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RODZINA

Rodzina

500+

na każde dziecko
od 1 lipca 2019 r.
Poprawiamy jakość życia i bezpieczeństwo polskich rodzin.
Dotychczas w ramach programu
“Rodzina 500+” wsparcie otrzymywało
około 3,6 mln osób. Od 1 lipca 2019 r.
świadczenie w wysokości 500 zł
miesięcznie przysługuje także na
pierwsze dziecko, bez względu na
dochód rodziców.
Po zmianie, wsparciem możemy
objąć ok. 6,8 mln osób, czyli prawie
dwa razy więcej niż dotychczas.

4

Mam czworo dzieci.
Pamiętam, że pod koniec miesiąca musiałam
kupować mleko czy chleb
„na zeszyt”. Odkąd dostaję
„500+”, takie sytuacje minęły.
Mam nadzieję, że
bezpowrotnie.
Pani Iwona, Kętrzyn,
woj. warmińskomazurskie

Rozszerzona wersja programu to dalsza
inwestycja w polską rodzinę i dopełnienie
polityki rodzinnej. Polska znajduje się
w czołówce państw europejskich
w tym obszarze.
Obniżyliśmy obniżyliśmy skrajne ubóstwo
wśród dzieci o prawie połowę, z poziomu
9 proc. w 2015 r. do 4,7 proc. w 2017 r.,
Mamy najwyższy poziom liczby urodzeń
od 1997 r. (wzrost z 369,3 tys. w 2015 r.
do 388,2 tys. w 2018 r.),
Przekazaliśmy 84 mld zł do rodzin z dziećmi
– czyli 6 tys. zł rocznie na dziecko. Obejmujemy obecnie wsparciem 6,4 mln dzieci.

Wspieramy rodziny
wielodzietne w ramach

„Mama4+”

Doceniamy tych, którzy poświęcili się
wychowaniu dzieci – nasz program to
ukłon w ich stronę. W ramach „Mama4+”
realnie wspomagamy osoby, które
opiekowały się kilkorgiem dzieci
i zrezygnowały z pracy zarobkowej.
Wcześniej nie miały prawa do świadczeń
nawet na minimalnym poziomie
– często żyły na granicy ubóstwa.
Teraz to się zmieniło.

Do 1100 zł brutto – tyle wynosi świadczenie
maksymalnie wypłacane dla mam, ale także
w niektórych przypadkach ojców, którzy
wychowali przynajmniej 4 dzieci,
801 mln zł – tyle przeznaczyliśmy na
program „Mama 4+” w 2019 r.,
85,8 tys. – tyle osób zostanie objętych
programem (dane szacunkowe).

Obecnie mam
niską emeryturę
w wysokości 368 zł.
Bez świadczenia
rodzicielskiego dalej
żyłabym w biedzie.
Pani Małgorzata,
Krypno Kościelne,
woj. podlaskie
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Wzrost liczby miejsc
opieki nad dziećmi
dzięki „MALUCH+”
Dążymy do tego, aby ułatwić rodzicom
łączenie wychowania dzieci z pracą
zarobkową. Dzięki programowi “MALUCH+”
przybywa miejsc w żłobkach, w których
rodzice mogą bezpiecznie powierzyć
w opiekę swoje najmłodsze pociechy,
kiedy np. idą do pracy. Wspieramy również
rozwój klubów dziecięcych i dziennych
opiekunów. Na program w 2019 r.
przeznaczyliśmy – podobnie jak w roku
poprzednim – 450 mln zł. To trzy razy
więcej niż jeszcze w 2017 r.

W województwie
świętokrzyskim w latach
2016 – 2018 w ramach programu powstało 7 nowych instytucji
na 425 miejsc opieki oraz 180
nowych miejsc opieki w 11 instytucjach już istniejących. W tym czasie,
nasz region otrzymał na ten cel
łącznie ponad 15 mln zł . MALUCH+
to program, który realnie wspiera
polskie rodziny.
Pani Agata Wojtyszek,
wojewoda świętokrzyski
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Na koniec 2018 r. działało w Polsce
ok. 144,9 tys. miejsc opieki dla najmłodszych
(prawie 73 proc. więcej miejsc niż w 2015 r.),
Wskaźnik dostępności miejsc opieki dla dzieci
do lat 3 w Polsce wyniósł 19,3 proc. na koniec
2018 r. To o ponad 60 proc. więcej niż w 2015 r.
W 2019 r. wskaźnik ten wyniesie 22,4 proc.,

74,6 tys. – tyle miejsc opieki dofinansowujemy
w ramach programu „MALUCH+” w 2019 r.,
27,6 tys. – tyle nowych miejsc powstanie
w ramach programu „MALUCH+” w 2019 r.
(dane szacunkowe).

Moja córka musiała
iść do szkoły w wieku 6 lat.
Od początku wiedziałam, że
to dla niej za wcześnie. Niestety
te doświadczenia zniechęciły ją
do nauki. Cały czas pracujemy  
z córką, aby zmienić jej nastawienie. Bardzo się cieszę, że inni
rodzice dziś mogą sami o tym
decydować.
Pani Anna, Wrocław,
woj. dolnośląskie

Daliśmy rodzicom
prawo wyboru w sprawie
sześciolatków w szkole
Odpowiedzieliśmy na apel rodziców,
aby sami mogli podejmować decyzję,
czy ich dziecko rozpocznie naukę
w pierwszej klasie szkoły podstawowej
w wieku 6, czy 7 lat. W ostatnich latach
blisko 96 proc. rodziców postanowiło, że
ich dziecko będzie korzystać z wychowania
przedszkolnego.

1,4 mld zł – taką kwotę przekazaliśmy
samorządom na 6-latki w 2017 r.,
1,6 mld zł – taką kwotę przekazaliśmy
samorządom na 6-latki w 2018 r.,
1,7 mld zł – taką kwotę przekazaliśmy
samorządom na 6-latki w 2019 r.
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300 zł dla
każdego
ucznia, czyli
„DOBRY START”
Zdajemy sobie sprawę z tego, jak dużym
obciążeniem jest początek roku szkolnego
i związane z nim wydatki.

Mamy z mężem
czwórkę dzieci. Domowy
budżet nie wystarczał na
pokrycie wszystkich wydatków
związanych z rozpoczęciem roku
szkolnego - zakup zeszytów czy
przyborów szkolnych. Dodatkowo
spłacamy kredyty, w tym hipoteczny na budowę domu. Dzięki temu
programowi jesteśmy spokojni, że
nasze dzieci mają wszystko, czego
potrzebują do nauki. To dla nas
bardzo ważne.
Pani Elżbieta, Gołcza,
woj. małopolskie

W ramach programu na każdego
ucznia rozpoczynającego rok szkolny
przeznaczyliśmy jednorazowe wsparcie
w wysokości 300 zł.
„Dobry Start” to inwestycja w edukację
polskich dzieci. Wspieramy rodziny
z dziećmi w wieku szkolnym (od 7. do
20. roku życia lub w przypadku dziecka
niepełnosprawnego - do 24. roku życia).
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4,4 mln – tylu uczniów skorzystało

ze wsparcia,

1,3 mld zł – tyle przeznaczyliśmy na
wyprawki szkolne z budżetu państwa.

„Posiłek w szkole
i w domu” dla
potrzebujących

Zapewniliśmy zdrowy, gorący posiłek,
przygotowany w szkolnej stołówce dla
potrzebujących dzieci. Program przewiduje
wsparcie finansowe gmin w udzieleniu
pomocy w formie posiłku, świadczenia
na zakup posiłku lub żywności oraz
świadczenia rzeczowego (produktów
żywnościowych).
Zapewniamy również wsparcie finansowe
publicznym szkołom podstawowym na remonty i organizację stołówek w szkołach.

Bardzo się cieszę, że
stołówka w szkole moich
dzieci została wyremontowana i wyposażona w nowy
sprzęt. Teraz mogą zjeść smaczny i domowy obiad w odpowiednich warunkach. Gorący
posiłek daje moim dzieciom
energię do nauki.
Pani Dorota, Łochów,
woj. mazowieckie

Ok. 1,3 mln – tyle osób skorzysta
z programu „Posiłek w szkole
i w domu” (dane szacunkowe),

2,75 mld zł – tyle wynosi całkowity

koszt programu w latach 2019-2023,

550 mln zł – tyle wynosi roczny
koszt programu.
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Reforma systemu
edukacji i odbudowa
kształcenia
zawodowego

Odpowiedzieliśmy na oczekiwania większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej,
dostosowanej do wyzwań XXI wieku.
Odchodzimy od bloków przedmiotowych,
Reforma edukacji zakłada nowe podstawy
które się nie sprawdziły. Powróciliśmy do
programowe, które skupiają się m.in. na:
nauczania przedmiotowego. To szansa dla
młodych osób na zdobycie solidnej i ugrunwzmocnieniu edukacji w zakresie
towanej wiedzy z różnych dziedzin. Młodzi
języków obcych,
ludzie mają możliwość podjęcia świadomej
decyzji o kierunku dalszej edukacji.
znajomości technologii informacyjnokomunikacyjnych (aż o 70 godzin więcej
informatyki, w tym nauka programowania
od I klasy szkoły podstawowej),
rozwijaniu kompetencji matematycznych,
ograniczaniu tzw. testomanii (badania
ankietowe wykazały, że egzamin powinien
zawierać więcej zadań otwartych).
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W ramach reformy, zwiększyliśmy również
subwencję na uczniów kształcących się
w zawodach, na które jest największe
zapotrzebowanie na rynku pracy.
Odpowiednio zorganizowane szkolnictwo
branżowe i techniczne to impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki.

SENIORZY I OSOBY
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Obniżyliśmy
wiek emerytalny
Głos społeczeństwa jest dla nas ważny,
dlatego daliśmy Polakom wybór.
Większość z nich nie godziła się na
podniesienie wieku emerytalnego.
Decyzję o dalszej pracy każdy powinien
podjąć sam, biorąc pod uwagę przede
wszystkim swój stan zdrowia, ale także i
oczekiwania, co do otrzymywanych
w przyszłości emerytur.
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Jestem
schorowaną
osobą. Pracuję od 15.
roku życia. Najpierw
w gospodarstwie rodziców,
później zawodowo. Każdy
rok pracy ponad wiek 60 lat
byłby dla mnie dużym
wyzwaniem.
Pani Władysława, Olsztyn,
woj. warmińsko-mazurskie

Po zmianie na emeryturę mogą
przejść kobiety w wieku 60 lat
oraz mężczyźni w wieku 65 lat.

383,8 tys. – tyle emerytur przyznano
w przywróconym ustawą wieku
emerytalnym w 2018 r.

Podnosimy
wysokość
rent i emerytur
Dążymy do tego, aby stale wspomagać
seniorów. Podnosimy ich świadczenia.
Szczególną uwagę przywiązujemy do
wzrostu minimalnych rent i emerytur.
Dzięki temu poprawiamy sytuację grup
najuboższych.

Od 50 do 400 zł netto – to jednorazowe dodatki wypłacone w 2016 r.
(obok ustawowej waloryzacji),
13,3 proc. – o tyle podnieśliśmy
najniższą emeryturę w 2017 r.
(wzrost z 882,56 zł do 1 000 zł),

2,98 proc. – tyle wyniosła waloryzacja

świadczeń w 2018 r. (najwyższa od 5 lat),

2,86 proc. – tyle wyniosła waloryzacja

świadczeń w 2019 r. (nie mniej niż o 70 zł),

1 100 zł brutto – tyle wynoszą najniższe

świadczenia od marca 2019 r.,

ok. 25 proc. – o tyle wzrosły najniższe

świadczenia dla emerytów i rencistów
w latach 2016-2019.

Na emeryturze jestem od 16
lat. Każdego roku
z wielką nadzieją czekam
na marcową podwyżkę. Teraz
dostałam 56 zł więcej. Ciągle
mało, ale pamiętam czasy,
kiedy było to zaledwie kilka
złotych. Cieszę się, że
rząd pamięta o starszym
pokoleniu.
Pani Danuta, Mikołów,
woj. śląskie
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Dodatkowe finanse
- „Emerytura+”
Szerokie wsparcie dla seniorów
uzupełniliśmy o program „Emerytura+”.
W 2019 r. wszyscy emeryci i renciści,
bez względu na wysokość pobieranego
świadczenia, otrzymali dodatkowo 1 100
zł brutto – automatycznie, bez żadnych
formalności. To wyraz szacunku wobec
najstarszych Polaków oraz gest
solidarności społecznej.

Ponad 9,8 mln – tyle osób otrzymało
1 100 zł brutto (z tego prawie 7 mln
emerytów i ponad 2,6 mln rencistów),

10,8 mld zł – tyle środków
przeznaczyliśmy na realizację
„Emerytury+” w 2019 r.

Moja emerytura
starcza mi czasem
tylko do pierwszego.
O drobnym remoncie w
kuchni mogłam pomarzyć.
Bardzo się cieszę, że
wreszcie będę mogła sobie
na to pozwolić.
Pani Bogusława, Rybnik,
woj. śląskie
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Szczególne
wsparcie
najstarszych
Mam 75 lat
– programy „Leki75+” i coraz
częściej
odwiedzam swojego
oraz „Opieka 75+”
lekarza. Kiedy dowiedziaZwiększamy świadczenia dla emerytów
i rencistów, ale także skutecznie obniżamy
realne koszty ich życia. Od września 2016 r.
wszystkie osoby, które ukończyły 75 lat
mogą skorzystać z bezpłatnych leków.
Sukcesywnie poszerzamy ich listę.
Obecnie zawiera ona 2011 specyfików
dostosowanych do potrzeb pacjentów.
Są to leki stosowane w leczeniu chorób
typowych dla osób w podeszłym wieku,
więc mają znaczący wpływ na poprawę
jakości ich życia.
Uruchomiliśmy też program „Opieka 75+”,
w ramach którego seniorzy z małych gmin,
do 60 tys. mieszkańców, mogą skorzystać
z usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, których bardzo często byli
pozbawieni.

łem się, że niektóre leki będę
mógł dostawać bezpłatnie,
byłem mile zaskoczony. Lista
leków jest długa, a dla mnie
liczy się każda złotówka.
Pan Marcin, Warszawa,
woj. mazowieckie

Ponad 2,8 mln – tyle osób skorzystało
z bezpłatnych leków od września 2016
do końca sierpnia 2019 r.,
blisko 167 mln – tyle opakowań bezpłatnych
leków trafiło do seniorów,

prawie 1,8 mld zł – tyle środków dzięki
programowi bezpłatnych leków zaoszczędziły
łącznie osoby po 75. roku życia, od września
2016 r. do końca sierpnia 2019 r.
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Większa liczba miejsc
w placówkach
dla osób starszych
dzięki programowi
„Senior+”
Zależy nam, aby seniorzy mogli korzystać
z różnych form aktywności. W ramach
programu „Senior+” rozbudowywana
jest sieć Dziennych Domów „Senior+”
i Klubów „Senior+”, w których osoby
starsze znajdują przeznaczoną dla siebie
ofertę zajęć edukacyjnych, sportowych,
kulturalnych, obejmujących także aktywizację społeczną i usługi socjalne. Dzięki
środkom z programu dofinansowujemy
również już istniejące miejsca. Placówki
“Senior+” to pomoc w czynnościach
dnia codziennego, pielęgnowanie więzi
międzypokoleniowych, zajęcia ruchowe
i aktywny udział w życiu kulturalnym.
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Mieszkam ponad
300 km od mojej mamy
i nie mogę jej często
odwiedzać. Kiedy mama po
raz pierwszy uczestniczyła w
zajęciach w Dziennym Domu
„Senior+”, nie kryła wzruszenia.
Teraz widzę, jak bardzo było
to dla niej ważne.
Pani Marzena, Piekary,
woj. mazowieckie

W latach 2015-2017 powstało w Polsce
240 placówek „Senior+”, natomiast w 2018 r.
aż 257. W 2019 r. do dofinansowania
rekomendowano 784 oferty na kwotę
78,4 mln zł, w tym:

342 – to oferty dotyczące uruchomienia
nowych placówek, w ramach których
powstanie 7,6 tys. miejsc dla osób
starszych,
442 – to oferty o dofinansowanie

działalności istniejących placówek, które
zapewnią 11,4 tys. miejsc seniorom.

System wsparcia dla osób
z niepełnosprawnościami
i ich rodzin
Osoby z niepełnosprawnościami ponoszą zdecydowanie większe koszty związane z funkcjonowaniem
w życiu codziennym i społecznym - rehabilitacja,
opieka medyczna, pielęgnacja. Dlatego wprowadziliśmy szeroki system wsparcia dla nich oraz ich
rodzin, które często w całości poświęcają się opiece
nad bliskimi.

19,5 mld zł – tyle przeznaczyliśmy w 2018 r.

na wsparcie dla osób niepełnosprawnych.
To o 4 mld zł więcej niż jeszcze w 2015 r.,

ok. 1,8 mld zł – tyle wyniosą przychody z uruchomionego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
Z każdym rokiem podnosimy świadczenia
dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin:
- 1 100 zł brutto – tyle wynosi renta socjalna. Podnieśliśmy ją o ok. 48 proc. względem 2015 r. (z 739,58 zł),
- 1 583 zł netto – tyle wynosi świadczenie pielęgnacyjne. Podnieśliśmy je o ok. 31 proc. względem 2015 r.
(z 1 200 zł),
- 215,84 zł – tyle od listopada 2019 r. wynosi zasiłek
pielęgnacyjny, który nie był zmieniany od 12 lat.
Podwyższyliśmy go o ok. 40 proc. względem 2015 r.
(z 153 zł).

!
Wprowadziliśmy również
świadczenie uzupełniające
dla osób niezdolnych do
samodzielnej egzystencji.
Dodatkowe wsparcie finansowe otrzyma ok. 800 tys. osób.
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Życie bez barier

„Dostępność Plus”
Każdy ma prawo do samodzielnego
życia - z takiego założenia wyszliśmy
tworząc program „Dostępność Plus”.
Wielu z nas zna starszą panią, która
mieszka na czwartym piętrze bez
windy i praktycznie nie opuszcza
mieszkania. No bo niby jak? Albo
osobę, która porusza się na wózku
i żeby wejść do urzędu, za każdym
razem musi prosić o pomoc, bo próg
jest za wysoki. Stworzyliśmy program
“Dostępność Plus” właśnie po to, by
osoby z niepełnosprawnościami
i seniorzy mieli równe szanse
w dostępie do przestrzeni publicznej
i usług. Naszym celem jest to, aby
przestrzenie budynków, wejścia do
autobusów czy tramwajów oraz
biletomaty czy bankomaty były
dostosowane do ich potrzeb.
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Od ponad 20 lat
jestem osobą niewidomą,
aktywną i samodzielną.
Ograniczają mnie przede
wszystkim bariery
architektoniczne, transportowe
i w dostępie do informacji.
Program Dostępność Plus daje
mi ogromną nadzieję na
zmianę w życiu.
Pan Jacek, Warszawa,
woj. mazowieckie

W 1000 miejsc publicznych (gminach, szkołach,
uczelniach, przychodniach i szpitalach, obiektach kultury
i sportowych) zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne czy komunikacyjne oraz zamontowane zostanie odpowiednie oznakowanie, które ułatwi do nich
dostęp (pierwsze konkursy już ruszyły).
Uruchomiliśmy Fundusz Dostępności, z którego można
uzyskać nisko oprocentowane pożyczki na dostosowanie istniejących budynków wielorodzinnych do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami, na przykład na
montaż wind, uchwytów i ramp. Dostosowujemy strony
internetowe administracji publicznej, wpisy w mediach
społecznościowych i pisma urzędowe do zasad prostego języka i potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Dostępność w internecie jest teraz wymogiem
ustawowym.
W 2019 r. weszła w życie zupełnie nowa ustawa,
która wprowadziła obowiązek zapewniania
dostępności przez wszystkie instytucje publiczne.

PRACA ORAZ
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
POLAKÓW

Ułatwienia dla przedsiębiorców:

Konstytucja Biznesu,
Pakiet MŚP,
100 zmian dla firm
Zależy nam na polskich przedsiębiorcach
i tworzymy dla nich najlepsze warunki
do rozwijania biznesu w naszym kraju.
W pakietach ustaw, takich jak Konstytucja Biznesu, Pakiet Małych i Średnich
przedsiębiorstw oraz 100 zmian dla firm,
wprowadziliśmy rewolucyjne rozwiązania
i szereg ułatwień w prowadzeniu
działalności gospodarczej w Polsce.

Ulga na start, przewidziana w Konstytucji
Biznesu, przyniesie przedsiębiorcom ok.
7 mld zł oszczędności w ciągu 10 lat. Dzięki
uldze osoba, która zakłada działalność
gospodarczą po raz pierwszy, lub wraca
do niej po dłuższym czasie, przez pierwsze
pół roku może nie płacić składek na
ubezpieczenie społeczne.
Z dobrowolnej ulgi na start korzysta
ok. 76 proc. uprawnionych do niej
przedsiębiorców.
Pakiet MŚP to prawie 50 rozwiązań, dzięki
którym w kieszeniach przedsiębiorców
zostanie przez 10 lat blisko 4 mld zł.
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Rozwijam swój biznes od
9 lat. Wyraźnie odczuwam, że
ostatnio prowadzenie firmy stało
się prostsze. Przyjazna interpretacja przepisów, możliwość otrzymania informacji mailowo i najważniejsza
zmiana: „Co nie jest prawem zabronione,
jest dozwolone”. Mogę też zabezpieczyć
przyszłość swojej firmy, ustanawiając
zarządcę sukcesyjnego. W zeszłym roku
założyłem nową spółkę, rejestrując ją przez
Internet. To niesamowita oszczędność
czasu, którego przy prowadzeniu firmy
jest zawsze za mało.
Pan Piotr, Elbląg,
woj. warmińskomazurskie

Elementem pakietu 100 zmian dla przedsiębiorców jest między innymi sukcesja dla firm.
W ciągu jedenastu miesięcy funkcjonowania
nowych przepisów prawie 12 tys. firm skorzystało
z możliwości wyznaczenia tymczasowego
zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci
właściciela. 100 zmian to również e-akta, czyli
skrócenie okresu przechowywania akt
pracowniczych z 50 do 10 lat.
Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom wiele
spraw urzędowych można obecnie załatwić
SMS-em, telefonem lub e-mailem. Przedsiębiorcy
na www.biznes.gov.pl mogą załatwić online
ponad 300 różnych procedur dotyczących
zakładania i prowadzenia firmy.

„Mały ZUS”

dla małych firm

Szczególną opieką otaczamy najmniejsze
firmy, które ze względu na małe dochody
mają problemy z utrzymaniem się.
Wprowadziliśmy niższe, proporcjonalne
do przychodów składki na ZUS dla najmniejszych firm (np. drobnych rzemieślników,
fryzjerek etc.) Dla takich osób dotychczasowy, sztywny wymiar składek był
nadmiernym obciążeniem.
Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca,
którego roczny przychód nie przekracza
30 tys. zł, zapłaci prawie 3 razy niższą
składkę na ubezpieczenia społeczne
(384,03 zł zamiast ponad 900 zł).
Mały ZUS to bezprecedensowe rozwiązanie
po 1989r. – po raz pierwszy państwo odeszło
od zryczałtowanego ZUS-u.

Od 6 lat prowadzę
zakład fryzjerski w małym
miasteczku i osiągam poniżej
5 tys. zł przychodu miesięcznie.
Kiedy usłyszałam o Małym
ZUS-ie, bardzo się ucieszyłam.
Od początku tego roku nie
muszę już płacić ponad 900 zł
miesięcznie na ZUS. Moja składka
jest teraz powiązana
z wysokością przychodu.
Pani Karolina,
Kadłubska Wola,,
woj. mazowieckie

W ten sposób chcemy ułatwić drobnym
przedsiębiorcom funkcjonowanie na rynku,
zachęcić do kontynuacji prowadzenia
działalności gospodarczej, chronić przed
nadmiernie wysokimi obciążeniami
i koniecznością zakończenia działalności,
czy ogłoszenia upadłości.

Ponad 186 tys. – tylu małych przedsiębiorców korzysta z Małego ZUS-u.

5 mld zł – tyle dzięki Małemu ZUS-owi
mogą zaoszczędzić mali przedsiębiorcy
w ciągu 10 lat.
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Jestem studentem,
jednak dorabiam sobie w
weekendy i podczas wakacji.
Dopiero zdobywam doświadczenie
zawodowe, więc moja pensja nie jest
najwyższa. Zwolnienie z płacenia PITu to
dla mnie wyższe wynagrodzenie. Cieszę się,
że rząd dostrzega potencjał młodych ludzi.
Często rozmawiamy ze znajomymi ze studiów
o naszych planach na przyszłość. Większość
z nas chce zostać w Polsce i tu założyć
rodzinę. Każde obniżenie podatku, dzięki
któremu będziemy mieli więcej pieniędzy
w kieszeni, to dla nas argument za
pozostaniem w kraju.

Korzystne
zmiany podatkowe

Paweł, Słupsk,
woj. pomorskie

– „Bez PIT dla młodych”
oraz zmniejszenie podatku
Podejmujemy działania ułatwiające
młodym Polakom rozpoczęcie życia
zawodowego i zachęcające ich do pozostania w naszym kraju. Wprowadziliśmy
ulgę „bez PIT dla młodych” dzięki, której
młodzi pracownicy poniżej 26. roku życia,
nie będą płacić podatku dochodowego.
Co w praktyce oznacza, że ich wynagrodzenia będą wyższe. Program dotyczy
osób, które są zatrudnione na umowę
o pracę bądź umowę zlecenia. Tzw. zerowy
PIT to pierwszy tego typu program, który
dostrzega osoby młode i pomaga im
w starcie na rynku pracy.
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To nie koniec dobrych zmian podatkowych
dla Polaków. W naszych programach nie
pomijamy nikogo, dlatego kolejnym etapem
jest zmniejszenie podatku PIT z 18 do 17 proc.
oraz podwyższenie kosztów uzyskania przychodów dla wszystkich pracowników, co
dodatkowo obniża podatki. Przy niezmienionej
pensji brutto na konta osób pracujących trafią
wyższe wynagrodzenia (netto).

Ponad 2 mln – tylu młodych pracowników
skorzysta z programu „Bez PIT dla młodych”.
Około 25 mln – tylu Polaków skorzysta
z obniżonego PITu z 18 do 17 proc.

Niższy
podatek CIT

- 9 proc. dla firm

Obniżyliśmy podatek CIT z 15 do 9 proc,
czyli najniższego poziomu w Unii Europejskiej.
Od 2019 r. mali podatnicy oraz rozpoczynający
działalność gospodarczą mogą korzystać
z nowej, obniżonej stawki podatku CIT.
Tworzymy najlepsze z możliwych środowisk
do prowadzenia działalności gospodarczej.
Dla najdrobniejszych przedsiębiorców
oznacza ono prawie 5,4 mld zł oszczędności
w ciągu 10 lat.

Niższy CIT to budowanie
polskiego kapitału.
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Spadek
bezrobocia
i wzrost liczby
wolnych
miejsc pracy

Walka z bezrobociem jest jednym z najważniejszych priorytetów rządu. Praca ma ogromną
wartość, przyczynia się zarówno do rozwoju
Polski, jak i samorozwoju pracowników.
Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego oraz
wzrost liczby wolnych miejsc pracy to sukcesy
wynikające z działań podejmowanych przez
rząd. Według danych z września 2019 r.:
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła
5,1 proc. Niższą stopę bezrobocia po raz
ostatni odnotowano we wrześniu 1990 r.
Liczba bezrobotnych wyniosła 851,2 tys. i była
niższa niż przed rokiem o 96,2 tys. osób, czyli
o ponad 10 proc.
Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji
zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do
urzędów wyniosła 110,6 tys. i w porównaniu do
sierpnia 2019 r. wzrosła o 1,6 proc.
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Wzrost zatrudnienia
w przemyśle
W 2018 r. co 10. miejsce pracy w sektorze przemysłowym Unii Europejskiej
znajdowało się w Polsce.
Polski przemysł zapewniał ponad 3,9 mln
miejsc pracy i był trzecim co do wielkości
rynkiem pracy dla branży przemysłowej
w UE, po Niemczech (8,3 mln) oraz
Włoszech (4,2 mln).

314 tys.

tyle miejsc pracy w sektorze
przemysłowym utworzyła Polska
w latach 2015-2018.
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Podwyższenie
płacy minimalnej
Poprawiamy sytuację osób zarabiających
najmniej. W 2019 r. minimalne wynagrodzenie dla pracowników wynosi 2 250 zł,
a minimalna stawka godzinowa dla
określonych umów cywilnoprawnych
14,70 zł. W porównaniu do 2015 r. podnieśliśmy płacę minimalną o blisko 30 proc.
Przeciętne tempo wzrostu minimalnego
wynagrodzenia dla pracowników w latach
2015-2019 było wyższe niż przeciętny wzrost
wynagrodzeń w gospodarce narodowej.
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Pochodzę z małej
miejscowości. Długo
szukałam pracy ze względu
na młody wiek i brak
doświadczenia. Cieszę się, że
dzięki podwyższaniu płacy
minimalnej mam więcej
w kieszeni.
Pani Anna, Siemiatycze,
woj. podlaskie

500 zł – o tyle podnieśliśmy płacę
minimalną w porównaniu do 2015 r.
2 250 zł brutto – tyle wynosi najniższe

wynagrodzenie w 2019 r.

W 2017 r. wprowadziliśmy także gwarancję
minimalnego wynagrodzenia dla osób
wykonujących pracę na podstawie
określonych umów cywilnoprawnych:
zlecenia i o świadczenie usług.

SILNA POLSKA
GOSPODARKA

Dobry stan
finansów
publicznych
Prowadzimy przełomowe, wielomiliardowe
programy społeczne: prorodzinne i rozwojowe. Równolegle skutecznie prowadzimy
dobrą i odpowiedzialną politykę gospodarczą.
Potrafiliśmy zadbać o dobry stan finansów
publicznych. Deficyt sektora instytucji
rządowych i samorządowych zmniejszył się
do 0,2 proc. PKB w 2018 r., co jest najlepszym
wynikiem od przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej.
Zmniejszyliśmy dług sektora instytucji
rządowych i samorządowych. W 2015 r.
dług ten wynosił 51,3 proc. PKB. W 2019 r.
szacujemy go na 47,7 proc. PKB,
a w 2020 r. na 46,3 proc. PKB.

42,6 mld zł – tyle wyniósł deficyt
budżetu państwa w 2015 r.

10,4 mld zł – tyle wyniósł deficyt
budżetu państwa w 2018 r.

Odpowiedzialny
rozwój
gospodarki

Jestem emerytem
Najpierw plan, potem wykonanie. Na
już 22 lata, jestem dumny,
że doczekałem czasów kiedy
początku 2016 r. rząd przedstawił swój
rząd stara się rozwiązać wiele
pomysł na rozwój gospodarczy, który rok
problemów, które pozostały
później przyjął postać Strategii na rzecz
z przeszłości. Rozumiem, że nie
Odpowiedzialnego Rozwoju. Efekty już
wszystko uda się naprawić od razu,
widać. Bezrobocie notuje najniższy poziom
bo to wymaga czasu i rozwagi,
w historii, a wzrost gospodarczy jest jednym
jednak to rząd Zjednoczonej Prawicy
sprawia, że jestem spokojny
z najwyższych w Europie i według wielu
o przyszłość moich wnuków
analityków oraz instytucji międzynaroi prawnuków.
dowych taki pozostanie. Przykłady?
OECD, jako jeden z wielu podmiotów,
Pan Jan, Świdnik,
woj. lubelskie
doceniła naszą politykę gospodarczą,
podnosząc prognozy wzrostu PKB na
2019 r. do 4,2 proc. oraz na rok 2020 do
3,5 proc., tym samym przyznając nam
pozycję globalnego lidera wśród 36
3,8 proc. – tyle wynosił wzrost PKB w 2015 r.
5,1 proc. – tyle wynosił wzrost PKB w 2018 r.
państw skupionych w organizacji.
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Stawiamy na
innowacyjność
polskiej gospodarki
Firmy stawiające na badania i rozwój
(B+R) mogą płacić niższe podatki dzięki
naszym rozwiązaniom. Od stycznia 2018 r.
wysokość ulg podatkowych na badania
i rozwój została zwiększona z 30 proc. do
100 proc., a w przypadku Centrów Badawczo-Rozwojowych – nawet do 150 proc.

Od wielu lat
prowadzę rodzinną
firmę, ale dopiero teraz
czuję wsparcie państwa.
Kiedyś moje pomysły lądowały
na półce, a dziś na uczelniach
i w instytutach badawczych mam
partnerów chętnych do pomocy
i współpracy. Ostatnio nawiązałem też kontakt z uczelnią, która
wysyła do mnie swoich studentów
na praktyki.
Pan Grzegorz, Warszawa,
woj. mazowieckie
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Ponad 1800 przedsiębiorców skorzystało z ulgi na
badania i rozwój, a suma odliczeń podatkowych
wyniosła 1854 mln zł. Nakłady wewnętrzne na
działalność B+R w 2018 r. wzrosły w stosunku
do poprzedniego roku o 24,6 proc. i wyniosły

25,6 mld zł.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ułatwiło
przedsiębiorcom dostęp do programów, np.
we flagowym konkursie „Szybka Ścieżka” na
wkład własny wystarczy ok. 200 tys. zł.

Konstytucja
dla Nauki
-reforma
polskiego
szkolnictwa
wyższego

Jakość i poziom szkolnictwa wyższego
w Polsce przekłada się na rozwój całego
kraju, a tym samym na poziom życia nas
wszystkich. Podnieśliśmy płace minimalne nauczycielom akademickim.
Teraz wszyscy wykładowcy, lektorzy
i asystenci zarabiają nawet o 35 proc.
więcej, a studenci mają gwarancję,
że opłata za studia nie zostanie
podwyższona w trakcie ich trwania.
Postawiliśmy na rozwój, ale również
na stabilizację dla pracowników
naukowych, doktorantów i studentów,
bez których nie istnieje polska nauka.
Wprowadziliśmy również nowy model
kształcenia doktorantów i zapewniliśmy
każdemu z nich stypendium w szkole
doktorskiej.

Dzięki Konstytucji dla Nauki zaczęłam
poważnie rozważać karierę
naukową w Polsce. W szkole
doktorskiej otrzymam stypendium, a do tego możliwość robienia
doktoratu u swojego pracodawcy. Nie
muszę także odkładać życia prywatnego na bok, w końcu, w szkołach doktorskich doktoranci mogą liczyć na urlopy
rodzicielskie, podobnie jak pracownik
na etacie.
Pani Agnieszka, Warszawa,
woj. mazowieckie
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Uszczelnienie
systemu
podatkowego

Uszczelniamy system podatkowy, na czym
korzystają uczciwi przedsiębiorcy, którzy nie
muszą konkurować z nieuczciwymi pomiotami.
Zmniejszyliśmy lukę VAT o ponad 10 mln zł
(z 35 mln zł w 2016 r. do 24,7 mln zł w 2018 r.).

Wreszcie
znalazł się ktoś,
kto na serio zaczął
walkę z szarą strefą. Mam
dużą firmę i zawsze uczciwie płaciłem podatki. Nie
mogłem patrzeć, jak niektórzy
oszukiwali na VAT. Pomyśleć,
że przez tyle lat pieniądze
wyciekały z budżetu.
Pan Rafał, Wiązów,
woj. dolnośląskie

Działania, które miały na celu zwiększenie stopnia przestrzegania przeZnacząco spadła liczba kontroli skarbowych dotyczą- pisów podatkowych, ograniczające
cych podatku VAT, ale poprawiła się ich efektywność. straty z tytułu oszustw oraz unikania
opodatkowania, były także wprowaW latach 2016-2018 poprawiliśmy ściągalność VAT
o ponad 21 mld zł. Było to możliwe dzięki wprowadze- dzane w podatkach dochodowych.
Dzięki nim nastąpił znaczny wzrost
niu szeregu rozwiązań i narzędzi, w tym działaniom
wpływów z tytułu CIT i PIT. W 2018 r.
Krajowej Administracji Skarbowej, a także dzięki
wpływy te wyniosły:
zmianom legislacyjnym. Dodatkowe pieniądze
w budżecie to nowe drogi, szpitale czy wsparcie
CIT – 44,3 mld zł, i były
dla rodzin w postaci programów społecznych.
o 11 mld zł wyższe niż w 2015 r.

123,1 mld zł – tyle wyniosły wpływy z VAT w 2015 r.
175 mld zł – tyle wyniosły wpływy z VAT w 2018 r.
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PIT – 110,8 mld zł i były

o 28 mld zł wyższe niż w 2015 r.

Zwiększanie
roli i znaczenia
Polski na arenie
międzynarodowej
Dzięki sprawnie prowadzonej polityce
zagranicznej rośnie pozycja i znaczenie
Polski na arenie międzynarodowej.
Nasz kraj znajduje się w centrum najważniejszych wydarzeń oraz procesów kształtujących współpracę międzynarodową.
W 2016 r. zorganizowaliśmy szczyt NATO
w Warszawie, którego decyzje i ustalenia
zapewniają bezpieczeństwo naszego kraju.
Byliśmy gospodarzem Konferencji Narodów
Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu
(COP24 w Katowicach), podczas której
przyjęto tzw. Pakiet Katowicki, a także
gospodarzem spotkania ministerialnego
poświęconego budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie (Konferencja Bliskowschodnia).
Od stycznia 2018 r. sprawujemy funkcję
niestałego członka Rady Bezpieczeństwa
ONZ, promując poszanowanie prawa
międzynarodowego oraz realizując działania
w obszarze ochrony cywilów w konfliktach
zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem
praw mniejszości religijnych.

W ubiegłym roku dołączyliśmy do Procesu
Berlińskiego, co dało nam możliwość współpracy z członkami tej inicjatywy oraz z krajami
Bałkanów Zachodnich na rzecz gospodarki
i polityki bezpieczeństwa. W tym roku z sukcesem zorganizowaliśmy Szczyt Bałkanów
Zachodnich w Poznaniu.
Zwiększamy również skuteczność służby
konsularnej, stwarzając najlepsze rozwiązania
dla naszych obywateli na całym świecie.
Otworzyliśmy m.in. nowe ambasady i konsulaty
oraz uruchomiliśmy Centrum Informacji
Konsularnej i Zintegrowany Telefon Dyżurny.
Skutecznie walczymy o prawdę historyczną
oraz dobre imię i wizerunek Polski za granicą,
organizując m.in. kampanie informacyjne
w mediach społecznościowych, takie jak kampania związana z 80. rocznicą wybuchu II WŚ czy
akcja dotycząca działalności Grupy Ładosia.
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Skuteczne wykorzystanie
funduszy unijnych
W ostatnich latach Polska stawiana jest za
przykład dobrego wykorzystywania funduszy
europejskich oraz jednego z liderów w tym
zakresie. Jeszcze w listopadzie 2015 r., gdy
obejmowaliśmy władzę, do rozliczenia było
wciąż 30 mld zł z pieniędzy unijnych na lata
2007-2013, a termin na ich wykorzystanie
upływał 31 grudnia. Odwróciliśmy niekorzystną sytuację i pokazaliśmy jak sprawnie
i efektywnie inwestować w fundusze unijne.
Do końca lipca wykorzystaliśmy 80 proc.
pieniędzy dostępnych na lata 2014-2020,
a prawie 1/3 już rozliczyliśmy. Dzięki temu
uruchomiliśmy ponad 55 tys. inwestycji
wartych prawie 430 mld zł.
Wszystko
zaczęło się od kluczowej
obserwacji, jaką jest potrzeba
bliskości człowieka z naturą.
Mieliśmy pomysł, ale musieliśmy
znaleźć finansowanie. Dzięki funduszom unijnym pozyskanym na prace
badawczo-rozwojowe oraz wejście na rynki
zagraniczne, rozwinęliśmy pomysł innowacyjnych ogrodów wertykalnych wspartych
technologią. Wprowadzamy naturę do biur,
wpływając pozytywnie na samopoczucie,
kreatywność i jakość pracy pracowników.
Mamy poczucie, robimy coś ważnego –
przybliżamy naturę człowiekowi.
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Pan Grzegorz, dyrektor
zarządzający firmy,
mazowieckie

Co udało się za to zrobić?
Kilka przykładów:
prawie 50 tys. osób dostało pieniądze

na otworzenie własnej firmy,

prawie 100 tys. uczniów szkół zawodowych
uczestniczyło w stażach i praktykach
u pracodawcy,

wybudowaliśmy i wciąż budujemy 5000 km
dróg – ekspresowych, obwodnic, dróg
w miastach i gminnych.
A do tego cały czas doradzamy jak sięgnąć
po fundusze unijne. W Punktach Informacyjnych
Funduszy Europejskich odbyliśmy z Wami już
ponad 1,2 mln rozmów!

Repolonizacja
Polskich Kolei
Linowych,
Portu Gdańsk
i PeKaO

Polskie Koleje Linowe wracają do państwa
polskiego. Jest to realizacja zobowiązań
rządu, który zapowiadał repolonizację
kolejki na Kasprowy Wierch.
Port Gdańsk w ciągu trzech ostatnich lat
przesunął się z 6. na 4. miejsce w rankingu
największych bałtyckich portów. Rok 2017
i 2018 to lata historycznych rekordów
przeładunków. W 2018 r. [port] pobił własny
rekord, przeładowując ponad 49 mln ton.

Mamy przewagę banków z polskim
kapitałem oraz z centrum decyzyjnym
w Polsce. Dołączyliśmy to grupy krajów,
gdzie dominują banki z rodzimym kapitałem. Polski bank szczególnie wspiera
polskie rodziny, polskie firmy i inwestuje
w polską gospodarkę. Bank PeKaO stawia
na finansowanie eksportu i wspieranie
ekspansji polskich firm za granicą. Czerpanie z tradycji jest naturalną konsekwencją
zakończonego procesu repolonizacji.
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INFRASTRUKTURA
I INWESTYCJE
WAŻNE DLA POLAKÓW

Mieszkam w małej
miejscowości i do pracy muszę jechać starą,
wymagającą remontu
drogą. Cieszę się,
że wreszcie są środki,
żeby ją naprawić.
Pani Beata,
gmina Zaręby Kościelne,
woj. mazowieckie

Modernizujemy drogi
i przywracamy połączenia
autobusowe
Walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym
polskich regionów i likwidujemy białe plamy
na mapie komunikacyjnej kraju.

Dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych
zostaną zmodernizowane tysiące kilometrów
dróg lokalnych: gminnych i powiatowych.
Wspieramy również samorządy w przywracaniu przewozów autobusowych, które
były likwidowane przez wiele lat. Dzięki temu
zwiększa się liczba miejscowości, do których
dociera komunikacja publiczna.

6 mld zł – tyle środków przeznaczyliśmy
w 2019 r. na modernizację tysięcy km dróg
samorządowych.
300 mln zł - tyle środków przeznaczyliśmy
w 2019 r. na przywrócenie lokalnych
połączeń autobusowych.
800 mln zł – tyle przeznaczymy w każdym
kolejnym roku na przywracanie lokalnych
połączeń autobusowych.
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Rozwój polskiej
gospodarki morskiej
Wykorzystujemy potencjał polskich portów.
W 2018 r. – po raz pierwszy w historii
– osiągnęliśmy 100 mln ton przeładunku
w portach.
Odtwarzamy żeglugę śródlądową, sektor
transportu zaprzepaszczony w poprzednich
latach. Wrócił transport na Kanale Gliwickim,
dokończyliśmy stopień wodny Malczyce i rozpoczęliśmy proces inwestycyjny w Siarzewie
na Wiśle oraz w Lubiążu i Ścinawie na Odrze.
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14 mld zł – tyle wyniesie wartość

historycznego Programu Rozwoju
Retencji, który powiększy nasze
zasoby wodne ponad dwukrotnie.

Kultura –

inwestycje dla
wspólnoty

Inwestycja w kulturę to bezcenna inwestycja
w to, co dla narodu, dla wspólnoty najważniejsze - w ochronę naszej narodowej
tożsamości i podstawowych wartości.
W latach 2015-2019 wydatki z budżetu
państwa na kulturę wzrosły o 34 proc.
- do 4,9 mln zł.
Na Warszawskiej Cytadeli w 2018 r. rozpoczęła
się budowa najważniejszego polskiego muzeum - Muzeum Historii Polski. 1 września 2019 r.
wmurowaliśmy kamień węgielny pod budowę
Muzeum Westerplatte, miejsca – symbolu,
które latami pozostawało zaniedbane.
Zbudowaliśmy m.in. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum „Żołnierzy Wyklętych”
w Ostrołęce, Muzeum-Dom Rodziny Pileckich
w Ostrowi Mazowieckiej. Powołaliśmy Instytut
Pileckiego, który od września ma również swój
oddział w Berlinie i przywraca światowej
historii pamięć o polskich doświadczeniach
II wojny światowej i reżimu komunistycznego.

Odpowiedzialność państwa za rozwój
polskiej kultury rozwija się również na
szczeblu lokalnym. Konsekwentnie
poszerzamy zakres współprowadzenia
samorządowych instytucji kultury dotychczas o 13 nowych podmiotów,
w tym m.in. zespoły „Śląsk” i „Mazowsze”
oraz filharmonie w Rzeszowie, Szczecinie
czy Łomży.
Dbamy o zabytki w kraju, przeznaczając
na ich konserwację i remonty rekordową
kwotę ponad 500 mln zł w ciągu 4 lat
(wzrost o 35 proc.). Na listę Pomników
Historii w ciągu czterech lat wpisaliśmy
45 nowych obiektów (jest ich obecnie 105).
Odzyskujemy dla narodu polskiego
skarby jego kultury. Zakupiliśmy Kolekcję
Czartoryskich z jednym z najpiękniejszych
obrazów świata – Damą z gronostajem.
Powołaliśmy Instytut POLONIKA, który od
blisko dwóch lat odnawia polskie kościoły,
zabytki i zabytkowe nekropolie za granicą.
Otaczamy opieką ponad 200 polskich
cmentarzy wojennych na całym świecie,
m.in. w Iranie, Uzbekistanie czy Tanzanii.
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Wspieramy
sport
Dbając o zdrowie Polaków rozwijamy lokalną
infrastrukturę sportową. Inwestujemy w istniejące obiekty oraz budowę nowych. Dzięki programowi Otwartych Stref Aktywności (OSA)
budujemy ogólnodostępne, bezpłatne strefy
sportowo-rekreacyjne. Kładziemy nacisk na
aktywizację dzieci i młodzieży na niespotykaną
dotąd skalę. Uruchomiliśmy dla nich sportowe
programy, takie jak SKS czy rządowy program
KLUB. Po raz pierwszy w historii małe i średnie
kluby sportowe otrzymują bezpośrednie wsparcie
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pieniądze trafiają
tam, gdzie wynajduje się i szlifuje talenty sportowe.
W ramach naszych programów środki finansowe corocznie trafiają do ponad 25 tys. trenerów, nauczycieli WF-u
i animatorów sportu. W latach 2007-2015 wsparcie otrzymywało zaledwie około 4,3 tys. animatorów rocznie,
a regularne dofinansowanie nie trafiało ani do trenerów,
ani do nauczycieli WF-u.
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Moja córka chodzi
na SKS-y już trzeci rok.
Zajęcia odbywają się dwa
razy w tygodniu, a udział w nich
jest bezpłatny. Dzięki Programowi
Szkolny Klub Sportowy moje dziecko
polubiło ruch i poznało wiele
nowych form aktywności.
Cieszymy się, że jesteśmy częścią
SKS-owej społeczności.
Pani Anna, Otmuchów,
woj. opolskie

57 proc. – o tyle w 2019 r. wzrósł odsetek
dzieci i młodzieży objętych sportowymi
programami w porównaniu do 2015 r.

około 2,3 mld zł – taką kwotę

przeznaczyliśmy w latach 2016-2019
na rozwój infrastruktury sportowej.

ponad 6 000 – w tyle obiektów sportowych zainwestowaliśmy w całej Polsce.

144 mln zł – otrzymały kluby sportowe

w ramach rządowego programu „KLUB”
w latach 2016-2019.

Cyfryzacja w miejsce
biurokracji
Dążymy do tego, aby każdy mógł załatwić
on-line jak najwięcej spraw urzędowych.
To oszczędność czasu i ułatwienie. Dzięki naszym
działaniom już co trzeci Polak korzysta z usług
administracji on-line. W prosty sposób, bez
wychodzenia z domu i o dogodnej porze, można
np. złożyć wniosek w programie „Rodzina 500+”,
zatwierdzić PIT, zawnioskować o wydanie nowego
dowodu osobistego lub też zgłosić jego utratę.
Kierowcy nie muszą też mieć przy sobie dowodu
rejestracyjnego auta i potwierdzenia polisy OC.
Wypełniamy „białe plamy”, czyli likwidujemy
miejsca, gdzie nie ma dostępu do sieci. Dzięki
unikalnemu na skalę europejską programowi
„Cyfrowa Polska” ponad 2,2 mln gospodarstw
domowych, które były poza zasięgiem sieci
zyska dostęp do szybkiego Internetu.

4,5 mln – tyle osób korzysta z Profilu Zau-

fanego. W 2015 r. było to ok. 300-400 tys.

Ponad milion – tyle osób złożyło
wniosek o e-dowód (tylko w ciągu 106 dni).
prawie 62 tys. – tyle narodzin dzieci
zgłoszono online.
prawie 90 tys. – tyle osób skorzystało
z meldunku przez Internet.

16,1 mln - tyle PiT-ów zostało złożonych przez Internet, co oznacza, że
ponad 80 proc. deklaracji zostało
doręczonych drogą elektroniczną.

Bardzo
się cieszę, że przez
Internet mogłam zgłosić
do urzędu urodzenie dziecka
czy złożyć wniosek o „500+”.
U lekarza otrzymałam
e-zwolnienie, a urząd skarbowy sam wypełnia mój PIT.
To duże ułatwienia i znaczna
oszczędność czasu.
Pani Anna, Milanówek,
woj. mazowieckie
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Ogólnopolska Sieć
Edukacyjna (OSE)
– budujemy cyfrową szkołę

Zmieniamy polskie szkoły i dostosowujemy je
do wymagań współczesnego świata. W ramach
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej korzystanie
z internetu staje się bezpłatne i bezpieczniejsze.
Nasze działania znacząco wyrównują szanse
uczniów, np. dzięki wprowadzeniu nauki programowania już od pierwszej klasy szkoły podstawowej.
Cyfrowa szkoła to również wykorzystanie najnowszych rozwiązań multimedialnych oraz informatycznych. Nauczyciele korzystają z darmowych
e-materiałów, e-zasobów i e-podręczników
dostępnych na portalu epodreczniki.pl. Uczniowie
mogą korzystać między innymi z mLegitymacji
i zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu.
mLegitymacja to tradycyjna legitymacja szkolna,
ale wyświetlana na ekranie telefonu.
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Lekcje
w szkole mojej
córki odbywają się
z wykorzystaniem tablic
interaktywnych i sprzętu
multimedialnego. To ważne,
że szkoła działa wreszcie na miarę
XXI wieku. Cieszę się też, że dzięki
nauce programowania Gabrysia
ma szansę zdobyć umiejętności,
które pomogą jej w przyszłości
znaleźć dobrą pracę.
Pani Agata, Kraków,
woj. małopolskie

1,5 mld zł w ciągu 10 lat na
informatyzację szkół.

300 mln zł na e-podręczniki.

Podnieśliśmy wynagrodzenia dla lekarzy
i lekarzy rezydentów, dla pielęgniarek i położnych oraz dla ratowników medycznych.

Inwestycje
w służbie
zdrowia

– wzrost nakładów
na ochronę zdrowia
do 6 proc. PKB.
W naszych działaniach pokazujemy, że
służba zdrowia jest dla nas absolutnym
priorytetem. W ślad za naszymi słowami
i debatami, idą też czyny, środki, pieniądze.
W 2019 r. po raz pierwszy w historii publiczne
nakłady na ochronę zdrowia przekroczyły
poziom 100 mld zł. Oznacza to poprawę
jakości leczenia pacjentów i lepszy dostęp
do świadczeń zdrowotnych. Już teraz,
pierwszy raz w historii wprowadziliśmy
bezlimitowe finansowanie operacji usunięcia zaćmy, badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Zwiększamy limity przyjęć na kierunek
lekarski i lekarsko-dentystyczny.
Wprowadzamy projekty informatyczne
w celu poprawy efektywności służby zdrowia,
w tym e-recepty czy e-zwolnienia.
Zwolniliśmy rodziców i opiekunów
z jakichkolwiek opłat związanych
z towarzyszeniem dziecku lub osobie
niepełnosprawnej w szpitalu.
Wprowadzamy usprawnienia w systemie
zarządzania Szpitalnymi Oddziałami
Ratunkowymi (SOR). W ciągu ostatnich
4 lat wydatki NFZ na oddziały ratunkowe
wzrosły o ponad 53 proc.
Program „Ciąża+” – trwają prace nad utworzeniem listy leków najczęściej stosowanych
przez kobiety w ciąży, które będą w całości
finansowane ze środków publicznych.
Pracujemy nad wdrożeniem nowego modelu
ochrony zdrowia psychicznego dzieci
i młodzieży.
Wprowadzenie sieci szpitali przyczyniło się
m.in. do poprawy ich stabilności finansowej
oraz koordynacji świadczeń szpitalnych
i ambulatoryjnych. Obecnie w sieci szpitali
działa 587 podmiotów leczniczych.
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Mieszkam w
domu jednorodzinnym. Mój stary piec jest
w coraz gorszym stanie.
Teraz mogę starać się
o dotację na jego wymianę i na
termomodernizację domu. Cieszę
się, bo będzie nie tylko bezpieczniej
i cieplej, ale i taniej w utrzymaniu.
Palenie w nowym piecu będzie też
mniej szkodliwe dla środowiska.

Czyste powietrze
Program przyczyni się do poprawy jakości
zdrowia oraz życia mieszkańców Polski. Do 2029 r.
przeznaczymy 103 mld zł dofinansowania, które
zapewni Polakom ciepły dom i niższe rachunki.
Środki będzie można przeznaczyć zarówno na
termomodernizację budynków jednorodzinnych, jak i na wymianę źródeł ciepła (na bardziej
ekologiczne). Dofinansowanie pomoże nie tylko
rozwiązać dużą część problemu smogu,
ale jednocześnie pozwoli na modernizację
ponad 3 mln domów.
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Pan Robert, Gnaty-Lewiski,
woj. mazowieckie

Do tej pory do wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej wpłynęło ponad 93 tys. wniosków
na kwotę ponad 2 mld zł.

Blisko 60 tys. – tyle gospodarstw
domowych otrzymało decyzję
o przyznaniu dofinansowania
na łączną kwotę ponad 1 mld zł.

BEZPIECZEŃSTWO

Zwiększamy potencjał
obronny Polski
Wzmacniamy wschodnią flankę NATO,
stawiając na jedność i solidarność z naszymi
sojusznikami. Potwierdził to szczyt NATO
w Warszawie i zwiększenie liczebności
żołnierzy USA w Polsce.

Ok. 6 600 żołnierzy z państw NATO
przebywa na terytorium Polski.

67 proc. Polaków popiera obecności
wojsk NATO w Polsce.

Mieszkam
w pobliżu bazy,
w której stacjonują
wojska NATO ze Stanów
Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii, Chorwacji i Rumunii. Cieszę się z ich obecności.
Razem jesteśmy silniejsi
i bezpieczniejsi.
Pan Bogdan, Bemowo Piskie,
woj. warmińskomazurskie
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Modernizacja
polskiej
armii
Polska jako jedno z nielicznych
państw NATO wywiązuje się
ze zobowiązania, jakim jest
finansowanie sił zbrojnych
na poziomie 2 proc. PKB.
Konsekwentnie zwiększamy
środki na sprzęt i wyposażenie
dla polskiej armii. Wśród nowoczesnego uzbrojenia, które kupiła
Polska są między innymi wyrzutnie rakiet HIMARS, system
przeciwlotniczy Patriot czy
śmigłowce dla Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej.

524 mld zł – tyle wyniosą

wydatki na modernizację armii
do 2035 r. (to o 339 mld więcej
niż w poprzednim Planie
Modernizacji Technicznej).

Jestem
żołnierzem od 5 lat.
Widzę nowe inwestycje
na terenie mojej jednostki,
a nasz pułk otrzymał
nowoczesny sprzęt.
Cieszą nas też najwyższe od
lat podwyżki uposażeń.
Plutonowy Marcin
Skowron - 4 Zielonogórski
pułk przeciwlotniczy
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Rozbudowa Wojska
Polskiego i wspieranie
lokalnych społeczności
Liczniejsza armia to większe bezpieczeństwo. Zwiększamy
liczebność wojsk operacyjnych – do 106 tys.
Jeszcze w 2014 r. mieliśmy pod bronią tylko 89 tys. żołnierzy.
Jednym z elementów potencjału Wojska Polskiego są
Wojska Obrony Terytorialnej (tzw. Terytorialsi). To piąty
rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych,
Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. WOT obecnie liczą
22 tys. żołnierzy. Na czas wojny ich główny zadaniem jest
współdziałanie z wojskami operacyjnymi, natomiast w czasie pokoju wsparcie akcji zarządzania kryzysowego, w tym
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
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To właśnie ochotnicy
z Wojsk Obrony

Terytorialnej

pomagali mieszkańcom
południowej Polski
walczyć ze skutkami
powodzi i innych klęsk
żywiołowych w maju 2019 r.

Nowe posterunki Policji
Przywróciliśmy i utworzyliśmy
114 posterunków Policji.
Zwiększamy bezpieczeństwo naszych
obywateli. Otwieramy kolejne posterunki
Policji i modernizujemy już istniejące.
Dzięki temu, mieszkańcy uzyskują m.in.
możliwość stałego kontaktu
z dzielnicowym.

Funkcjonariusze, dzięki wykonanym
pracom remontowym i zakupowi nowego
wyposażenia mają lepsze warunki pracy.
Odnotowujemy najwyższy poziom
poczucia bezpieczeństwa wśród
Polaków od ponad 30 lat.

49

Skuteczna
ochrona
przed lichwą
Bezpieczne zakupy na raty, „chwilówki” bez zdzierstwa, limity kosztów dodatkowych, surowe kary za
lichwę i koniec odbierania mieszkań
za niewielkie pożyczki – to sedno
ustawy antylichwiarskiej.

Z powodu
lichwiarskiej pożyczki
zostałam wyrzucona
z mieszkania, razem z synem
i rodzicami. Straciliśmy dach
nad głową przez mafię lichwiarską,
przeciwko której prokuratura
prowadzi śledztwo. Od ośmiu lat
płacę za wynajem mieszkania i wciąż
czekam na odzyskanie pieniędzy.
W podobnej sytuacji jest
wielu Polaków
Pani Sylwia, Gdańsk,
woj. Pomorskie
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Dzięki nowym przepisom skończą
się drakońskie opłaty narzucane
klientom przy zakupach na raty,
a także przez firmy pożyczkowe
udzielające „chwilówek”.
Nie będzie więcej pozbawiania
ludzi dorobku życia, z powodu
niespłacenia niewielkiej pożyczki.
Ustawa określa, które pożyczki są
lichwą, a za złamanie prawa będzie
grozić do 5 lat więzienia. Łatwiej
będzie ścigać lichwiarzy, którzy
ograbili setki osób.

Polska dołączy do krajów, które
skutecznie walczą z lichwą –
jak Austria, Niemcy czy USA.

Grunt to
własność
Do niedawna 2,5 mln Polaków było właścicielami mieszkań, ale nie mieli prawa
własności do ziemi, na których stoją budynki.
Za mieszkanie płacili podatek od nieruchomości, a za grunt opłatę za użytkowanie
wieczyste. Problem w tym, że podatek jest
przewidywalny, a opłaty za użytkowanie mogły
jedną decyzją samorządu urosnąć nawet o 100,
200, a nawet 500 proc. W efekcie z 300 zł
mogło się zrobić nawet 1500.
Koniec z tym! Dotrzymaliśmy słowa.
Rząd uwłaszczył 10 mln Polaków (właścicieli
mieszkań i ich rodziny). Zrobiliśmy to, co nie
udało się żadnemu z poprzednich rządów.
1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści
gruntów pod budynkami mieszkalnymi
stali się właścicielami tych gruntów.
Wyeliminowaliśmy drastyczne podwyżki
opłat za użytkowanie wieczyste i daliśmy
Polakom pewność, że z dnia na dzień nikt
nie sięgnie do ich portfeli.

Wspólnie z mężem
skorzystaliśmy z programu
przekształcenia użytkowania
wieczystego na własność.
Procedura programu jest bardzo
prosta i terminowo bardzo krótka.
Zaskoczyła mnie niska jednorazowa
opłata wynikająca z 80 proc bonifikaty.
Dzięki programowi mogę być spokojna
i pewna, że sprawy zostały ostatecznie
uregulowane dla mnie i moich
spadkobierców.
Pani Lucyna, Świdnik,
woj. lubelskie

Opłatę przekształceniową można rozłożyć
na 20 lat albo zapłacić w 1 rok i skorzystać
nawet z 99 proc. bonifikaty. Wiemy, że
niektórzy nie z własnej winy zmagają się
z trudnościami w życiu. Dlatego z urzędu
99 proc. rabat dostali m.in.: osoby z niepełnosprawnością, rodziny wielodzietne
z Kartą Dużej Rodziny, inwalidzi wojenni,
kombatanci i ofiary represji oraz osoby
do 18 roku życia, u których stwierdzono
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,
które powstały w prenatalnym okresie
rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
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MÓJ PRĄD
PROGRAM DOFINANSOWANIA MIKROINSTALACJI
FOTOWOLTAICZNYCH

Uniezależnienie
się od jednego
dostawcy energii
znacząco poprawi nasze
bezpieczeństwo. Polska powinna sprowadzać gaz
z różnych kierunków
i źródeł.
Pan Adam, gmina Halinów,
woj. mazowieckie

Bezpieczeństwo
energetyczne
Doprowadziliśmy do uruchomienia terminalu LNG w Świnoujściu, który daje szansę
na realne zróżnicowanie źródeł dostaw
gazu. Budujemy gazociąg Baltic Pipe, który
połączy Polskę z norweskimi zasobami gazu.
Wraz z rozbudowanym terminalem LNG,
sprawi on, że polski kraj stanie się swego
rodzaju „węzłem gazowym” dla całego
regionu. Już teraz terminal LNG pozwala
nam na prowadzenie realnej polityki dywersyfikacyjnej, co pokazały niedawne dostawy
gazu z Norwegii czy USA.
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Wspieramy także rozwój infrastruktury do
przesyłu gazu, m.in. na Słowację, na Litwę i na
Ukrainę. Prowadzimy w tej sprawie skuteczny
dialog na forum międzynarodowym. Z inicjatywy Polski przyjęto także rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo dostaw gazu
ziemnego do Unii Europejskiej.
Uruchomiliśmy cieszący się wielką popularnością program dofinansowania mikroinstalacji
fotowoltaicznych „Mój Prąd”. Dzięki niemu Polacy
w łatwy sposób mogą sami produkować energię elektryczną na swoje potrzeby, przyczyniając
się jednocześnie do poprawy czystości powietrza i bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Budżet programu wynosi 1 mld zł.
Przewidywane jest dofinansowanie
200 000 mikroinstalacji.

Ochrona, rozwój, wsparcie
– „Plan dla Wsi”
Pomoc dla rolników w walce z suszą
Państwo oferuje pomoc rolnikom, których
gospodarstwa ucierpiały wskutek suszy.
Oprócz wsparcia, które trafiło do rolników
w postaci doraźnej pomocy finansowej
pozwalającej utrzymać produkcyjność
gospodarstw, uruchomiono programy
przeciwdziałające suszy, w tym rozbudowę
systemów nawodnień w produkcji rolniczej,
czy poprawę żyzności gleb poprzez
wapnowanie.

Ponad 2 mld zł – tyle przeznaczyliśmy
na rekompensatę strat suszy
w 2018 r. To największa pomoc
tego typu w Europie.
Ponad 400 mln zł – tyle wynosi
budżet programu budowy i modernizacji systemów nawadniających
i ujęć wodnych w 2019 r.
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Ochrona, rozwój,
wsparcie –
„Plan dla Wsi”
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Od czterech pokoleń
moja rodzina zajmuje się
rolnictwem. Doceniam to,
że dopłata do paliwa wzrosła.
Dzięki m.in. takiemu wsparciu
mój syn przejmie po mnie
dobrze prosperujące
gospodarstwo.
Pan Jacek, Głogowo,
woj. kujawsko
-pomorskie

Zwiększanie dochodów gospodarstw

Obniżanie kosztów produkcji

Od 2019 r. w Polsce funkcjonują najlesze
w Europie przepisy dotyczące legalnej sprzedaży żywności z gospodarstwa. Rozszerzono
możliwość sprzedaży żywności, do takich
podmiotów jak restauracje, stołówki, gospodarstwa agroturystyczne, lokalne sklepy podwyższając również kwotę wolną od podatku do
40 tys. zł (po przekroczeniu kwoty niski podatek
2 proc). Z nowych możliwości sprzedaży korzysta już blisko 20 tys. rolników sprzedających
wprost z gospodarstwa. Umożliwienie sprzedaży
żywności odbiorcy finalnemu przez rolników pozwala uzyskać dodatkowe dochody gospodarstwom rolnym i zwiększa dostępność żywności
wysokiej jakości w przystępnych cenach.

W tym roku, żeby w jeszcze większym stopniu
obniżyć koszty produkcji gospodarstw rolnych
przeznaczono na dopłaty do paliwa rolniczego
blisko 1,2 mld zł. Limit na 1 ha użytków rolnych
został zwiększony z 86 l do 100 l. Dodatkowo
producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego zakupionego i wykorzystywanego do – co jest nowością – chowu i hodowli
bydła w wysokości 30l/ DJP (duża jednostka
przeliczeniowa inwentarza).

1 180 mln zł – tyle wynosi kwota dotacji na

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
paliwa rolniczego przeznaczona na 2019 r.

Dziękujemy!
Dzięki zaufaniu milionów Polaków możemy
kontynuować pracę dla Polski przez kolejne 4 lata.
Będziemy dalej pracować, aby dobry czas
dla Polski był kontynuowany. Tak, aby nasze programy
i spełniane obietnice dalej zmieniały oblicze
naszego kraju.
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@PremierRP

@premierrp

