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wskazuje właściwy czas realizacji projektów 

 

służy na lata 

SOR jak szwajcarski zegarek 

 



2,1 bln zł  
Wiemy na co nas stać 

pieniądze zaplanowane w strategii,  

w tym  

  

 

930 mld zł 
czyli  

 

1,5 bln zł  
to środki publiczne  

 

zaplanowanych funduszy publicznych  

już pracuje w gospodarce 

62% 



WZROST PKB 

SOR działa. Mamy wysokie tempo wzrostu PKB... 

POLSKA UE 

2017 

2018 

2019 

4,8 

5,1 

3,8  
(ustawa budżetowa) 

2,4 

1,9 

1,5  
(prognoza KE) 



Wzrost płacy minimalnej o 400 zł  
w latach 2017-2019 

 

o 212 zł więcej w portfelach Polaków 

dochód rozporządzalny w 2015 r. – 1386 zł 

dochód rozporządzalny w 2017 r. – 1598 zł 

 

67% Polaków dobrze ocenia swój poziom 

życia (styczeń 2019, CBOS) 

…ale samo PKB  
to nie wszystko 
 
 
 



 

Spadek bezrobocia: 

• 5,8% w grudniu 2018 r. 

• 3,8% wg Eurostat w grudniu 2018 r. 

 

Jedno z najniższych w UE! 

 

Systematyczny spadek ubóstwa skrajnego: 

• 2015 – 6,5% 

• 2016 – 4,9% 

• 2017 – 4,3% 

Jest praca –  
są kołacze 
 
 



WZROST WPŁYWÓW Z PODATKÓW 
 
 wpływy PIT, CIT, VAT w 2015 r.  

  206 mld zł 
 wpływy PIT, CIT, VAT w 2018 r. 

 323 mld zł 

WIĘKSZA DYSCYPLINA BUDŻETOWA 
 
 deficyt budżetowy w 2015 r.  

42,5 mld zł 
deficyt budżetowy w 2018 r.  

10,4 mld zł  

Państwo praktyczne, a nie teoretyczne 
 



Nie zawsze to my gonimy UE 
 

54,2% 

POPRAWA KONDYCJI FINANSÓW PUBLICZNYCH 

dług sektora instytucji rządowych i samorządowych 

na koniec 2016 r.  
w PL  

III kw. 2018 r.  
w PL  

III kw. 2018 r.  
w UE  

49,4% 

80,8% 

   !!! 



Uratowane 30 mld zł z budżetu 2007-2013 

 

47 tys. inwestycji wartych 383 mld zł  

z budżetu 2014-2020 
 

5. miejsce w UE w realizacji Planu Junckera 

– wsparcie na inwestycje warte 60 mld zł 

Potrafimy korzystać z funduszy UE 



Budowa zaczyna się od fundamentów 

Największa od 1989 r. reforma prawa 

gospodarczego: 

•  Konstytucja Biznesu  

•  Mały ZUS, mniejszy CIT  

•  cała Polska strefą inwestycji 

 

Zmiany instytucjonalne: 

•  Polski Fundusz Rozwoju  

•  Polska Agencja Inwestycji i Handlu       

•  Rzecznik MŚP  



i2 = inwestycje x innowacje 

Od początku 2016 r. prawie 700 inwestycji zagranicznych 

 (Toyota, Daimler, LG Chem, Lufthansa, Umicore): 

 wartość zadeklarowanych nakładów – 29 mld zł 

 wygenerowane nowe miejsca pracy – 27 tys.   

Wsparcie innowacji  – 3 mld zł w programie Start in Poland 

 

 



Owoce wzrostu dostępne dla wszystkich i wszędzie 

Wielkie programy społeczne: 

• Rodzina 500 Plus  

• Dostępność Plus 

• Mieszkanie Plus  

• Dobry Start  

• Maluch Plus  

• Karta Dużej Rodziny  

• Senior Plus  

• Opieka 75 Plus  

• Leki 75 Plus  

 

Rozwój małych ojczyzn: 

• Program dla Śląska  

• Pakiet dla średnich 

miast 

• Program dla Bieszczad  

• Mosty dla Regionów  

• Drogi lokalne 

 



System zarzadzania rozwojem 

 

Podejście projektowe 

 

Silne zaplecze analityczne 

Pewny kurs zamiast dryfu 



szerokopasmowy 

internet w każdej 

szkole w ramach 

Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej 

Postęp widoczny w każdej dziedzinie 

reforma szkolnictwa 

wyższego  –  

Konstytucja dla 

Nauki  

i odbudowa  

szkolnictwa 

zawodowego 

dowód 

rejestracyjny  

i potwierdzenie OC 

bezpieczne  

w szufladzie 

Kapitał ludzki i cyfryzacja 



większa  

popularność kolei  

nowe inwestycje,  

np. CPK,  

Via Carpatia 

 

Postęp widoczny w każdej dziedzinie 

rekordowe 

przeładunki  

w portach morskich 

Fundusz Dróg 

Samorządowych  

Transport 



Postęp widoczny w każdej dziedzinie 
 
Środowisko i energia 
 

nowe dostawy LNG z USA i Kataru 

rozbudowa gazoportu w Świnoujściu 

decyzja inwestycyjna ws. Baltic Pipe 

ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

programy Czyste powietrze i Stop Smog  



Rozwój ma miarę 
 

KLUCZOWE WSKAŹNIKI SOR 
Wartość bazowa 

(rok bazowy) 

Wartość 

bieżąca 

(dane z) 

Wartość pośrednia 

(2020) 

Wartość 

docelowa 

(2030) 

Źródło 

danych 

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem  

lub wykluczeniem społecznym [%] 

23.4 

(2015) 

19.5 

(2017) 
20.00 17.00 GUS 

Współczynniki Giniego –  wskaźnik rozkładu dochodów 
30.6 

(2015) 

29.2 

(2017) 
30.00 27.00 GUS 

PKB na 1 mieszkańca wg PPP (UE28=100) 
68 

(2015) 

70 

(2017) 
75.0-78.0 95 

GUS/ 

Eurostat 

Skorygowany realny dochód do dyspozycji brutto 

gospodarstw domowych na 1 mieszkańca wg PPP 

(UE28=100) [%] 

68.2 

(2014) 

70.3 

(2016) 
76.0-80.0 100.00 Eurostat 



Takie mamy wyzwania 

zmieniający się świat, czyli niepewne otoczenie  
(globalizacja, demografia, cyfryzacja, klimat) 

przyspieszenie w inwestycjach, zwłaszcza prywatnych 

szybsza realizacja niektórych projektów 
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