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+ Jednou z možností je 
vytvoření bloku stran proti 
Právu a spravedlnost. Je však 
otázkou, zda by odmítání PiSu 
nebylo jediným tématem, na 
kterém by se koalice shodla.

- Široká koalice by těžko 
hledala společnou řeč na 
hospodářském programu. 
Jakákoli koalice bez PiSu by 
navíc narážela na veto prezi-
denta, který má v polském 
zákonodárném procesu 
výraznou pozici.

+ Kukiz by byl pro PiS 
nejsnazším partnerem, co se 
týče programových ústupků. 
Již uvedl, že by mohl vládu 
sestavovanou Beatou Szydło 
podpořit.

- Zároveň je ale nespolehlivým 
a nevypočitatelným politikem 
a PiS má špatnou zkušenost 
s vládnutím s podporou 
podobných straniček z let 
2005-07. 

+ „Maďarský scénář“. Výsledek 
podobný tomu, který umožnil 
Viktoru Orbánovi v Maďarsku 
provádět zásadní změny, je 
pro PiS snem.

- V případě takového vítězství 
by mohl Kaczyński rychle 
zastoupit Beatu Szydło na 
premiérském postu.

Právo a spravedlnost + Kukiz15 Právo a spravedlnost
Občanská platforma + .Moderní

+ Polská lidová strana + Sjednocená levice
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Otevřen LNG terminál 
v Ústí nad Svinou.

Televizní debata Ewy 
Kopacz a Beaty Szydło.

PARLAMENTNÍ VOLBY

První kolo prezidentských 
voleb. Překvapivé vítězství 
Dudy a úspěch Kukize.

Andrzej Duda se stává 
prezidentem.

Vzniká nová liberální strana 
.Moderní.

Rekonstrukce vlády Ewy 
Kopaczové. Politický konec 
Radosława Sikorského.

Beata Szydło se stává lídryní 
PiSu.

Projev Jarosława Kaczyńského 
na Jasné Hoře v Čenstochové.

Do voleb byla zaregistrována 
koalice Sjednocené levice.

Proběhlo referendum, které zahrno-
valo i otázku jednomandátových 
volebních obvodů. Pro malou účast 
bylo neplatné. 

Návštěva Andrzeje Dudy v Londýně.

Polsko podpořilo kvóty pro 
rozdělení uprchlíků.

Dorn a Napieralski se připojují 
k Platformě. 
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