Liczby nie kłamią

- w latach 2007-2013 pozyskaliśmy dla Polski 290 mld zł
- wybudowaliśmy 2078 km dróg szybkiego ruchu
- za 100 mld zł wybudujemy drogi ekspresowe, autostrady oraz 35 obwodnic
- na lata 2014-2020 wywalczyliśmy 500 mld zł z UE na rozwój kraju
- stworzymy 500 tys. miejsc pracy

Dla nas najważniejsza jest polska rodzina

proponujemy:

- żłobek za złotówkę
- dzięki środkom z UE stworzymy 50 tys. nowych miejsc w żłobkach
i 70 tys. nowych miejsc w przedszkolach
- bezpłatne podręczniki i obiad dla każdego dziecka w szkole
- 0% VAT na artykuły dziecięce
- bezpłatne leki dla seniorów
- płacę minimalną – 1900 zł
- emeryturę minimalną – 1200 zł
- emeryturę po 40 latach pracy

Wsparcie dla przedsiębiorców

proponujemy:

- zwolnienie z ZUS przez 12 miesięcy dla osób zakładających działalność gospodarczą
- obniżenie o 50% składek do ZUS dla mikroprzedsiębiorców
- odnawialne źródła energii w każdym domu, w każdej gminie
- CIT w całości dla samorządów na lokalne inwestycje i rozwój infrastruktury
- 20 mld zł na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
- 1 mld zł na praktyki zawodowe

- zainwestujemy 150 mld zł w polską wieś i rolnictwo
- koniec z jałmużną – szkody łowieckie wypłacane przez państwo
- sprzedaż bezpośrednia do 600 tys. zł – stworzymy Wiejskie Strefy Ekonomiczne
- 65% wsparcia państwa do ubezpieczenia produkcji rolnej
- stworzymy Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych
- nowy program opieki zdrowotnej „Telemedycyna na wsi”
- NIGDY NIE POZWOLIMY SPRYWATYZOWAĆ POLSKICH LASÓW
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Rolnictwo i wieś

Wydłużyliśmy urlop rodzicielski

Polacy mają najdłuższy w Europie 52-tygodniowy urlop rodzicielski,
z którego już skorzystało ponad 300 tys. matek i ojców.

Zapewniliśmy 1000 zł miesięcznie na dziecko
Stworzyliśmy ustawę gwarantującą wsparcie finansowe bezrobotnym, studentom,
rolnikom i rodzicom pracującym na umowy zlecenie czy umowy o dzieło.
Otrzymywać będą przez rok 1000 zł miesięcznie na dziecko.

Wprowadziliśmy zdrową żywność do polskich szkół

Od 1 września 2015 r. w szkołach nie wolno już sprzedawać „śmieciowego jedzenia”.
Wygraliśmy zdrowie naszych dzieci!

150 mld zł na polskie rolnictwo
Dzięki PSL polska wieś w latach 2014-2020 otrzyma 150 mld zł na modernizację
i rozwój rolnictwa. Wprowadzamy polską żywność na stoły całego świata.

Ochroniliśmy prawa podatników

Dzięki uporowi parlamentarzystów PSL od nowego roku wszystkie wątpliwości
podatkowe będą rozstrzygane na korzyść podatników.

Obroniliśmy polską ziemię

Stworzyliśmy Polską Agencję Kosmiczną

Otworzyliśmy polskim przedsiębiorcom drogę do korzystania ze środków pochodzących
z budżetu Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Zawsze po stronie Polski lokalnej
Przywróciliśmy 79 sądów rejonowych.
Twardo staliśmy po stronie działkowców.
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Z inicjatywy PSL Sejm uchwalił ustawę uniemożliwiającą niekontrolowany wykup
ziemi przez cudzoziemców.

