
Dajemy Radę!

SPRAWOZDANIE Z PRAC RZĄDU

DZIAŁANIA RZĄDU

ROZWÓJ
1. Bezrobocie najniższe od 26 lat. Stopa bezrobocia w październiku 2017 r. wyniosła 6,6%
2. Systematyczne podnoszenie kwoty wolnej od podatku
3. Uszczelnienie systemu podatkowego, skuteczne zwalczanie wyłudzeń VAT-u, sprawniejsza prokuratura
4. Realizacja Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i wprowadzanie korzystnych rozwiązań prawnych dla przedsiębiorców, 

w tym ograniczanie obciążeń administracyjnych oraz księgowych 
5. Tworzenie dobrych warunków do inwestowania (np. Daimler, Toyota, LGChem, TergoPower)
6. Podniesienie minimalnej stawki godzinowej (początkowo 12 zł za godzinę, od 2018 r. – 13,70 zł)
7. Podniesienie płacy minimalnej (początkowo do 2 tys. zł, od 2018 r. – 2 100 zł brutto)
8. Repolonizacja systemu bankowego (PZU przejęło pakiet kontrolny w Banku Pekao)
9. Reforma administracji skarbowej i powołanie Krajowej Administracji Skarbowej
10. Inwestycje w efektywne górnictwo (powstanie Polskiej Grupy Górniczej)
11. Realizacja Programu Mieszkanie Plus i powołanie Krajowego Zasobu Nieruchomości
12. Inwestycja w przyszłościowe szlaki komunikacyjne (Via Baltica, Via Carpatia) i przyspieszenie tempa realizacji projektów kolejowych
13. Odbudowa polskiego przemysłu, w tym stoczniowego
14. Poprawa jakości życia na wsi, ochrona przed spekulacyjnym wykupem ziemi
15. Usprawnienie administracji na rzecz rolnictwa (przekształcenie ARR i ANR w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa)
16. Obniżenie CIT z 19 do 15% (zysk dla ok. 400 tys. firm)

RODZINA
17. Odczuwalne efekty programu Rodzina 500+ (m.in.: eliminacja ubóstwa, wzrost gospodarczy, wzrost liczby urodzeń)
18. Obniżenie wieku emerytalnego
19. Podniesienie rent i emerytur (minimum 1 tys. zł)
20. Wdrożenie reformy edukacji i zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków
21. Zwiększanie dostępności miejsc w żłobkach (program Maluch +)
22. Skuteczne ściąganie alimentów i zakaz odbierania dzieci ze względu na biedę
23. Darmowe leki dla seniorów 75+ 
24. Wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnościami – program „Za Życiem”
25. Wprowadzenie sieci szpitali, lepszy dostęp do lekarza
26. Zwiększanie budżetu na służbę zdrowia, stopniowy wzrost wynagrodzeń
27. Inwestycje w sport (Programy: KLUB, TEAM100, SKS, OSA)
28. Dbanie o tożsamość narodową, pamięć historyczną i nowoczesny patriotyzm (np. projekt „Niepodległa”, budowa muzeów) 

BEZPIECZEŃSTWO
29. Odpowiedzialna polityka migracyjna
30. Dbanie o służby mundurowe, podnoszenie wynagrodzeń, unowocześnianie ich wyposażenia
31. Powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej
32. Przywracanie zlikwidowanych posterunków Policji
33. Modernizacja armii (do 2030 r. 2,5% PKB, docelowa liczebność wojska to 200 tys. żołnierzy)
34. Wzmacnianie wschodniej flanki NATO zgodnie z postanowieniami szczytu Sojuszu
35. Budowa bazy przeciwrakietowej w Redzikowie
36. Zagwarantowanie bezpieczeństwa milionom pielgrzymów podczas Światowych Dni Młodzieży
37. Wzrost rangi Polski na arenie międzynarodowej (wybór Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, siedziba 

Frontexu w Polsce, Polska po raz pierwszy zaproszona na Szczyt G20, silny głos Polski w Grupie Wyszehradzkiej)
38. Wzrost bezpieczeństwa energetycznego (uruchomienie Gazoportu w Świnoujściu, podpisanie memorandum ws. budowy Baltic Pipe)



SPRAWOZDANIE Z PRAC RZĄDU

#Dobre2Lata

Szanowni Państwo, 

mijają dwa lata odkąd Polacy powierzyli odpowiedzialność za nasz kraj rządowi Prawa 
i Sprawiedliwości. I choć jesteśmy dopiero na półmetku kadencji udowodniliśmy, 
że można nam zaufać. Dotrzymujemy słowa. To znak firmowy rządu. Nasz plan dla 
Polski opieramy na trzech filarach – Rozwój, Rodzina i Bezpieczeństwo. Każdego 
dnia wsłuchujemy się w głos ludzi, by dostosowywać nasze działania do Waszych 
potrzeb. Skutecznie realizujemy powierzone zadania. Mamy plan i konsekwentnie go 
wdrażamy. Dzięki Wam dajemy radę! 

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA RZĄDU PREMIER BEATY SZYDŁO 
NA RZECZ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

• 381 tys. – tyle dzieci w województwie małopolskim skorzystało z programu Rodzina 500+. 
• 13 807 zł – tyle średnio otrzymała rodzina z województwa małopolskiego w ramach programu Rodzina 500+. 
• 66% – do tylu dzieci do 18. roku życia w gminach wiejskich w województwie małopolskim trafiają środki z programu 

Rodzina 500+.
• 59% – do tylu dzieci do 18. roku życia w gminach miejsko-wiejskich w województwie małopolskim trafiają środki 

z Programu Rodzina 500+.
• 202 tys. – tylu seniorów skorzystało z rządowego programu Darmowe leki dla seniorów 75+ w województwie małopolskim 

od 1 września 2016 r. do końca września 2017 r. 
• 28 – tyle inwestycji korzystających z różnych form wsparcia publicznego udało się przyciągnąć w województwie 

małopolskim od 2015-2017. Inwestycje wygenerują ok. 1 597 miejsc pracy.
• Skuteczne zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.
• Uruchomienie Wytwórni Poliamidów II w Tarnowie w Grupie Azoty Tarnów. 
• Wdrożenie i uruchomienie w Małopolsce jednolitego w skali kraju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 

Ratownictwa Medycznego. 
• Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie–Kraków Krzemionki.
• Rozbudowa drogi krajowej nr 47 na odcinku Rabka–Zakopane oraz drogi krajowej nr 28 wraz z rozbudową mostu na rzece 

Dunajec i przebudową sąsiedniego układu dróg w Nowym Sączu. 
• Rozbudowa drogi ekspresowej S7 na terenie Krakowa na odcinku od Węzła Rybitwy do Węzła Igołomska wraz z budową 

nowego obiektu mostowego na Wiśle.
• Rozbudowa infrastruktury Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice. 
• Dofinansowanie przebudowy Oddziału Obserwacyjno–Zakaźnego w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego 

w Krakowie. 
• Dofinansowanie zakupu 21 ambulansów sanitarnych dla małopolskich podmiotów leczniczych.
• Ponad 147,9 mln zł – tyle przeznaczono w ciągu ostatnich 2 lat na infrastrukturę sportową, w województwie małopolskim. 
• 16,3 mld zł – na taką kwotę podpisano umowy o dofinansowanie ze środków europejskich w województwie małopolskim 

ze wszystkich programów operacyjnych. To szansa na dalszy rozwój regionu. 


