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Słowo wstępne 

30 lat temu Polska przeżyła wiel-
ki przełom. Po długich dekadach  
PRL-u, nasze marzenia o państwie, 
w którym warto żyć, wreszcie miały 
zacząć się spełniać. Niestety – były 
to lata trudne, doprowadzające 
do głębokich podziałów w społe-
czeństwie i ekonomicznej niemo-
cy. Obietnice III RP szybko okazały 
się ofertą dla nielicznych, a wielu 
Polakom nie było dane korzystać 
z owoców rozwoju.

Mimo to cały czas tkwiła w nas wia-
ra, że państwo, autentycznie kieru-
jące się solidarnością i sprawiedli-
wością społeczną, w końcu stanie 
się faktem. Ta wiara w 1990 roku 
uformowała Porozumienie Cen-
trum, a w 2001 roku dała początek 
Prawu i Sprawiedliwości. Przez lata 
stanowiła drogowskaz polityki pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego. W la-
tach 2005–2007 Prawo i Sprawie-
dliwość wprowadziło na nowo do 
polskiego dyskursu oraz – na miarę 
ówczesnych możliwości – do poli-
tyki społecznej i gospodarczej idee 
państwa solidarnego. Na właściwy 
przełom musieliśmy jednak czekać 
aż do 2015 roku.

Zmiana, jaką przyniosły rządy  
Prawa i Sprawiedliwości, okazała 
się rzeczywistym renesansem pań-
stwa bliskiego obywatelom. Dzięki 
sukcesywnej naprawie finansów 
publicznych, odpowiedzialnej po-
lityce budżetowej i ambitnej poli-
tyce społecznej Polska dołączyła 
do grona liderów rozwoju. Wysoki 
wzrost gospodarczy, rosnące pła-
ce, stabilizacja finansowa polskich 
rodzin, redukcja bezrobocia i ubó-
stwa, a także rekordowa liczba in-
westycji w Polskę lokalną – tak do-
brego okresu nie mieliśmy w całej 
historii III RP.

Dokładnie w takim momencie za-
stał nas rok 2020. Nagle naszym 
marzeniom drogę zagrodziła pan-
demia koronawirusa. To wyda-
rzenie bez wątpienia przejdzie do 
historii jako jedna z największych 
katastrof społecznych i gospodar-
czych w najnowszej historii Euro-
py i świata. Cios był potężny, ale 
dzięki natychmiastowym i zdecy-
dowanym działaniom udało nam 
się ochronić fundamenty polskiej 
gospodarki. Dziś już wiemy, że re-
cesja dotknie Polskę zdecydowa-



Słowo wstępne 

nie słabiej niż większość państw  
Unii Europejskiej.

Po roku trudnej i wycieńczającej 
walki koronawirus wciąż jest zagro-
żeniem dla tysięcy Polaków. Mimo 
to dzięki wysiłkom służb medycz-
nych, mundurowych i personelu 
niemedycznego oraz szeroko za-
krojonemu programowi szczepień 
z każdym dniem jesteśmy coraz 
bliżej powrotu do normalności. 
I choć nikt nie może powiedzieć, 
jak długo jeszcze ta walka potrwa, 
jedno jest pewne. Najwyższy czas 
uruchomić strategię, która pozwoli 
nam dokonać przełomu i odzyskać 
to, co odebrał nam wirus – poczu-
cie stabilizacji i pewną przyszłość 
dla naszych dzieci.

Państwo nie jest bowiem własno-
ścią jednego pokolenia. Polska to 
dobro wspólne wszystkich obywa-
teli – tych, którzy nam ją podaro-
wali, oraz tych, którym przekażemy 
ją dalej. Pierwsza generacja Pola-
ków urodzonych w wolnej Polsce 
weszła już dziś w dorosłość. Koń-
czą edukację, rozwijają się zawo-
dowo, zakładają rodziny. I zadają 

sobie pytanie – jaki będzie los ich 
najbliższych w postpandemicznym 
świecie. To właśnie w trosce o nich 
państwo polskie musi udzielić am-
bitnej, odpowiedzialnej i stanow-
czej odpowiedzi.

Przed nami nowa dekada wieku 
– dekada, która może zdecydo-
wać o przyszłym losie Polski i Euro-
py w perspektywie kilku kolejnych 
dziesięcioleci. Dlatego nasz cel jest 
jasny: jak najszybciej powrócić na 
ścieżkę wzrostu gospodarczego 
i kontynuować budowę polskiego 
państwa dobrobytu. Jeżeli chcemy 
odzyskać nasze marzenia, musimy 
działać już dziś.

Dlatego czas na kolejny przełom. 
Czas na Polski Ład – kompleksową 
strategię przezwyciężenia skutków 
pandemii. To nasz plan gospodar-
czej odbudowy. I nowa nadzieja na 
dobrą przyszłość.



2015 2021

wzrost płacy 
minimalnej

1 750 zł

2 800 zł 60%

Płaca minimalna  
znacznie wzrosła

2015 2020

wyższe przeciętne 
wynagrodzenie

3 900 zł

5 200 zł +32%

Najwyższy wzrost  
płac w III RP

2015 2020

3,8  
pkt. %

zmniejszyła się 
stopa bezrobocia

6,9%

3,1%

Stopa bezrobocia 
wyraźnie spadła

5 lat wzrostu 
zamożności 
Polaków

Zanim pandemia 
COVID-19 uderzyła 
w Polskę, znajdowaliśmy 
się w okresie rekordowego 
wzrostu gospodarczego. 
W ostatnich latach polskie 
rodziny nareszcie zaczęły 
lepiej zarabiać, a Prawo 
i Sprawiedliwość pokazało, 
że polityka może być 
zorientowana na  
potrzeby ludzi.

Dzięki  
obniżkom  
podatków,  
takim jak PIT 17%, 
a do 26 roku  
życia PIT 0%,  
w kieszeniach  
Polaków zostało

59 mld zł!

Dane: przeciętne wynagrodzenie.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Dane: stopa bezrobocia BAEL w latach 2015 i 2020.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BAEL.
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Dane: płaca minimalna w 2015 i 2021 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS.
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Niższe podatki dla Polaków!

Polski Ład to realna budowa polskiej klasy średniej – stabilnej 
i niezależnej finansowo. Na sprawiedliwych  
podatkach zyskają polskie rodziny.

kwota wolna  
od podatku
30 tys. zł

18 mln  Polaków 
zapłaci mniejsze 
podatki

II próg 
podatkowy
120 tys. zł

emerytura bez 
podatku
do 2 500 zł

zerowy podatek 
przy płacy 
minimalnej
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat oraz Komisji Europejskiej.

w latach 2016-2020 (w proc.)

Polska gospodarka wśród  
najszybciej rozwijających się w Unii



7% PKB na zdrowie

Obniżka podatków  
dla 18 mln Polaków

Inwestycje, które wygenerują  
500 tys. nowych miejsc pracy

Mieszkanie bez wkładu własnego  
i dom 70 m2 bez formalności

Emerytury bez podatku  
do 2500 PLN

1

2

3

4

5

Polska gospodarka wśród  
najszybciej rozwijających się w Unii

Pięć Fundamentów 
Polskiego Ładu
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Zmiana dochodów 
przeciętnej rodziny 
w latach 2015-2022 

Wzrost o: 
3 677 zł
W tym  efekty:

wzrostu średniej płacy

wzrostu płacy minimalnej

programu 500+

obniżki podatków 2019

reformy klina 2021

1 471 zł
868 zł

1 000 zł
118 zł

220

Dochód netto rodziny 2+2 
(1 osoba płaca minimalna, 2 osoba średnia płaca)
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Zmiana dochodów 
emerytów 
w latach 2015-2022 

Wzrost o: 
517 zł

W tym  efekty:

wzrostu średniej płacy

wzrostu płacy minimalnej

programu 500+

obniżki podatków 2019

reformy klina 2021

W tym  efekty:

waloryzacji emerytur

dodatkowych świadczeń 
(13.)

obniżki podatków 2019

reformy klina 2021

266 zł
99 zł 

19 zł
133 zł

Dochód netto emeryta, którego świadczenie 
w 2015 r. wynosiło 1 500 zł brutto



Plan  
na zdrowie

Pandemia COVID-19 jest dla nas wszystkich  
bolesnym doświadczeniem. Choć za rządów  
Prawa i Sprawiedliwości wydatki na ochronę  
zdrowia po raz pierwszy przekroczyły poziom  
100 mld, jeszcze bardziej zwiększymy finansowanie. 
Na zdrowiu nie można oszczędzać.

7% PKB na zdrowie
Inwestycje w szpitale, cyfryza-
cja, dostępność specjalistów 
i nowoczesne terapie, wyższa 
jakość obsługi, krótsze kolejki 
i wzrost wynagrodzeń dla me-
dyków – taki będzie Polski Ład 
w służbie zdrowia. Nakłady na 
ochronę zdrowia podniesie-
my na europejski poziom już 
w ciągu najbliższych 6-7 lat.

DARMOWA PROFILAKTYKA 
DLA KAŻDEGO POLAKA
Każdy kto ukończy 40. rok 
życia, będzie mógł za darmo 
skorzystać z pakietu badań 
profilaktycznych finansowa-
nych przez państwo.

WIĘKSZE ŚRODKI NA WALKĘ 
Z CHOROBAMI  
CYWILIZACYJNYMI
Rozwój Krajowej Sieci Onkolo-
gicznej i Krajowej Sieci  
Kardiologicznej przyniesie  
rewolucyjne rozwiązania w wal-
ce z rakiem i chorobami serca.



2015 2020

+36%

więcej na zdrowie 
Polaków

79 mld zł

108 mld zł

30 mln 
pacjentów otrzymało e-receptę

9. miejsce 
zajmuje Polska w rankingu ONZ 
dostępności usług cyfrowych

8,3 mln 
Polaków ma Internetowe  
Konto Pacjenta

Łatwiejszy dostęp 
do usług medycznych

Wydatki na zdrowie w Polsce 
wzrosły o 29 mld PLN 

Polacy zasługują na najlepszą opiekę zdrowotną. 
Polski Ład to zmiana jakości na standard europejski.
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0

Dane: Publiczne nakłady na służbę zdrowia.
Źródło: opracowanie własne.



700 tys. 
nowych miejsc pracy 
w sektorze przedsiębiorstw

Ponad 600 
wybudowanych i zmodernizowanych 
dworców, stacji i przystanków kolejowych

1 280 km 
nowych dróg  
ekspresowych i autostrad

14 232 km 
współfinansowanych przez  
rząd dróg samorządowych

Przed Polską czas odbudowy po pandemii.  
Plan wielkich inwestycji wartych blisko 600 mld zł 
pomoże nam dokonać skoku cywilizacyjnego  
i wygeneruje pół miliona nowych miejsc pracy.

W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT:

Dekada rozwoju  
500 tys. nowych miejsc pracy!



ponad 2 tys. km  nowych dróg 
ekspresowych i autostrad 

ponad 2 tys. km mostów 
i obwodnic

15 tys. km zmodernizowanych 
dróg kolejowych

ponad 4 tys. nowych 
i wyremontowanych świetlic

niemal 4 tys. 
wyremontowanych szkół

3,6 tys. zmodernizowanych 
boisk i centrów sportowych

W CIĄGU KOLEJNYCH 5 LAT:

Inwestycje,  
które zmienią Polskę



Rodzina i dom  
w centrum życia

Szczęśliwa rodzina i bezpieczny dom to dla nas,  
Polaków, najcenniejsze wartości. Takie też były  
priorytety polskiej polityki społecznej ostatnich 5 lat.

Dziś, w obliczu pandemii, obowiązkiem państwa jest 
szybki powrót na ścieżkę rozwoju, która w ostatnich latach 
umożliwiła społeczny awans milionom polskim rodzin. 

136 mld 
tyle wyniosły wydatki  
na Program 500+

1,2 mln 
o tyle zmniejszyła się liczba 
dzieci żyjących w ubóstwie

113 tys. 
tyle nowych miejsc  
utworzono w żłobkach  
i klubach dziecięcych

obniżenie wieku 
emerytalnego,  
13. i 14. emerytura, 
darmowe leki dla seniorów

wprowadzenie zakazu 
odbierania dzieci  
z powodu ubóstwa



Zagwarantujemy Polakom  
wkład własny

MÓJ DOM 70M2 – BEZ ZBĘDNYCH FORMALNOŚCI
Budowa małych domów mieszkalnych o powierzchni zabudowy 
do 70 m2 będzie możliwa bez zbędnych formalności, jedynie na 
podstawie zgłoszenia. Oznacza to skrócenie procesu budowlanego 
nawet do kilku tygodni i oszczędności na poziomie co najmniej kilku 
tysięcy złotych dla inwestora.

KAPITAŁ OPIEKUŃCZY
Wprowadzimy dodatkowy instrument finansowy dla rodzin.  
To w sumie 12 tys. zł, które rodzice będą mogli elastycznie wykorzy-
stać na pokrycie kosztów opieki nad drugim i kolejnym dzieckiem 
pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia. Rodzice sami wybiorą: po 1000 
zł przez rok czy po 500 zł przez dwa lata. Sami też zadecydują  
o przeznaczeniu tych środków.

MIESZKANIE 
BEZ WKŁADU WŁASNEGO

Państwo będzie gwaran-
tować 100 tys. zł wkładu 
własnego dla biorących 
kredyt na mieszkanie lub 
dom, a korzystającym  
z mieszkalnictwa  
społecznego –  
przekaże dofinansowanie 
do 160 tys. zł. (w zależności 
od liczebności rodziny). 
Wraz z narodzinami dzieci 
państwo będzie wspierać 
także spłatę kredytów na 
mieszkanie lub na dom.

SPŁATA KREDYTU DLA RODZIN:

po urodzeniu 
drugiego dziecka 
20 tys. zł,

po urodzeniu 
czwartego 
i kolejnego dziecka 
20 tys. zł.

po urodzeniu 
trzeciego dziecka 
60 tys. zł,



Polska – nasza ziemia

Rolnictwo to polska tradycja i polska przyszłość. Nowoczesne 
i ekologiczne uprawy to fundament rozwoju, który zapewni 
nam pozycję w regionie i całej Europie.

32 mld euro – wynegocjowaliśmy rekordowe 
pieniądze dla polskich rolników z unijnej 
Wspólnej Polityki Rolnej

100 zł/ha –do tego poziomu zwiększyliśmy 
(z 86 zł/ha) stawkę zwrotu kosztów paliwa rolniczego

Ponad 80 mln zł – przekazaliśmy na wsparcie  
Kół Gospodyń Wiejskich

Jeszcze większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 
Kolejny raz zwiększymy dopłaty, zapewniając 
rolnikom zwrot na poziomie 110 zł/ha.

Uwolnimy wiejską działalność gospodarczą 
Zmniejszymy biurokrację i formalności 
przy rejestracji urządzeń rolnych.

Więcej państowej  ziemi dla rolników
Stworzymy cyfrowy katalog z 1,4 mln ha ziemi 
zarządzanej przez KOWR.

Rolnictwo jest filarem polskiej gospodarki. Dlatego  
stworzyliśmy warunki, aby na inwestycjach w polską  
ziemię zyskiwał każdy rolnik.



Przyjazna edukacja od A do Z

Szkoła kształci dzieci i wspiera rodziców. Decyzję o wcześniej-
szym pójściu dzieci do szkół oddaliśmy w ręce rodziców.  
Zamknięcie gimnazjów pozwoliło efektywniej finansować  
szkoły a dzieciom oszczędziło zmian.

Początek roku szkolnego powinien być wyczekiwaną chwilą. 
Dlatego Polski Ład ustanowi nową jakość w edukacji.

NARODOWY EDUKACYJNY PROGRAM  
WYRÓWNYWANIA SZANS PO COVID-19
Zniwelujemy luki edukacyjne. Od 2021 r. otworzymy kursy dla 
chętnych: warsztaty i konsultacje bez sprawdzianów.

FUNDUSZ MODERNIZACJI SZKÓŁ
Polską szkołę czeka dekada inwestycji. Obejmą one placówki 
w każdej gminie. W Polsce będzie aż 1000 zeroemisyjnych szkół. 

GABINET PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY 
W KAŻDEJ SZKOLE
Troska o zdrowie psychiczne dzieci po powrocie do nauki  
stacjonarnej to priorytet. Wyszkoleni nauczyciele będą mogli 
rozpoznać problemy już na wczesnym etapie.

z programu Dobry Start 
zainwestowaliśmy 
w rozwój młodych Polaków

43 mld zł
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Dane: wydatki kryzysowe w 2020 r. jako procent PKB. Źródło: MIędzynarodowy Fundusz Walutowy.

Polska wśród krajów, które w pandemii 
najhojniej wsparły pracodawców

Dobry klimat dla firm

uchroniliśmy 
6,5 mln 
Polaków 
przed 
bezrobociem

Wspieranie przedsiębiorców w okresie pandemii było wyzwa-
niem na całym świecie. Dziś już wiemy, że to Polska jest w gronie 
państw, które najhojniej ratowało pracodawców:



Przed nami powrót na ścieżkę rozwoju. Mamy ofertę dla ma-
łych, średnich i dużych firm. Inwestując w przedsiębiorczość, 
podnosimy standard życia Polaków. 

NIŻSZE PODATKI DLA MIKROFIRM
Na podniesieniu kwoty wolnej od podatku skorzysta  
aż 500 tys. przedsiębiorców. Najmniejsze firmy zaoszczędzą 
nawet 2 tys. zł rocznie.

ULGA NA AUTOMATYZACJĘ I ROBOTYZACJĘ PRODUKCJI
Wprowadzimy ulgę podatkową na inwestycje w nowe,  
zaawansowane technologicznie projekty rozwojowe.

INTERPRETACJE 590, CZYLI PEWNOŚĆ OPODATKOWANIA 
W PIERWSZYCH LATACH INWESTYCJI
Przygotujemy regulację podatkową, która zagwarantuje poten-
cjalnym inwestorom wysokość opodatkowania w pierwszych 
latach działalności.

Polski Ład wprowadzi firmy na nowe tory rozwoju. 
Dekada wzrostu i innowacyjności zaczyna się już dziś.

do 9% 
obniżyliśmy CIT dla firm o przychodach 
do 1,2 mln EUR rocznie

15% 
 obniżyliśmy stawkę ryczałtu dla usług 
programistycznych (z 17%)

do 17%  
obniżyliśmy stawkę ryczałtu dla wolnych 
zawodów (z 20%)

Obniżyliśmy podatki dla przedsiębiorców



Czysta energia, 
czyste powietrze

Zdrowe powietrze to podstawa naszego życia. Chcemy 
by nasze dzieci i wnuki mogły dorastać w środowisku 
nieskażonym zanieczyszczeniami. Polski Ład to 215 mld zł 
inwestycji w ochronę naszego dziedzictwa naturalnego. 

Ponad 40% 
o tyle zwiększyliśmy wydatki 
na ochronę środowiska 
w latach 2015-2019

1,1 mld PLN
przeznaczyliśmy na program 
Mój Prąd do którego wpłynęło 
ponad 200 tys. wniosków



Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wise (2020), Prąd Zmienny. 
Panorama niskoemisyjnych inwestycji w energetyce.

SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA
Wielki plan na rzecz czystego środowiska to lepsza jakość powie-
trza i niższa emisja CO2 – taką Polskę chcemy zostawić następ-
nym pokoleniom.

KONIEC Z BETONEM W CENTRACH MIAST
Betonowe place i skwery pozbawione zieleni nie dają oddychać 
w aglomeracjach. Polskie miasta znowu się zazielenią dzięki pro-
jektowi „Miasto z klimatem”.

NOWE PARKI NARODOWE
Parki Narodowe to nasz wielki skarb i wyjątkowa atrakcja tury-
styczna. Poszerzymy ich obszary i stworzymy nowe. Środowisko 
zasługuje na ochronę.

Środki finansowe zainwestowane w OZE 
w latach 2015-2019 (w mld PLN)
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