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35 lat został ministrem sprawiedliwości. Ale 
nie nawiązał bliskich relacji z Kaczyńskim, 
a koledzy zarzucali mu, że zrealizował tyl-
ko niewielką liczbę projektów, które miały 
uzdrowić wymiar sprawiedliwości. Jednak 
był symbolem, zwłaszcza że po przegranych 
przez PiS wyborach w 2007 r. PO próbowała 
pociągać go do odpowiedzialności za rozmaite 
poczynania wymiaru sprawiedliwości. 

W 2010 r. po tragedii smoleńskiej on i jego 
główny sojusznik Jacek Kurski stoczyli brato-
bójczą wojnę z Adamem Bielanem i Michałem 
Kamińskim. Spin doktorzy, oskarżani o zbyt 
mały radykalizm, zostali z PiS wypchnięci, 
powstał PJN. Kaczyński zgodnie ze swoim 
zwyczajem przeszedł z Ziobrą na „ty” przy 
okazji jego 40. urodzin. Zrobił go wicepreze-
sem partii, ale w związku z wysłaniem wciąż 
młodego polityka do Europarlamentu, potrafił 
mu ironicznie radzić, aby uczył się języków.

W 2011 r. Ziobro zbuntował się z grupą swo-
ich stronników. Formalnie poszło o rozliczenie 
kolejnych przegranych wyborów parlamen-
tarnych. Faktycznie o poczucie takich ludzi 
jak on czy Kurski, że mają w PiS za mało do 
powiedzenia. Powstała Solidarna Polska. Lu-
dzie jednak nie rozróżniali obu ugrupowań. 
Przeciętny prawicowy wyborca sądził, że „pan 
Zbyszek” jest wciąż w PiS. Symbolem porażki 
nowego projektu stało się przekrzykiwanie 
przez Ziobrę tłumu zwolenników Kaczyńskie-
go na manifestacji Telewizji Trwam. Jego bez-
radny, piskliwy głos pamiętało się długie lata.

Ziobro szukał na siłę różnic. Znajdował je 
czasem. Na przykład krytykował proukraiń-
skie nastawienie PiS, rozdmuchiwał temat lu-
dobójstwa na Wołyniu. I teraz wraca niekiedy 
do podważania pisowskiej polityki wschodniej 
z pozycji endeckich. Ostatnio kwestionował 
jego zdaniem zbyt ostry ton polskiego rządu 
wobec prezydenta Białorusi Alaksandra Łu-
kaszenki. To go w teorii łączy z Konfederacją. 

Ziobro jak czarny lud
W 2015 r. Kaczyński wziął ugrupowanie Ziobry 
na pokład, podobnie jak partię Gowina. Dbał 
o te dwa, może trzy procent,  których mogło 

mu zabraknąć do większości w przypadku 
startu prawicowej drobnicy osobno. Natural-
ny był powrót samego lidera Solidarnej Polski 
do resortu sprawiedliwości. Ale, inaczej niż 
Gowin, Ziobro nie został nagrodzony funk-
cją wicepremiera.

Trudno nie odnieść wrażenia, że na po-
czątku kadencji Ziobro stanowił dla PiS od-
gromnik. Stał się twarzą pisowskiej reformy 
wymiaru sprawiedliwości. Poza statusem ko-
alicyjnego języczka u wagi także i to gwaran-
towało mu stabilną pozycję w obozie. Mało 
kto dziś pamięta, że jego autorska wersja tej 
reformy była łagodniejsza – receptą na patolo-
gie miała być demokratyzacja Krajowej Rady 
Sądownictwa: wpuszczenie do niej sędziów 
sądów niższych instancji. To pod naciskiem 
Kaczyńskiego zmienił zdanie i zdecydował 
się na uzależnienie KRS od polityków. Tak 
naprawdę prezes PiS był ideologicznym kon-
struktorem zawłaszczania sądów, a nie Zio-
bro. Ale to na nim skupiła się krytyka. Zresz-
tą ponieważ to on miał kontakty w sferach 
prawniczych, KRS czy prezesury sądów zostały 
obsadzone przez jego ludzi.

Przypisywano mu też główną winę za usta-
wę o IPN, która przewidywała ściganie histo-
rycznych oszczerstw przeciw Polsce, i to na-
wet poza jej granicami. Wywołała ona burzę 
w Izraelu oraz w USA, i pod naciskiem obu 
tych państw została w końcu cofnięta. Pro-
jekt rzeczywiście przygotowano w resorcie 
sprawiedliwości, ale o jego wprowadzeniu 
pod obrady Sejmu zdecydował – jak zawsze 
jednoosobowo – Kaczyński. Miał przyćmić 
złe wrażenie wywołane przez reportaż TVN 
o polskich neonazistach.

Ale jeśli Ziobro stał się początkowo „czar-
nym ludem” trochę przez przypadek, to za-
smakował w tej roli. Tyle że podczas pierw-
szej kadencji unikał gromkich wypowiedzi, 
teraz zaś po nie sięgnął. Przy okazji zaś dzięki 
wsparciu premier Szydło zbudował sieć wpły-
wów w państwowych firmach i mediach. Do 
dziś walczy o te wpływy z Morawieckim. Ale 
choć czasem musi się cofnąć (jego stron-
nik stracił przed rokiem prezesurę Pekao), 

Szkodząc Morawieckiemu, 
Ziobro osłabia wspólny 
obóz. Spytany, dlaczego 
akurat teraz jedzie 
tak bardzo po bandzie, 
powiedział pewnemu 
dziennikarzowi: „Pan nie 
rozumie? Ja skończyłem 
właśnie 50 lat. Na co 
mam czekać?”

MILIONY ZŁOTYCH  Z FUNDUSZY NORWESKICH  
I EOG NA WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW 

cykl: fundusze norweskie i eog

Polscy przedsiębiorcy od lat mogą liczyć na 
wsparcie Funduszy Norweskich i EOG. W obec-
nej edycji o bezzwrotne granty mogą ubiegać 
się na przedsięwzięcia związane ze środo-
wiskiem, innowacjami oraz badaniami na-
ukowymi. Niebawem rusza także kolejny na-
bór wniosków na projekty z zakresu kultury  
o budżecie całkowitym 20 mln zł.  

To już trzecie rozdanie środków w ramach Funduszy Nor-
weskich i EOG. Podobnie jak w poprzednich edycjach Pol-
ska jest największym beneficjentem programu. Z łącznej 
puli 2,8 mld euro przewidzianych do rozdysponowania 
w latach 2014–2021 do naszego kraju trafi 809,3 mln euro. 
Wiele konkursów w ramach Funduszy Norweskich i EOG 
skierowanych jest do przedsiębiorców. 
– Polskie firmy dzięki wsparciu z Funduszy Norweskich 
i EOG mogą zwiększyć swoją innowacyjność i produktyw-
ność oraz stworzyć nowe miejsca pracy. To także szansa 
na zacieśnienie współpracy gospodarczej i wymianę do-
świadczeń oraz dobrych praktyk z firmami z Norwegii. 
Takie partnerstwo przyczyni się do wzmocnienia kontak-
tów gospodarczych oraz transferu innowacyjnych tech-
nologii – mówi minister funduszy i polityki regionalnej 
Małgorzata Jarosińska-Jedynak.  

Z myślą o środowisku
W ramach Funduszy Norweskich przedsiębiorcy mogą 
uzyskać nawet 4 mln euro wsparcia na projekty wzmac-
niające gospodarkę o obiegu zamkniętym. Wnioski moż-
na składać do 22 września. W sumie do rozdysponowa-
nia jest 13 mln zł. Minimalna kwota, na jaką może liczyć 
projekt, to 1,3 mln zł. 
Przedsiębiorcy mogą się również ubiegać o wsparcie na 
realizację projektów związanych z budową źródeł ciepła 
z wykorzystaniem energii geotermalnej oraz zwiększa-
jących wydajność wytwarzania energii w istniejących 
małych elektrowniach wodnych do 2 MW. W sumie do 
rozdania jest 44,6 mln zł, a wnioski są zbierane do 31 
października. Aby inwestycja uzyskała wsparcie, musi 
prowadzić do redukcji emisji CO2 przy jednoczesnym za-
chowaniu najwyższej efektywności kosztowej inwestycji.

Jeszcze w tym roku Operator Programu w obszarze środo-
wiska – Ministerstwo Klimatu, ściśle współpracujące z Na-
rodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, ogłosi nabór wniosków na projekty z zakresu śro-
dowiska. Konkurs będzie skierowany do samorządów oraz 
przedsiębiorstw komunalnych i będzie wspierał projekty 
tworzące instalacje do produkcji paliwa z biomasy rolnej 
i leśnej, które następnie nieodpłatnie trafią do gospodarstw 
ubogich energetycznie zamiast węgla. W pierwszym etapie 

wnioskodawcy zostaną zaproszeni do składania koncepcji 
projektowych. Najlepsze pomysły będą mogły ubiegać się 
o dofinansowanie. Budżet programu wynosi 13,3 mln zł, 
pomoc przypadająca na przedsiębiorstwo komunalne to 
minimalnie 886 tys. zł a maksymalnie ponad 4,4 mln zł.

Badania naukowe i kultura
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło, że 28 wrze-
śnia ruszy nabór wniosków na projekty badawcze w na-
ukach technicznych kierowanych przez kobiety, dla któ-
rych ma to być droga do zrobienia doktoratu, habilitacji 
czy profesury. Nabór potrwa do 11 grudnia tego roku, a do 
pozyskania jest w sumie ponad 20 mln zł. O dofinansowa-
nie mogą się ubiegać przedsiębiorcy i organizacje badaw-
cze, które mogą otrzymać od 50 do 200 tys. euro wsparcia. 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapo-
wiada natomiast dwa nowe nabory wniosków w obszarze 
poprawy dostępu do kultury, w których o wsparcie będą 
mogli się ubiegać przedsiębiorcy działający w sektorze 
kultury i sektorze kreatywnym. Pierwszy z nich ma ru-
szyć jeszcze w tym roku, drugi w 2021 r. 

Fundusze Norweskie działają! 
Fundusze Norweskie mają szansę stać się motorem napę-
dowym zmian w polskich przedsiębiorstwach. Firmy mają 
coraz większą świadomość na temat korzyści związanych 
z ubieganiem się o wsparcie z Funduszy Norweskich, dlatego 
robią to coraz chętniej. Potwierdzeniem tego jest organi-
zowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
program Rozwój przedsiębiorczości i innowacje, w ramach 
którego na realizację projektów z zakresu m.in. technologii 
przyjaznych środowisku, wdrażania przedsięwzięć popra-
wiających jakość życia czy szeroko pojętych innowacji tra-
fi do polskich firm 93,7 mln euro. Z podsumowania PARP 
wynika, że wszystkie cztery konkursy organizowane w ra-
mach programu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 
Przedsiębiorcy złożyli 741 wnioski o wsparcie, z których 
676 zostało zakwalifikowanych do kolejnego etapu.

PAO
Więcej na temat Funduszy Norweskich i EOG: www.eog.gov.pl  
www.facebook.com/FunduszenorweskieEOG 

Artykuł przygotowany we współpracy z Ministerstwem Funduszy  
i Polityki Regionalnej w ramach Funduszy Norweskich i EOG,  
pochodzących z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

to wciąż ma wpływowych przyjaciół i szuka 
sojuszników. 

Co na to Kaczyński
Prezes PiS długi czas pozwalał Ziobrze na wiele. 
W 2019 r. TVP Jacka Kurskiego wspierała w wy-
borach parlamentarnych Zjednoczoną Prawicę, 
ale w jej ramach szczególnie gorliwie kandyda-
tów Solidarnej Polski. Podczas niedawnej kam-
panii prezydenckiej ta sama telewizja w sposób 
upokarzający pomijała udział w niej premiera. 
Dopiero co „Wiadomości” zaatakowały zresztą 
kancelarię szefa rządu za wykupienie reklam 
w opozycyjnych tytułach. 

Czy Kaczyński tolerował to w imię równowa-
gi między frakcjami? Czy taki „zły policjant” jak 
Ziobro był mu czasem wygodny w grach z ca-
łym światem? Czy też może czuł się zbyt słaby, 
żeby rzucać ambitnemu ministrowi sprawiedli-
wości wyzwanie? Poza innymi atutami Ziobro 
ma do dyspozycji scentralizowaną, posłuszną 
mu prokuraturę i zapewniony przez zmiany 
w ustawach wgląd do akt. Przypisywano mu 
popychanie do przodu niekorzystnych dla pre-
miera śledztw, np. w sprawie Getin Banku, albo 
przecieki, np. w sprawie działki Morawieckiego. 

Teraz wszystko ma się niby odwrócić. Rząd 
ma być bardziej Morawieckiego. Przywróco-
nemu na fotel prezesa TVP Kurskiemu przy-
kazano, aby skończył z eldorado polityków So-
lidarnej Polski. Ale czy Kaczyński raz jeszcze 
się nie cofnie? Nie wiadomo. Poza wszystkim 
musi przyznać, że Ziobro jest „jakiś”. Swoimi 
wystąpieniami obnaża niekonsekwencję PiS 
koncentrującego się na słownych awanturach 
zamiast czynów.

Ziobro z kolei ryzykuje wiele. Przypisywa-
no mu kilka razy obojętność na powodzenie 
wspólnego projektu. Szkodząc Morawieckiemu, 
osłabiał przecież cały obóz. Gdyby go rozbił, na 
przykład wiążąc się z Konfederacją, możliwe, 
że na lata pozbawiłby konserwatystów szans 
na rządy Polską.

Spytany, dlaczego akurat teraz jedzie tak bar-
dzo po bandzie, powiedział pewnemu dzien-
nikarzowi: „Pan nie rozumie? Ja skończyłem 
właśnie 50 lat. Na co mam czekać?”.  ©℗


