego imienia Polski

 Koniec nadużyć komorniczych

 Walczymy z patologiami reprywatyzacji w Warszawie

 Skuteczna walka z pedofilami



Podsumowanie pierwszego roku Rządu Prawa i 

Sprawiedliwości

REALIZUJEMY SKUTECZNĄ POLITYKĘ ZAGRANICZNĄ

 Zwiększenie roli Polski jako lidera w Grupie Wyszehradzkiej

 Intensywna współpraca obronna z USA

 Partnerstwo strategiczne z Chinami

 Jesteśmy razem z Polonią

 Porozumienie paryskie

 Utrzymanie jedności Unii Europejskiej w zakresie polityki sankcyjnej wobec 

Rosji

 Promocja Polski za granicą



Bieżąca działalność biura poselskiego 

Biuro poselskie posła na Sejm RP Iwony Arent

10-104 Olsztyn      ul. 11 listopada 4

tel.: 89 527 96 26

e-mail.: iwona.arent@sejm.pl

strona www: arent.olsztyn.pl

Interesantów zapraszamy od poniedziałku do piątku 

w godzinach 9.00 – 16.00

OD POCZĄTKU VIII KADENCJI SEJMU

WYSŁALIŚMY ODEBRALIŚMY

780 listów 880 listów

1 223 e-maile 11 400 e-maili

ZGŁOSILIŚMY  42 INTERPELACJE POSELSKIE



Dyskusja
zgłaszanie informacji i pytań



Dziękujemy Państwu 

za udział w 

dzisiejszym spotkaniu


