


Nie oszczędzamy na zdrowiu! 
Profi laktyka Plus to bezpłatne badania 
profi laktyczne dla Polaków po 40 roku życia. 
Program wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 r.

Dla kogo? Dla osób w wieku od 40 do 65 lat. 
Badania będzie można wykonać co 5 lat. 

 Bezpłatnie 
 Bez skierowania

Z każdym pacjentem zostanie przeprowa-
dzony wywiad lekarski. Lekarz indywidualnie 
oceni czynniki ryzyka zachorowania na 
najbardziej powszechne choroby. 
Wykona badania krwi – morfologię, 
glukozę oraz cholesterol. Jeśli w wyniku 
oceny stwierdzone zostaną czynniki 
ryzyka, lekarz wykona bardziej 
szczegółowe badania laboratoryjne 
(EKG, USG) lub skieruje na konsultację 
m.in. u kardiologa czy onkologa.

Gdzie będzie można 
wykonać badania?
w ramach medycyny pracy 
(w przypadku pracowników) 

w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 
dla osób, które nie podlegają badaniom 
pracowniczym.

Dla pacjentów, 
ale i dla całego środo-

wiska medycznego, badania 
profi laktyczne są niezwykle ważne. 

Powinniśmy wykonywać je wszyscy, 
a w szczególności osoby, które są 

predysponowane do pewnych schorzeń 
lub które ukończyły już pewien etap w swo-
im życiu. Warto pamiętać, że badania profi lak-
tyczne mogą i ratują nam życie. Mamy dzie-
siątki  takich przypadków. Dlatego programy 
takie jak Profi laktyka Plus 
i mu podobne, są ważnym 

narzędziem zdrowia 
publicznego.

Lek. med. Michał 
   Sutkowski
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Mamy ambitne cele drogowe na najbliższą 
dekadę. Jednym z nich jest program 
budowy 100 obwodnic wokół średnich 
i mniejszych miast. Obwodnice to same 
korzyści dla mieszkańców i kierowców 
oraz szansa na rozwój regionów.

100 Obwodnic to: 

Co brano pod uwagę 
przy wyborze lokalizacji?
stan prac przygotowawczych
natężenie i bezpieczeństwo ruchu
poprawę dostępności połączeń 
z sąsiednimi państwami

Program budowy 
100 obwodnic to nie tylko 

dobry pomysł, ale inicjatywa, 
która daje życie, oddech i szansę na 

to, żeby ludzie normalnie podróżowali: 
po drogach pomiędzy miastami, 

a także w samych  miasteczkach. 
W tych miastach wreszcie będzie 

spokój, nie będzie spalin, będzie
bezpieczniej. Miejmy nadzieję, że 
program 100 obwodnic, razem 
z ustawą dotyczącą przejścia 
i opieki nad pieszymi, jest począt-
kiem tego, żeby powiedzieć: 
zaczynamy mądrą rewolucję 

w sprawie bezpieczeństwa 
na drogach.

          Włodzimierz Zientarski, 
dziennikarz  motoryzacyjny
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poprawa przepustowości 
drogowej
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Każde województwo zyska nowe 
inwestycje. Listę obwodnic 
można sprawdzić na stronie 
www.100obwodnic.pl
Koszt realizacji obwodnic to blisko 
28 mld zł. Program realizowany będzie 
w latach 2020-2030. Pierwsze przetargi 
zostaną ogłoszone w tym roku.



Seniorzy otrzymują od naszego rządu 
kompleksowe wsparcie. Emerytura Plus 
to cały pakiet rozwiązań, które poprawiają 
warunki życia osób starszych. To realne 
ulgi i więcej pieniędzy w portfelach blisko 
10 mln obywateli.

Zapewniliśmy wypłatę 13. emerytury 
na stałe.

Kompleksowe wsparcie – wiele rozwiązań

waloryzacja emerytur i rent 
od 1 marca 2020 r.
obniżka PIT 
14. emerytura już w 2021 r.

Co jeszcze zapewniamy seniorom? 

Zaproponowaliśmy też inne rozwiązania, 
które zapewniają osobom starszym dostęp 
do należytej opieki senioralnej (w ramach 
programu Opieka 75 Plus)  czy bezpłatnych 
leków dla osób, które ukończyły 75 lat. Syste-
matycznie rozbudowujemy też sieci domów 
dziennych i klubów Senior Plus. 

           13. emeryturę 
przeznaczę na remont mojej 

kuchni. Po wielu latach dojrzałam 
do tego, że warto kupić zmywarkę. 

Kupię sprzęt, który mam nadzieję, 
będzie mi służył. Każdy dodatkowy 

grosik jest wsparciem, ale wsparciem 
są również inne projekty z których 
my, seniorzy, korzystamy. 
Bo ważna jest dla mnie nie 
tylko fi nansowa, ale rów-
nież duchowa część 

mojego życia.

Jolanta Liszkiewicz, 
      emerytka
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W tym roku 13. emerytura 
będzie wypłacana od kwietnia 
i wyniesie 1 200 zł brutto



Wspieramy również polskich mikroprzedsiębior-
ców. Mały ZUS Plus to program, który powstał 
z myślą o nich i o rozwoju ich biznesu. Najmniejsi 
przedsiębiorcy mogą liczyć na ułatwienia 
fi nansowe – dzięki  obniżonej składce na ZUS 
zaoszczędzą co miesiąc średnio po kilkaset złotych.

Kto skorzysta?

przedsiębiorcy, których przychód 
w 2019 r. nie przekroczył 120 tys. zł

i  którzy prowadzili działalność co najmniej 60 dni

Jak działa program? 

W ramach ulgi powiązaliśmy wysokość składek 
ubezpieczeniowych z dochodem osiąganym 
w roku poprzednim, a nie – jak dotąd – z przycho-
dem. Ulga jest dobrowolna. To przedsiębiorca 
decyduje, czy chce opłacać niższe składki 
i przeznaczać zaoszczędzone pieniądze na inne 
cele, czy też wybrać większe składki, licząc na 
wyższe świadczenia społeczne w przyszłości.

Kiedy zaczynałem 
moją przygodę z biznesem 

w 2002 r., Polska była zupełnie 
innym krajem. Bezrobocie sięgało 

20 proc., przedsiębiorcy nie mogli 
tak naprawdę liczyć na żadne 

wsparcie od państwa. Dzisiaj, 
mamy ogromne wsparcie. 

Mały ZUS Plus jest pasem 
startowym, który ułatwia 
decyzję – czasem bardzo 
trudną. A przecież bez 
nowych fi rm, które dzięki 
Małemu ZUSowi Plus 
powstaną, nie będzie 

silnej, polskiej gospodarki. 

        Adam Zych, 
przedsiębiorca 
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ok. 1,3 mld zł
– tyle w skali roku może zostać 
w kieszeniach najmniejszych 
przedsiębiorców (a w kolejnych 
latach nawet 1,5 mld zł).

Właśnie rozpoczynasz lub wznawiasz 
działalność, którą prowadziłeś w 2019 r.?

Aby przystąpić do programu, zgłoś się do ubezpie-
czenia z kodem dla Małego ZUSu Plus, w ciągu 7 dni 
od pierwszego dnia prowadzenia lub wznowienia 
działalności. Szczegółowe informacje znajdziesz na 
stronie internetowej www.biznes.gov.pl



Walczymy o interesy polskich rolników, którzy 
muszą otrzymywać takie same dopłaty jak 
rolnicy we Francji czy w Niemczech. 
Wszyscy rolnicy funkcjonują na jednolitym 
rynku europejskim, gdzie koszty działalności 
są porównywalne. Właśnie dlatego budujemy 
szerokie porozumienie z innymi krajami 
Europy Centralnej, aby przekonać Unię 
Europejską do zmian.

Równe dopłaty to korzyści 
dla wszystkich obywateli:

    lepsza, zdrowsza żywność

    większa ochrona środowiska

    dobrostan zwierząt

    gwarancja bezpieczeństwa 
    żywnościowego Europy oraz 
    jakości produktów spożywczych

Zawieramy sojusze
Dzięki rozmowom z Prezydentem Francji, które 
zainicjował Prezydent Polski możliwe było 
zawarcie sojuszu w sprawie polityki rolnej. 
Premier Mateusz Morawiecki podejmuje 
wspólne działania z Francją w tym obszarze 
na polu Rady Europejskiej.

Nasza praca często 
jest trochę niewidoczna, bo 

najczęściej konsumenci kupują 
produkty w sklepach, a nie od rolnika. 

Ale to jednak od nas one wychodzą 
i następnie trafi ają na półki w sklepach. 

Na naszym rozwoju zyskują również 
konsumenci, bo dostają  na koniec
 produkt, który jest dla nich lepszy 
jakościowo, jest bezpieczniejszy. 
Właśnie przez to, że możemy 
w naszej pracy wykorzystywać 
bardziej precyzyjne maszyny, 
technologie i dostarczać 

produkty najlepszej jakości. 
      Grzegorz Bardowski, 

właściciel gospodarstwa 
             rolnego   
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Na forum unijnym Polska 
zabiega o zwiększenie budżetu 
w ramach Wspólnej Polityki 
Rolnej i Polityki Spójności.



Nielimitowane wizyty u neurologa, endokrynologa, ortopedy czy kardiologa
Narodowa Strategia Onkologiczna
Zakup niemieckich linii lotniczych Condor
Aplikacja Alarm112 dla osób z dysfunkcją słuchu i mowy
Elektroniczne recepty – również na smartfona
Polski komisarz ds. rolnictwa w UE
Ponowne otwarcie Muzeum Czartoryskich
Dopłaty na lepsze warunki dla zwierząt
Zakup ultranowoczesnych samolotów F-35

Wystarczyło 100 dni.  
Przed nami kolejne!

100 dni to także…



@kancelaria.premiera                        @PremierRP                         @premierrp
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Nasza Polska na kolejne lata, kolejną dekadę to Polska ambitna. 
Chcemy podnosić wzrost gospodarczy, rozwój Polski na coraz wyższe 
szczeble, drabiny rozwoju. Konkurencyjność naszych przedsiębiorców, 
wynagrodzenia naszych pracowników chcemy 
podnosić coraz bardziej. 

Chcemy, żeby poprzez to Polska stawała się coraz lepszym miejscem do 
życia dla wszystkich Polaków. I tak jak w pierwszej kadencji pokazaliśmy,
że potrafi my stworzyć Polskę, która jest krajem względnie
równym dla wszystkich, która likwiduje nierówności tam, 
gdzie tylko można, tak w tej drugiej kadencji chcemy 
się skoncentrować na budowie silnej, odważnej, 
ambitnej Polski. 

Udowodniliśmy, że to, co dla wielu było 
niemożliwe, było nieprawdopodobne do 
realizacji, stało się faktem, dlatego teraz 
przed sobą mamy również ambitne 
zadania i je wykonamy, bo niesie nas Polska.

P R E M I E R  M A T E U S Z  M O R A W I E C K I


