
Dodatek przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne
dochody nie przekraczały 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na
osobę w gospodarstwie wieloosobowym
wsparcie otrzymało blisko 262 tys. gospodarstw domowych na kwotę 180 mln zł

Szacunkowe wsparcie wszystkich elementów z tarczy antyinflacyjnej wynosi ponad 2 mld zł

PiS dla Podkarpacia

PONAD 30 MLD ZŁ NA INICJATYWY RZĄDOWE
10 MLD ZŁ Z INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

Dodatek osłonowy

więcej informacji na www.mapainwestycji.gov.pl

POLITYKA SENIORALNA

Styczeń 2023 

TARCZA ANTYINFLACYJNA

Wsparcie rodzin, pomoc seniorom, rolnictwo i rozwój wsi, budowa dróg, mostów, chodników,
szkół, żłobków, ekologia, turystyka, renowacja zabytków, przemysł, ochrona zdrowia, nowe

miejsca pracy, obniżka podatków, młodzi, inwestycje, nauka, rozwój, komunikacja
 

W ramach programu w latach 2015-2022 powstało 77 placówek, w tym 33 Dzienne Domy
Senior+ oraz 44 Kluby Senior+, z łączną liczbą 1 755 miejsc
 Dofinansowanie na lata 2015-2020 i 2021-2025 wynosi  ponad 25,1 mln zł

Beneficjentami programu jest ok. 300 mieszkańców rocznie w wieku 75 lat i więcej.
W latach 2018-2022 na realizację usług opiekuńczych w ramach programu
przekazaliśmy gminom dofinansowanie w wysokości ponad 4,2 mln zł

Na wsparcie seniorów przekazaliśmy ponad 5,9 mln zł. W 2022 r. w programie
uczestniczyły 84 gminy 
W 2022 na 13. i 14. emeryturę rząd przeznaczył 1,22 mld zł. Świadczenie otrzymało około
470 tys. osób

Program wieloletni Senior+

Program Opieka 75+

Program Wspieraj Seniora/Korpus Wsparcia Seniora

POLITYKA PRORODZINNA

Na realizację programu przeznaczyliśmy ponad 12 mld zł
Wsparcie w formie świadczenia wychowawczego otrzymuje ponad 356 tys. dzieci.
Rocznie liczba wypłaconych świadczeń to ponad 363 tys.

W latach 2016-2022 na realizację programu przeznaczyliśmy ponad 87 mln zł

Program Rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze otrzymuje ponad 216 tys. rodzin

Program Maluch+
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Dzięki temu utworzono 106 nowych placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki,
kluby dziecięce, dzienni opiekunowie),

66 placówek gminnych
40 placówek prowadzonych przez podmioty niepubliczne i osoby prawne
Zapewniono środki na dofinansowanie funkcjonowania 5 363 miejsc opieki nad dziećmi

Do dzieci oraz osób uprawnionych do pobierania świadczenia od początku realizacji
programu trafiło 375 mln zł
Liczba dzieci i osób uczących się, na które wypłacono świadczenia to ponad 251 tys. zł
świadczeń, w tym 1 924 dzieci z pieczy zastępczej

Na realizację programu przekazaliśmy ponad 248,6 mln zł
W ramach programu podejmowane są działania zmierzające do poprawy stanu zdrowia
dzieci i młodzieży, poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie
zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach, ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.
W trakcie realizacji programu z różnych form pomocy korzysta rocznie blisko 100 tys.
osób, z czego ok. 70% to mieszkańcy obszarów wiejskich
Najliczniejsza grupa beneficjentów tego programu to dzieci i młodzież – średnio 50 proc.
wszystkich korzystających z dożywiania
Roczne wydatki na realizację programu to ok. 50 mln zł, poziom finansowania programu
ze środków rządowych to ponad 70 proc.

W latach 2016-2019 dofinansowaliśmy wynagrodzenia dla asystentów rodziny

Dofinansowano zatrudnienie 206 asystentów rocznie. Powiaty skorzystały

W 2020 r. dodatki w ramach programu przekazaliśmy dla 153 asystentów rodzin na
łączną kwotę 225 tys. zł. W roku 2021 r. na realizację programu przekazaliśmy środki
 w wysokości 305 tys. zł dla 141 gmin
W 2022 do programu przystąpiło 141 gmin. Dofinansowanie w formie dodatku do
wynagrodzenia w wysokości do 3 000 zł otrzymało 187 asystentów rodziny na łączną
kwotę 442 tys. zł. W 2022 r. asystenci rodziny mieli pod opieką 1 866 rodzin.

W 2015 r. średnie wynagrodzenie brutto wynosiło 3399,62 zł., natomiast w 2021 r.

Wzrost o 1561 zł

w tym:

     w wieku do lat 3

Program Dobry Start

Program Posiłek w szkole i w domu

Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

       w wysokości ponad 12,7 mln zł

       z dofinansowania na zatrudnienie 72 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
       na łączną kwotę ponad 4,5 mln zł

Wzrost średniego wynagrodzenia 

       4960,13 zł

PiS dla Podkarpacia
więcej informacji na www.mapainwestycji.gov.pl
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Od 2019-2022 jednostki samorządu terytorialnego wykorzystały na realizację programu
ponad 32,3 mln zł
Z usług asystenta w tym czasie skorzystało łącznie prawie 2 000 osób

W ramach programu przekazaliśmy ponad 10,2 mln zł
W 2022 r. program był realizowany w dwóch formach: pobytu dziennego i
całodobowego. Z opieki wytchnieniowej skorzystało ponad 1 500 osób.

Przeznaczyliśmy ponad 12,1 mln zł na wsparcie w ramach programu
W ramach pobytu dziennego wsparcie znajdzie 137 osób niepełnosprawnych,

Program Asystent osoby niepełnosprawnej

Program Opieka wytchnieniowa

Program Centra Opiekuńczo-Mieszkalne

       a w ramach pobytu całodobowego 89 osób niepełnosprawnych. Łącznie to 226 osób 

PiS dla Podkarpacia
więcej informacji na www.mapainwestycji.gov.pl

POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY

W latach 2019-2022 przekazaliśmy wsparcie w wysokości ponad 825 mln zł
Zmodernizowaliśmy ponad 1150 km dróg gminnych i powiatowych oraz wybudowaliśmy

Przeznaczyliśmy na remonty dróg gminnych i powiatowych w 2023 r. ponad 161 mln zł 

Środki z programu:
na tereny po PGR-ach – 279 mln zł
uzdrowiska – około 24 mln zł
infrastruktura – ponad 2,2 mld zł
infrastruktura wodnokanalizacyjna – 998 mln zł 
obiekty sportowe – ponad 290 mln zł 

100 mln zł na modernizację i remonty dróg wojewódzkich zniszczonych podczas
powodzi w 2020 r. 
15 mln zł na hospicjum wraz z poradnią medycyny paliatywnej w Stalowej Woli 

108,8 mln zł na organizację publicznego transportu zbiorowego
Od 2019 r. zostały uruchomione 1223 linie autobusowe
75 mln zł w 2023 r. na utworzenie nowych połączeń

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

      290 przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa

W 2023 r. przekazaliśmy ponad 222 mln zł
Program Inwestycji Strategicznych wsparcie w wysokości ponad 4,7 mld zł

infrastruktura edukacyjna – 275 mln zł
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – ponad 1 mld zł

5 mln zł na rozbudowę szpitala w powiecie bieszczadzkim 
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych
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W latach 2016-2021 przekazaliśmy dofinansowanie w wysokości ponad 75,8 mln zł, w tym:

 bezpośrednio dla podmiotów leczniczych – ponad 252 tys. zł
środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazane do 28 września 2022 r. 

2022 – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – ponad 9,2 mln zł,
2021 – m.in. na zakup sprzętu, prace remontowe szpitala w Nowej Dębie, prace budowlane
szpitala w Jaśnie oraz zakup specjalistycznego sprzętu w ramach walki

2020 – m.in. na zakup sprzętu, aparatury medycznej, środków do dezynfekcji, środków ochrony
osobistej – ponad 17,5 mln zł
2019 – m.in. na zakup sprzętu i inwestycję budowlaną samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej w Górnie – ponad 9,2 mln zł
2018 – m.in. na inwestycje budowlane samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w
Górnie i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie oraz zakup sprzętu – ponad
6,6 mln zł
2017 – m.in. na realizację inwestycji budowlanej Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w
Przemyślu oraz zakup sprzętu – ponad 14,6 mln zł
2016 – m.in. na realizację rozbudowy oddziału zakaźnego Centrum Medycznego

Od 2016 r. na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego przeznaczyliśmy ponad 24,8 mln zł, w tym:
zakup ambulansów ponad 20,2 mln zł
wyposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego ponad 2,9 mln zł
Na wyposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz na budowę lądowisk przy szpitalnych
oddziałach ratunkowych przekazaliśmy ponad 1,1 mln zł
Za około 500 tys. zł doposażyliśmy dyspozytornię medyczną w Rzeszowie

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

W poszczególnych latach przekazaliśmy: 

       z pandemią COVID-19 – ponad 23 mln zł

       w Łańcucie oraz zakup sprzętu – ponad 4,4 mln zł
System Państwowego Ratownictwa Medycznego

PiS dla Podkarpacia
więcej informacji na www.mapainwestycji.gov.pl

OCHRONA ZDROWIA

PRZEJŚCIA GRANICZNE

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej w latach 2016-2022 to ponad 217,7 mln zł
Kwota dofinansowania w latach 2016-2022 spółek wodnych na bieżącą konserwację
urządzeń melioracji wodnych to ponad 12,6 mln zł
Kwota zwrotu części poniesionych wydatków przez gminy w ramach realizacji zadań
związanych

Dopłaty do nawozów wyniosły około 70 mln zł
Skorzystało 21 tys. rolników

 W latach 2018-2022 na wsparcie przeznaczono około 17 mln zł
Z pomocy finansowej korzysta około 800 Kół 

      z funduszem sołeckim w latach 2016-2022 to ponad 63,2 mln zł

Koła Gospodyń Wiejskich

ROZWÓJ ROLNICTWA I WSI

W latach 2016-2022 na zakup wyposażenia przekazaliśmy środki w wysokości około 23,2 mln zł
 

44
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PiS dla Podkarpacia
więcej informacji na www.mapainwestycji.gov.pl

DODATEK WĘGLOWY
Łączna kwota dodatku węglowego wyniosła 763 mln zł 
Skorzystało 250 tys. gospodarstw

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
Łączna kwota dotacji wynosi ponad 607 mln zł
Złożono około 30 tys. wniosków

OBNIŻKA PIT I CIT
•    Ulga dla młodych – zerowy PIT do 26. roku życia. W 2021 roku skorzystało ok. 116 tys.
młodych mieszkańców
•    9% CIT. W 2021 r. skorzystało ok. 5100 podmiotów

Świadczenie dla strażaków ratowników otrzymało około 8200 osób na łączną kwotę ok. 20 mln zł 
W latach 2020 - 2022 przekazano:
25 pojazdów lekkich, 68 pojazdów średnich, 4 pojazdy ciężkie
W 2023 roku planowany jest zakup ok. 30 pojazdów

WSPARCIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

             TARCZA FINANSOWA

Wypłacono 3 mld dla około 18 tys. firm chroniąc ok. 150 tys. miejsc pracy
Duża liczba przedsiębiorców skorzystała ze zwolnienia ze składek ZUS

Wsparcie dla przedsiębiorców: 

BEZPIECZEŃSTWO

 Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lesku,
 Budowa strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP Rzeszów
 Budowa strzelnicy pistoletowej w Przemyślu
 Przebudowa Komendy Powiatowej w Lubaczowie
 Budowa nowej siedziby Posterunku w Zagórzu

Powstanie 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego w
Rzeszowie oraz 20 Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej
oraz szereg inwestycji w ramach programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, m.in.

           WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Łączna kwota inwestycji w obszarze wymiaru sprawiedliwości wynosi około 306 mln zł
Budowa Sądu Okręgowego w Rzeszowie,
Rozbudowa Sądu Rejonowego w Przemyślu
Budowa Sądu Rejonowego w Nisku
Rozbudowa Sądu Rejonowego w Mielcu
Rozbudowa Sądu Rejonowego w Jaśle 5



Twoja zaufana marka od 2001 roku
ul. Jakakolwiek 123, 01-234 Rzeszów / Telefon: (48) 123 45 67
witaj@naprawdeswietnastrona.pl / www.naprawdeswietnastrona.pl

powiat dębicki, mielecki, ropczycko-sędziszowski, kolbuszowski, strzyżowski

1. Budowa tunelu w ramach Via Carpatia pomiędzy Racławówką i Niechobrzem a Babicą – 2,23
mld zł
2. Rozbudowa drogi krajowej nr 73 z obwodnicami: Pilzna, Brzostka, Kołaczyc, 
 Jasła – 1 mld zł
3. Obwodnica Kolbuszowej – 255 mln zł
4. Obwodnica północno-zachodnia Mielca z wiaduktem oraz dojazdem do strefy ekonomicznej
 – ok. 200 mln zł
5. Obwodnice Strzyżowa i Czudca – 200 mln zł
6. Hala sportowa w Mielcu z 3 nieckami basenowymi – 140 mln zł
7. Zjazd z autostrady w Ostrowie w gminie Ropczyce z dojazdami – 54 mln zł
8. Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy z salą gimnastyczną, boiskiem wielofunkcyjnym
oraz siłownią plenerową z placem zabaw –29 mln zł
9. Budowa mostu przez rzekę Wisłokę w Straszęcinie z dojazdami – 28,5 mln
10. Reaktywacja Uzdrowiska Latoszyn Zdrój w gminie Dębica – 22 mln zł                                       

1. Produkcja Krabów i zamówienie na Borsuki w Hucie Stalowa Wola zapewnią rozwój HSW
oraz miasta na kilkanaście najbliższych lat – ponad 13 mld zł
2. Rozwój gospodarczy Stalowej Woli wzmocni specustawa tworząca Strategiczny Park
Inwestycyjny Euro-Park. Od lipca 2022 r. trwa budowa fabryki koreańskiego inwestora SK
Nexilis, globalnego lidera nowoczesnych technologii oraz branży elektromobilności – 10 mld
zł i 1,5 tys. miejsc pracy
3. Budowa drogi szybkiego ruchu S-74 z przebiegiem przez powiat niżański, tarnobrzeski
 i stalowowolski – 3,4 mld zł
4.   Trzeci most na rzece San w Stalowej Woli, budowa zachodniej obwodnicy
miasta przez tunel pod torami wyprowadzający ruch poza centrum miasta,
obwodnice Nowej Dęby i Tarnobrzega – ok. 555 mln zł
5. Dostęp do nowej strefy ekonomicznej, połączenie stalowowolskiej strefy gospodarczej
 z obszarem inwestycji Niska – blisko 500 mln zł
6. Nowoczesny inkubator dla młodych przedsiębiorców z branży produkcyjnej 
 – 50 mln zł
7. Modernizacja oddziałów i zakup sprzętu medycznego dla szpitali powiatowych w Stalowej
Woli, Nisku i Nowej Dębie – 20 mln zł 
8. Budowa nowych parkingów nad Jeziorem Tarnobrzeskim – 13,6 mln zł
9. Modernizacja zabytkowego dworca PKP Stalowa Wola-Rozwadów – ponad 11 mln zł 
10. W ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej budowa – 1250 mieszkań 

PiS dla Podkarpacia

OKRĘG 54
powiat leżajski, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, Tarnobrzeg

OKRĘG 55

więcej informacji na www.mapainwestycji.gov.pl
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1.Budowa Centrum Nauki Łukasiewicz – 95 mln zł
2.Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki – 75 mln zł 
3.Odmulanie rzeszowskiego zalewu – 70 mln zł
4.Rozbudowa ul. Warszawskiej – ułatwiony dojazd do autostrady A4 
 i lotniska w Jasionce – 30 mln zł 
5.Budowa zakładu przetwarzania odpadów komunalnych w Sokołowie Małopolskim
 – 22 mln zł
6.I etap budowy oczyszczalni ścieków w gminie Krasne – 15 mln zł
7.Przebudowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy 
 ul. Siemińskiego w Rzeszowie – 12,7 mln zł
8.Miejska pływalnia i baza treningowa dla skoczków do wody w Rzeszowie – 12,5 mln zł
9.Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej – 18 mln zł
10. Budowa sal sportowych w Soninie, Łańcucie i Korniaktowie Północnym
oraz przebudowa stadionów sportowych w Żołyni i Rakszawie – ok. 37 mln zł

Twoja zaufana marka od 2001 roku
ul. Jakakolwiek 123, 01-234 Rzeszów / Telefon: (48) 123 45 67
witaj@naprawdeswietnastrona.pl / www.naprawdeswietnastrona.pl

PiS dla Podkarpacia

OKRĘG 56
powiat łańcucki, rzeszowski, Rzeszów

OKRĘG 57
 powiat brzozowski, jasielski, krośnieński, Krosno

1. Inwestycja spółki Orlen w instalację do produkcji bioetanolu w rafinerii Jedlicze – 1,12 mld zł
2. Odbudowa linii nr 108 oraz modernizacja linii nr 110 na odcinku Gorlice – Jasło,
modernizacja 13 stacji, w tym stacji Jasło – 603 mln zł 
3. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w powiecie krośnieńskim, jasielskim i
brzozowskim – ponad 303 mln zł
4. Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej pod potrzeby terenów inwestycyjnych w
Jedliczu dla strategicznej infrastruktury energetycznej 
 z drogą do zakładu i wiaduktem – 89 mln zł
5. Budowa połączenia drogowego Krosna z drogą ekspresową Via Carpatia 
 – 60 mln zł 
6.Budowa nowych mostów na rzece Wisłok w miejscowościach Krościenko
Wyżne, Łęki Strzyżowskie, Łączki Jagiellońskie, Wojkówka, Odrzykoń
oraz most na rzece Jasiołka Jedlicze-Brzezówka – ok. 45 mln zł
7. Liczne inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu w Brzozowie – Podkarpackim Ośrodku
Onkologicznym – ponad 36,5 mln zł
8.Odcinek drogi wojewódzkiej 992 Jasło – Granica Państwa – 36,5 mln zł 
9.Komenda Powiatowa Policji w Jaśle – 26 mln zł
10. Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I Oddział
Psychiatryczny z Poradniami – ok. 20 mln zł 

więcej informacji na www.mapainwestycji.gov.pl
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1. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w szczególności 
 na programy wodno-ściekowe oraz scalenia gruntów – ponad 450 mln zł 
2. Odcinki drogi wojewódzkiej wraz z mostem na rzece San w Jarosławiu – 196 mln zł
3. Przejście graniczne Malhowice-Niżankowice wraz z drogą – 140 mln zł
4. Kolejka gondolowa nad zaporą w Solinie zbudowana przez Polskie Koleje Linowe – spółkę
zrepolonizowaną przez rząd PiS – 110 mln zł
5. Obwodnice Lubaczowa, Narola, Oleszyc i Cieszanowa – ok. 77 mln zł
6. Nowy most kolejowy w Przemyślu – 60 mln zł
7. Rozwój kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów – 60 mln zł
8. Remont linii kolejowej 102 – 47 mln zł
9. Odkupienie fabryki wagonów w Gniewczynie Łańcuckiej – około 33 mln zł
10.Most na rzece San w powiecie przemyskim Niziny-Chałupki Dusowskie – 15 mln zł 

PiS dla Podkarpacia

OKRĘG 58

powiat lubaczowski, jarosławski, przeworski, bieszczadzki, leski, sanocki, przemyski,
Przemyśl 

 

Pozostałe inicjatywy

Materiały zawierają inwestycje i projekty zrealizowane oraz w trakcie realizacji od 2016 roku

Via Carpatia – oddane do użytkowania w latach 2021-2022 odcinki: Rzeszów-Lublin
 – ok. 4 mld zł. W realizacji odcinki Rzeszów-Barwinek – 12,6 mld zł

Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna  
Zakup taboru kolejowego (10 pojazdów), budowa zaplecza technicznego, budowa
i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej. Inwestycja
umożliwi prowadzenie ruchu w relacjach: Rzeszów-Kolbuszowa-Rzeszów, 
Rzeszów-Jasionka-Rzeszów, Rzeszów-Przeworsk-Rzeszów, Rzeszów-Dębica-Rzeszów,
Rzeszów-Strzyżów-Rzeszów – 756,8 mln zł

Łącznie środki z subwencji ogólnej budżetu państwa na zadania drogowe dla podkarpackich
jednostek samorządu terytorialnego w latach 2016 – 2022 to 250 mln zł

Konserwacja i remont budowli regulacyjnych, usuwanie szkód powodziowych, utrzymanie
odpowiedniego stanu dna rzek, budowa małej elektrowni wodnej na Wisłoku, rozbudowa wałów
przeciwpowodziowych – 500,1 mln zł

        do 1 stycznia 2023 roku 

więcej informacji na www.mapainwestycji.gov.pl
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Dodatkowe informacje


