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Szanowni Państwo,

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

Nasz plan dla Polski opieramy na trzech filarach – Rozwój, Rodzina 
i Bezpieczeństwo.

Po pierwsze – Rozwój. Wspieramy rozwój naszego kraju. Nasz plan na gospodarkę, 
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przynosi rezultaty. Racjonalnie gospodarujemy pieniędzmi podatników 
i skutecznie walczymy z wyłudzaniem VAT-u. Systematycznie podnosimy kwotę wolną od podatku, co odczuwają 
w swoich portfelach osoby o niższych dochodach. Tworzymy nowe miejsca pracy. Rekordowo spadło bezrobocie. 
Wzmacniamy rolnictwo i poprawiamy jakość życia na wsi. 

Niedawno Polska, jako pierwszy kraj z Europy Środkowo-Wschodniej, została uznana za kraj rozwinięty.

Po drugie – Rodzina. Dbamy o polskie rodziny. Przez ostatni rok mogliśmy obserwować pozytywne efekty wprowadzenia 
programu Rodzina 500+, który pozwala wielu Polakom wieść lepsze życie. To program prodemograficzny. Dzięki niemu 
rodzi się więcej dzieci. Ale to także program, którego celem jest napędzanie polskiej gospodarki. Dotrzymaliśmy słowa 
i obniżyliśmy wiek emerytalny – bo tego oczekiwali od nas Polacy. Zadbaliśmy o podniesienie najniższych rent i emerytur. 
Wprowadziliśmy reformę systemu edukacji. Konsekwentnie przywracamy sprawiedliwość społeczną. 

Po trzecie – Bezpieczeństwo. Wzmacniamy bezpieczeństwo. Prowadzimy odpowiedzialną politykę migracyjną, 
jednocześnie wspierając inne państwa przy zabezpieczaniu granic Unii Europejskiej. Modernizujemy służby, które są 
blisko obywateli – m.in. Policję i Straż Pożarną. Rozwijamy nasz potencjał obronny poprzez rozbudowę armii i obecność 
w Polsce sił NATO. 

Jesteśmy aktywni na arenie międzynarodowej. Nasza polityka zagraniczna jest skuteczna, czego efektem jest wybór 
Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Stanowczy głos Polski w sprawach reformy Unii Europejskiej 
i polityki migracyjnej zyskuje na znaczeniu. 

Dużo pracy już za nami, ale jeszcze więcej przed nami. Mamy plan, który dalej będziemy skutecznie realizować. Chcemy, 
by Polska była stabilnym, bezpiecznym i dynamicznie rozwijającym się krajem, który daje wszystkim równe szanse na 
spełnianie marzeń i aspiracji. Państwem sprawiedliwym, dbającym o każdego ze swoich obywateli. 

Patrząc na mijające dwa lata mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że polskie sprawy idą w dobrym kierunku. 
Dotrzymujemy słowa i nadal będziemy wywiązywać się z naszych zobowiązań. 
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REALIZACJA EXPOSÉ

ZREALIZOWANE 
Program Rodzina 500+

Rozwijamy Polskę – wzrost gospodarczy, awans do grona krajów rozwiniętych, coraz lepsze wyniki 
spółek państwowych

Obniżenie wieku emerytalnego

Wsparcie dla seniorów – podnoszenie niskich emerytur, program bezpłatnych leków 75+ (koszt 
programu w 2017 r.: 564 mln zł, skorzystało ok. 2 mln 260 tys. osób)

Podwyższenie minimalnej płacy i stawki godzinowej (od 2018 r. płaca minimalna – 2 100 zł 
a stawka godzinowa – 13,70 zł)

Obniżenie podatku CIT z 19% do 15%

Bezrobocie najniższe od 26 lat

Zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków

Dobra szkoła – reforma systemu edukacji (8-letnia szkoła podstawowa i 4-letnie liceum, szkoły 
branżowe) 

Wzmacniamy bezpieczeństwo Polski – 2% PKB na obronność

Umocnienie wschodniej flanki NATO

Zakaz zabierania dzieci z powodu biedy

Podniesienie kwoty emerytury i renty wolnej od egzekucji

Szerszy dostęp do ubezpieczeń rolników (zwiększanie dopłat z budżetu państwa do stawek 
ubezpieczeniowych, w 2017 r. – 917 mln zł, w 2020 r. – 1,6 mld zł)

Ochrona polskiej ziemi przed spekulacyjnym wykupem 

Wprowadzenie podatku bankowego

Modernizacja służb mundurowych (m.in. Policji, wojska)

Odbudowa potencjału polskiego górnictwa (sektor w pierwszym półroczu br. przyniósł prawie 
1,5 mld zł zysku). 

Odbudowa żeglugi śródlądowej i transportu wodnego (regularny transport węgla wrócił na Odrę)

Inwestycje w sport (Programy: KLUB, TEAM100, SKS, OSA)
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W TRAKCIE REALIZACJI 
• Podnoszenie kwoty wolnej od podatku

• Umacnianie i rozbudowa sił zbrojnych (zwiększanie wydatków na obronność do min. 2,5% PKB 
w 2030 r., wzrost liczby żołnierzy do 200 tys., powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej)

• Wzmacnianie bezpieczeństwa Polaków (89% uważa, że w Polsce żyje się bezpiecznie)

• Realizacja programu Mieszkanie Plus i powołanie Krajowego Zasobu Nieruchomości 

• Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach i żłobkach – program Maluch+ (w 2017 r. dofinansowaliśmy 
42 tys. miejsc opieki i powstało 10 tys. nowych)

• Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego (m.in. uruchomienie Gazoportu w Świnoujściu, 
podpisanie memorandum ws. budowy Baltic Pipe)

• Inwestycje drogowe i modernizacja kolei (realizacja Via Carpatia, Via Baltica, przebudowa łącznicy 
kolejowej Kraków Zabłocie–Kraków Podgórze)

• Wyrównywanie dopłat dla rolników (przyjęliśmy „Wspólną politykę rolną po 2020 roku – polskie 
priorytety”)

• Przywracanie gabinetów stomatologicznych i profilaktyki zdrowotnej w szkołach

• Systematyczny wzrost wynagrodzeń w służbie zdrowia (weszła w życie ustawa o minimalnych 
wynagrodzeniach pracowników medycznych)

• Zwiększanie nakładów na służbę zdrowia (w 2025 r. do 6% PKB)

• Likwidacja barier dla przedsiębiorców (m.in. wynagrodzenie małżonka jako koszt uzyskania 
przychodu, „mały podatnik” do 2 mln euro przychodów, jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł)

• Wsparcie dla artystów (dwukrotne zwiększenie limitu, od którego twórcy mogą odliczyć 50% kosztów 
uzysku, z ok. 80 tys. zł do ok. 160 tys. zł)
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WSPIERAMY ROZWÓJ GOSPODARCZY POLSKI

ROŚNIE PKB POLSKI

Wzrost PKB w II kwartale 2017 roku wyniósł 3,9%. W I półroczu br. Polska jest w czołówce krajów Unii 
Europejskiej pod względem dynamiki rozwoju w ostatnich kwartałach.

BEZROBOCIE NAJNIŻSZE OD 26 LAT. ROSNĄ WYNAGRODZENIA

Mamy najniższe bezrobocie od 26 lat – w październiku br. wyniosło 6,6%. Stopa bezrobocia spada w całym 
kraju. W Polsce mamy wreszcie rynek pracownika.

Podnosimy wynagrodzenia osób najmniej zarabiających. Pracownicy oraz osoby wykonujące pracę w oparciu 
o określone umowy cywilnoprawne mają zapewnioną dolną granicę wynagrodzenia i zagwarantowaną 
coroczną waloryzację pensji. 

• 13,70 zł brutto – tyle wyniesie minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2018 roku
• 2 100 zł brutto – tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2018 roku

WIĘCEJ PIENIĘDZY W KIESZENIACH PODATNIKÓW

Od 1 stycznia 2018 roku kwota wolna od podatku wzrośnie do 8 tys. zł z obecnych 6,6 tys. zł (jeszcze 
w 2015 roku było to 3 089 zł). Korzyść z podwyższenia kwoty wolnej odczują szczególnie osoby uzyskujące 
niewielkie dochody, np. z umów zlecenia czy emerytur i rent.

USZCZELNIAMY SYSTEM PODATKOWY – KORZYSTAJĄ 
UCZCIWI PRZEDSIĘBIORCY

Wprowadziliśmy działania, które pozwoliły już w 2016 roku uszczelnić system podatkowy na kwotę 
ok. 6 mld zł (0,3% PKB). Największe uszczelnienie – w wysokości ok. 4 mld zł – odnotowano w zakresie 
podatku VAT. W 2017 roku uszczelnianie systemu przynosi dalsze efekty. Zgodnie z najnowszymi danymi, 
dochody budżetu państwa z tytułu podatku VAT były wyższe w okresie I-IX 2017 roku o ponad 22,4 mld 
zł w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku.
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NASZA STRATEGIA ROZWOJU PRZYNOSI REZULTATY 

70% Polaków jest zadowolonych ze swojej sytuacji finansowej, a aż 40% twierdzi, że zwiększy wydatki na 
zakupy. Polacy korzystają wreszcie ze wzrostu PKB. Jest to zasługa m.in. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju, dzięki której obywatele mają więcej pieniędzy w portfelach. Polska awansowała i jako pierwszy 
kraj z Europy Środkowo-Wschodniej, uzyskała status państwa rozwiniętego.  

Powołaliśmy Polski Fundusz Rozwoju, zrzeszający 8 instytucji, które wcześniej nie miały spójnej wizji 
rozwoju kraju. Efekt ich pracy po połączeniu jest znaczący. Według agencji ratingowych i raportów, 
Polska ma doskonałe perspektywy rozwoju. 

WZROST PRODUKCJI

Produkcja przemysłowa rośnie u nas dwukrotnie szybciej niż na terenie UE. Dane Eurostatu za sierpień 
2017 roku pokazują, że w Polsce wzrost ten osiągnął 8,9%. UE zatrzymała się na poziomie 3,9%. Jeszcze 
lepsza sytuacja jest w przypadku produkcji budowlanej, gdzie wskaźniki wzrostu osiągnęły w sierpniu 
23,2% w Polsce i 3,1% średnio w UE. Polska branża meblarska staje się jedną z największych w Europie. 
Rozwijają się także klastry – Podkarpacka Dolina Lotnicza, Polski Przemysł Stoczniowy i Śląskie Zagłębie 
Motoryzacyjne. Polacy mogą wreszcie poczuć, że podatki, które płacą, są im zwracane w postaci 
widocznego rozwoju ich kraju.  

Wykorzystanie mocy produkcyjnych w przemyśle doszło w październiku aż do 81,4%. Jest to najlepszy 
wynik od dziesięciu lat. 

UŁATWIENIA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wprowadzamy 100 zmian dla firm w postaci pakietu ułatwień dla przedsiębiorców, które sprawiają, że 
Polakom łatwiej założyć i prowadzić przedsiębiorstwo. W życie weszło prawie 90% rozwiązań z pakietu.

PROMUJEMY POLSKĄ GOSPODARKĘ 

Polska została krajem partnerskim w niemieckich targach Hannover Messe. W ostatnich latach ten status 
miały takie państwa, jak USA czy Indie. Polska Agencja Inwestycji i Handlu uruchomi 69 polskich biur 
handlowych. Widoczny jest trend przejmowania podmiotów za granicą przez polskie firmy (m.in. Orlen, 
KGHM, Solaris, Reserved). Przybywa central firm z siedzibą w Polsce. Powstają nowe miejsca pracy, 
które są coraz lepiej płatne.

• 8,4% – tyle wyniósł eksport produktów wysokiej technologii w 2016 roku 
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PRZYCIĄGAMY INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH  

Globalne innowacyjne firmy wiążą się z Polską: Toyota, Daimler, LG Chem, General Electrics czy Lufthansa. 
Aż 50% zysków zostaje w Polsce w formie kolejnych inwestycji. Przyciągamy inwestycje typu greenfield. 
Budowane są nowoczesne fabryki, które dają Polakom możliwość zatrudnienia i nabywania kompetencji. 
Obecnie na terenie Unii Europejskiej ponad 6 na 10 miejsc pracy w przemyśle powstaje w Polsce.

• 74% – o tyle wzrosły inwestycje zagraniczne w skali roku. W tym roku – od stycznia do lipca – 
inwestycje wzrosły o kolejne 26%

ZAPLANOWALIŚMY AMBITNY I ODPOWIEDZIALNY BUDŻET 

Naszym celem jest wspieranie ambitnych projektów społecznych i kreowanie wzrostu gospodarczego 
przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności finansów publicznych. Przyjęty przez nas projekt budżetu na 
2018 rok zakłada bezpieczny poziom deficytu oraz przyczyni się do umocnienia wysokiej jakości wzrostu 
gospodarczego. W budżecie na 2018 rok, znacznie więcej środków przeznaczymy na cele społeczne, 
m.in.: program Rodzina 500+, świadczenia rodzinne, obniżenie wieku emerytalnego, waloryzację rent 
i emerytur czy dofinansowanie do bezpłatnych leków dla seniorów.

KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA BARDZIEJ PRZYJAZNA  
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej umożliwia 
lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych. Urzędy rozpatrujące sprawy 
z udziałem przedsiębiorców stosują takie zasady, jak domniemanie ich uczciwości, przyjazna interpretacja 
przepisów, uczciwa konkurencja (walka z patologiami gospodarczymi) oraz szybkość działania.

REPOLONIZACJA BANKU PEKAO 

Dzięki naszym działaniom większość kapitału w bankach na terenie kraju jest w polskich rękach (ok. 55%). 
Gromadzone przez Polaków oszczędności w bankach są bezpieczne, zwłaszcza na wypadek światowego 
kryzysu gospodarczego.
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INWESTUJEMY W ENERGETYKĘ I MIESZKALNICTWO

EFEKTYWNIEJSZE GÓRNICTWO 

Przez ostatnie dwa lata przeprowadziliśmy efektywną restrukturyzację górnictwa. Powołaliśmy Polską 
Grupę Górniczą, co pozwoliło znacząco zmniejszyć dług tego sektora. Wszystkie spółki górnicze poprawiają 
wyniki finansowe. Uratowaliśmy miejsca pracy w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Zwiększyliśmy 
limit budżetowy z 3 do 7 mld zł na kontynuowanie procesu restrukturyzacji branży. W ramach tego Komisja 
Europejska wyraziła zgodę na notyfikację wniosku o pomoc publiczną ws. restrukturyzacji górnictwa. 

Górnictwo w pierwszym półroczu 2017 roku przyniosło prawie 1,5 mld zł zysku. 

GÓRNICY OTRZYMUJĄ REKOMPENSATĘ ZA UTRACONE PRAWO DO 
BEZPŁATNEGO WĘGLA 

Przygotowaliśmy ustawę, dzięki której możliwa jest wypłata rekompensaty za utracone prawo do 
bezpłatnego węgla w wysokości 10 tys. zł netto. Wypłata świadczenia planowana jest do końca 2017 roku. 
O rekompensatę mogą ubiegać się emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do bezpłatnego węgla, 
a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe. Prawo do świadczeń będą miały też wdowy i sieroty 
otrzymujące renty po górnikach. 

BLIŻEJ DO WŁASNEGO LOKUM Z PROGRAMU MIESZKANIE PLUS 

Wdrażamy Narodowy Program Mieszkaniowy, który zawiera kompleksowe rozwiązania prawne i finansowe 
skierowane do różnych grup społecznych. Daje on możliwość uzyskania samodzielnego mieszkania, także 
osobom o niskich i przeciętnych dochodach oraz stwarza szanse rozwoju mieszkalnictwa. 

11 września 2017 roku powstał Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN), dzięki któremu będzie możliwe 
racjonalne gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa o potencjale inwestycyjnym oraz rozwój 
budownictwa mieszkaniowego. Dzięki działalności KZN znacząco zwiększy się dostępność mieszkań dla 
wszystkich osób – możliwość najmu mieszkania, także z opcją dojścia do własności.

KZN podpisał listy intencyjne z podmiotami zainteresowanymi udziałem w programie Mieszkanie Plus, w tym 
z PKP S.A., Pocztą Polską S.A., a także samorządami. Dzięki temu KZN będzie miał dostęp do ogólnopolskiej 
bazy nieruchomości w całej Polsce, które nie są już użytkowane, a mogą być wykorzystane pod budowę 
mieszkań, bądź adaptację budynków na cele mieszkaniowe.
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ROZWIJAMY ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT 

BUDUJEMY DROGI W ROZSĄDNEJ CENIE

Do budowy nowych dróg podchodzimy strategicznie. Dzięki wprowadzonym przez nas zmianom 
dotyczącym przetargów i umów, środki publiczne na budowę dróg są wydatkowane bardziej racjonalnie. 
Skończyły się czasy, gdy w Polsce budowało się jedne z najdroższych autostrad i dróg ekspresowych.

Wskazaliśmy nowe inwestycje, które umożliwią budowę do 2025 roku nowych dróg ekspresowych 
i autostrad w Polsce Wschodniej, w tym korytarza Via Carpatia (głównie S19). Realizowane będą także 
kluczowe inwestycje na najważniejszych szlakach komunikacyjnych w całej Polsce, m.in. autostrada 
A2 od Warszawy do Białej Podlaskiej czy autostrada A1 i droga ekspresowa S3, łączące polskie porty 
morskie z resztą kraju oraz państwami sąsiadującymi. 

INWESTYCJE NA KOLEI NABRAŁY TEMPA 

Przygotowaliśmy przepisy dotyczące m.in. uproszczenia oraz przyspieszenia prac na kolei, co bezpośrednio 
przekłada się na jakość jej usług. Dzięki wprowadzanym przez nas zmianom poprawia się także 
konkurencyjność transportu kolejowego. Do chwili obecnej przebudowaliśmy ok. 707 km linii kolejowych, 
co stanowi ponad 141% planu założonego na koniec tego roku.

• 350 – tyle umów z wykonawcami zostało zawartych w 2017 roku na inwestycje kolejowe 
• 16,6 mld zł – to wartość umów zawartych w 2017 roku na inwestycje kolejowe

INNOWACYJNY TRANSPORT

Opracowaliśmy Plan Rozwoju Elektromobilności, który identyfikuje szanse i wyzwania związane z rozwojem 
tego obszaru w Polsce. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie podstaw regulacyjnych, które przyspieszą 
tworzenie rynku elektromobilności. Przygotowaliśmy również projekt Funduszu Niskoemisyjnego 
Transportu (FNT), który umożliwi finansowanie inicjatyw z tym związanych.

Dzięki inwestycjom ze środków FNT będzie możliwy m.in. rozwój sieci punktów ładowania dla samochodów 
elektrycznych, co jest warunkiem koniecznym dla wzrostu liczby tych pojazdów w Polsce.
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WSPIERAMY TRANSPORT NA RZEKACH 

Dzięki rozwojowi żeglugi śródlądowej poprawi się jakość życia mieszkańców Polski. To najbardziej 
ekologiczna gałąź transportu, która wytwarza m.in. mniej hałasu. Jedna barka może zastąpić nawet 40 
samochodów ciężarowych, dlatego korzystanie z transportu rzecznego umożliwi odciążenie dróg. 

Regularny transport węgla wrócił na Odrę. Elektrociepłownia we Wrocławiu korzysta z węgla, który płynie 
Kanałem Gliwickim i Odrą ze Śląska. Trwają kolejne próbne transporty: właśnie kończy się pierwszy od 
kilkunastu lat transport nawozów z Koźla do Polic i Szczecina. Przygotowujemy program modernizacji 
Odrzańskiej Drogi Wodnej: rozpoczęliśmy konsultacje w sprawie potencjalnych miejsc nowych budowli 
piętrzących na Odrze z samorządami terytorialnymi. Na przełomie roku Port Gdańsk ogłosi przetarg na 
studium wykonalności dla drogi wodnej dolnej Wisły.

ODBUDOWUJEMY PRZEMYSŁ STOCZNIOWY 

Wprowadziliśmy ustawę stoczniową, która daje możliwości efektywniejszego wsparcia tego przemysłu. 
Jest to pierwszy krok do odbudowy i aktywizacji przemysłu okrętowego. Od 1 stycznia 2017 roku pojawiła 
się możliwość stosowania podatku VAT w wysokości 0% na produkcję, import, części i wyposażenie dla 
statków morskich. Rozszerzając katalog statków objętych preferencyjną stawką podatku VAT umożliwiamy 
produkcję ich w sposób bardziej konkurencyjny. 

W marcu 2017 roku Polska Żegluga Bałtycka S.A. podpisała kontrakt na budowę promu pasażersko-
samochodowego z Morską Stocznią Remontową „Gryfia” S.A. Nowy prom pozwoli na podniesienie 
jakości i standardów podróży, bezpieczeństwa morskiego w obsłudze pasażerów oraz samochodów 
ciężarowych. Inwestycja oznacza także dodatkowe miejsca pracy. Nowy prom będzie najnowocześniejszą 
jednostką pływającą na wodach Morza Bałtyckiego i pozwoli na zwiększenie liczby rejsów na linii Polska-
Skandynawia. Ostatni prom dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej zbudowano prawie 40 lat temu.

LEPSZA DOSTĘPNOŚĆ POLSKICH PORTÓW 

W 2017 roku weszła w życie ustawa umożliwiająca modernizację toru wodnego Świnoujście-Szczecin 
do głębokości 12,5 metra. Realizacja tej inwestycji polepszy dostęp do portu w Szczecinie oraz portów 
w rejonie ujścia Odry. Dzięki przebudowie tego toru wodnego wzmocnimy konkurencyjność polskich 
portów, przyczyniając się do rozwoju handlu opartego o transport wodny. 
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WZMACNIAMY ROLNICTWO I ROZWÓJ WSI 

POPRAWIAMY OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI ROLNEJ 

Dzięki naszym działaniom na unijnych forach i zabiegom o pomoc na rynkach mleka i wieprzowiny 
doprowadziliśmy do uruchomienia m.in. tzw. pakietu Hogana. Na mocy unijnego rozporządzenia 
udostępniona została pomoc finansowa w kwocie 350 mln euro, z których 22,67 mln euro (tj. ok. 98,69 mln 
zł) przeznaczono dla Polski. Ponadto podejmujemy starania o pomoc finansową dla rolników, którzy nie 
będą w stanie dostosować się do wymogów bioasekuracji.

• 9,67 mld zł – tyle wypłaciliśmy w ramach zaliczek płatności bezpośrednich za 2016 rok 
w maksymalnej wysokości 70% dla 1,33 mln rolników (po raz pierwszy były tak wysokie). W tym 
roku także wypłacamy zaliczki w wysokości 70%. Do końca listopada będzie to kwota 10 mld zł 
zaliczek płatności bezpośrednich za 2017 rok.

Otwieramy kolejne nowe rynki zbytu – aż 30 rynków w ciągu dwóch lat. Prognozujemy, że w tym roku 
wartość eksportu produktów rolno-spożywczych osiągnie rekordowy poziom ponad 25 mld euro. 

ROLNIK ŁATWIEJ SPRZEDA SWOJE PRODUKTY 
POD POLSKIM SZYLDEM

Wprowadzamy ustawę, która ułatwia sprzedaż żywności przez rolników. Z opodatkowania zwolnione zostaną 
przychody ze sprzedaży do kwoty 20 tys. zł. Wdrażamy także zmiany przeciwdziałające nieuczciwemu 
wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Pozwoli to wyeliminować 
stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych z łańcucha dostaw surowców rolnych i żywności. 

Promujemy także dobrą polską żywność. Ustawa dotycząca marki „Produkt polski” określa zasady, które 
powinien spełnić producent, by móc odpowiednio oznakować swój wyrób. Jest to oznakowanie dobrowolne, 
ale daje klientom gwarancję pochodzenia wyrobu – czyli wysokiej, polskiej jakości. 

UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE

Wprowadziliśmy zmiany w ustawie o ubezpieczeniach roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich. Zakładają 
one dopłatę z budżetu państwa do stawek ubezpieczeniowych i coroczny wzrost środków na ten cel – 
w 2017 roku było to 917 mln zł. Docelowo planujemy przeznaczyć na to 1,6 mld zł w 2020 roku.
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POPRAWIA SIĘ JAKOŚĆ ŻYCIA NA WSI 

Z podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych do wysokości 1 tys. zł skorzystało ponad 340 tys. 
rolników. Dodatkowo obniżyliśmy podniesiony przez rząd PO-PSL wiek emerytalny dla rolników do 60 lat 
dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 

SPRAWNIEJSZA ADMINISTRACJA NA RZECZ ROLNICTWA 

Na bazie Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych powstał Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa. KOWR ma przeciwdziałać nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych, a także zapewniać 
prowadzenie działalności rolniczej przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Co ważne, nowa instytucja 
ułatwi rolnikom dostęp do zakupu lub dzierżawy ziemi oraz pomoże w zdobywaniu nowych rynków. 

Jedyną agencją płatniczą została Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rozwiązanie 
to zapewnia przejrzystą strukturę obsługi rolników i ogranicza biurokrację.

WALCZYMY O LEPSZĄ POZYCJĘ ROLNIKÓW W UE 

Przyjęliśmy „Wspólną politykę rolną po 2020 roku – polskie priorytety”. Postulujemy przede wszystkim 
równe warunki konkurencji na jednolitym rynku UE, co wymaga m.in. wyrównania dopłat bezpośrednich. 
Stoimy na stanowisku, że w Unii Europejskiej powinny być niwelowane różnice w poziomie rozwoju 
rolnictwa i obszarów wiejskich. Wspólna polityka rolna powinna dobrze służyć rozwojowi małych i średnich 
gospodarstw rodzinnych i uwzględniać zmiany w ramach innych polityk Wspólnoty, które wpływają na 
warunki funkcjonowania rolnictwa i obszarów wiejskich. Według nas wspólnotowa polityka rolna powinna 
być polityką możliwie prostą, przejrzystą, o maksymalnie ograniczonych kosztach administracyjnych.
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WPROWADZAMY DOBRE ZMIANY 
W POLSKIEJ NAUCE I CYFRYZACJI 

STAWIAMY NA INNOWACYJNOŚĆ 

Pierwsza ustawa o innowacyjności ułatwia prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Ci, którzy 
chcą wzmocnić pozycję swojej firmy na rynku i konkurować z przedsiębiorstwami zagranicznymi, mogą 
odliczyć od podatku połowę wydatków ponoszonych na B+R. Start-upowcy, w miejsce ulgi podatkowej, 
mogą otrzymać zwrot gotówkowy niewykorzystanego odliczenia. Jednostki naukowe zaś, wchodząc do 
firmy ze swoim pomysłem, nie muszą płacić podatku dochodowego od własności intelektualnej.

To jednak nie koniec – chcemy rozszerzyć listę ułatwień i zachęt finansowych, dlatego w Sejmie znajduje 
się druga ustawa o innowacyjności, poszerzająca wymiar ulg. Planowany termin jej wejścia w życie to 
1 stycznia 2018 roku.

REFORMA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W DIALOGU 
ZE ŚRODOWISKIEM AKADEMICKIM

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło niedawno projekt ustawy głęboko reformującej 
polskie szkolnictwo wyższe, który został przygotowany w porozumieniu ze studentami, naukowcami 
i wykładowcami. Konstytucja dla Nauki światło dzienne ujrzała podczas Narodowego Kongresu Nauki, 
który był zwieńczeniem kilkunastu miesięcy konsultacji, rozmów i dyskusji na temat projektu (wzięło 
w nich udział ponad 7 tys. osób). 

Szanujemy autonomię uczelni, dlatego chcemy dać wspólnocie akademickiej więcej swobody 
w decydowaniu o sobie. Dbamy o studentów, dlatego poprawiamy jakość studiów, stwarzając 
absolwentom większe szanse na znalezienie dobrej pracy. Nałożymy na uczelnie kary, jeśli w trakcie 
studiów podniosą za nie opłaty lub będą zwlekały z wydaniem dyplomu. W miejsce dotychczasowych 
rozwiązań wprowadzimy szkoły doktorskie ze stypendiami dla wszystkich doktorantów. Wszystko po to, 
aby zapewnić młodym naukowcom jak najlepsze warunki do pracy – to od podniesienia jakości badań 
naukowych zależy dynamiczny rozwój Polski. Zapewnimy także zrównoważony rozwój małych i dużych 
ośrodków akademickich.
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SZYBSZA ŚCIEŻKA KARIERY NAUKOWEJ 

Ustawa o doktoratach wdrożeniowych to szansa dla młodych naukowców, którzy nie chcą ograniczać się 
wyłącznie do pracy na uczelni, ale chcą sprawdzić swoje pomysły w praktyce. Doktorant wdrożeniowy 
może pisać pracę doktorską w dwóch miejscach – w murach uniwersytetu oraz w przedsiębiorstwie – 
i skupiać się na rozwiązaniu problemu firmy pod okiem promotora i kolegi z pracy. Za swoje działania 
otrzyma pensję od pracodawcy oraz stypendium od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Również Konstytucja dla Nauki ułatwia karierę najzdolniejszym, wprowadzając szybką ścieżkę 
habilitacyjną. Wysokiej jakości osiągnięcia, w ramach grantów badawczych, będą otwierały drogę do 
ułatwionego procesu uzyskania habilitacji.

LEPSZA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA STUDENTÓW I WIĘCEJ 
ŚRODKÓW NA NAUKĘ

Wprowadziliśmy nowe zasady finansowania uczelni publicznych, które mobilizują je do poprawy zwiększenia 
jakości nauczania – na przykład poprzez zmniejszenie grup ćwiczeniowych. W mniejszym gronie kontakt 
z wykładowcą jest lepszy, a praca – bardziej efektywna.

W przyszłorocznym budżecie znajdzie się również blisko 1 mld zł więcej na szkolnictwo wyższe 
i naukę, co ma wpłynąć na lepsze warunki prowadzenia badań naukowych oraz podniesienie jakości 
studiów. W ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uruchomiliśmy również konkurs na 
kolejny miliard złotych. 

PRZYJAZNA ADMINISTRACJA ONLINE 

Szanujemy czas obywateli i publiczne pieniądze. Dlatego konsekwentnie pracujemy nad tym, aby każdy 
Polak mógł wszystkie sprawy urzędowe załatwić online – szybko, bezpiecznie i wygodnie, w dowolnym 
czasie i miejscu. Obywatele mogą korzystać z ponad 500 różnorodnych e-usług. Większość z nich została 
uruchomiona lub poprawiona w ciągu ostatnich dwóch lat. Codziennie korzystają z nich setki tysięcy 
osób. W prosty sposób można np. złożyć, bez wychodzenia z domu, wniosek w programie Rodzina 500+, 
zawnioskować o wydanie nowego dowodu osobistego lub też zgłosić jego utratę. 
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NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY W TELEFONIE (MDOKUMENTY) 

Od maja 2017 roku trwa pilotaż mDokumentów, dzięki czemu docelowo każdy obywatel będzie 
mógł zrezygnować z noszenia przy sobie dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, 
potwierdzenia polisy OC (tzw. pakiet kierowcy) czy wielu innych dokumentów potrzebnych nam na 
co dzień (np. Karta Dużej Rodziny czy legitymacja studencka). Wszystkie te dokumenty już niebawem 
będą dostępne przez telefon komórkowy. Funkcjonuje już aplikacja, która umożliwia korzystanie 
z mDokumentów w relacji obywatel-obywatel, m.in. przy wymianie danych między uczestnikami drogowej 
stłuczki, czy wynajmie mieszkania. Korzystanie z mDokumentów to nie tylko wygoda w codziennym 
funkcjonowaniu, ale też poczucie spokoju i bezpieczeństwa. 

SZYBKI INTERNET W KAŻDEJ SZKOLE

Polskie szkoły czeka cywilizacyjna zmiana. Obecnie na 30,5 tys. szkół i placówek oświatowych jedynie 
co 6 ma dostęp do szybkiego internetu. Inicjując i realizując z partnerami projekt Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej tworzymy fundament do pokoleniowej zmiany, która realnie przełoży się na życie 
wszystkich obywateli. OSE to inwestycja w przyszłość młodego pokolenia. Wyrównujemy w ten sposób 
szanse w dostępie do edukacji dla mieszkańców różnych regionów Polski. Dzięki Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej na 100-lecie niepodległości rozpoczniemy proces podłączania wszystkich polskich szkół do 
szybkiego internetu. Projekt odpowiedniej ustawy jest obecnie w toku prac parlamentarnych.
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STAWIAMY RODZINĘ W CENTRUM UWAGI 

POLACY ODCZUWAJĄ POZYTYWNE SKUTKI PROGRAMU RODZINA 500+

Realizowany przez nas program obejmuje już 4 mln dzieci oraz 2,6 mln rodzin i jest najbardziej znaczącym 
systemem wsparcia rodzin po 1989 roku. Naszymi głównymi celami były: redukcja ubóstwa wśród dzieci, 
poprawa jakości życia polskich rodzin oraz wzrost liczby urodzeń. Wszystkie są realizowane z nawiązką.

Program Rodzina 500+ przyczynił się do spadku skrajnego ubóstwa z 6,5% w 2015 roku do 4,9% w 2016 roku.

• 69% – to odsetek gospodarstw domowych, z których wszystkie dzieci w wieku szkolnym wyjechały 
na przynajmniej tygodniowy wypoczynek. Jest to najlepszy wynik od 1993 roku 

• 64% – to odsetek rodziców, którzy w bieżącym roku szkolnym posłali lub zamierzają posłać swoje 
dzieci na dodatkowe płatne zajęcia edukacyjne lub ogólnorozwojowe (wzrost o 3% w porównaniu 
do roku ubiegłego, CBOS)

Poprawiła się jakość życia polskich rodzin. Rodziny bardzo efektywnie wydają środki z programu Rodzina 
500+, inwestując je przede wszystkim w edukację, wypoczynek oraz rozwój dzieci. Zaledwie 0,48 promila 
(1,9 tys. na 4 mln) świadczeń ma zamienioną formę wypłaty na rzeczową, ze względu na niewłaściwe 
wydatkowanie środków. 

Rodzi się więcej dzieci. W 2017 roku może być 400-410 tys. urodzeń, co oznaczałoby wzrost o ponad 7% 
w stosunku do 2016 roku.

• 272 tys. – tyle dzieci przyszło na świat od stycznia do sierpnia 2017 roku. To wzrost o 18,9 tys. 
w porównaniu z tym samym okresem 2016 roku 

OBNIŻYLIŚMY WIEK EMERYTALNY 

Emerytura to prawo, a nie obowiązek. Ustawą dotyczącą obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla 
kobiet i 65 lat dla mężczyzn przywróciliśmy obywatelom wolność wyboru. Określa ona jedynie minimalny 
wiek emerytalny, w którym można skorzystać z prawa do emerytury. Decyzję o ewentualnym pozostaniu 
na rynku pracy każdy powinien podjąć sam, biorąc pod uwagę np. oczekiwania, co do otrzymywanych 
w przyszłości świadczeń emerytalnych i stan zdrowia. 

W ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił bezprecedensowy wzrost wydatków na cele społeczne.
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WSPIERAMY OPIEKĘ NAD DZIEĆMI 

Wprowadzamy rozwiązania, które mają pozwolić na godzenie życia zawodowego z rodzinnym. 
Realizujemy program „Maluch+”, który ułatwia dostęp do miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych 
i u dziennych opiekunów, poprzez zwiększenie liczby instytucji i miejsc opieki. 

W 2018 roku zwiększymy do 450 mln zł (czyli aż o 299 mln zł więcej niż obecnie) dofinansowanie 
w ramach programu „Maluch+”. Do edycji programu na 2018 rok wprowadziliśmy moduł dla gmin, 
w których nie funkcjonują instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a które dostają gwarancję 
otrzymania środków w kwocie zgłoszonego zapotrzebowania, ale nie więcej niż 80% projektu, przy czym 
kwota dofinansowania na tworzenie nowych miejsc w gminie nie może przekroczyć 3 mln zł i nie może 
objąć więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2. 

Od 2017 roku dofinansowane jest funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub wymagających szczególnej opieki.

Dzięki wprowadzeniu w 2017 roku nowego modułu dla podmiotów niepublicznych chcących adaptować 
budynek, zdecydowanie poprawiła się liczba miejsc opieki utworzonych w ramach „Maluch+”.

• 42 tys. – tyle miejsc opieki dofinansowaliśmy w ramach programu „Maluch+” w 2017 roku
• 10 tys. – tyle nowych miejsc powstało w ramach programu „Maluch+” w 2017 roku

POMAGAMY RODZINOM OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

Wprowadzony przez nas program „Za życiem” stanowi wsparcie dla rodzin osób z niepełnosprawnościami. 
Obejmuje kompleksowe rozwiązania dotyczące wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego 
wspomagania dziecka i jego rodziny, spełnianie potrzeb rehabilitacyjnych i mieszkaniowych. Program 
zapewnia koordynację wsparcia, poradnictwa i informacji. Chcemy umożliwić rzeczywistą i pełną 
integrację społeczną osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, 
funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin.

W ramach programu wprowadzamy m.in. koordynowaną opiekę nad kobietą w ciąży i dzieckiem, 
rozwijamy sieć mieszkań chronionych. Ponadto wspieramy powrót na rynek pracy opiekunów osób 
niepełnosprawnych. Zwiększamy wielkość środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej 
do maksymalnie 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Dodatkowo, wzmacniamy profilaktyczny 
aspekt zadań asystenta rodziny (zwiększamy liczbę asystentów z 3,9 tys. do 4,3 tys.). 
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INWESTUJEMY W AKTYWNOŚĆ SENIORÓW 

Dokonaliśmy zmian w programie senioralnym poprzez wprowadzenie Klubów „Senior+”. Określiliśmy 
nowe standardy dostosowane do rzeczywistych potrzeb i możliwości osób starszych. Zwiększyliśmy 
kwotę dofinansowania przeznaczonego na adaptację i remont budynków, a także funkcjonowanie 
placówek dla seniorów. W 2017 roku otworzyliśmy 35 nowych Dziennych Domów „Senior+” oraz 
96 nowych Klubów „Senior+”, zapewniających 3 335 miejsc. 

Placówki „Senior+” dają osobom starszym możliwość aktywnego spędzenia czasu – 8 godzin dziennie 
– oferując różnorodne działania: od pomocy w czynnościach dnia codziennego, przez zapewnienie 
minimum jednego posiłku i pielęgnowanie więzi międzypokoleniowych dzięki spotkaniom z uczniami 
szkół, aż po zajęcia ruchowe i aktywny udział w życiu kulturalnym.

ŚWIADCZENIA DLA RODZIN BEZ WYCHODZENIA Z DOMU 

Wprowadziliśmy ułatwienia w składaniu wniosków o świadczenia na rzecz rodziny (np. świadczenie 
wychowawcze, rodzinne, becikowe). Każdy obywatel ma możliwość składnia prostych formularzy przez 
internet, a w przypadku świadczenia wychowawczego, także za pomocą bankowości elektronicznej.

Dzięki załatwianiu spraw urzędowych bez wychodzenia z domu i bez osobistego udziału oszczędzamy 
czas Polaków.

• 606 tys. – tyle wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ 
złożono elektronicznie do 30 października 2017 roku (tj. 24% ogółu złożonych wniosków 
na okres świadczeniowy 2017/2018)

PODNOSIMY RENTY I EMERYTURY 

Zdecydowaliśmy o bezprecedensowym wzroście najniższych świadczeń emerytalno-rentowych. 
Od 1 marca 2017 roku najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty 
rodzinne podnieśliśmy z 882,56 zł do 1 tys. zł, tj. o 117,44 zł (o 13,3%), rentę socjalną z 741,35 zł 
do 840 zł, tj. o 98,65 zł (o 13,3%), i rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 676,75 zł do 750 zł, 
tj. o 73,25 zł (o 10,8%). Podwyżka z tytułu waloryzacji wyniosła minimum 10 zł. 
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WPROWADZAMY  
EDUKACJĘ DOSTOSOWANĄ DO POTRZEB 

PRZYWRÓCILIŚMY RODZICOM PRAWO DO DECYDOWANIA  
CZY ICH 6-LETNIE DZIECKO ROZPOCZNIE NAUKĘ

Rodzice mają wybór, czy ich dziecko rozpocznie edukację w szkole w wieku 6 czy 7 lat. Zrealizowaliśmy 
postulat prawie 2 mln rodziców. Od 1 września 2016 roku 7-latki mają obowiązek pójścia do I klasy 
szkoły podstawowej. O tym czy 6-latek do niej pójdzie, decydują rodzice.

• 1,4 mld zł – tyle wyniosła subwencja oświatowa, którą po raz pierwszy przekazaliśmy samorządom 
na 6-latki. Już od 2017 roku każdy samorząd na 6-letnie dziecko w przedszkolu dostaje z budżetu 
państwa średnio kwotę 4,3 tys. zł. Samorządy nadal otrzymują na pozostałe dzieci w przedszkolu 
dotację w kwocie 1,34 tys. zł, na każde dziecko.

DOBRA SZKOŁA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 

Wracamy do klasycznego modelu kształcenia w nowoczesnej szkole. Przywróciliśmy 8-letnią szkołę 
podstawową i 4-letnie liceum ogólnokształcące. Przywracamy rangę takich przedmiotów jak historia, 
fizyka czy biologia. Wprowadziliśmy doradztwo zawodowe już od 7 klasy szkoły podstawowej. Chcemy, 
by uczniowie byli dobrze przygotowani do kontynuowania nauki w szkole wyższej. 

Zapewniliśmy adekwatne środki na wdrażanie reformy oświaty. 

• 313 mln zł – tyle dodatkowych pieniędzy w tegorocznej subwencji oświatowej zostało 
uwzględnionych dla samorządów na dostosowanie szkół do reformy, m.in. na wyposażenie 
pracowni, zakup krzeseł, ławek, modernizację pomieszczeń.

• 177 mln zł – to kwota przekazana w 2017 roku samorządom z rezerwy 0,4% na doposażenie 
świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, a także pomieszczeń do nauki, remonty 
sanitariatów, zakup ławek, krzeseł, odprawy dla nauczycieli oraz wyposażenie nowych szkół, 
usuwanie skutków zdarzeń losowych i wzrost zadań szkolnych.

Stawiamy na silne szkolnictwo zawodowe. Przy ścisłej współpracy z pracodawcami będzie ono dawało 
gwarancję zatrudnienia. Dlatego wprowadziliśmy szkołę branżową, która lepiej przygotuje młodzież do 
wyzwań rynku pracy. Do oferty szkół wprowadziliśmy nowe zawody (np. magazynier-logistyk czy technik 
robót wykończeniowych w budownictwie).



Dajemy Radę!

SPRAWOZDANIE Z PRAC RZĄDU23    |

NOWE SZANSE DLA NAUCZYCIELI 

Wprowadzana reforma systemu edukacji przede wszystkim ratuje miejsca pracy dla nauczycieli. 
Dzięki zmianie struktury szkół w ciągu najbliższych dwóch lat powstanie około 10 tys. dodatkowych 
miejsc pracy. W 2017 roku, pierwszy raz od 5 lat, wynagrodzenia nauczycieli zostały zwaloryzowane, 
a od 2018 roku sukcesywnie przez 3 lata ich pensja będzie podwyższana. Pierwsza transza zostanie 
wypłacona od 1 kwietnia 2018 roku. Docelowo w ciągu trzech lat nauczyciele otrzymają 15% podwyżki. 
Przygotowujemy także zmiany w awansie i doskonaleniu zawodowym. Nauczyciele nie muszą już 
pracować za darmo, zlikwidowaliśmy tzw. godziny karciane.

• 413 mln zł – tyle dodatkowych środków przeznaczyliśmy na waloryzację wynagrodzeń nauczycieli 
w 2017 roku. 

DARMOWE PODRĘCZNIKI I NOWOCZESNA EDUKACJA 

Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla 
uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych są i będą finansowane z budżetu 
państwa. Szkoła kupuje je z dotacji MEN. W 2017 roku budżet państwa przeznaczył na ten cel kwotę 502 
mln zł. Dzięki temu więcej pieniędzy zostaje w kieszeniach rodziców. Wprowadziliśmy rządowy program 
„Aktywna Tablica”, który pozwoli w ciągu trzech lat za kwotę 279 mln zł wyposażyć szkoły w urządzenia 
multimedialne zastępujące tradycyjne tablice w klasach lekcyjnych. Stawiamy na kompetencje cyfrowe. 
Wprowadzamy szerokopasmowy internet do szkół. Od 1 września 2017 roku dzieci od 1 klasy szkoły 
podstawowej uczą się podstaw programowania czy gry w szachy. Kształtujemy zamiłowanie do 
czytelnictwa już od najmłodszych lat. Zwiększyliśmy liczbę godzin informatyki w szkołach. 
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PRZYWRACAMY SPRAWIEDLIWOŚĆ

SKUTECZNA I SPRAWNA PROKURATURA

Zreformowana przez nas prokuratura podjęła zaniedbane postępowania, energicznie przystąpiła 
do walki z przestępczością gospodarczą oraz najbardziej dokuczliwymi dla Polaków przestępstwami 
przeciwko ich życiu, zdrowiu i mieniu.

KONIEC DZIKIEJ REPRYWATYZACJI

Powołana przez nas Komisja Weryfikacyjna skutecznie przywraca sprawiedliwość. Odzyskuje 
wielomilionowe majątki, które na podstawie podrobionych testamentów i dokumentów czy wskutek 
podszywania się pod spadkobierców prawowitych właścicieli, przez lata trafiały w ręce oszustów. 
Przywraca godność i nadzieję ludziom, którzy tracili dach nad głową, gdy ich mieszkania przejmowały 
reprywatyzacyjne mafie. Skutecznie działa też prokuratura – jest już ponad 150 śledztw w sprawach 
związanych z „dziką reprywatyzacją” w stolicy. Intensywne prace rozpoczął także specjalny zespół 
prokuratorów, który ma podjąć zaniechane śledztwa w sprawie złodziejskiej reprywatyzacji w Krakowie.

SKUTECZNIE ZWALCZAMY MAFIE VAT-OWSKIE

Chronimy państwo przed grabieżą, a uczciwych przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją ze strony 
tych, którzy oszukują na podatku VAT. Drastycznie zwiększyliśmy kary za wyłudzenie tego podatku – nawet 
do 25 lat więzienia. Przywróciliśmy też w Prokuraturze Krajowej Departament do Spraw Przestępczości 
Gospodarczej, zlikwidowany za rządów PO-PSL. W wojnie z przestępcami VAT-owskimi prokuratura 
odnosi spektakularne sukcesy – przykładem może być likwidacja przestępczej grupy, która sprowadzając 
do Polski paliwa, wyłudziła ok. 700 mln zł. 

PROWADZIMY BEZPARDONOWĄ WALKĘ Z PEDOFILAMI

Po to, by chronić najmłodszych uruchomiliśmy rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. 
W dostępnym w internecie rejestrze publicznym każdy znajdzie nazwiska najbardziej groźnych sprawców 
przestępstw seksualnych. Ta część rejestru zacznie zapełniać się danymi od początku 2018 roku. 
Natomiast już dziś nazwiska najgroźniejszych przestępców seksualnych są umieszczone w części rejestru 
dostępnej m.in. dla dyrektorów szkół i organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.
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WALCZYMY Z LICHWĄ I UDZIELAMY WSPARCIA POSZKODOWANYM 

Przygotowaliśmy rewolucyjne zmiany w Kodeksie karnym, które mają chronić Polaków przed lichwą. 
Państwo ma bowiem chronić słabszych i dawać pewność, że nikt – wykorzystując naszą krytyczną sytuację, 
niewiedzę, naiwność, sędziwy wiek czy niedołężność – nie oszuka nas i nie okradnie. Do zdecydowanej 
walki z lichwiarzami i przestępcami finansowymi przystąpiła również prokuratura. Ma sukcesy: latem rozbiła 
zorganizowaną grupę przestępczą z Gdańska, która udzielała lichwiarskich pożyczek (oprocentowanych na 
80%), a jej ofiarą mogło paść nawet 300 osób, które straciły domy i mieszkania. Prokuratura na masową 
skalę włącza się też w procesy cywilne po stronie ofiar lichwiarzy, ludzi – często w podeszłym wieku, 
biednych, gorzej wykształconych – którzy nie są w stanie sami dochodzić swych praw przed sądami 
cywilnymi i dlatego potrzebują wsparcia oraz szczególnej ochrony.

ODBIERAMY MAJĄTKI AFERZYSTOM

Koniec ukrywania majątków zdobytych wskutek przestępstwa. Wprowadziliśmy przepisy, które 
pozwalają na odbieranie złodziejom i aferzystom mienia także wtedy, gdy przepisują je na krewnych 
czy znajomych. Dzięki wprowadzeniu tzw. konfiskaty rozszerzonej zabezpieczyliśmy już majątki warte 
dziesiątki milionów złotych – luksusowe auta, jacht i domy.

SKUTECZNIE ŚCIĄGAMY ALIMENTY

Stanęliśmy w obronie dzieci, walcząc z tymi, którzy nie realizują obowiązku płacenia alimentów. 
Wprowadziliśmy przy tym jasne zasady: każdego, kto zalega z alimentami na kwotę przewyższającą 
trzymiesięczne zobowiązania, może spotkać kara od grzywny do roku więzienia. To błyskawicznie 
dało efekty. Wyraźnie zmniejszyła się liczba niepłacących rodziców, którzy trafiają do Krajowego 
Rejestru Długów. O ile np. w marcu 2017 roku wpisano do rejestru blisko 2,5 tys. nowych dłużników 
alimentacyjnych, to we wrześniu już niespełna 600. O skuteczności nowego prawa świadczy również 
wzrost ściągalności alimentów do Funduszu Alimentacyjnego – w porównaniu z 2015 rokiem aż o blisko 
80%. Widać również wzrost zaufania do skuteczności działań prokuratury, do której wpływa o 19% 
więcej spraw o uchylanie się od alimentów. 

KONIEC NADUŻYĆ KOMORNIKÓW

Zmieniliśmy prawo tak, by ofiarami komorniczych egzekucji nigdy więcej nie padały postronne osoby. 
Koniec więc z nadużyciami komorników, którzy wykorzystywali swoją pozycję i krzywdzili ludzi (potrafili 
nawet odbierać dzieciom zabawki i wystawiać je na licytację). Komornicy muszą się wykazywać 
rzetelnością i najwyższymi moralnymi standardami. 
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USPRAWNIAMY OPIEKĘ ZDROWOTNĄ 

BIERZEMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZDROWIE POLAKÓW 

Odwróciliśmy proces komercjalizacji narzucony szpitalom w 2011 roku. Miała ona zmniejszyć zadłużenie 
zakładów opieki zdrowotnej i zwiększyć odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego za szpitale 
– w praktyce jednak nie doprowadziło to do poprawy sytuacji. Cofnęliśmy złe decyzje poprzedników, 
które zmierzały do szkodliwego wycofywania się państwa z odpowiedzialności za służbę zdrowia. Dzięki 
dekomercjalizacji szpitali zachowa ona publiczny charakter. Państwo znów wzięło odpowiedzialność za 
zdrowie Polaków.

SIEĆ SZPITALI – BARDZIEJ KOMPLEKSOWA OPIEKA ZDROWOTNA 

System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieć szpitali), który 
obowiązuje od 1 października 2017 roku, całkowicie zmienił system ochrony zdrowia – z korzyścią dla 
pacjentów i szpitali. Dzięki tej zmianie pacjenci będą mieli dostęp do kompleksowej opieki – również, 
jeśli chodzi o poradnie przyszpitalne oraz rehabilitację. Krótsze kolejki i szybsza pomoc lekarza to efekt 
wdrożenia nocnych i świątecznych poradni zdrowotnych przy szpitalnych oddziałach ratunkowych 
i izbach przyjęć. Dzięki temu SOR-y i izby przyjęć będą mogły skoncentrować się na obsłudze pacjentów 
w najpoważniejszych stanach zagrożenia życia lub zdrowia. 

BEZPŁATNE LEKI DLA SENIORÓW 75+

Dla tych, którzy ukończyli 75 lat, od 1 września 2016 roku przygotowaliśmy program gwarantujący dostęp 
do bezpłatnych leków. Ich lista jest sukcesywnie poszerzana. Obecnie zawiera 1628 specyfików. Są to leki 
stosowane w leczeniu chorób typowych dla pacjentów w podeszłym wieku, więc mają znaczący wpływ 
na poprawę jakości ich życia (m.in. na nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, cukrzycę 
czy chorobę Parkinsona).

• 2,2 mln – tylu seniorów skorzystało z bezpłatnych leków od września 2016 roku 
• 17,5 mln – tyle recept ze specjalnym kodem zrealizowano od początku obowiązywania programu 
• 44 mln – tyle opakowań bezpłatnych leków trafiło do seniorów
• 446 mln zł – tyle zostało w kieszeniach emerytów i rencistów dzięki rządowemu programowi 

Darmowe leki dla seniorów 75+ od 1 września 2016 roku do 30 września 2017 roku
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POPRAWIAMY DOSTĘP DO PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Od 1 stycznia 2017 roku każdy, kto potrzebuje pomocy (nawet osoba nieubezpieczona), może – bez obaw 
o negatywną weryfikację w systemie eWUŚ – udać się do lekarza rodzinnego. NFZ nie będzie dochodził 
kosztów tych świadczeń od pacjenta. Szybsza diagnoza to szybsze rozpoczęcie leczenia. Takie działanie 
ma wpływ na poprawę zdrowia pacjentów.

POPRAWILIŚMY FUNKCJONOWANIE PAKIETU ONKOLOGICZNEGO

Uwzględniliśmy postulaty pacjentów oraz środowiska medycznego. Wprowadziliśmy nowe rozwiązania 
m.in. uprościliśmy sprawozdawczość, daliśmy prawo wystawiania karty DILO (Diagnostyki i Leczenia 
Onkologicznego) lekarzom specjalistom w przypadku podejrzenia nowotworu, umożliwiliśmy leczenie 
w ramach pakietu onkologicznego również niektórych łagodnych nowotworów. Dzięki tym zmianom, 
diagnostyka i rozpoczęcie leczenia onkologicznego będą przebiegały sprawniej. 

ZWIĘKSZYLIŚMY BUDŻET SŁUŻBY ZDROWIA 

W 2017 roku zwiększyliśmy budżet na zdrowie o 3 mld zł. Dodatkowe środki przeznaczymy na 
najważniejsze cele. Wśród nich są:

• do 1,5 mld zł – na sfinansowanie nadwykonań świadczeń opieki zdrowotnej
• ok. 760 mln zł – na bieżące świadczenia medyczne w tych obszarach, w których kolejki 

są najdłuższe (np. operacje zaćmy, operacje wymiany stawu biodrowego)
• 134 mln zł – na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach
• do 24 mln zł – na zakup 16 dentobusów (po jednym dla każdego województwa)

W sumie, w 2017 roku wydamy ponad 87 mld zł – to najwyższa kwota finansowania ochrony zdrowia 
w historii. 

Od 1 stycznia 2018 roku środki na ochronę zdrowia będą stopniowo rosły, osiągając w 2025 roku 
poziom 6% PKB.

PODNOSIMY MINIMALNE WYNAGRODZENIA W SŁUŻBIE ZDROWIA

Przygotowaliśmy ustawę, pierwszą tego typu, w której uregulowaliśmy kwestie wynagrodzeń 
pracowników służby zdrowia – tak, aby poprawę odczuli wszyscy, którzy w niej pracują. 
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PROMUJEMY POLSKĄ KULTURĘ I SPORT 

CENNE DZIEŁA WRACAJĄ 
W POLSKIE RĘCE I ZWIĘKSZAMY ŚRODKI NA KULTURĘ

Środki na kulturę przekroczyły próg 1,1% budżetu państwa i wyniosły w sumie ponad 4 mld zł. W ostatnich 
dwóch latach nastąpił wzrost nakładów na kulturę o ok. 20%.

W grudniu 2016 roku kolekcja Książąt Czartoryskich stała się własnością narodu polskiego. Nasze zbiory 
narodowe zostały wzbogacone o tysiące dzieł sztuki światowej klasy, m.in. o „Damę z gronostajem” 
Leonarda da Vinci. Najcenniejsze z nich można oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Dzięki naszym działaniom do kraju powróciły cenne dzieła zaginione podczas II wojny światowej, 
m.in. rzeźba Antoine Hudona „Popiersie Diany”, obraz Simona de Vliegera „Wzburzone morze z okrętami” 
(1630) i kolekcja 337 zabytków etnograficznych. Wszystkie odzyskane dzieła można już oglądać w muzeach. 
Współtworzyliśmy także aplikację mobilną ArtSherlock, która umożliwia automatyczne rozpoznawanie 
dzieł sztuki zrabowanych z polskich zbiorów podczas II wojny światowej.

Kupiliśmy zamek Książąt Czartoryskich w Gołuchowie dla Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Podjęliśmy decyzję o powołaniu Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków.

DBAMY O PAMIĘĆ HISTORYCZNĄ I POLSKĄ KULTURĘ

Budujemy i uzupełniamy sieć muzeów. Utworzyliśmy nowe państwowe placówki kultury – Polską Operę 
Królewską, Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. W. Plieckiego, podjęliśmy decyzję o utworzeniu 
Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą oraz Narodowego Instytutu 
Urbanistyki i Architektury. Objęliśmy współprowadzeniem m.in. Teatr Polski w Warszawie, Filharmonię 
Szczecińską, Filharmonię Podkarpacką, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polskie Wydawnictwa Muzyczne, 
Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej, Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, zespoły „Śląsk” 
i „Mazowsze”. Budujemy Muzeum Historii Polski w Cytadeli Warszawskiej (5 października 2017 roku 
nastąpiło ogłoszenie międzynarodowego przetargu na budowę Muzeum) oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku. Utworzyliśmy nowe placówki muzealne, m.in. Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, 
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Wilanowie, Muzeum w Treblince, Muzeum Jeńców 
Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Powołaliśmy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, które połączyliśmy 
z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (obecnie trwa korekta wystawy stałej Muzeum). Objęliśmy 
współprowadzeniem kolejne muzea, m.in. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej 
im. Rodziny Ulmów w Markowej. 
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TWORZYMY NOWE KONKURSY I PROGRAMY DLA TWÓRCÓW

Rozwinęliśmy system grantowy Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W bieżącym roku 
na 29 programów przeznaczone zostały środki w wysokości 291,25 mln zł. Środki na ochronę zabytków 
zostały w tym roku zwiększone o 20 mln zł.

Ogłosiliśmy nowe konkursy muzyczne – Międzynarodowy Konkurs Chopinowski na Instrumentach 
Historycznych oraz Międzynarodowe Konkursy Muzyczne im. Karola Szymanowskiego.

Zorganizowaliśmy pierwszy otwarty konkurs stypendialny na stworzenie scenariuszy obrazujących 
historię Polski, na który wpłynęło 856 zgłoszeń. Nagrodziliśmy trzy najlepsze scenariusze.

ZWIĘKSZYLIŚMY LIMITY DLA TWÓRCÓW

Zdecydowaliśmy o dwukrotnym zwiększeniu limitu dla twórców, od którego można odliczyć 50% kosztów 
uzysku. Limit zostanie zwiększony z ok. 80 tys. zł do ok. 160 tys. zł.

LIKWIDUJEMY RELIKTY CENZURY W PRAWIE PRASOWYM 

Przygotowaliśmy zmiany w prawie prasowym. Zmienione zostały przepisy, nakładające na dziennikarzy 
obowiązek realizowania linii programowej redakcji. Dziennikarz ma prawo odmówić wykonania polecenia 
służbowego, jeżeli oczekuje się od niego publikacji, która łamie zasady rzetelności, obiektywizmu 
i staranności zawodowej. Może nie zgodzić się na publikację materiału prasowego, jeżeli wprowadzono do 
niego zmiany wypaczające sens i wymowę jego wersji. Ponadto skróciliśmy czas na dokonanie autoryzacji 
przez udzielającego wywiad tak, aby nie mógł blokować publikacji. 

WSPIERAMY NOWOCZESNY PATRIOTYZM 

Zawarte w programie „Niepodległa” działania mają zachęcić Polaków do zaangażowania się w obchody 
stulecia odzyskania niepodległości. To okazja do radości i celebrowania wspólnoty. Dzięki programowi 
będzie można uczestniczyć w ciekawych przedsięwzięciach kulturalnych, stworzyć własne formy 
uświetniania rocznicy i promować polską państwowość na całym świecie.
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WIĘCEJ PIENIĘDZY NA SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY 

Stworzyliśmy realne narzędzia systemowego wsparcia sportu dzieci i młodzieży – chodzi o ogólnopolskie 
programy, aktywizujące rocznie prawie 1,5 mln dzieci i młodzieży. 

• 37% – o tyle w roku 2017 wzrósł odsetek dzieci objętych sportowymi programami w porównaniu 
do roku 2015

• 3 352 klubów sportowych ze wsparciem w ramach Rządowego Programu „KLUB”

Po raz pierwszy w historii małe i średnie kluby sportowe otrzymują bezpośrednie wsparcie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki (Rządowy Program „KLUB”). Pieniądze trafiają tam, gdzie wynajduje się i szlifuje talenty 
sportowe. Dotujemy miejsca, w których przyszli sportowcy stawiają swoje pierwsze kroki i w których 
kształtowane są zdrowe nawyki dzieci. 

• ponad 42 mln zł – tyle środków przeznaczyliśmy na realizację programu SKS w 2017 roku

Program SKS (Szkolny Klub Sportowy) to dodatkowe zajęcia wychowania fizycznego w szkołach 
zlokalizowanych na terenie całej Polski. Jest to wsparcie dla ponad 260 tys. uczniów w ok. 14 tys. grup 
ćwiczebnych. 

W ramach naszych programów środki finansowe trafiają do ponad 20 tys. trenerów, nauczycieli WF-u 
i animatorów sportu rocznie. W latach 2007-2015 wsparcie otrzymywało zaledwie około 3,2 tys. 
animatorów rocznie, a regularne dofinansowanie nie trafiało ani do trenerów, ani do nauczycieli WF-u.

DBAMY O „CZYSTY SPORT” 

W polskim sporcie nie ma miejsca dla oszustów, dlatego 1 lipca 2017 roku weszła w życie innowacyjna 
ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie, która reformuje polski system antydopingowy. Utworzenie 
POLADA to ważny krok na drodze do nowoczesnego, wiarygodnego, ale i uznawanego na arenie 
międzynarodowej systemu antydopingowego w Polsce. Nasze starania na rzecz budowy „czystego 
sportu” są doceniane za granicą. Polska zyskała mocny głos w Światowej Agencji Antydopingowej. 
Minister Witold Bańka reprezentuje 47 krajów członkowskich Rady Europy w Komitecie Wykonawczym 
WADA (Światowej Agencji Antydopingowej). Jeszcze nigdy żaden Polak nie został wybrany na stanowisko 
o takim znaczeniu do światowych struktur antydopingowych. 



Dajemy Radę!

SPRAWOZDANIE Z PRAC RZĄDU31    |

INNOWACYJNY MODEL FINANSOWANIA 
POLSKICH PERSPEKTYWICZNYCH SPORTOWCÓW

Polscy sportowcy to nasza duma narodowa, nasi najlepsi ambasadorowie za granicą. Wspólnie z Polską 
Fundacją Narodową w innowacyjny sposób inwestujemy w przyszłych mistrzów, których sukcesy będą 
dumą wszystkich Polaków. Już 127 młodych, perspektywicznych sportowców należy do Teamu100 
i otrzymuje dodatkowe, pozazwiązkowe wsparcie. Takiego sposobu – bezpośredniego i dodatkowego – 
finansowania polskich sportowców jeszcze nigdy nie było. Program jest otwarty, do listy mogą dołączyć 
kolejni zawodnicy. 

• ok. 40 tys. zł – tyle rocznie otrzymują młodzi sportowcy w ramach programu Team100

NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA SPORTOWA 

Polacy muszą mieć dostęp do nowoczesnej, funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury sportowej, 
dlatego stale zwiększamy środki na ten cel. W bieżącym roku postawiliśmy na rozwój różnych rodzajów 
infrastruktury sportowej przeznaczając na to aż 463 mln zł. Dzięki temu uda się wyremontować, 
zbudować lub zmodernizować sale gimnastyczne, hale sportowe, boiska, baseny, korty, urządzenia 
lekkoatletyczne. Powstają także inwestycje o szczególnym znaczeniu dla polskiego sportu, jak choćby 
pierwszy w kraju kryty tor łyżwiarski w Tomaszowie Mazowieckim. Na tego typu obiekt i decyzję o jego 
budowie panczeniści czekali od lat. Ogłosiliśmy również powstanie Otwartych Stref Aktywności, które 
będą ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami do uprawiania sportu, rekreacji i odpoczynku. Strefy 
będą sprzyjały integracji społecznej. Łącznie w ciągu czterech lat na rozwój infrastruktury przeznaczymy 
około 1,8 mld zł. Pozwoli to na budowę, przebudowę lub remont nawet 6 tys. obiektów w całej Polsce.
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ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO 

SKUTECZNIE ZABEZPIECZAMY MIĘDZYNARODOWE WYDARZENIA

Skutecznie i profesjonalnie zabezpieczyliśmy Światowe Dni Młodzieży i Szczyt NATO. Radość uczestników 
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie była dla nas najcenniejszym podziękowaniem za służbę 
funkcjonariuszy. Światowe Dni Młodzieży zabezpieczało w sumie 45 tysięcy policjantów, strażników 
granicznych, strażaków i funkcjonariuszy BOR. Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi służb podległych 
MSWiA w świat płynie przekaz, że Polska jest krajem bezpiecznym, w którym wielkie, międzynarodowe 
imprezy odbywają się na wysokim poziomie.

PROWADZIMY ODPOWIEDZIALNĄ POLITYKĘ MIGRACYJNĄ

Konsekwentnie podtrzymujemy stanowisko sprzeciwiające się mechanizmowi automatycznej relokacji 
imigrantów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Chcemy, by Polacy czuli się bezpiecznie w swoim kraju.

Polscy strażnicy graniczni pomagają naszym zagranicznym partnerom w ochronie granic. To odpowiedzialny 
i skuteczny sposób walki z problemem nielegalnej migracji. Funkcjonariusze wspierali partnerów m.in. 
w Grecji, Bułgarii, Macedonii, na Węgrzech oraz we Włoszech. Przez ostatnie dwa lata w działaniach 
koordynowanych przez Agencję Frontex w 18 krajach i w operacjach w ramach umów dwustronnych 
wzięło udział ponad 850 polskich strażników granicznych. 

DBAJĄC O SŁUŻBY, DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO

Jednym z naszych priorytetów jest modernizacja formacji dbających o bezpieczeństwo Polaków. 
Dlatego przygotowaliśmy Program Modernizacji Służb Mundurowych. Dzięki niemu powstają nowoczesne 
komendy i strażnice, a funkcjonariusze pracują z coraz lepszym sprzętem. Z 9,2 mld zł przeznaczonych na 
program, ponad 4 mld zł trafią na podwyżki. W 2017 roku w ramach programu modernizacji Policja zakupiła 
już 956 radiowozów, Państwowa Straż Pożarna 139 samochodów, a Straż Graniczna 130 pojazdów. 

Program pozwolił wyposażyć funkcjonariuszy służb podległych szefowi MSWiA w nowoczesny sprzęt 
indywidualny m.in. kamizelki kuloodporne, ubrania ochronne czy sprzęt łączności. W efekcie służby mogą 
jeszcze szybciej, skuteczniej i bardziej profesjonalnie pomagać obywatelom. 
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DOCENIAMY SŁUŻBĘ FUNKCJONARIUSZY

Ludzie, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo muszą być godnie wynagradzani. Dlatego 
od 1 stycznia 2017 roku funkcjonariusze otrzymali średnio 253 zł podwyżki. Wzrost wynagrodzeń objął 
też pracowników cywilnych o przeciętnie 250 zł. Dodatkowo we wrześniu zatwierdziliśmy podwyżki 
dla najmniej zarabiających i nowo przyjętych funkcjonariuszy służb podległych MSWiA. Na ten cel 
przeznaczymy 150 mln zł. Ponadto zdecydowaliśmy o podwyższeniu dodatku stołecznego ponad 9,2 tys. 
funkcjonariuszom, którzy pełnią służbę w Warszawie. Na bieżąco nagradzamy również wyróżniających się 
funkcjonariuszy.

POLICJA BLIŻEJ OBYWATELI 

W prawie 60 miejscowościach w całej Polsce przywróciliśmy posterunki Policji, które zlikwidował 
poprzedni rząd. Dzięki temu funkcjonariusze obecni są w najbliższej okolicy. Program „Dzielnicowy bliżej 
nas” sprawia, że policjanci mogą poświęcić więcej czasu sprawom mieszkańców. Wcześniej dzielnicowi 
zajmowali się wypełnianiem stosów dokumentów lub konwojami, a powinni być pierwszą linią kontaktu 
z mieszkańcami. 

Dbamy także o komfort kontaktu z obywatelami. Wprowadziliśmy aplikację na smartfony „Moja 
Komenda”, która umożliwia wyszukanie danych kontaktowych do dzielnicowego odpowiedzialnego 
za rewir naszego zamieszkania. Stworzyliśmy także Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. To internetowe 
narzędzie umożliwia zgłoszenie zagrożeń, występujących w okolicy, w której mieszkamy. Do tej pory 
Polacy zgłosili przy użyciu mapy ponad 501 tys. zagrożeń, a 42% spośród tych zgłoszeń zostało 
potwierdzonych przez policjantów. Dzięki takim działaniom notujemy najwyższy poziom poczucia 
bezpieczeństwa wśród Polaków od prawie 30 lat. 

• 89% – tylu Polaków uważa, że w Polsce żyje się bezpiecznie

POLSKA SIEDZIBĄ FRONTEXU 

Dzięki wysiłkom obecnego rządu stała siedziba Frontexu – jednej z najważniejszych unijnych agencji 
–znajdzie się w Warszawie. Świadczy to o wzmacnianiu roli Polski w ochronie granic zewnętrznych Unii 
Europejskiej. Negocjacje udało się zakończyć w wyjątkowo krótkim czasie (poprzedni rząd przez kilka 
lat nie był w stanie do tego doprowadzić). Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna (znana jako Frontex) 
zajmuje się m.in. pomocą w zarządzaniu granicą zewnętrzną UE oraz monitorowaniem przepływu osób.
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ZWIĘKSZAMY ŚRODKI DLA STRAŻAKÓW-OCHOTNIKÓW

Doceniamy rolę strażaków-ochotników w zapewnieniu bezpieczeństwa, zwłaszcza w małych 
miejscowościach. Dlatego stale zwiększamy kwoty dotacji dla OSP. W 2017 roku podnieśliśmy dotację 
o 15 mln zł – do ponad 124 mln zł. Jednostki OSP zostały również objęte „Programem Modernizacji Policji, 
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” i w ciągu 
czterech lat otrzymają z tego programu ponad pół miliarda zł.

OBNIŻYLIŚMY WYSOKIE EMERYTURY BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY SB

Odebraliśmy funkcjonariuszom komunistycznego aparatu bezpieczeństwa nienależne im przywileje. Świadczenia 
byłych funkcjonariuszy SB sięgały nawet 19 tys. zł. Od 1 października 2017 roku ich emerytury nie mogą 
przekraczać miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej z ZUS (ok. 2 tys. zł). Ustawą objęto blisko 39 tys. 
osób, które pełniły służbę na rzecz totalitarnego państwa. To akt sprawiedliwości społecznej.

SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA ZASTĄPI BOR

Służba Ochrony Państwa będzie elitarną służbą wyspecjalizowaną w ochronie najważniejszych osób 
w państwie. Formację czeka gruntowna modyfikacja, wprowadzone zostaną m.in. przepisy usprawniające 
procedury oraz czynności ochronne. Służbę w niej pełnić będzie więcej funkcjonariuszy. Opracowane 
zostaną nowe zasady naboru. Ustawa przewiduje, że ochroną SOP objętych zostanie więcej obiektów 
administracji państwowej. Obecnie za ich bezpieczeństwo odpowiedzialne są niejednokrotnie firmy 
ochroniarskie, które nie zawsze są w stanie zapewnić odpowiednie standardy ochrony.

UCZYMY NAJMŁODSZYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA 
I NAGRADZAMY ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIA 

W całej Polsce realizujemy dla uczniów kampanię „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Funkcjonariusze na 
spotkaniach z młodzieżą przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas m.in. jazdy na 
rowerze, wypoczynku nad wodą czy górskich wycieczek. 

W ramach kampanii „Młody Bohater” wyróżniamy tych, którzy uratowali życie lub zdrowie innych osób. W tym 
gronie znalazło się ponad 70 osób, które otrzymały specjalne medale i nagrody. Reaktywowaliśmy program 
„Razem Bezpieczniej” nadając mu imię śp. Władysława Stasiaka. Nowa edycja programu promuje działania 
na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Na jego realizację w latach 2016-2017 przekazaliśmy 
8,7 mln zł dofinansowując 151 projektów. W ramach programu wsparliśmy m.in. modernizację przejść dla 
pieszych, przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści wśród dzieci i młodzieży, walkę z tzw. 
„dopalaczami” oraz działania dotyczące bezpieczeństwa osób starszych.
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MODERNIZUJEMY ARMIĘ 

REALIZUJEMY POSTANOWIENIA SZCZYTU NATO W WARSZAWIE

Obecny rok jest przełomowy ze względu na rozpoczęcie stacjonowania w Polsce sił sojuszniczych. Dzięki 
ich rozmieszczeniu na naszym terytorium wzrósł potencjał obronny i odstraszania Polski, wschodniej 
flanki NATO i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie jesteśmy tylko „biorcą” w tym procesie. 
Sojuszniczą solidarność okazujemy wysyłając nasze kontyngenty wojskowe do udziału w sojuszniczych 
formacjach w państwach bałtyckich i Rumunii. 

Dodatkowo, podejmujemy szereg działań dwustronnych, które znacząco wpływają na wzmocnienie 
potencjału obrony i odstraszania Sojuszu. Jednym z nich jest amerykańska inicjatywa wzmocnienia 
regionu tzw. European Reassurance Initiative, w ramach, której do Polski i innych państw wschodniej 
flanki NATO trafiła Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa. Ta blisko 3,5-tysięczna formacja wspomagana 
jest przez Brygadę Lotnictwa Bojowego i pododdziały logistyczne w ramach operacji Atlantic Resolve. 
Operacja ta kierowana jest z przeniesionego z Niemiec do Polski ośrodka dowodzenia, który na wiosnę 
br. został rozmieszczony w Poznaniu. Potwierdza to rolę Polski, jako centrum obecności sił zbrojnych 
USA w naszym regionie.

POMAGAMY OFIAROM NAWAŁNIC 

Ze 100 tys. do 200 tys. zł podnieśliśmy wysokość zasiłku, który można otrzymać na odbudowę zniszczonego 
przez nawałnicę domu. Nowym rozwiązaniem jest również możliwość ubiegania się o zasiłki w przypadku 
zniszczonych budynków gospodarczych. Na ten cel można otrzymać do 100 tys. zł. Po nawałnicach 
w sierpniu 2017 roku uprościliśmy przepisy dotyczące szacowania strat. Oprócz rzeczoznawców mogli je 
oceniać pracownicy inspektoratów nadzoru budowlanego.

POWOŁALIŚMY WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ 

1 stycznia 2017 roku powstał nowy rodzaj sił zbrojnych – Wojska Obrony Terytorialnej. Chcemy je 
rozbudowywać, by mogły współdziałać z wojskami operacyjnymi oraz być zdolne do prowadzenia działań 
antykryzysowych i antyterrorystycznych. Dotychczas utworzyliśmy Dowództwo WOT oraz trzy brygady 
w województwach podlaskim, lubelskim oraz podkarpackim – w tych jednostkach trwa już szkolenie 
żołnierzy. Formujemy też kolejne trzy brygady: jedną na Warmii i Mazurach oraz dwie na Mazowszu. 
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ZNIEŚLIŚMY LIMITY AWANSOWE ŻOŁNIERZY 

Uwolniliśmy limity awansów w armii – zlikwidowaliśmy niemające uzasadnienia blokady awansowe, przez 
lata uniemożliwiające awanse zwłaszcza oficerów młodszych i podoficerów. Limity te utrzymywano przez 
lata, jako środek oszczędzania na wynagrodzeniach. Uwolnienie limitów awansowych to część procesu 
zmiany struktury wojska. Awansowaliśmy na wyższe stopnie wojskowe ponad 30,5 tys. żołnierzy.

Znieśliśmy 12-letni limit dla służby kontraktowej, a przez to umożliwiliśmy kontynuowanie służby 
doświadczonym żołnierzom.

PODWYŻKI DLA ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA 

W latach 2016-2017 podnieśliśmy limity wynagrodzeń, co pozwoliło na podwyżki dla pracowników 
cywilnych średnio o ok. 250 zł w 2016 i ponad 200 zł w 2017 roku. Od 1 stycznia 2016 roku przeciętne 
uposażenie żołnierzy zawodowych wzrosło z blisko 4,3 tys. do prawie 4,5 tys. zł. Kolejna podwyżka, 
wprowadzona z początkiem roku 2017 przełożyła się na wzrost przeciętnego uposażenia do ponad 
4 tys. 874 zł brutto. 

WZRASTAJĄ NAKŁADY NA OBRONNOŚĆ 

Ustawa z 15 września 2017 roku o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych przewiduje m.in. zwiększenie 
wydatków na obronność w 2020 roku do 2,1% PKB, a docelowo – do minimum 2,5% PKB w 2030 roku. 
Dodatkowo zaplanowaliśmy wzrost liczby żołnierzy do 200 tys. i dostarczenie armii dodatkowych ponad 
500 samobieżnych armatohaubic KRAB.

NOWOCZESNA KONCEPCJA STRATEGICZNA OBRONY POLSKI

Przeprowadziliśmy pierwszy w historii III RP, przy użyciu najnowszych narzędzi i obiektywnych metodologii 
badawczych, Strategiczny Przegląd Obronny. Dostarczył on odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób polska 
armia powinna być dostosowana do współczesnych zagrożeń. Przegląd doprowadzi do reformy systemu 
kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi oraz zmiany struktury organizacyjnej wojska. Wynikiem SPO 
jest program wzmocnienia armii tak, aby była w stanie samodzielnie obronić Polskę przed wrogiem.
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WSPIERAMY NAUKĘ SAMOOBRONY KOBIET

Wprowadziliśmy bezpłatny program „Samoobrony Kobiet”, czyli kilkugodzinnych szkoleń praktycznych dla pań, 
które chcą nauczyć się i rozwijać umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających ich życiu lub zdrowiu, 
zwłaszcza wynikających z zastosowanej wobec nich przemocy fizycznej. Pierwsza edycja została zakończona 
w czerwcu 2017 roku, przeszkolono 3 tys. uczestniczek. Kolejna zostanie rozpoczęta w grudniu 2017 roku.

PODNOSIMY RANGĘ POLSKI NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ 

Z sukcesem zakończyliśmy kampanię promującą uzyskanie przez Polskę niestałego miejsca w Radzie 
Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019, uzyskując w głosowaniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ poparcie 
190 państw członkowskich. Był to bezprecedensowy rezultat w historii wyborów europejskich członków 
Rady Bezpieczeństwa. W 2018 roku Polska znów będzie organizatorem największej na świecie konferencji 
ONZ poświęconej zmianom klimatu (COP24). 

Odbudowujemy także naszą obecność w świecie. Od listopada 2015 roku otworzyliśmy trzy Ambasady RP 
(w Republice Senegalu, Republice Panamy, Zjednoczonej Republice Tanzanii) oraz dwa Konsulaty Generalne 
RP (w Houston i Belfaście). Przywróciliśmy obecność dyplomatyczną w Bagdadzie i reaktywowaliśmy 
placówkę w Damaszku (urzędującą czasowo w Bejrucie). W 2018 roku planujemy otwarcie Ambasady RP 
w Republice Filipin.

Wzmacniamy także nasze strategiczne relacje polityczne i gospodarcze z krajami położonymi wzdłuż 
Nowego Jedwabnego Szlaku, a nasze stosunki z Chinami, Koreą Południową i Japonią zostały podwyższone 
do rangi strategicznego partnerstwa.

PROWADZIMY POLITYKĘ 
ZAGRANICZNĄ WZMACNIAJĄCĄ POZYCJĘ POLSKI 

WZMACNIAMY SOLIDARNOŚĆ REGIONALNĄ W EUROPIE 
ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Nasze aktywne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej przyczyniło się do wzmocnienia pozycji Polski 
i regionu w Europie. Wspólne propozycje wypracowane w gronie V4 zyskują zainteresowanie w Unii 
Europejskiej. Wzmacnialiśmy bezpieczeństwo regionu, wnosimy istotny wkład do dyskusji o przyszłości 
UE. Jako pierwszy kraj członkowski zgłosiliśmy postulat reformy traktatów europejskich. 
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UTRWALAMY STRATEGICZNY DIALOG W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA Z USA

Doprowadziliśmy do zwiększenia intensywności współpracy politycznej i obronnej z USA. Jej wyrazem jest 
m.in. rozpoczęcie budowy amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej w Polsce, w bazie lotniczej 
w Redzikowie k. Słupska. Wojska USA będą także przebywać w Polsce w wymiarze przewyższającym 
ustalenia natowskie, jakie zapadły na Szczycie w Warszawie. Utrzymujemy ponadto regularny dialog 
polityczny na wysokim szczeblu (wizyta prezydenta USA Donalda Trumpa w Warszawie w  lipcu 2017 roku, 
szereg wizyt ministra spraw zagranicznych w USA na przestrzeni lat 2016-2017). 

INTENSYFIKUJEMY KONTAKTY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ

Wzmocniliśmy nasze wsparcie dla Polonii i Polaków za granicą. Służby konsularne skutecznie walczą 
o interesy polskich rodzin dyskryminowanych w kontaktach z instytucjami socjalnymi państw zamieszkania 
(m.in. Jugendamty w Niemczech, Barneverket w Norwegii). Dzięki zmianom w ustawie o Karcie Polaka 
stworzyliśmy kompleksowy mechanizm wsparcia osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia ze 
Wschodu. W celu wzmocnienia poczucia przynależności narodowej oraz zwiększenia atrakcyjności edukacji 
polonijnej za granicą w maju 2017 roku przyjęliśmy ustawę przyznającą przywileje uczniom i nauczycielom 
polonijnym. Rozbudowujemy wsparcie dla szkolnictwa polskiego na Wschodzie.

Wiele propozycji zawartych we wspólnej deklaracji V4 dotyczących przyszłości UE, w szczególności 
odniesienia do ochrony jedności instytucjonalnej Unii oraz podkreślenia roli parlamentów narodowych, 
zostało uwzględnionych we wspólnej europejskiej Deklaracji Rzymskiej. Przyczyniliśmy się także do 
wypracowania wspólnego głosu w bieżących zagadnieniach z agendy europejskiej, m.in. w zakresie migracji 
oraz Jednolitego Rynku Cyfrowego. Rozwinęliśmy dialog V4 z partnerami spoza Grupy – zwłaszcza z krajami 
Bałkanów Zachodnich oraz państwami Partnerstwa Wschodniego. 

POLSKA POMOC DLA KRAJÓW BLISKIEGO WSCHODU  

W latach 2016-2017 MSZ przekazał polskim organizacjom pozarządowym ok. 27 mln zł na realizację projektów 
pomocowych w Libanie, Iraku i Jordanii. Przeznaczono je m.in. na wsparcie podstawowej opieki medycznej i psychologicznej, 
zapewnienie edukacji i schronienia oraz zakup żywności. Z inicjatywy premier Beaty Szydło i kanclerz Angeli Merkel, 
uruchomiono wspólny projekt odbudowy libańskich szkół, w których uczą się dzieci syryjskich uchodźców i najuboższe 
dzieci libańskie. W 2016 roku Polska przekazała na ten cel 4,5 mln zł, w 2017 roku – 4,2 mln zł. 

Na pomoc dla Bliskiego Wschodu Polska, za pośrednictwem organizacji międzynarodowych, przekazała również 
ponad 37 mln zł. Wpłaciła też ponad 179 mln zł na rzecz tzw. Instrumentu Tureckiego. W latach 2016-2017 rząd 
przekazał też organizacjom katolickim ok. 7,5 mln zł. Pieniądze trafiły m.in. na akcje „Leczenie dzieci z Aleppo”, 
„Pomoc medyczna dla Syrii” oraz wsparcie kampanii „Polska dla Świata”.
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USPRAWNIENIE POMOCY KONSULARNEJ

Powołaliśmy Centrum Informacji Konsularnej, które rozpoczęło działalność pod koniec stycznia 2017 roku. 
Uruchomiony został także Zintegrowany Telefon Dyżurny – system, który ułatwia kontakt z konsulem 
w sprawach pomocy konsularnej oraz kryzysowych po godzinach pracy urzędów konsularnych. Podjęliśmy 
także działania zmierzające do dalszego udoskonalania systemu obsługi wizowej oraz podniesienia 
efektywności wykorzystania systemu outsourcingu wizowego w Rosji, Chinach, Turcji oraz na Białorusi 
i Ukrainie, a od 2018 roku także w Indiach.

WZMACNIAMY BEZPIECZEŃSTWO W WIELU WYMIARACH 

ZWIĘKSZAMY BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KRAJU I REGIONU 

Doprowadziliśmy do uruchomienia terminalu LNG w Świnoujściu, który daje szansę na realne zróżnicowanie 
źródeł dostaw gazu. Przed nami budowa gazociągu, który połączy Polskę z Norwegią. Wraz z terminalem 
sprawi on, że nasz 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.

Wspieramy także rozwój infrastruktury do przesyłu gazu, m.in. na Słowację, do Czech i na Ukrainę. 
Prowadzimy w tej sprawie dialog na forum międzynarodowym. Zaproponowaliśmy szereg rozwiązań 
i zmian zmierzających do poprawy poziomu bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Unii Europejskiej. 
Domagaliśmy się ambitnego podejścia do rewizji rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu 
(tzw. rozporządzenie SoS), co zaowocowało m.in. wprowadzeniem zasady solidarności, czy mechanizmów 
zwiększających przejrzystość kontraktów na dostawy gazu z zewnętrznymi dostawcami.

POLSKA CORAZ BARDZIEJ ATRAKCYJNA DLA TURYSTÓW

Ponad 130 tys. Polaków skorzystało z dwóch edycji „Polska Zobacz Więcej – Weekend Za Pół Ceny!”. 
Polacy coraz chętniej podróżują po Polsce. Krajowy ruch turystyczny w roku 2016 był o 9% wyższy niż 
w roku 2015. Coraz częściej odwiedzają nas także goście z zagranicy. W 2016 roku liczba przyjazdów 
turystów zagranicznych wyniosła ok. 17,5 mln – to o 4,8% więcej niż w 2015 roku. 
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POPRAWIAMY BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE

Nowe przepisy Prawa wodnego przyczynią się m.in. do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 
w Polsce. Umożliwią sprawniejsze realizowanie inwestycji chroniących obywateli przed powodzią. 
Aby zabezpieczyć interesy klientów przed spółkami wodociągowymi, które są monopolistami na swoim 
terenie, zostanie powołany organ regulujący rynek wody - krajowy regulator cen wody. Jego rolą będzie 
nadzór nad wysokością opłat tak, aby była ona racjonalna, uzasadniona ekonomicznie. Ponadto, od roku 
2016 realizujemy projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły, którego celem jest poprawa 
ochrony przed powodzią dla osób mieszkających w wybranych obszarach dorzecza tych rzek. Dzięki 
projektowi powstanie infrastruktura bezpieczeństwa powodziowego.

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE - PRZEZNACZAMY PIENIĄDZE 
NA WALKĘ ZE SMOGIEM  

Do 2020 roku przeznaczymy 10 mld zł na dofinansowanie projektów poprawiających jakość powietrza, 
a tym samym jakość życia obywateli. Większe projekty i inwestycje, w tym rozbudowa i modernizacja sieci 
ciepłowniczych w miastach, będą finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Lokalne projekty obniżania emisji, szczególnie niskiej, będą natomiast wspierane przez regionalne 
programy operacyjne i programy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Domagaliśmy się też ambitnego podejścia do rewizji tzw. decyzji IGA do której udało się wprowadzić 
możliwość kontroli zgodności z prawem UE umów międzyrządowych na dostawy ropy i gazu przed 
ich zawarciem. Twarde stanowisko Polski wobec niebezpiecznego projektu Nord Stream 2, w którym 
podkreśliliśmy jego niezgodność z celami Unii Energetycznej i strategią UE sprawiło, że rozpoczęły się 
dyskusje nad zmianami regulacyjnymi mającymi na celu objęcie tej magistrali jednakowymi, europejskimi 
zasadami funkcjonowania.

BEZPIECZEŃSTWO POLAKÓW PODCZAS WAKACJI 

Bezpieczeństwo ma wiele wymiarów. Wprowadziliśmy Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, który zapewnia 
pełne bezpieczeństwo klientów biur podróży. Polacy zostali objęci dodatkowym zabezpieczeniem, które 
daje pewność, że w sytuacji niewypłacalności klient biura podróży bezpiecznie wróci do kraju i szybko 
odzyska zwrot wniesionych wpłat.

Miniony sezon letni był pierwszym, w którym funkcjonował Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Poczucie 
bezpieczeństwa finansowego pozytywnie wpłynęło na wyniki sprzedaży. Odnotowano wzrost zainteresowania 
turystyką zagraniczną. 


