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Szanowni Państwo!

 W lutym tego roku miałem zaszczyt przedstawić Państwu 
nasze kolejne propozycje programowe w ramach tak zwanej „nowej 
piątki PiS”. Są one następnym bardzo ważnym elementem polityki 
dobrej zmiany. Jej istotą jest systematyczne inwestowanie w lepszą 
przyszłość polskich rodzin, a ostatecznym celem – doprowadzenie 
do tego, by Polki i Polacy mogli jak najszybciej cieszyć się takim 
samym poziomem i jakością życia jak obywatele najzamożniejszych 
państw zachodniej Europy.
 Teraz przyszła pora na wstępne podsumowanie stanu 
realizacji naszych lutowych obietnic. I tak oto emeryci i renciści 
otrzymali już „trzynastki”. Rozszerzyliśmy także program „500+” 
– dzięki czemu obejmuje on teraz wszystkie dzieci do 18 roku 
życia, czyli około 6,8 miliona najmłodszych. 1 sierpnia wchodzi 
w życie zerowy PIT dla młodych. Zaawansowane są też prace 
nad obniżeniem podatku od osób fizycznych. Uchwalona została 
przez Sejm i Senat oraz uzyskała podpis Prezydenta ustawa 
przeciwdziałająca wykluczeniu komunikacyjnemu, dzięki której 
przywracane będą zlikwidowane połączenia autobusowe.
 Udowadniamy zatem 
po raz kolejny, że jesteśmy 
wiarygodni, że dotrzymujemy 
słowa, że spełniamy zarówno nasze 
zobowiązania względem Państwa, 
jak i nasze wspólne marzenia 
o silnej i dostatniej Rzeczypospolitej.
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Rodzina to fundament, na którym wznosi się całe 
państwo. Dlatego to wspieraniu rodzin nadaliśmy 
priorytetowe znaczenie i w kwietniu 2016 r. 
uruchomiliśmy Program “Rodzina 500+”. Program 
znacznie poprawił sytuację polskich rodzin, dał im 
bezpieczeństwo i perspektywę rozwoju. Obniżyliśmy 
poziom ubóstwa wśród dzieci do najniższego 
poziomu w historii Polski. Dzięki naszym działaniom 
Polacy częściej decydują się na posiadanie dzieci.
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„Rodzina 500+” na każde dziecko
od 1 lipca 2019

Programem objęliśmy 2,4 mln rodzin, w tym 1,5 
mln rodzin z dwojgiem dzieci i 383 tys. rodzin 
wielodzietnych.

W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do końca marca 
2019 r. w ramach programu „Rodzina 500+ 
przekazaliśmy polskich rodzinom 69 mld zł.

3,6 mln dzieci objętych programem.

Widzimy pozytywne skutki naszych działań. Dlatego 
postanowiliśmy rozszerzyć program 500+ i od 1 lipca 2019 r. 
świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie, niezależnie 
od dochodów rodziny, będzie przysługiwać na każde dziecko 
do ukończenia 18. roku życia. Programem zostanie objętych 
dodatkowo 3,2 mln dzieci.

Wiemy, że powrót na rynek pracy młodych mam 
to spore wyzwanie. Dlatego pomagamy i wspieramy 
w podjęciu tej decyzji, tworząc dodatkowe miejsca 
opieki nad maluchami. Dofinansowujemy rozwój 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 
żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych.

„Maluch+” to wzrost liczby miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3

W 2019 r. w ramach programu „Maluch+” 
dofinansowaliśmy 74,6 tys. miejsc opieki. 
To 150 zł na miejsce w instytucjach publicznych 
oraz 100 zł na obniżenie opłat rodziców 
w instytucjach niepublicznych, a w przypadku 
objęcia opieką dziecka niepełnosprawnego lub 
wymagającego szczególnej opieki dodatkowe 
400 zł na pokrycie zwiększonych kosztów 
utrzymania. 

Przewidujemy, że do końca bieżącego roku 
dzięki programowi powstanie jeszcze 27,6 tys. 
nowych miejsc. 

Tylko w 2019 r. przekażemy kolejne 450 mln zł na utworzenie 
nowych miejsc opieki, a także na dofinansowanie tych, które 
już istnieją – 73,8 tys. spośród nich jest przeznaczona dla 
dzieci pełnosprawnych, zaś 734 dla dzieci niepełnosprawnych 
i wymagających szczególnej opieki.
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To rodzice wiedzą, co jest najlepsze dla ich dzieci. 
Dlatego w odpowiedzi na oczekiwania rodziców 
przywróciliśmy im prawo do decydowania, czy ich 
dziecko ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej 
w wieku 6 lat. Zwiększamy ponadto finansowe 
wspomaganie opieki nad dziećmi w tym wieku.
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Daliśmy rodzicom prawo wyboru
w sprawie sześciolatków w szkole

1,4 mld zł przekazaliśmy samorządom na 6-latki 
w 2017 r.

1,6 mld zł przekazaliśmy samorządom na 6-latki 
w 2018 r.

1,7 mld zł przekazaliśmy samorządom na 6-latki 
w 2019 r.

W ostatnich latach z możliwości pozostawienia dzieci 6-letnich 
w przedszkolu skorzystało ponad 95 proc. rodziców.

Program „Dobry Start” to 300 zł dla 
każdego ucznia

To młode pokolenia będą budować Polskę. 
Dlatego wyrównywanie szans i inwestycja 
w przyszłość najmłodszych obywateli to nasz 
obowiązek. Wspieramy rodziny programem 
„Dobry Start”, to dzięki niemu przed 
rozpoczęciem roku szkolnego każda rodzina 
otrzymuje 300 zł na każde uczące się w szkole 
dziecko poniżej 20. roku życia lub do 24. roku 
życia w przypadku niepełnosprawnych. 4,4 mln 
uczniów skorzystało ze wsparcia.

1,4 mld zł wyniósł w 2018 r. koszt programu.

Z pierwszej edycji programu „Dobry Start” skorzystali niemal 
wszyscy uprawnieni.
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Miarą naszej solidarności jest wspieranie najbardziej 
potrzebujących. Zapewniamy dzieciom z ubogich 
rodzin, osobom starszym i niepełnosprawnym 
bezpłatny ciepły posiłek przygotowywany 
w szkolnych stołówkach. Objęci programem mogą 
skorzystać z niego na miejscu bądź – jeśli zdrowie 
im na to nie pozwala – otrzymać je bezpośrednio 
do domu. 
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Posiłek w szkole
i w domu

Ok. 1,3 mln osób skorzysta rocznie z programu 
„Posiłek w szkole i w domu”.

Koszt programu w latach 2019-2023 wyniesie 2,75 mld zł. 

Wychowanie kolejnych pokoleń to jedno 
z najcenniejszych, a zarazem najtrudniejszych 
zadań. Doceniamy wysiłek osób, które odłożyły 
na bok swoje zawodowe marzenia, żeby poświęcić 
się rodzinie i wychowaniu czwórki bądź więcej 
dzieci. Dlatego zagwarantowaliśmy im świadczenie 
emerytalne.

„Mama 4+” 

1100 zł brutto to świadczenie wypłacane dla 
mam, ale także w niektórych przypadkach dla 
ojców, którzy wychowali przynajmniej 4 dzieci.

801 mln zł przeznaczyliśmy w 2019 r. na program 
„Mama 4+”. 

Ok. 85,8 tys. osób zostanie objętych programem.

Wcześniej niektóre mamy, które poświęciły się wychowywaniu 
dzieci, nie otrzymywały od państwa żadnych świadczeń, nawet 
na minimalnym poziomie. Teraz państwo wyciąga do nich 
pomocną dłoń.
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Wychodzimy z założenia, że Polacy cenią sobie 
wolność wyboru. Jesteśmy różni, mamy różne plany, 
marzenia i priorytety. Dla niektórych praca jest 
pasją, inni chcą podróżować, jeszcze inni marzą, 
aby na jesień życia mieć czas dla bliskich. Daliśmy 
Polakom wybór. Kobiety na emeryturę mogą przejść 
w wieku 60 lat, natomiast mężczyźni w wieku 65 lat. 
Dalsza praca musi zależeć od indywidualnej decyzji 
każdego Polaka, a nie od polityków.
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Obniżyliśmy wiek emerytalny. 
Daliśmy prawo wyboru Polakom

383,8 tys. – tyle emerytur przyznano według 
nowych zasad w 2018 r. Z tego 101,8 tys. 
(ok. 26 proc.) stanowiły osoby pobierające w ZUS 
już inne świadczenia.

Zdecydowana większość Polaków była przeciwko 
podwyższeniu wieku emerytalnego w Polsce, zrealizowanego 
przez rząd PO-PSL. Wysłuchaliśmy głosu Polaków. 

Przejście na emeryturę wiąże się często z obniżeniem 
poziomu życia. Tak być nie musi, państwo powinno 
działać w taki sposób, aby odejście z rynku pracy nie 
oznaczało od razu pogorszenia położenia obywateli. 
Dlatego wspieramy seniorów, systematycznie 
podnosząc ich świadczenia. Szczególną uwagę 
przywiązujemy do wzrostu minimalnych rent 
i emerytur. Poprawiamy sytuację najuboższych osób 
z tej grupy obywateli.

Wyższe renty
i emerytury

1100 zł brutto to minimalne świadczenie 
od marca 2019 r. 

O 25 proc. wzrosły najniższe świadczenia dla 
emerytów i rencistów w latach 2016-2019.

Co roku podwyżki emerytur będziemy obliczać zgodnie 
z zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej, tak aby osoby 
z najniższymi świadczeniami otrzymywały godziwą podwyżkę.
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Wsparcie dla najstarszych Polaków to nie tylko 
gest solidarności. Państwo powinno dbać 
o obywateli, którzy kładli fundamenty pod naszą 
gospodarkę i państwo. Dlatego w 2019 r. wszyscy 
emeryci i renciści otrzymali dodatkowo 1100 zł 
brutto. Wsparcie wypłacamy automatycznie, bez 
jakichkolwiek zbędnych formalności i niezależnie 
od wysokości emerytury. 
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Emerytura+, czyli “trzynastka” dla 
emerytów

Ponad 9,8 mln osób otrzymało 1100 zł brutto 
(z tego prawie 7 mln emerytów i ponad 2,6 mln 
rencistów).

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

Zależy nam, aby w kolejnych latach równie mocno wspierać 
emerytów i rencistów i wypłacać kolejne” trzynastki”.

Zdrowie jest bezcenne. Troska o dobre i godne 
życie to nie tylko prawo każdego obywatela, lecz 
także obowiązek państwa. Dlatego wszystkie 
osoby, które ukończyły 75 lat, mogą korzystać 
z całkowicie bezpłatnych leków. Program obejmuje 
środki farmaceutyczne najczęściej stosowane 
przez pacjentów w podeszłym wieku. Jest więc 
dostosowany do realnych potrzeb pacjentów, a przez 
to ma znaczący wpływ na poprawę jakości ich życia.

Bezpłatne leki
dla seniorów

2,7 mln osób skorzystało z bezpłatnych leków.

Ponad 139 mln opakowań bezpłatnych leków 
trafiło do seniorów.

Ponad 1,5 mld zł zaoszczędziły łącznie osoby 
po 75. roku życia dzięki programowi bezpłatnych 
leków.

Lista darmowych leków dla seniorów zawiera ponad 2000 
środków i jest sukcesywnie poszerzana, tak aby w pełni 
odpowiadała potrzebom osób starszych. W 2019 r. na leki dla 
seniorów wydamy ponad 730 milionów złotych.
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Samotność to choroba współczesnego świata. 
Szczególnie narażone na nią mogą być osoby 
starsze. Dzienne domy i kluby „Senior+” dają 
osobom starszym możliwość aktywnego spędzenia 
czasu przez kilka godzin dziennie. Przekrojowa 
i zróżnicowana oferta obejmuje zarówno 
pomoc w codziennych czynnościach, przez 
zapewnienie posiłku, aż po pielęgnowanie więzi 
międzypokoleniowych. Seniorzy są zapraszani także 
do udziału w zajęciach ruchowych oraz aktywnego 
brania udziału w życiu kulturalnym. 
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„Senior+” to większa liczba miejsc
w placówkach dla osób starszych

W latach 2015-2017 w ramach „Senior+” powstało 
w Polsce 240 placówek

W 2018 r. zostało stworzonych  258 kolejnych

Zależy nam na zwiększeniu zasięgu naszych działań, dlatego 
nie zwalniamy tempa i w 2019 r. za kwotę 78,4 mln zł 
utworzymy 7,6 tys. nowych miejsc oraz dofinansujemy 11,4 tys. 
miejsc już istniejących.
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Służba zdrowia to służba ludziom. Jej powszechny 
charakter sprawia, że jej sprawność i niedostatek 
mają ogólnospołeczne konsekwencje. Dlatego 
z każdym rokiem na udoskonalenie i modernizację 
służby zdrowia przeznaczamy coraz więcej środków 
finansowych. Nasze pierwsze postulaty zapowiadały, 
że do 2024 r. wysokość nakładów osiągnie 6 proc. 
Postanowiliśmy zrealizować ten plan szybciej.
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Zwiększenie wydatków na ochronę 
zdrowia 

Wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. 
PKB.

Wzrost nakładów na koszty świadczeń 
opieki zdrowotnej. Plan finansowy na 2019 r. 
przewiduje, że 89,4 mld zł trafi na ochronę 
zdrowia, co stanowi wzrost o 8,4 mld zł 
w stosunku do planu finansowego NFZ za 2018 r.

Podwyżki dla lekarzy i lekarzy rezydentów. 
Wszyscy lekarze rezydenci otrzymali podwyżki 
wynagrodzenia zasadniczego o 700 zł, 
w przypadku specjalizacji w dziedzinie 
medycyny uznanej za priorytetową, lub 
o 600 zł w pozostałych. Lekarzom specjalistom 
zatrudnionym na podstawie stosunku pracy 
przyznano wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 
nie mniejszej niż 6750 zł brutto.

Wprowadzając sieć szpitali usprawniliśmy służbę 
zdrowia. Dzięki tej zmianie szpitale są bardziej 
stabilne finansowo, a świadczenia szpitalne 
i ambulatoryjne są lepiej skoordynowane. 

Budowa
sieci szpitali

Podwyżki dla pielęgniarek i położnych. Wzrost 
wynagrodzeń zasadniczych o 1100 zł miesięcznie 
od 1 września 2018 r. oraz o dodatkowe 100 zł 
od 1 lipca 2019 r.

Podwyżki dla ratowników medycznych. 
Wprowadzono wzrost średniego miesięcznego 
wynagrodzenia dla ratownika medycznego, 
dyspozytora medycznego, pielęgniarki 
wykonującej zawód w zespole ratownictwa 
medycznego – niezależnie od formy zatrudnienia 
– o 400 zł brutto.

Obecnie w sieci szpitali działa 587 placówek 
leczniczych.
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Troska o zdrowie powiązania jest z troską 
o środowisko. Czyste powietrze to czysty zysk 
dla wszystkich. Dym z przestarzałych pieców 
i kotłów to trująca mieszanka wybuchowa. Smog 
to zagrożenie zarówno dla zdrowia, jak i dla upraw, 
klimatu, roślin czy zwierząt.

Czyste
powietrze

103 mld zł do 2029 r. na dofinansowanie 
inwestycji poprawiających jakość powietrza 
w polskich domach – Program Czyste Powietrze 
realizowany przez NFOŚIGW. Modernizacją 
zostanie objętych ponad 3 mln domów.

1,2 mld zł do 2024 r. – Rządowy Program “Stop 
Smog” dla ubogich energetycznie.

Uruchomienie inwentaryzacji źródeł niskiej 
emisji – projekt “Zone”.

Wsparcie Śląska i Małopolski w walce o czyste 
powietrze. 

Polacy powinni cieszyć się wspólnym czasem z rodziną 
i przyjaciółmi w zdrowym środowisku. Dzięki lepszemu 
wykorzystaniu ciepła oszczędzą także na wydatkach 
związanych z ogrzewaniem domu oraz na leczeniu chorób 
związanych z zanieczyszczonym powietrzem. 
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Dzięki sprawnemu zarządzaniu państwem 
i realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju udało się przyspieszyć tempo wzrostu 
gospodarczego. W 2018 r. PKB wyniósł rekordowe 
5,1 proc., co oznacza, że nasza gospodarka rosła 
najszybciej od 2007 r. Nie tylko prześcigamy swoje 
dotychczasowe osiągnięcia, ale też wyprzedzamy 
większość krajów Unii Europejskiej.
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Wzrost
gospodarczy

3,9 proc. – tyle wynosił wzrost PKB w 2015 r. 

5,1 proc. – tyle wynosił wzrost PKB w 2018 r.

Stan polskiej gospodarki jest dobrze oceniany przez agencje 
ratingowe i ekonomistów. W maju 2019 r. OECD, jako kolejny 
podmiot, doceniła naszą politykę gospodarczą, podnosząc 
prognozy wzrostu PKB na 2019 r. do 4,2 proc. oraz na 2020 r. 
do 3,5 proc. Tym samym przyznała nam pozycję globalnego 
lidera wśród 36-rozwiniętych państw skupionych w Organizacji.

Dzięki nowoczesnym technologiom wprowadzonym 
przez Ministerstwo Finansów zwiększyliśmy 
przychody z podatku VAT o kilkadziesiąt miliardów. 
Wcześniej te pieniądze trafiały do oszustów 
podatkowych i przestępców, dzisiaj wracają 
do Polaków. Z uszczelniania systemu korzystają 
wszyscy – również przedsiębiorcy, którzy nie muszą 
konkurować z nieuczciwymi podmiotami.

Uszczelniona
luka VAT

W 2018 r. pobrano niemal o 48 mld zł więcej 
z podatku VAT więcej w porównaniu z 2016 r.

Z 20,6 proc. w 2016 r. do 12,5 proc. w 2018 r. 
zmniejszyliśmy lukę VAT.

Dodatkowe miliardy złotych w budżecie Państwa to nowe 
drogi, szkoły, szpitale i programy społeczne. Dzięki 
uszczelnieniu VAT Polska może pochwalić się relatywnym 
zmniejszaniem długu publicznego przy rekordowych w historii 
wydatkach na cele społeczne i rozwojowe.
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Prowadzenie własnego biznesu to praca 24 godziny 
na dobę. Wiemy, z jakimi przeciwnościami zmagają 
się przedsiębiorcy, dlatego zaproponowaliśmy 
szereg ułatwień odpowiadających na ich potrzeby. 
W pakietach ustaw, takich jak Konstytucja Biznesu, 100 
zmian dla firm czy Przyjazne prawo, wprowadziliśmy 
już setki zmian i ułatwień korzystnych dla biznesu, 
szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw.
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Ułatwienia dla firm wspierające 
rozwój przedsiębiorczości - 
Konstytucja Biznesu.

Z dobrowolnej ulgi na start, przewidzianej 
w Konstytucji Biznesu, korzysta ok. 74 proc. 
uprawnionych do niej przedsiębiorców. 
Ulga na start w ciągu 10 lat przyniesie 
przedsiębiorcom ok. 8 mld zł oszczędności.

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym zabezpiecza 
przyszłość firm, szczególnie rodzinnych.

Dzięki wprowadzonym nowoczesnym 
rozwiązaniom wiele spraw urzędowych można 
obecnie załatwić sms-em, telefonem lub 
e-mailem.

Skróciliśmy z 50 do 10 lat okres obowiązkowego 
przechowywania akt pracowniczych 
i umożliwiliśmy ich elektronizację. Pozwoli 
to zaoszczędzić przedsiębiorcom 1,3 mld zł 
w ciągu 10 lat.

Mimo przełomowych, wielomiliardowych programów 
społecznych, prorodzinnych i rozwojowych potrafiliśmy 
zadbać o dobry stan finansów publicznych. Deficyt 
sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył 
się w 2018 r. do 0,4 proc. PKB, co stanowi najlepszy wynik 
od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 
Jeszcze w 2015 r. ten deficyt wynosił 2,7 proc. PKB.

Dobry stan finansów
publicznych

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

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

Interesów przedsiębiorców chroni Rzecznik Małych 
i Średnich Przedsiębiorców, który poza siedzibą 
w Warszawie, ma także biura terenowe w innych 
miastach Polski.

Konstytucja Biznesu, 100 zmian dla firm, Pakiet Przyjazne Prawo, 
Pakiet MŚP, Mały ZUS, Polska Strefa Inwestycji oraz wiele innych 
znaczących rozwiązań odpowiadają oczekiwaniom polskich 
przedsiębiorców. To m.in. dzięki nim więcej Polaków zakłada własne 
firmy, a nasze przedsiębiorstwa więcej inwestują na świecie.

Konstytucja Biznesu, 100 zmian dla firm, Pakiet Przyjazne Prawo, 
Pakiet MŚP, Mały ZUS, Polska Strefa Inwestycji oraz wiele innych 
znaczących rozwiązań odpowiadają oczekiwaniom polskich 
przedsiębiorców. To m.in. dzięki nim więcej Polaków zakłada własne 
firmy, a nasze przedsiębiorstwa więcej inwestują na świecie.

Udało nam się także zmniejszyć dług sektora instytucji rządowych 
i samorządowych. Cztery lata temu dług ten wynosił 51,3 proc. PKB. 
W 2019 r. szacujemy go na 47,9 proc. PKB, a w 2020 r. na 46 proc. PKB.
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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.

Wynagrodzenia w nauce:

Konstytucja dla
Nauki

minimum 3205 zł (wcześniej 2375 zł),

adiunkci co najmniej 4680 zł (wcześniej 3820 zł),

2371 zł brutto minimalna kwota stypendium, która 
wzrasta do 3653 zł brutto po śródokresowej ocenie 
(dla doktorantów z niepełnosprawnością 3083,21 zł 
brutto, później 4365,21 zł brutto).

Wprowadziliśmy również nowy model kształcenia doktorantów 
i zapewniliśmy każdemu z nich stypendium w szkole doktorskiej. 
Efekty tych pozytywnych zmian będziemy obserwować już 
w najbliższych latach.

Prawdziwie nowoczesne państwo musi stawiać 
na nowe technologie i wspierać innowacyjność. 
Od nowatorskich pomysłów i kreatywności badaczy 
zależy jego przyszłość i siła. Dlatego firmom 
stawiającym na badania i rozwój (B+R) obniżamy 
podatki.

Stawiamy na innowacyjność polskiej 
gospodarki

Od stycznia 2018 r. wysokość ulg podatkowych 
na badania i rozwój została zwiększona 
do 100 proc., a w przypadku Centrów Badawczo-
Rozwojowych – nawet do 150 proc.

Ponad tysiąc przedsiębiorców skorzystało 
z ulgi na badania i rozwój, a wartość prac B+R 
zgłoszona do ulgi wyniosła blisko 2 mld zł. 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ułatwiło przedsiębiorcom 
dostęp do programów, np. we flagowym konkursie „Szybka 
Ścieżka”.
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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. Wprowadziliśmy naukę programowania już 
od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Kładziemy 
nacisk na edukację cyfrową.

Szerokopasmowy Internet dla
każdej szkoły

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

300 mln zł na e-podręczniki.

Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom nauczyciele i uczniowie 
korzystają z darmowych e-materiałów, e-zasobów 
i e-podręczników dostępnych na portalu epodreczniki.pl.

Nowoczesne technologie cyfrowe decydują 
o innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. 
Mają one jednak nie tylko wpływ na wielkie procesy 
ekonomiczne, pozwalają również po prostu ułatwić 
życie. Teraz zamiast mocować się z biurokracją, możesz 
wygodnie załatwić sprawy urzędowe. Upraszczamy 
procesy administracyjne i upowszechniamy płatności 
bezgotówkowe. To przyczynia się do zwiększenia 
wpływów podatkowych i zmniejszenia szarej strefy.

Cyfryzacja w miejsce
biurokracji

Dzięki naszym działaniom już co trzeci Polak 
korzysta z usług administracji on-line.

Blisko 7 mln PIT-ów za 2018 r. złożonych dzięki 
nowej usłudze Twój e-PIT – nie musisz składać 
PIT – urząd zrobi to za Ciebie.

3,7 mln osób korzysta z Profilu Zaufanego.

Blisko 41 tys. narodzin dzieci zgłoszono on-line.

W prosty sposób, bez wychodzenia z domu, o dogodnej porze, 
możesz np. złożyć wniosek w programie „Rodzina 500+”, 
zatwierdzić PIT, złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu 
osobistego lub zgłosić jego utratę. Jako kierowca nie musisz też 
mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego auta i potwierdzenia 
polisy OC.
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Wiemy, że wspólny sukces i bezpieczna przyszłość 
potrzebują praktycznych rozwiązań. W trosce 
o stabilny wzrost polskiego potencjału powołaliśmy 
Polski Fundusz Rozwoju – grupę instytucji 
finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, 
samorządów i osób prywatnych inwestującą 
w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy 
kraju.

Instytucje
rozwoju

Inwestycje – z wiodącą rolą Polskiego Funduszu 
Rozwoju (PFR).

Bankowość – z wiodącą rolą Banku Gospodarstwa 
Krajowego (BGK).

Ubezpieczenia eksportowe – z wiodącą rolą 
Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych 
(KUKE).

Handel zagraniczny – z wiodącą rolą Polskiej Agencji 
Inwestycji i Handlu (PAIH).

Rozwój przedsiębiorczości – z wiodącą rolą Polskiej 
Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości (PARP).

Wbrew złudzeniom sprzed lat kapitał ma narodowość. 
Dzięki zaangażowaniu Polskiego Funduszu Rozwoju 
i PZU bank Pekao SA z powrotem dołączył do grona 
instytucji finansowych kontrolowanych przez polski 
kapitał. Bank stawia na finansowanie eksportu 
i wspieranie ekspansji polskich firm za granicą. Dzięki 
repolonizacji polskie tradycje gospodarcze odżywają 
w nowoczesnym kształcie.

Repolonizacja
Pekao S.A.

Bank Pekao SA to drugi największy bank 
w Polsce.

Repolonizacja Pekao SA to jeden z przykładów przywracania 
równowagi i wzmocnienia polskiego kapitału w gospodarce.

Wspieramy polskie sektory flagowe, czyli działy gospodarki, 
w których istnieje potencjał do wytworzenia i rozwoju 
określonego produktu lub produktów i technologii. Mają one 
silny wpływ na realizację celów strategicznych państwa, a tym 
samym na całą gospodarkę.
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Polskie Koleje Linowe znów są w pełni w polskie, nie 
zaś tylko z nazwy. Repolonizacja legendarnej kolejki 
na Kasprowy Wierch jest kolejnym przykładem 
sprawności państwa i dbałości o polskie 
dziedzictwo. PKL jest najstarszym i największym 
operatorem kolei i wyciągów górskich. To także 
przedsiębiorstwo z 80-letnią tradycją oraz 
jeden z największych pracodawców na Podhalu, 
zatrudniający ponad 200 osób. 

Repolonizacja Polskich Kolei 
Linowych

Polskie Koleje Linowe zostały sprywatyzowane 
w 2013 r., kiedy to ich głównym udziałowcem 
został fundusz Mid Europa Partners.

Na początku października 2018 r. Polski Fundusz 
Rozwoju zawarł umowę ze spółką zależną 
funduszu Mid Europa Partners na zakup 
99,77 proc. akcji Polskich Kolei Linowych.

Kolej linowa na Kasprowy Wierch była niegdyś stawiana 
rękoma polskich inżynierów, specjalistów i budowniczych. Dziś 
ten bezcenny kapitał wrócił w spowrotem ręce ich następców.
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To praca Polaków napędza gospodarkę. A walka 
z bezrobociem i tworzenie nowych miejsc pracy 
to walka z marnowaniem energii, niezbędnej 
do naszego rozwoju – zarówno osobistego, jak 
i gospodarczego. Właśnie dlatego zwalczanie 
bezrobocia to jeden z priorytetów i największych 
sukcesów rządu. Spadek stopy bezrobocia oraz 
wzrost liczby wolnych miejsc pracy to efekty 
podejmowanych przez rząd działań.
Według danych z maja 2019 r.:

Spadek bezrobocia i wzrost liczby 
wolnych miejsc pracy

Szacowana stopa bezrobocia wyniosła 5,4 proc. 
Niższą stopę bezrobocia po raz ostatni odnotowano 
we wrześniu 1990 r.

Liczba bezrobotnych wyniosła 907,1 tys. i była niższa 
o 9,5 proc. niższa niż przed rokiem.

Liczba wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej 
zgłoszonych przez pracodawców do urzędów 
wyniosła 122,3 tys. i w porównaniu do kwietnia 
2019 r. wzrosła o 2,9 proc.

Przez wiele lat zakładano, że polska gospodarka 
ma konkurować przede wszystkim niskimi kosztami 
pracy, czyli niskimi pensjami polskich pracowników. 
Ale model rozwoju, który skazuje na niskie zarobki, 
to nie jest dobre rozwiązanie ani dla gospodarki, 
ani dla społeczeństwa. Musimy raczej zabezpieczać 
wysoki, stabilny wzrost płac. Godnie zarabiający Polacy 
to bezpieczne i niezależne rodziny. Dlatego realnie 
poprawiamy sytuację dochodową osób, które zarabiają 
najmniej. Tempo wzrostu minimalnego wynagrodzenia 
w latach 2015-2019 było wyższe, niż przeciętny wzrost 
wynagrodzeń w gospodarce narodowej.

Podwyższanie
płacy minimalnej

O 500 zł podnieśliśmy płacę minimalną 
w porównaniu do 2015 r., a w 2020 r. kwota tego 
wzrostu wyniesie 700 zł.

2250 zł brutto wynosi minimalne wynagrodzenie 
za pracę w 2019 r., a w 2020 r. będzie to już 
co najmniej 2450 zł.

W 2020 r. w porównaniu do 2015 r. (po niecałych 5 latach) 
płaca minimalna zostanie w sumie podniesiona o 40 proc.
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Chcemy budować solidarne państwo, w którym 
za każdą pracę przysługuje godne wynagrodzenie. 
Dlatego ustaliliśmy minimalną stawkę godzinową 
dla określonych umów cywilnoprawnych, 
zlikwidowaliśmy umowy śmieciowe.

Minimalna stawka
godzinowa

Obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł, 
a minimalna stawka godzinowa dla umów 
cywilnoprawnych 14,70 zł.

Podnosimy bezpieczeństwo finansowe Polaków 
i dbamy o ich spokojną emeryturę. PPK 
to pierwszy w Polsce program uzupełniającego, 
długoterminowego, całkowicie prywatnego 
oszczędzania. Poza wpłatami pracownika, jego 
prywatne konto PPK będą zasilały dodatkowe wpłaty 
ze strony pracodawcy i państwa. Ponad połowa 
Polaków pozytywnie ocenia zmiany w kapitałowej 
części systemu emerytalnego.

Pracownicze Plany
Kapitałowe

250 zł jednorazowej wpłaty powitalnej otrzyma 
na konto PPK od państwa każdy oszczędzający.

240 zł dopłaty co roku, po spełnieniu 
określonych warunków, otrzyma na konto PPK 
od państwa każdy oszczędzający.

Od momentu dokonania pierwszej wpłaty oszczędności 
przypisane są na osobiste konto, a bliscy mogą je dziedziczyć.

Minimalna stawka godzinowa w 2020 r. wyniesie co najmniej 
16 zł.
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Wspieramy małych, lokalnych przedsiębiorców. 
To oni sprawiają, że Polska może rozwijać się 
w sposób zrównoważony. Dlatego naszymi 
działaniami zachęcamy coraz więcej obywateli 
do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. 
Dzięki nowemu rozwiązaniu, przedsiębiorcy opłacają 
składkę ZUS proporcjonalnie
do swoich przychodów.

Mały ZUS dla
drobnych firm

119,7 tys. małych przedsiębiorców korzysta z Małego 
ZUS-u.

5 mld zł – tyle dzięki Małemu ZUS-owi będą mogą 
zaoszczędzić mali przedsiębiorcy w ciągu 10 lat.

Wspieramy małe i średnie przedsiębiorstwa, bo ich zasługi 
w budowaniu i rozwijaniu polskiej gospodarki nie są ani 
małe, ani średnie. Polska wielkość to wielkość polskich 
przedsiębiorców – ich kreatywność i energiczność pozwala 
otwierać się Polsce na nowe pomysły i idee. Wiemy, że to, 
czego potrzebują najbardziej, to przestrzeń do realizacji. 
Tę przestrzeń im gwarantujemy.

Obniżenie podatku
CIT

CIT dla małych i średnich firm spadł z 19 proc. 
do 9 proc.

Prawo do skorzystania z 9-proc. stawki CIT 
obejmuje ok. 460 tysięcy podatników.

Niższe podatki to szybszy i bardziej efektywny rozwój polskich 
firm, a także ich większa konkurencyjność. 9-procentowa 
stawka podatku CIT to jeden z najniższych podatków 
dochodowych od osób prawnych w Europie.

W razie kłopotów z płynnością, gdy spadną obroty, 
ułatwiamy im działanie na rynku, zachęcamy do kontynuacji 
prowadzenia biznesu, chronimy przed nadmiernie wysokimi 
obciążeniami, które w skrajnych przypadkach mogły wiązać 
się z koniecznością zakończenia działalności lub nawet 
ogłoszeniem upadłości.P
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W 2018 r. co dziesiąte miejsce pracy w sektorze 
przemysłowym Unii Europejskiej powstało 
w nad Wisłą. Oznacza to, że polski przemysł 
zapewniał ponad 3,9 mln miejsc pracy i był 
trzecim największym rynkiem pracy dla branży 
przemysłowej w UE, po Niemczech (8,3 mln) oraz 
Włoszech (4,2 mln). Nasz sektor przemysłowy 
skutecznie opiera się także tendencjom 
wskazującym na ograniczanie zatrudnienia 
w przemyśle.

W latach 2015-2018 nasze przedsiębiorstwa 
przemysłowe stworzyły 258 tys. miejsc pracy, tj. 
blisko 40 proc. wszystkich miejsc pracy w całym 
regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Był 
to jednocześnie drugi najwyższy wyniki w UE 
– w niewielkim stopniu ustępujemy tu jedynie 
Niemcom.

Zatrudnienie
w przemyśle

258 tys. – tyle miejsc pracy w sektorze 
przemysłowym utworzyła Polska w latach 
2015-2018.

261 tys. – tyle miejsc pracy w sektorze 
przemysłowym utworzyły Niemcy w latach 
2015-2018.
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Na drogach jest bezpieczniej, pewniej i spokojniej. 
Likwidujemy wykluczenie komunikacyjne polskich 
regionów. Dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych 
zostanie zmodernizowanych wiele kilometrów dróg 
lokalnych – gminnych i powiatowych – czyli tych, 
którymi na co dzień poruszają się Polacy.

Drogi lokalne – rekordowe 6 
miliardów złotych

6 mld zł przeznaczymy w 2019 r. na modernizację 
wielu kilometrów dróg lokalnych.

Polska jest nierozerwalnie związana z Morzem 
Bałtyckim. Naszym największym oknem na Bałtyk 
jest Port Gdańsk, który w ciągu trzech ostatnich 
lat przesunął się z 6. na 4. miejsce w rankingu 
największych bałtyckich portów. 2017 i 2018 to 
lata historycznych rekordów przeładunków. W 2018 r. 
pobił własny rekord przeładowując ponad 49 mln ton.
Za wzrostem przeładunków idą zwiększone 
środki z tytułu cła, akcyzy i VAT, które Port Gdańsk 
odprowadza do budżetu państwa.

Port
Gdańsk

W 2017 r. było to ok. 18 mld zł, a w 2018 r. ok. 20 
mld zł.

Port Gdańsk prowadzi także największe w historii portu 
inwestycje infrastrukturalne. Zaś dzięki wzmożonej aktywności 
międzynarodowej, możemy budować więzi gospodarcze 
na kluczowych rynkach światowych.

Wykluczenie komunikacyjne dotyczyło coraz większych 
połaci Polski, krzywdząc szczególnie społeczność wiejską. Nie 
zgodziliśmy się na dalsze rozbijanie kraju, dzielenie na takie 
obszary, które na komunikację zasługują i takie, które na nią 
nie zasługują. Dlatego zdecydowaliśmy się zwiększyć wsparcie 
rozwoju dróg lokalnych, ale również uruchamiamy program 
przywracania zlikwidowanych połączeń autobusowych. 
Przywracamy połączenia lokalne, bo Polacy muszą mieć prawo 
do mobilności.
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Polscy rolnicy nie boją się wyzwań i ciężkiej pracy, ale 
bardziej niż inni narażeni są na skutki ekstremalnych 
sytuacji, takich jak klęski żywiołowe. Takie zdarzenia 
wymagają sprawnego rozwiązania, które nasz rząd 
oferuje.  Rolnicy poszkodowani suszą otrzymują 
potrzebne wsparcie.

Pomoc klęskowa dla rolników
w czasie suszy

2,2 mld zł na pomoc dla rolników dotkniętych suszą. 

Pomoc dla gospodarstw wynosiła nawet  1000 zł do 
hektara upraw.

Już teraz wspieramy tych, którzy ucierpieli w wyniku suszy. Ale 
to nie wszystko. Chcemy też zapobiegać efektom klęski suszy 
poprzez program retencji wodnej oraz budowy systemów 
melioracji, w tym nowoczesnych systemów irygacyjnych.

Polska nie tylko wyrosła z wsi. Polska z wsią się zrosła 
– tu są jej korzenie i najlepsze tradycje. Dla nas wieś 
to jednak nie wyłącznie dziedzictwo ojców. Plan 
dla wsi to przede wszystkim perspektywa rozwoju. 
Dlatego z myślą o rolnikach m.in. zwiększyliśmy limit 
dopłat do zużytego przez nich oleju napędowego, 
w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych z 86 l do 100 l.

Dopłaty do paliwa rolniczego –
Plan dla wsi

Ponad 1 mld zł dotacji na zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie paliwa 
rolniczego przeznaczonej na 2019 r.

Producenci rolni po raz pierwszy mogą ubiegać się dodatkowo 
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego zakupionego i wykorzystanego do chowu lub 
hodowli bydła. Przyjęliśmy plan dla wsi, który ma jeszcze lepiej 
wykorzystać potencjał polskiego rolnictwa.
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Niektórzy twierdzą, że w sporcie liczy się szczęście. 
My sądzimy, że szczęściu trzeba pomóc. Dlatego 
aktywizujemy w tym obszarze dzieci i młodzież 
na niespotykaną dotąd skalę. Dbając o ich zdrowie, 
rozwijamy lokalną infrastrukturę sportową. 
Inwestujemy w już istniejące obiekty, także tworzymy
całkiem nowe.

Sport dla
młodych

O 57 proc. w 2018 r. wzrósł odsetek dzieci i młodzieży 
objętych sportowymi programami w porównaniu 
do 2015 r.

Blisko 2,3 mld zł przeznaczyliśmy w latach 2016-2019 
na rozwój infrastruktury sportowej. Kwota ta pozwoli 
na budowę, przebudowę lub remont nawet 6000 
obiektów w całej Polsce.

W latach 2016-2019 przeznaczyliśmy ponad 142 
mln zł na wsparcie klubów sportowych w ramach 
Rządowego Programu „KLUB”.

Ponad 146 mln zł – tyle środków przeznaczyliśmy 
na realizację programu Szkolny Klub Sportowy 
w latach 2017-2019.

Dzięki takim działaniom, jak programy SKS czy KLUB, 
stworzyliśmy systemowe rozwiązania aktywizujące dzieci 
i młodzież na terenie całego kraju.
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Polska musi zapewnić bezpieczeństwo wszystkim 
swoim obywatelom, zarówno tym z dużych miast, 
jak i z mniejszych miejscowości. Polacy muszą 
mieć pewność, że Policja jest dobrze wyposażona, 
wyszkolona i może szybko dotrzeć w każdy zakątek 
Polski. Żeby zwiększyć nasze bezpieczeństwo 
na co dzień otwieramy kolejne posterunki Policji 
i modernizujemy te już istniejące. Dzięki temu 
mieszkańcy uzyskują m.in. możliwość stałego 
kontaktu z dzielnicowym, a policjanci, dzięki 
wykonanym pracom remontowym i zakupowi 
nowego wyposażenia, mają lepsze warunki pracy.

Ponad 100 przywróconych 
posterunków Policji

9,2 mld zł w latach 2017–2020 przeznaczymy 
na Modernizację Służb Mundurowych.

Wzmacniamy wschodnią flankę NATO, stawiając 
na jedność i solidarność z naszymi sojusznikami.
Jeszcze nigdy nie czuliśmy się tak bezpieczni jak 
dziś – odnotowujemy najwyższy poziom poczucia 
bezpieczeństwa wśród Polaków od prawie 30 lat.

Większy potencjał
obronny Polski

Ok. 6000 żołnierzy z państw NATO

Aż 67 proc. poparcia Polaków dla obecności 
wojsk NATO w Polsce.

W trakcie budowy jest również baza obrony przeciwrakietowej 
w Redzikowie, która zabezpieczy Polskę i część europejskiego 
terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego przed ograniczonym 
atakiem rakietami balistycznymi. Dzięki strategicznemu 
sojuszowi z USA w Polsce stacjonuje 4500 żołnierzy USA 
i to zaangażowanie będzie w najbliższym czasie rosnąć.Funkcjonariusze od 1 stycznia 2019 r. zarabiają średnio 

o ok. 1230 zł więcej niż w 2015 r. Wynagrodzenia pracowników 
cywilnych od 1 lipca 2019 r. będą wyższe średnio o 990 zł niż 
w 2015 r.
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Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej to podstawa 
obronności naszego kraju. Służą ochronie 
niepodległości państwa i gwarantują niepodzielność 
naszego terytorium. Zapewniają bezpieczeństwo 
i nienaruszalność naszych granic. Dlatego nasze 
wojsko musi dysponować zaawansowaną technologią, 
wyszkoloną kadrą i najnowocześniejszym sprzętem. 

Modernizacja polskiej
armii

W latach 2017-26 łączne wydatki MON w ramach 
nowego planu modernizacji technicznej sił zbrojnych 
mają osiągnąć poziom ok. 185 mld zł, to jest o 45 
mld zł więcej, niż w poprzednim planie.

Wojska Obrony Terytorialnej, nazywane „Terytorialsami”, 
to piąty rodzaj Sił Zbrojnych, utworzony 1 stycznia 2017 r. 
WOT swój potencjał opiera na żołnierzach-ochotnikach. 
Ich misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. 
Na czas wojny głównym zadaniem jest współdziałanie 
z wojskami operacyjnymi, natomiast w czasie pokoju 
– wsparcie operacji zarządzania kryzysowego, w tym 
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Obecnie liczą ponad 20 tys. żołnierzy.

To właśnie ochotnicy z Wojsk Obrony Terytorialnej pomagali 
mieszkańcom południowej Polski walczyć ze skutkami powodzi 
i innych klęsk żywiołowych w maju 2019 r.

Wzmacniamy potencjał bojowy oraz doskonalimy zdolności 
operacyjne, w tym priorytetowo traktujemy północno-
wschodnią flankę. Nasze wojsko będzie wyposażone w system 
rakietowy obrony powietrznej „Wisła”, a lotnictwo przesiądzie 
się na amerykańskie F-35. Wprowadzając do użytku najn owsze 
technologie i sprzęt wojskowy, budujemy siły zbrojne na miarę 
trzeciej dekady XXI wieku. 

Wojska Obrony
Terytorialnej
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Bezpieczeństwo to nie tylko armia. To również 
gwarancja stałych dostaw energii do naszych 
domów, przedsiębiorstw i fabryk. Dlatego 
przygotowujemy budowę gazociągu, który połączy 
Polskę z norweskimi zasobami gazu. Wraz z 
terminalem LNG w Świnoujściu sprawi on, że nasz 
kraj stanie się swego rodzaju „węzłem gazowym” 
dla całego regionu.

Bezpieczeństwo energetyczne – 
zróżnicowanie źródeł dostaw gazu

Dostawy LNG do gazoportu w Świnoujściu na 
podstawie umów z USA.

Dywersyfikacja dostaw i niezależność od Rosji 
dzięki Baltic Pipe.

Bezpieczeństwo Polaków i niepodległość Polski zależy również 
od suwerenności energetycznej. Wykonaliśmy milowe kroki, 
aby tę suwerenność zagwarantować.
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