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DOBRA ZMIANA W SAMORZĄDZIE
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
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DOTRZYMUJEMY
SŁOWA

Szanowni Państwo!

Już trzeci rok rząd Prawa i Sprawiedliwości, obozu Zjednoczonej Prawi-
cy zmienia Polskę na lepsze. Konsekwentnie naprawiamy nasze państwo,  
by mogło ono jak najlepiej służyć nam wszystkim. Naszym celem, celem 
polityki dobrej zmiany jest budowa Polski dostatniej, godnej, sprawiedliwej, 
uczciwej i bezpiecznej. Jednym słowem Polski takiej, której mieszkańcy 
będą mogli cieszyć się pod każdym względem takim samym poziomem 
życia, jaki jest udziałem obywateli najzamożniejszych państw europejskich. 
Systematycznie, krok po kroku zmierzamy ku temu celowi, przybliżając się 
tym samym do spełnienia wielkiego marzenia pokoleń Polaków o życiu  
na miarę naszych aspiracji.

Teraz nadszedł czas, by dobra zmiana zeszła na poziom samorządowy: 
do gmin, powiatów, dużych miast i województw i uczyniła nasze małe 
ojczyzny – wsie, miasteczka i największe aglomeracje – miejscami o wiele 
bardziej nadającymi się do życia.

Skończymy ze złymi praktykami i ukrócimy nadużycia. Położymy kres 
dzikiej, karmiącej się krzywdą zwykłych ludzi, reprywatyzacji. Nie dopuści-
my do wyprzedaży ważnych składników majątku naszych samorządów.  
Te dobra w postaci firm zajmujących się na przykład dostarczaniem wody, 
ciepła czy odprowadzaniem odpadów i ścieków powinny służyć ogółowi 
mieszkańców i być jednym z narzędzi kształtowania polityki władz lokal-
nych, a nie zyskom prywatnych właścicieli.

Tak jak w 2015 roku do wyborów prezydenckich i parlamentarnych 
Prawo i Sprawiedliwość przystąpiło z programem oczekiwanych przez 
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Polaków zmian, tak dziś nasza partia, obóz Zjednoczonej Prawicy, staje  
do wyborów samorządowych dobrze przygotowana merytorycznie. 
Mamy naprawdę dobry, przemyślany program dla Polski lokalnej. A ściślej 
– mamy programy, bo nasze propozycje zawierają nie tylko zobowiązania 
o charakterze ogólnopolskim,  ale – i to przede wszystkim – plany tego,  
co zamierzamy zrobić, jeśli Państwo obdarzycie nas zaufaniem, w po-
szczególnych województwach, miastach, powiatach i gminach,  
aby ich mieszkańcom, aby nam wszystkim żyło się po prostu lepiej.

Program, który Państwu przedstawiamy jest efektem naszej wytężonej 
pracy na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Tak jak trzy 
lata temu jeździliśmy po Polsce i słuchaliśmy tego, co Polki i Polacy mają  
nam do powiedzenia. Odbyliśmy prawie tysiąc spotkań. Wiemy zatem, 
czego oczekują mieszkańcy naszego kraju i obiecujemy, że będziemy 
zmieniać nasze małe ojczyzny zgodnie z tymi oczekiwaniami.

Jestem głęboko przekonany, że tak jak realizacja naszego programu  
z 2015 roku zasadniczo odmieniła w wielu dziedzinach życie Polek i Pola-
ków, tak urzeczywistnienie naszych propozycji dla Polski lokalnej zaowo-
cuje dynamicznym rozwojem naszych małych ojczyzn oraz zasadniczym 
podniesieniem poziomu życia wspólnot lokalnych.

Nasze trzyletnie rządy świadczą o tym, że jesteśmy partią wiarygodną, 
która dochowuje zobowiązań wyborczych. Spełniliśmy już wiele obietnic 
złożonych Polakom, inne – systematycznie wprowadzamy w życie. 

Dotrzymujemy słowa w rządzie, dotrzymamy i w samorządzie! I to jest 
dodatkowy powód, dla którego warto zagłosować na kandydatów  
z list Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość do władz lokalnych 
wszystkich szczebli.

Jarosław Kaczyński

ROZWÓJ GOSPODARCZY 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Silna i nieskrępowana biurokratycznymi barierami przedsiębiorczość jest 
motorem napędowym rozwoju państwa oraz fundamentem do budowa-
nia zamożnej i niezależnej finansowo klasy średniej. Wzrost gospodarczy 
to fundament rozwoju całego kraju. Tylko silna, zrównoważona gospodar-
ka może zapewnić bezpieczeństwo ekonomiczne Polaków i długofalową 
poprawę jakości życia. Wzmocnienie małych i średnich przedsiębiorstw, 
poprawa warunków prowadzenia biznesu oraz przyciągnięcie nowych in-
westorów są kluczem do rozwoju każdej gminy i powiatu, miast i wsi.

CO ZROBILIŚMY DLA ŚWIĘTOKRZYSKICH 
PRZEDSIĘBIORCÓW I GOSPODARKI

NISKIE BEZROBOCIE – W Polsce mamy wreszcie rynek pracownika – bez-
robocie jest najniższe od 26 lat. W Świętokrzyskiem spadło z 12,2% w XI 
2015 do 8,1% w VI 2018. Podnosimy także wynagrodzenia osób najmniej 
zarabiających. Pracownicy mają teraz zapewnioną dolną granicę wyna-
grodzenia i zagwarantowaną coroczną waloryzację pensji.

KONSTYTUCJA BIZNESU - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wpro-
wadza pakiet ponad 100 zmian dla przedsiębiorców, które ułatwią zakłada-
nie, prowadzenie i rozliczanie działalności. Skorzysta na tym również ponad 
113 tys. istniejących w województwie firm oraz kolejne, których utworzenie 
będzie teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek. Zmiany najbardziej uciążliwych prze-
pisów utrudniających prowadzenie biznesu rozpoczęły się w 2016 roku. Do 
dzisiaj ponad 100 zmian weszło już w życie, m.in. rozszerzono ochronę przed-
siębiorcy poprzez interpretację wszystkich niejasności na korzyść przedsiębior-
cy czy powołując Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
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Do końca lipca br. w ramach EFIS zawarte zostały umowy kredytowe dla 
10 projektów, które realizowane są m.in. w województwie świętokrzyskim. 
Całkowita wartość tych projektów wynosi ok. 15,5 mld zł, w tym zaanga-
żowanie EFIS to ok. 5 mld zł.

Europejski Fundusz na Rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) jest jednym 
z filarów Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera). Fundusz 
wspiera ze środków zwrotnych udzielanych na preferencyjnych zasadach 
takie projekty, które w normalnych warunkach nie zostałyby zrealizowane 
z uwagi na nadmierne ryzyko. Wśród wymogów, które należy spełnić, aby 
móc skorzystać z EFIS jest m.in. rentowność ekonomiczna i wykonalność 
techniczna projektu, a także jego zgodność z politykami UE określonymi 
dla poszczególnych branż. Finansowanie można uzyskać na inwestycje 
z różnorodnych obszarów, w tym m.in. badania i innowacje, energetykę, 
transport, rozwój przedsiębiorczości, ochronę środowiska oraz infrastruktu-
rę społeczną i zdrowie.

JAK SYTUACJA WYGLĄDA DZISIAJ

Niekorzystna prognoza demograficzna, z której wynika że, do 2050 r. licz-
ba mieszkańców świętokrzyskiego spadnie o niemal 25% (w gorszej sytu-
acji jest jedynie woj. opolskie).

Najniższe nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw per capita, bardzo nie-
korzystna sytuacja także pod względem wartości nakładów inwestycyj-
nych na działalność innowacyjną - 15. pozycja w rankingu województw. 
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w regionie wyniosły w 2016 r. 2,04 
mld zł, co daje 16. miejsce w kraju. W przeliczeniu na mieszkańca, wydatki 
inwestycyjne przedsiębiorstw wynoszą 2,1 tys. zł, co stanowi 47% średniej 
krajowej i plasuje województwo na 16. pozycji. Nakłady na działalność 

innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w 2016 r. wyniosły 286 
mln zł, (14. miejsce w kraju), a w sektorze usług – 13,2 mln zł (15. miejsce).

Niekorzystna sytuacja na rynku pracy. Stopa bezrobocia spada, ale jest 
zdecydowanie wyższa niż przeciętnie w kraju. Wyższe niż przeciętnie w Pol-
sce jest bezrobocie wśród osób młodych.

Niskie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto. W 2016 r. wynagro-
dzenie w regionie wyniosło 3,6 tys. zł, co stanowiło 86% przeciętnej płacy 
dla kraju (14. miejsce). Bardzo niska wydajność pracy (przedostatnie miej-
sce ex aequo z woj. podkarpackim).

Możliwości gospodarcze województwa, mierzone udziałem w PKB ca-
łego kraju, są przeciętne, gdyż region dostarczył w 2016 roku – 2,3% PKB, 
co stanowiło mniej niż jego udział w zaludnieniu Polski wynoszący – 3,3%. 
PKB per capita woj. świętokrzyskiego wyniosło 72% w stosunku do PKB Polski.

Województwo świętokrzyskie jest za to jednym z regionów zasobnych w 
surowce mineralne (najistotniejsze to pokłady kamienia gipsowego, któ-
rych przetwarzanie stanowi 100% krajowej produkcji).

CO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZROBI DLA 
ŚWIĘTOKRZYSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW I GOSPODARKI

• Będziemy stymulować prywatne inwestycje rozwojowe przy wykorzystaniu in-
strumentów oferowanych przez państwowe agencje działające w ramach 
grupy PFR, np. ARP.

• Będziemy wspierać sektor małych i średnich przedsiębiorstw w uzyskiwaniu 
pomocy finansowej ze strony BGK.

• Będziemy rozwijać „Inteligentne Specjalizacje” ustalone dla regionu święto-
krzyskiego.

• We wsparciu rządowych instytucji będziemy działać na rzecz rozwoju na te-
renie województwa przemysłu opartego na rozwiązaniach nowej generacji.
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• Odnowimy linię Hutniczo-Siarkową. Przebieg przez Świętokrzyskie tzw. „szero-
kich torów”, łączących sieć kolejową Ukrainy, Białorusi i Rosji z Polską połu-
dniową może być bramą naszego regionu dla handlu ze wschodem.

• Zapewnimy kompleksowe wsparcie doradcze dla przedsiębiorców ubiega-
jących się o przyznanie prawa do ulg w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej „Starachowice).

• Rozbudujemy i zmodernizujemy terminale przeładunkowe m.in. Sędziszowie, 
Staszowie, Grzybowie, Skarżysko- Kamiennej oraz na terenie gminy Kije.

• Będziemy współpracować z PFR na rzecz wdrażania programu Otwarte 
Innowacje, który ma na celu pobudzenie polskich innowacji technologicz-
nych poprzez finansowanie publiczno-prywatne. Ostateczni beneficjenci 
(innowacyjne spółki technologiczne z komponentem R&D) mogą łącznie 
liczyć na dokapitalizowanie w wysokości od 5 mln zł do ok. 20-30 mln zł (mak-
symalnie do 60 mln zł) w latach 2017-2023.

• Zwiększymy atrakcyjność inwestycyjną województwa świętokrzyskiego. Bę-
dziemy budować przy udziale BGK, PFR oraz funduszy unijnych hale przemy-
słowe pod wynajem dla innowacyjnych przedsiębiorstw, start-upów produk-
cyjnych nieposiadających zdolności, aby uruchomić proces produkcji.

• Będziemy konsekwentnie wspierać długofalowy rozwój Targów Kielce, jako 
jednego z kluczowych podmiotów gospodarczych w naszym regionie umoż-
liwiającego promocję świętokrzyskich firm, nawiązywanie kontaktów bizne-
sowych oraz prezentację najnowszej oferty w kluczowych sektorach gospo-
darki.

• Region Świętokrzyski jako Strefa Aktywności Gospodarczej – wykorzystamy 
nowy mechanizm, wprowadzony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości do bu-
dowania infrastruktury technicznej (tereny inwestycyjne), ale i określania pre-
ferencyjnych warunków inwestowania dla przedsiębiorców, ze szczególnym 
naciskiem na kompleksową ofertę (teren, uzbrojenie, preferencje podatko-
we, wykwalifikowani pracownicy, dotacje na rozwój biznesu, pożyczki) dla 
poważnych, kluczowych dla regionu partnerów biznesowych. 

• Rozwiniemy i rozbudujemy Kielecki Park Technologiczny oraz Regionalne 
Centrum Naukowo- Technologiczne.

• Będziemy działać na rzecz włączenia województwa do współpracy w ra-
mach tworzenia Nowego Jedwabnego Szlaku jako nowej szansy rozwojowej 
województwa świętokrzyskiego. 

• Zwiększymy atrakcyjność inwestycyjną na poziomie gmin, wprowadzając 
system zachęt inwestycyjnych dla przedsiębiorców chcących rozpocząć 
działalność na terenie danej gminy, kładąc przy tym nacisk na tworzenie 
stabilnych, innowacyjnych i dobrze płatnych miejsc pracy.  

• W celu zatrzymania odpływu młodych ludzi z naszego województwa oraz 
zapewnienia kadr dla świętokrzyskiej gospodarki będziemy nadal wspierać 
rozwój Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, oraz Politechniki Świętokrzyskiej. 
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ŚWIĘTOKRZYSKIE ROLNICTWO 
I ROZWÓJ WSI

Rolnictwo jest jednym z najważniejszych kierunków rozwoju gospodar-
czego Polski. Postawienie na rozwój obszarów wiejskich oznacza szersze 
wykorzystanie zasobów polskiego rolnictwa i polskiej wsi. Program rolny 
nie dotyczy jednak samego rolnictwa, ale ma na celu przede wszystkim 
przywrócenie rangi i znaczenia obszarów wiejskich, które zaczęły być 
marginalizowane. Chcemy rozwijać wieś w zakresie infrastruktury tech-
nicznej i drogowej, odtworzyć usługi publiczne - komunikację publiczną, 
przedszkola, szkoły, placówki służby zdrowia.

CO ZROBILIŚMY DLA ŚWIĘTOKRZYSKICH 
ROLNIKÓW I WSI

Rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmuje działania na rzecz podniesie-
nia konkurencyjności i rozwoju polskiego rolnictwa wspierając eksport pro-
duktów rolno-spożywczych. Obecnie jednym z najważniejszych działań 
resortu rolnictwa jest poszukiwanie nowych rynków dla polskich produk-
tów rolnych, szczególnie na rynkach pozaeuropejskich. W 2017 r. wartość 
eksportu produktów rolno-spożywczych osiągnęła rekordowy poziom po-
nad 27 mld euro, wzrastając w porównaniu do 2016 roku o 12,3%. 

Ważnym zadaniem rządu było też wyrównywanie szans polskich rolników 
w konkurencji z rolnikami krajów UE. W ramach „Wspólnej Polityki Rolnej po 
2020 roku – polskie priorytety” rząd kontynuuje dążenia do wyrównania 
dopłat bezpośrednich dla polskich rolników do poziomu porównywalne-
go z tymi, jakie otrzymują rolnicy w Niemczech czy Francji.

Rząd od początku funkcjonowania broni polskiej ziemi i wstrzymał na 5 
lat sprzedaż państwowej ziemi, dając rolnikom możliwość dzierżawy na 

korzystnych warunkach zgodnie z przeznaczeniem. Ułatwia to konkurowa-
nie rolników z dużymi podmiotami na rynku ziemi. Podjął też działania w 
celu poprawy kompetencji, umiejętności i wiedzy producentów rolnych, 
także w ramach powołanego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Kluczowym programem przeciwdziałania stratom w rolnictwie jest pro-
gram dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych. Uruchomione zostały do-
tacje w wysokości 65% składki do 1 ha i 65% składki do 1 sztuki zwierząt 
gospodarskich, na które w budżecie na 2017 rok zapewniono 918 mln zł 
- kwota ta będzie corocznie wzrastała. Działania te znacząco zwiększają 
ochronę producentów rolnych przed skutkami klęsk żywiołowych. Było to 
szczególnie ważne w 2018 roku w sytuacji klęski suszy, która dotyczyła du-
żej części gospodarstw rolnych.

W sytuacji nasilania się kryzysu hodowli trzody chlewnej na terenie woje-
wództw wschodnich rząd podjął działania eliminujące zagrożenia dla tej 
hodowli w wyniku występowania wirusa ASF oraz ograniczające negatyw-
ne skutki tych zjawisk poprzez: dofinansowanie programu bioasekuracji, 
depopulację dzików na terenach zagrożonych, organizację skupu trzo-
dy i przerób mięsa na cele pozarynkowe, wprowadzenie odszkodowań 
za straty finansowe z tytułu ograniczeń produkcji i wycofywania hodowli. 
Podstawowym celem tych działań było ograniczenie strefy występowa-
nia ASF oraz ochrona i wsparcie dla producentów trzody chlewnej, jak 
również stabilizacja rynku mięsa wieprzowego, mimo tego zagrożenia.

Bardzo istotnym działaniem rządu było też wsparcie dla budowy infra-
struktury rolnictwa. Podjęte zostały dodatkowe inicjatywy lokalne, których 
beneficjentami są producenci rolni, obejmujące budowę lub moderniza-
cję dróg lokalnych, kontynuację programu budowy i modernizacji targo-
wisk, poprawę gospodarki wodno-ściekowej oraz scalania gruntów.

Rząd zamierza kontynuować działania prorozwojowe na rzecz polskie-
go rolnictwa, w tym poprzez wsparcie dla innowacyjności, unowocześnia-
nie technik produkcji roślinnej i zwierzęcej zwiększających rentowność pro-
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dukcji oraz rozwój terenów wiejskich.
Z podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych do wysokości 1 tys. zł 

skorzystało ponad 340 tys. rolników. Dodatkowo obniżyliśmy wiek emery-
talny dla rolników do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, podniesiony 
wcześniej przez rząd PO-PSL.

Dla zmniejszenia nadmiernej biurokracji w obsłudze rolników oraz wspar-
cia procesów rynkowych, z połączenia Agencji Rynku Rolnego i Agencji 
Nieruchomości Rolnych we wrześniu 2017 roku utworzony został Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Nowa instytucja będzie także przeciwdzia-
łać nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych, a także ma zapew-
niać prowadzenie działalności rolniczej przez osoby o odpowiednich kwa-
lifikacjach. 

W efekcie wprowadzenia w styczniu 2017 r. ustawy, ułatwiającej sprze-
daż żywności przez rolników, wzmocniona została ich pozycja konkuren-
cyjna. Z opodatkowania zwolnione zostały przychody ze sprzedaży do 
kwoty 20 tys. zł, a w proponowanej w 2018 roku nowelizacji - do kwoty 40 
tys. zł. Wdrażane są też zmiany przeciwdziałające nieuczciwemu wyko-
rzystywaniu przez sieci handlowe i duże zakłady przetwórstwa, przewagi 
kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Prowadzi to do 
wyeliminowania nieuczciwych praktyk handlowych z łańcucha dostaw 
surowców rolnych i żywności oraz obrony rolników przed tymi praktykami.

JAK SYTUACJA WYGLĄDA DZISIAJ 

Rząd Prawa i Sprawiedliwości w lipcu 2018 roku przygotował specjalny 
Plan dla Wsi, który jest obecnie wdrażany i realizowany przez Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Główne założenia Planu dla Wsi stanowią następu-
jące działania:
1.  Zwiększenie dofinansowania do paliwa rolniczego.

2.  Utworzenie narodowego holdingu spożywczego.
3.  Więcej sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego.
4.  Zdrowa polska żywność.
5.  Wsparcie rolnictwa na terenach górskich.
6.  Podjęcie działań przeciwko suszy.
7.  Polskie pasze.
8.  Rolnictwo dla ekologii i pełnego wykorzystania surowców.

CO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚCI ZROBI DLA 
ŚWIĘTOKRZYSKICH ROLNIKÓW I WSI

1.  Zapewnimy obszarom wiejskim odpowiednią ilość i jakość wody 
poprzez retencję i racjonalne gospodarowanie jej zasobami.

2.  Wesprzemy wzrost intensywności produkcji i poprawę technologii 
w gospodarstwach towarowych, zorientowanych na rynek.

3.  Wesprzemy rozwój rolnictwa precyzyjnego jako odpowiedź na 
wzrost wymagań środowiskowych i wysokie koszty w rolnictwie.

4.  Wesprzemy organizujących się gospodarczo rolników w celu za-
pewnienia dostaw dużych, jednolitych partii surowców oczekiwa-
nych przez zakłady przetwórstwa rolno-żywnościowego i sieci han-
dlowe.

5.  Wesprzemy integrację społeczności obszarów wiejskich, szersze 
upowszechnianie wiedzy wśród rolników i nie rolników o uwarunko-
waniach i uciążliwości produkcji rolnej na wsi.

6.  Wesprzemy rozwój usług zapobiegających wykluczeniu społeczne-
mu i podnoszących jakość życia dla seniorów.

7.  Zapewnimy rozwój turystyki na obszarach wiejskich, wykorzystują-
cej zasoby przyrodnicze i historyczno-kulturowe regionu.

8.  Wesprzemy wytwarzanie żywności jakościowej, określanej jako tra-
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dycyjna, regionalna, ekologiczna, poprzez promowanie małego 
przetwórstwa, krótkich łańcuchów dostaw oraz rolniczego handlu 
detalicznego.

9.  Udzielimy niezbędnego wsparcia oddolnie tworzonym organi-
zacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej, które 
mogą realizować ważne działania prospołeczne z zakresu opieki 
społecznej lub usług na terenach marginalizowanych.

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT 
W ŚWIĘTOKRZYSKIEM 
I POŁĄCZENIA KRAJOWE

Dobrze rozwinięta sieć dróg krajowych i lokalnych jest niezbędnym wa-
runkiem dla budowania trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Sieć dróg jest jak układ krwionośny, którym organizm musi dostarczyć 
tlen nawet do najdalszych części swojego ciała. Dlatego podczas rządów 
Prawa i Sprawiedliwości zdecydowanie przyspieszyła realizacja inwesty-
cji drogowych, które mają bezpośredni wpływ na rozwój Polski. 

CO ZROBILIŚMY DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
TRANSPORTU

DROGI LOKALNE – Dodatkowe 500 mln zł więcej na drogi lokalne, niż 
było zaplanowane w budżecie. Kwota, jaką otrzyma województwo świę-
tokrzyskie w ramach dodatkowych funduszy na drogi lokalne dla woje-
wództw, wynosi 25 mln zł.

W 2018 roku rząd przeznaczył ok. 66,3 mln zł na budowę lub przebudowę 
dróg gminnych i powiatowych oraz węzłów łączących te drogi z drogami 
wyższego rzędu. W tej kwocie 25,5 mln zł pochodzi z Rządowego Progra-
mu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie 
lokalnej infrastruktury drogowej. Znalazło się w nim 10 inwestycji zgłoszo-
nych przez: 

Gminy: Jędrzejów, Morawica, Starachowice, Kielce, Strawczyn, Staszów 
i Miedziana Góra. 

Powiaty: kielecki, sandomierski, starachowicki.
Realizacja tych inwestycji pozwoli na:
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• Przebudowanie, wyremontowanie lub wybudowanie ponad 12 km 
dróg lokalnych.

• Wyremontowanie 2 mostów.
• Powstanie ponad 15,7 km chodników lub ścieżek pieszo-rowerowych.

INWESTYCJE NA KOLEI – W ciągu ostatnich dwóch lat przebudowano 
ok. 707 km linii kolejowych, co stanowi ponad 141% planu założonego 
na koniec 2017 roku. Program Inwestycji Dworców, który w wojewódz-
twie świętokrzyskim obejmie dworce w Skarżysko-kamiennej, Włoszczowej 
i Kielcach.

NOWE MOSTY – Rząd przygotował wstępną analizę zapotrzebowania 
na budowę nowych mostów. Łączny koszt prac przygotowawczych i re-
alizacji wynosi 2,34 mld zł. Zarekomendowano 21 lokalizacji dla nowych 
mostów na głównych rzekach: Wiśle, Odrze, Warcie czy Sanie. W woje-
wództwie świętokrzyskim planowana jest budowa 1 mostu 

o wartości 200,4 mln zł na Wiśle na odcinku: Koszyce – Szczucin, pomię-
dzy gminami Nowy Korczyn i Gręboszów.

ELEKTROMOBILNOŚĆ – Rząd opracował Plan Rozwoju Elektromobilności 
oraz projekt Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, który przyczyni się do 
poprawy jakości życia 

w polskich miastach poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, 
obniżenie hałasu oraz poprawę komfortu pasażerów. Dzięki inwestycjom 
ze środków funduszu możliwy będzie m.in. rozwój sieci punktów ładowania 
dla samochodów elektrycznych, co jest konieczne dla wzrostu liczby tych 
pojazdów w Polsce.

DROGI W ROZSĄDNEJ CENIE – Do budowy nowych dróg rząd podchodzi 
strategicznie. Dzięki wprowadzonym zmianom dotyczącym przetargów i 
umów, środki publiczne na budowę dróg są wydatkowane bardziej racjo-
nalnie. Skończyły się czasy, gdy w Polsce budowało się jedne 

z najdroższych autostrad i dróg ekspresowych. Rząd przygotował przepi-

sy dotyczące m.in. uproszczenia oraz przyspieszenia prac na kolei, dzięki 
wprowadzanym zmianom poprawia się konkurencyjność transportu kole-
jowego. 

JAK SYTUACJA WYGLĄDA DZISIAJ

Jednym z kluczowych czynników rozwoju każdego regionu jest spójna, 
przyjazna użytkownikom, bezpieczna infrastruktura transportowa. Woje-
wództwo świętokrzyskie jako region ulokowany w środku Polski, na histo-
rycznie ukształtowanych szlakach handlowych nie zawsze potrafi dobrze 
wykorzystać to bardzo korzystne położenie i zadbać o swoich mieszkań-
ców. Kształtowanie sieci drogowej i kolejowej, w okresie ostatnich kilku-
dziesięciu lat jest przykładem pomijania naszego regionu przez najważ-
niejsze szlaki komunikacyjne. Nie da się odwrócić już poczynionych w tym 
zakresie przedsięwzięć i zmienić przebiegu głównych transeuropejskich 
szlaków komunikacyjnych. Jednakże przy dobrym programowaniu, kon-
solidacji poczynań na różnych szczeblach zarządzania i stanowienia, moż-
na tak ukształtować sieć komunikacyjną wewnątrz regionu, aby możliwe 
było korzystanie przez mieszkańców z sieci dróg szybkiego ruchu i kolei 
o podwyższonym standardzie.

CO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚCI ZROBI 
DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO TRANSPORTU

• Przy wsparciu rządowym połączymy nasz region z siecią autostrad i naj-
ważniejszymi ośrodkami gospodarczymi w kraju. Oprócz dokończenia 
budowy drogi S7 i połączenia z Warszawą i Krakowem zbudujemy drogę 
ekspresową S74, która połączy świętokrzyskie z autostradą A1. 
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• Doprowadzimy do budowy ważnych gospodarczo dróg: Nr 42 od Skar-
żyska przez Starachowice do Ostrowca i Nr 73 oraz drogi nr 78 łączącej 
nasz region z autostradami A-1 i A-4.

• Wybudujemy obwodnice miast:
a) Opatowa.
b) Ostrowca Świętokrzyskiego.
c) Wschodnią obwodnicę Kielc.

• Zbudujemy drugi most na Wiśle w Sandomierzu.
• Będziemy budować lub kontynuować budowę i przebudowę dróg wo-

jewódzkich i powiatowych, w szczególności obwodnicę Radkowic w 
Chęcinach i Morawicy, obwodnicę Włoszczowy, Klimontowa i Kazimie-
rzy Wielkiej.

• Będziemy kontynuować budowę łącznicy z Czarncy do Włoszczowy 
Północ wraz z modernizacją linii 61. Pozwoli to skomunikować miasto Kiel-
ce i miasta powiatowe takie jak Staszów, Busko-Zdrój, Jędrzejów i Pińczów 
z przewozami o podwyższonych parametrach realizowanymi na Centralnej 
Magistrali Kolejowej.

• Zmodernizujemy linie nr 25 wraz z jej elektryfikacją na odcinku od Opoczna 
(Tomaszowa Mazowieckiego) do Sandomierza, znacząco poprawi skomu-
nikowanie miast zlokalizowanych przy tej linii ze stolicą kraju, ale i ze stolicą 
regionu.

• Utworzymy Świętokrzyski Fundusz Kolejowy przy współpracy i finansowym 
udziale samorządów, przez których tereny biegną linie kolejowe. Środki fun-
duszu będą służyć realizacji prac mających na celu z jednej strony poprawę 
bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, takie jak dążenie do wyposaża-
nia przejazdów kolejowo-drogowych w urządzenia zabezpieczenia tam, 
gdzie dzisiaj tych zabezpieczeń nie ma lub są niewystarczające przy współ-
pracy PKP.

• Dodatkowo, samorząd województwa planuje następujące działania:
• Tworzenie warunków do współpracy różnych gałęzi transportu i różnych 

przewoźników poprzez wspólne rozkłady jazdy, jednolite, systemy taryfowe 
i wprowadzenie wspólnego biletu ważnego na wszystkie środki transportu.

• Będziemy tworzyć centra przesiadkowych (utworzenie wspólnych dworców 
autobusowych) regionalnych i ponadregionalnych, określenie zasad ich 
tworzenia i finansowania.

• Przystosujemy tabor do potrzeb niepełnosprawnych.
• Modernizacja wybranych dworców przy liniach kolejowych nr 26 Radom- 

Dęblin i nr 8 Radom - Kielce.
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ŚWIĘTOKRZYSKIE 
SZKOLNICTWO WYŻSZE 
I EDUKACJA

W woj. świętokrzyskim funkcjonuje 15 instytucji szkolnictwa wyższego. W 
roku akademickim 2016/2017 studiowało ponad 26 tys. osób, co klasyfi-
kuje region na 14. miejscu pod względem liczby studentów we wszystkich 
województwach (1,9% wszystkich studentów w kraju). Największą uczel-
nią w regionie jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, na któ-
rym studiuje ponad 11 tys. osób. (0,8% studentów w kraju).

CO ZROBILIŚMY DLA ŚWIĘTOKRZYSKICH 
SZKÓŁ I UCZELNI

REFORMA EDUKACJI – Rząd przeprowadził kompleksową reformę edu-
kacji, przywracając ośmioklasową szkołę podstawową oraz likwidując 
gimnazja. Przekształcenia te w ciągu dwóch lat przyniosą 10 tys. dodat-
kowych etatów dla nauczycieli. Dostosowano także programy naucza-
nia do współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, m.in. w zakresie cyfryzacji 
oraz przywrócono pełny kurs lekcji historii. Ponadto wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom społecznym, zniesiono obowiązek szkolny dla 6-latków.

WIĘCEJ PIENIĘDZY NA SZKOŁY – Zwiększono nakłady na wyposażenie 
pracowni szkolnych, zakup sprzętu i modernizację pomieszczeń – samo-
rządy otrzymały o 313 mln zł wyższą subwencję oświatową. Rządowy pro-
gram „Aktywna Tablica”, w ciągu trzech lat pozwoli wyposażyć szkoły w 
nowoczesne urządzenia multimedialne – w latach 2014-2020 na wyposa-
żenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia cyfrowe 
przeznaczone zostały środki w wysokość od 140 tys. do 200 tys. zł na szkołę. 

W województwie świętokrzyskim w technologie informacyjno-komunika-
cyjne wyposażone zostały już 82 szkoły. Planowane jest wsparcie kolej-
nych 38. Ze szkoleń skorzystało do tej pory 457 nauczycieli, a kolejnych 257 
zostanie nimi objętych.

SZKOŁY BRANŻOWE – By dopasować system edukacji do potrzeb rynku 
pracy, utworzono szkoły branżowe, które we współpracy z pracodawca-
mi przygotowują do rozpoczęcia kariery w konkretnych zawodach. W re-
gionach podejmowane są działania, w celu podniesienia efektywności 
kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz mate-
matycznych, w tym nauczanie oparte na metodzie eksperymentu w „Mo-
dułowych pracowniach przyrodniczych”. W województwie świętokrzyskim 
84 szkoły utworzyły pracownie szkolne do nauczania przedmiotów przy-
rodniczych bądź matematyki. Szacuje się, że z dotacji skorzysta jeszcze 
38 szkół. Do 2022 r. szkoły i placówki edukacyjne z regionu na powyższe 
działania będą mogły skorzystać z blisko 45,59 mln zł. Nie wyklucza się 
w kolejnych latach przeznaczenia dodatkowych środków na tego typu 
wsparcie.

KONSTYTUCJA DLA NAUKI – Rząd realizuje także reformę szkolnictwa 
wyższego, która podniesienie poziomu nauczania, zwiększy współpracę 
między nauką a biznesem oraz poprawi model finansowania badań na-
ukowych. Dzięki temu możliwy będzie efektywny rozwój małych i dużych 
ośrodków akademickich. Planowany jest zdecydowany wzrost nakładów 
finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę – w 2018 roku budżet na ten 
cel zwiększy się o miliard złotych.  mld zł.

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ EDUKACYJNA – To szybki, bezpieczny i bezpłatny 
Internet w każdej szkole. Inicjatywa ta wpisuje się w obchody 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Wdrożenie rządowego 
projektu OSE stanowić będzie cywilizacyjną zmianę dla polskich szkół. W 
województwie świętokrzyskim do tej pory projektem objęto 761 szkół.
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CO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZROBI 
DLA ŚWIĘTOKRZYSKICH SZKÓŁ I UCZELNI

• Zapewnimy każdej świętokrzyskiej szkole dostępu do szybkiego Internet 
 w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

• Wprowadzimy program stypendialny trwający od szkoły podstawowej 
aż do ukończenia studiów dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowo-
ści w celu wyrównania szans edukacyjnych.

• Będziemy wspierać i dofinansowywać szkolnictwo branżowe i techniczne 
dostosowane do potrzeb gospodarczych regionu.

• Zwiększymy nakłady na dofinansowania obiadów w szkołach.
• Zapewnimy opiekę stomatologiczną dla uczniów.
• Będziemy tworzyć programy współpracy w kształceniu pomiędzy szkołami 

ponadpodstawowymi oraz szkołami wyższymi a spółkami Skarbu Państwa.
• Włączymy się w tworzenie Modułowych Pracowni Przyrodniczych.
• Będziemy doskonalić świętokrzyską kadrę nauczycielską i naukową w ra-

mach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
• Będziemy wspierać dalszy rozwój Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Po-

litechniki Świętokrzyskiej.
• Będziemy wspierać rozwój Wydziału Nauk o Zdrowiu i kierunku lekarskiego.
• Będziemy wspierać współpracę pomiędzy Uniwersytetem Jana Kocha-

nowskiego, samorządami i szpitalami w zakresie prowadzenia działań pro-
filaktycznych, w zakresie chorób cywilizacyjnych skierowanych do miesz-
kańców gmin.

ŚWIĘTOKRZYSKIE RODZINY 
W CENTRUM UWAGI

Rodzina to najważniejsza jednostka społeczeństwa. To właśnie najbliżsi 
– dzieci, rodzice, dziadkowie w sposób bezpośredni dbają o siebie na-
wzajem. Wsparcie dla rodzin to najlepsza forma rozwoju społeczeństwa. 
Nikt nie zadba o polskie dzieci lepiej niż ich najbliżsi i nikt nie zdoła efek-
tywniej zaopiekować się seniorami niż ich bliscy. Prawo i Sprawiedliwość 
rozumie, że najważniejszym zadaniem jest wsparcie przez władze samo-
rządowe roli, jaką realizują polskie rodziny.

CO RZĄD ZROBIŁ DLA ŚWIĘTOKRZYSKICH RODZIN

RODZINY - Dzięki programowi 500+ poprawiła się jakość życia polskich 
rodzin, które te pieniądze przeznaczają przede wszystkim na edukację, 
rozwój i wypoczynek dzieci. Program w województwie świętokrzyskim ob-
jął blisko 117,3 tys. dzieci, w ponad 77,2 tys. rodzin. To łącznie 1,4 mld zł 
przeznaczonych dla samego województwa świętokrzyskiego.

DZIECI - W ramach programu Wyprawka 300+ przeznaczymy 1,4 mld zł 
na jednorazową pomoc na zakup podręczników i wyprawki, która istot-
nie odciąży polskich rodziców. Kolejne 15 mln zł wyniosło dofinansowanie 
projektu w ramach programu Maluch+. Dzięki wsparciu Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej powiększyły się żłobki w Świętokrzyskiem, 
a także powstało 4 nowych placówek w gminach, które dotychczas nie 
posiadały tego typu jednostek. Nowe miejsca dla dzieci to także nowe 
miejsca pracy dla opiekunów.

SENIORZY - Dokonaliśmy zmian w programie Senior+, ramach którego w 
województwie świętokrzyskim powstało 11 nowych placówek z 266 miej-
scami dla seniorów, dofinansowanie otrzymało 12 istniejących już domów 
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seniora, zapewniających miejsca dla 245 osób. Placówki te dają osobom 
starszym możliwość aktywnego spędzenia czasu w ciągu dnia, oferu-
jąc opiekę i rozrywkę. Ponadto w 2017 roku ruszył program Opieka 75+, 
w ramach którego 13,5 tys. seniorów z gmin do 20 tys. mieszkańców otrzy-
ma dostęp do usług opiekuńczych i specjalistycznych. Budżet pierwszej 
edycji programu wynosi 57,4 mln zł. 

CO ZROBILIŚMY DLA ŚWIĘTOKRZYSKICH RODZIN

• Będziemy troszczyli się o wyrównywanie dysproporcji socjalnych, przede 
wszystkim poprzez zwiększenie możliwości znalezienia pracy lub samoza-
trudnienia.

• Będziemy wspomagać rozwój rodzinnej pieczy zastępczej i zapewniać 
wsparcie rodzin biologicznych. 

• Będziemy dążyć do zwiększenia ilości godzin przeznaczonych na po-
moc potrzebującym osobom przez pracowników socjalnych.

• Będziemy wspierać działania mające na celu rozbudowanie infrastruk-
tury ośrodków udzielających wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie.

• Stworzymy pakiet Świętokrzyska Srebrna Gospodarka – wspieranie dzia-
łań i projektów, poszerzających świętokrzyską ofertę (wypoczynek, le-
czenie, turystyka) dla osób starszych z kraju i zagranicy, wsparcie ofert 
pakietowych np. w obszarze uzdrowiskowym: Busko-Zdrój i Solec-Zdrój, 
w połączeniu z lokalnymi atrakcjami turystycznymi (np. Europejskie Cen-
trum Bajki w Pacanowie, oferta turystyczna Ponidzia, Sandomierza, ruch 
pielgrzymkowy).

WSPARCIE DLA 
POTRZEBUJĄCYCH 
SZCZEGÓLNEJ OPIEKI 

Artykuł 68. Konstytucji, najważniejszego aktu prawnego w Polsce, mówi, 
że władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki 
zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym 
i osobom w podeszłym wieku. Te grupy wymagają szczególnego za-
interesowania i wsparcia zarówno w formie działań docelowych, ale 
także zmian systemowych, np. dostosowania przestrzeni publicznej 
do ich potrzeb. Wiele z tych zadań spoczywa na barkach władz sa-
morządowych.

CO ZROBILIŚMY DLA POPRAWY DOSTĘPNOŚCI

PROGRAM DOSTĘPNOŚĆ+ - To skierowany do samorzą-
dów program, którego celem jest dostosowanie przestrze-
ni publicznej oraz innych obszarów życia społecznego do 
potrzeb osób z różnego rodzaju ograniczeniami. Program obej-
muje osoby niepełnosprawne, niewidome, niesłyszące, ludzi star-
szych, z małymi dziećmi, kobiety w ciąży i osoby podróżujące 
z bagażami. „Dostępność+” to dostępność w: architektu-
rze (dostosowane wejścia, windy, podjazdy, barierki, toale-
ty), transporcie (zakup nowego taboru transportu miejskiego), 
edukacji (wyposażenie, pomoce dydaktyczne), cyfryzacji (dosto-
sowanie stron internetowych urzędów, programy TV z audiode-
skrypcją oraz napisami), kulturze (zastosowanie w muzeach oraz 
placówkach publicznych rozwiązań umożliwiających korzystanie 
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z zasobów osobom z ograniczeniami), legislacji (dostosowanie prze-
pisów, tak aby zmiany dla osób z ograniczeniami były ciągłe, np. 
wymogi dotyczące budowy nowych mieszkań, bądź zakupu taboru 
miejskiego).

GMINY, SZKOŁY I PRZEDSZKOLA, MIESZKANIA BEZ BARIER – 100 gmin bez 
barier to konkurs, na który zostanie przeznaczonych 300 mln zł; z kolei 
200 szkół i przedszkoli bez barier to konkurs, na który zostanie przeznaczo-
nych 400 mln zł. Dodatkowo min. 20% mieszkań budowanych w ramach 
programu Mieszkanie+ będzie dostępnych dla osób o szczególnych 
potrzebach. 

PROGRAM ZA ŻYCIEM – Stanowi realne wsparcie dla rodzin osób z 
niepełnosprawnościami. Obejmuje kompleksowe rozwiązania: od 
wsparcia kobiet w ciąży, wczesnego wspomagania dziecka i jego ro-
dziny, spełniania potrzeb rehabilitacyjnych i mieszkaniowych. W ra-
mach programu wprowadzono m.in. koordynowaną opiekę nad ko-
bietą w ciąży i dzieckiem, rozwijana jest sieć mieszkań chronionych. 

SENIOR+ - Program „Senior+” zakłada powstawanie 214 nowych 
placówek dla seniorów: 76 dziennych domów i 138 klubów. Na bu-
dowę, modernizację i wyposażenie, placówki otrzymają wsparcie o 
łącznej kwocie ponad 35 mln zł. Placówki zapewnią osobom starszym 
5 tys. 387 nowych miejsc pobytu. Natomiast istniejące już placówki 
„Senior+”, otrzymają dofinansowanie do funkcjonowania w wysokości 
blisko 15 mln zł. W ramach programu w województwie świętokrzyskim 
powstało 11 nowych placówek z 266 miejscami dla seniorów, dofinan-
sowanie otrzymało 12 istniejących już miejsc, zapewniających miej-
sca dla 245 osób. 

JAK SYTUACJA WYGLĄDA DZISIAJ

Województwo świętokrzyskie, jako region Polski Wschodniej najszyb-
ciej nadrabiający zaległości rozwojowe, pozostaje nadal znacznie 
poniżej średniej unijnej pod względem wykorzystania technologii in-
formatycznych przez mieszkańców, przedsiębiorców oraz instytucje 
publiczne.

Słaba dostępność do szerokopasmowego Internetu jest jedną z ba-
rier uniemożliwiających szybkie i skuteczne komunikowanie się osób 
niepełnosprawnych, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Również wiele budynków instytucji publicznych 
jest w niewielkim stopniu lub „symbolicznie” przygotowanych do po-
ruszania się po nich i obsługiwania niepełnosprawnych mieszkańców. 

CO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZROBI 
DLA POPRAWY DOSTĘPNOŚCI

• Wprowadzimy wraz z samorządami lokalnymi oraz administracją rzą-
dową szereg rozwiązań umożliwiających załatwianie spraw urzędo-
wych drogą elektroniczną.

• Umożliwimy równy i pełen dostęp do nauki poprzez nowoczesne 
systemy edukacyjne zapewniające nie tylko zdobywanie wiedzy, 
ale także osobiste kontakty ze środowiskiem akademickim. 

• Rozszerzymy katalog zadań „asystenta rodziny”, który obejmuje m.in. 
pomaganie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, psycho-
logicznych lub zdrowotnych w rodzinie, kierowanie do lekarzy bądź na 
terapie, pomaganie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, poszu-
kiwaniu pracy, w sprawach urzędowych. Zwiększymy liczbę asystentów 
z 3,9 tys. osób do 4,3 tys.
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• Zwiększymy dostępności mieszkań dla rodzin wychowujących dzieci 
z niepełnosprawnością – budowa mieszkań na wynajem, w tym z możli-
wością docelowego uzyskania własności, m.in. z wykorzystaniem grun-
tów publicznych (I filar Programu Mieszkanie+)- kryteria pierwszeństwa, 
zapewniające pierwszeństwo w zawarciu umowy najmu m.in. dla rodzin 
wychowujących dzieci z niepełnosprawnością.

• Zwiększymy aktywizację zawodową i przedsiębiorczość osób niepełno-
sprawnych. 

• Będziemy przystosowywać komunikację miejską do potrzeb niepełno-
sprawnych.

OPIEKA ZDROWOTNA 
W ŚWIĘTOKRZYSKIEM

Ochrona zdrowia to jedno z najtrudniejszych zadań, jakie stoją przed pol-
skim rządem i samorządem. Złożony system wymaga poprawy w wielu ob-
szarach, które są ze sobą ściśle powiązane. Rząd Prawa i Sprawiedliwo-
ści zatrzymał negatywne skutki reform poprzednich lat i ponownie wziął 
odpowiedzialność za zdrowie Polaków. Teraz, konieczne są kolejne kroki. 
Więcej środków na zdrowie oraz nowy system finansowania szpitalnictwa 
niosą szanse na realną, korzystną zmianę w ochronie zdrowia. Aby osią-
gnąć ten cel, konieczne jest pełne zaangażowanie samorządów, które 
w sposób bezpośredni odpowiadają za funkcjonowanie wielu kluczowych 
placówek służby zdrowia. To samorząd będzie potrafił najlepiej wykorzystać 
dostępne możliwości

CO ZROBILIŚMY DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA

PROGRAM LEKI 75+ - Od momentu uruchomienia przez rząd Prawa 
i Sprawiedliwości programu bezpłatnych leków dla seniorów 75+, osoby starsze 
otrzymały bezpłatnie prawie 50 mln opakowań leków. 

Z programu skorzystało 2,2 mln seniorów. Lista bezpłatnych leków jest sukce-
sywnie poszerzana, co ma znaczący wpływ na poprawę jakości życia osób 
chorych m.in. na nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, cukrzy-
cę czy chorobę Parkinsona – czyli typowych chorób związanych z wiekiem.

KOMPLEKSOWE LECZENIE W SIECI SZPITALI – W 2017 r. rząd Prawa i Sprawiedli-
wości przeprowadził reformę szpitali i doprowadził do objęcia pacjentów przez 
jeden szpital kompleksową opieką od leczenia szpitalnego, przez rehabilitację, 
po wizytę kontrolną. Powstało też 100 nowych przychodni nocnej i świątecznej 
opieki lekarskiej. Obecnie każdy, kto potrzebuje pomocy (nawet osoba nie-
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ubezpieczona), może – bez obaw o negatywną weryfikację w systemie eWUŚ 
– udać się do lekarza rodzinnego. Szybsza diagnoza to szybsze rozpoczęcie 
leczenia. Takie działanie ma wpływ na poprawę zdrowia pacjentów.

ZATRZYMANIE PRYWATYZACJI – Rząd powstrzymał prywatyzację i komercja-
lizację szpitali narzuconą w 2011 roku – miała ona zmniejszyć zadłużenie za-
kładów opieki zdrowotnej i zwiększyć odpowiedzialność jednostek samorządu 
terytorialnego za szpitale – w praktyce jednak nie doprowadziła do poprawy 
sytuacji. Rząd Prawa i  Sprawiedliwości cofnął złe decyzje poprzedników, które 
zmierzały do szkodliwego wycofywania się państwa z odpowiedzialności za 
służbę zdrowia. Dzięki dekomercjalizacji szpitali zachowa ona publiczny cha-
rakter. Państwo znów wzięło odpowiedzialność za zdrowie Polaków. 

LEPSZE FINANSOWANIE ZDROWIA – W 2017 r. rząd zwiększył budżet na zdrowie 
o 6 mld zł. Podjął także historyczną decyzję o stopniowym zwiększeniu nakła-
dów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2025 roku.

PAKIET SZUMOWSKIEGO – Realizowany obecnie pakiet zmian w służbie zdro-
wia to kilka kluczowych dla polskiej służby zdrowia założeń: uruchomienie Na-
rodowego Instytutu Onkologii oraz Narodowego Programu Zdrowego Serca; 
intensywny Dialog z Zawodami Medycznymi; nowe Standardy Opieki Około-
porodowej; oraz dalsze Zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia (w 2019 
roku wydatki publiczne na ochronę zdrowia po raz pierwszy w historii przekro-
czą 100 mld zł), zmniejszenie biurokracji w ochronie zdrowia (poprzez cyfry-
zację usług medycznych czy wprowadzenie sekretarek medycznych); dalsze 
Inwestycje w zdrowie, Narodowy Program Leczenia Bólu; Medycynę Szkolną, 
Monitoring przewozu leków.

Rząd zabezpiecza środki na finansowanie działań z zakresu polityki roz-
woju, które nie zostały ujęte w programach unijnych (regionalnych i kra-
jowych). Są to środki przewidziane w ramach dotacji celowych i rezer-
wy ogólnej budżetu państwa. Aby je uruchomić, samorząd musi uzyskać 
pozytywną opinię ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Osta-
teczną decyzję podejmuje minister finansów lub Rada Ministrów. Od po-

czątku 2016 roku minister ds. rozwoju pozytywnie zaopiniował 5 wniosków 
o uruchomienie środków dla woj. świętokrzyskiego. Wszystkie dotyczy-
ły wsparcia inwestycji w placówkach ochrony zdrowia. Wnioski opiewały 
na łączną kwotę 5,5 mln zł z budżetu państwa. 

CO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZROBI 
DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA

• Będziemy rozwijać sieć zakładów opiekuńczo – leczniczych, rehabilitacyj-
nych i paliatywno-hospicyjnych ze względu na potrzeby starzejącego się 
społeczeństwa.

• Będziemy dążyć do rozbudowy i modernizacji głównych centrów medycz-
nych w województwie, m.in. Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Wojewódzki 
Szpital Zespolony, pozyskiwanie dla placówek kadry i sprzętu medycznego 
na światowym poziomie. 

• Zwiększymy nakłady na profilaktykę i edukacją zdrowotną od najmłod-
szych lat.

• Zamierzamy wzmocnić system pomocy osobom starszym m.in. poprzez 
tworzenie sieci centrów zdrowia psychicznego na poziomie gminy, powiatu 
i województwa. Będziemy wymagać, aby gminy stale monitorowały sytu-
ację osób starszych.

• Wprowadzimy bezpłatne szczepienia oraz badania profilaktyczne w zakre-
sie chorób cywilizacyjnych.

• Będziemy wspierać Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego oraz szpitale w celu podjęcia wspólnych badań populacyj-
nych mieszkańców województwa świętokrzyskiego mających na celu prze-
ciwdziałanie zachorowalności na choroby cywilizacyjne. 
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OCHRONA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 
KULTURY, ROZWÓJ TURYSTYKI, 
WZROST AKTYWNOŚCI 
FIZYCZNEJ I PROMOCJA 
REGIONU

Kwestie kultury, turystyki i promocji to obszar, w którym samorządy mają 
szczególnie duże możliwości oddziaływania. Polska słynie z unikatowych 
walorów, które dają szczególne szanse w zakresie promocji regionów 
i kultywowania regionalnej kultury. W wymiarze wewnętrznym to także od-
powiedzialne zadania rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców, tak aby 
od najmłodszych lat wspierać troskę o zdrowie poprzez promocję sportu.

CO ZROBILIŚMY DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ KULTURY, 
SPORTU I TURYSTYKI 

SIEĆ MUZEÓW – W 2017 r. środki na kulturę wyniosły ponad 4 miliarda zło-
tych. W ostatnich dwóch latach nastąpił wzrost nakładów na kulturę o ok. 
20%. Rząd konsekwentnie buduje i uzupełnia sieć muzeów, podjął także 
decyzję o powołaniu Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków. 

PROGRAM KLUB – Powstały realne narzędzia systemowego wsparcia spor-
tu dzieci i młodzieży – ogólnopolskie programy, aktywizujące rocznie prawie 
1,5 mln dzieci i młodzieży. O 37% wzrósł w 2017 roku odsetek dzieci objętych 
sportowymi programami w porównaniu do roku 2015. W ramach progra-
mu wsparcie otrzymało 3 352 klubów sportowych. Po raz pierwszy w historii 
małe i średnie kluby sportowe otrzymują bezpośrednie wsparcie z rządu. 
Pieniądze trafiają tam, gdzie przyszli sportowcy stawiają swoje pierwsze kroki 

i do klubów, w których kształtowane są zdrowe nawyki dzieci. 
PROGRAM SKS – Ponad 42 mln zł rząd przeznaczył na realizację pro-

gramu SKS w 2017 roku. To dodatkowe zajęcia wychowania fizycznego 
w szkołach w całej Polsce. Programem jest objętych 260 tys. uczniów 
w ok. 14 tys. grupach ćwiczebnych. W ramach programów rządowych 
pieniądze trafiają do ponad 20 tys. trenerów, nauczycieli WF-u i animato-
rów sportu rocznie. Jednym z priorytetów rządu jest zapewnienie Polakom 
dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sportowej, dlatego 
stale zwiększa środki na ten cel. W 2017 roku 463 mln zł zostało przeznaczo-
nych na remonty, budowę i modernizację sal gimnastycznych, hal spor-
towych, boisk, basenów, kortów i urządzeń lekkoatletycznych. Powstają 
także inwestycje o szczególnym znaczeniu dla polskiego sportu. 

OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI – Są ogólnodostępnymi plenerowymi 
miejscami do uprawiania sportu, rekreacji i odpoczynku. Rząd przezna-
czy na ten cel w ciągu czterech lat 1,8 mld zł. Pozwoli to na budowę, 
przebudowę lub remont nawet 6 tys. obiektów w całej Polsce. W ramach 
dofinansowania na inwestycje strategiczne z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki (MSiT) do regionalnych inwestycji infrastrukturalnych, obejmujących 
budowę, modernizację, rozbudowę oraz wyposażenie obiektów sporto-
wych do gmin i powiatów trafiło ponad 400,5 mln zł. W Świętokrzyskim w 
ramach dofinansowania z MSiT do regionalnych inwestycji infrastruktural-
nych, obejmujących budowę, modernizację, rozbudowę oraz wyposaże-
nie obiektów sportowych do gmin i powiatów trafiło ponad 26 mln zł.

JAK SYTUACJA WYGLĄDA DZISIAJ

W województwie świętokrzyskim występuje bardzo niski odsetek dzieci 
i młodzieży do lat 18 na 1000 ludności. Wśród chłopców jest to jedynie 
102,9 przy średniej krajowej 140,6, a u dziewcząt 44,2 przy średniej 58,8. 
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Powyższa sytuacja implikuje konieczność podjęcia radykalnych działań 
na rzecz rozwijania infrastruktury sportowej oraz działalności klubów i zrze-
szeń sportowych.

W województwie świętokrzyskim w ramach dofinansowania z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na budowę, modernizację, rozbu-
dowę oraz wyposażenie obiektów kulturalnych do gmin i powiatów trafiło 
ponad 2,14 mln zł.

CO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZROBI 
DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ KULTURY, ROZWOJU 
TURYSTYKI, WZROSTU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 
I PROMOCJI REGIONU

• Będziemy modernizować i unowocześniać gminne oraz powiatowe 
ośrodki kultury.

• Rozwiniemy program budowy ścieżek rowerowych. 
• Będziemy rozwijać turystykę weekendową, agroturystykę, turystykę proz-

drowotną (w tym sportową – wyciągi narciarskie, spływy rzeczne, oferta 
wykorzystania Wisły do aktywnego wypoczynku).

• Będziemy wspierać wydarzenia kulturalne takie jak np. festiwal im. Kry-
styny Jamroz w Busku-Zdroju.

• Miejsca kultu religijnego - turystyka pielgrzymkowa została uznana w do-
kumentach regionalnych za uzupełniający „produkt” turystyczny. Biorąc 
pod uwagę utrzymujący się trend ruchów pielgrzymkowych w Polsce 
(5-7 mln pielgrzymów rocznie) oraz konieczność zapewnienia coraz bar-
dziej kompleksowej oferty dla seniorów należy wzmocnić działania na 
rzecz promocji miejsc kultu religijnego w postaci np. szlaku cysterskiego, 
szlaku benedyktynów i oczywiście rozwoju bazy noclegowej i infrastruk-
tury wokół Świętego Krzyża i pozostałych ośrodków kultu (Jędrzejów, 

Wąchock, Koprzywnica, Kałków-Godów, Rytwiany).
• Będziemy promować województwo świętokrzyskie poprzez promocję 

Pomników Historii wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.
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ŚWIĘTOKRZYSKIE 
ŚRODOWISKO, GOSPODARKA 
WODNA I CZYSTE POWIETRZE

Czyste środowisko jest warunkiem koniecznym dla istnienia zdrowego 
społeczeństwa. Każdy obywatel Rzeczpospolitej powinien mieć prawo 
oddychać nieskażonym i czystym powietrzem. Od tego, jaki stan środo-
wiska zostawimy po sobie, będzie zależeć komfort życia przyszłych po-
koleń Polaków. Lokalne władze, będące najbliżej problemu, doskonale 
rozumieją jakim wyzwaniem jest np. smog. Dlatego odpowiedzialne za-
danie przeciwdziałania negatywnym zmianom i poprawy czystości śro-
dowiska najlepiej zrealizują samorządy.

CO ZROBILIŚMY DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ I CZYSTEGO 
POWIETRZA

STOP SMOG – W 2017 roku rząd rozpoczął realizację programu, który skie-
rowany jest do miast do 100 tys. mieszkańców, znajdujących się na europej-
skiej liście miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. W 2018 r. rząd 
przeznaczy 180 mln zł na termomodernizację budynków. Ponadto do 2020 
roku przeznaczy 10 mld zł na dofinansowanie projektów poprawiających 
jakość powietrza, a tym samym jakość życia obywateli. Większe projekty i 
inwestycje, w tym rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych w mia-
stach, będą finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Lokalne projekty obniżania emisji, szczególnie niskiej, 
będą natomiast wspierane przez regionalne programy operacyjne i pro-
gramy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

JAK SYTUACJA WYGLĄDA DZISIAJ

Województwo świętokrzyskie charakteryzuje się wysokimi walorami przy-
rodniczymi, tj. 64,5% powierzchni objęte jest różnymi formami ochrony, 
co stawia region świętokrzyski pod tym względem na pierwszym miejscu 
w skali kraju.

Na terenie regionu świętokrzyskiego znajdują się obszary objęte Europej-
ską Siecią Ekologiczną NATURA 2000, tj. ok. 182 ha i 182,9ha powierzchni 
województwa (2 obszary specjalnej ochrony ptaków i 38 obszarów ochro-
ny siedlisk).

Na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie cennych zasobów wód 
mineralnych uznanych za lecznicze i termalnych na południu wojewódz-
twa (m.in. Busko-Zdrój, Solec-Zdrój, powiat kazimierski).

CO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZROBI 
DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ŚRODOWISKA, 
GOSPODARKI WODNEJ I CZYSTEGO POWIETRZA

• Wykorzystamy program ,,Żwirko i Wigura”, który będzie realizowany przez 
PFR do działań antysmogowych poprzez zastosowanie dronów. Dzięki 
temu będzie można skuteczniej egzekwować prawo zabraniające spa-
lania trujących substancji w piecach centralnego ogrzewania, co m.in. 
da skuteczne narzędzie służbom, które do tej pory zajmowały się kontro-
lami w tym zakresie. Drony umożliwiają również sprawne odnajdywanie 
nielegalnych wysypisk śmieci, czy skuteczną kontrolę dróg i mostów oraz 
rzetelną ocenę natężenia ruchu drogowego.

• We współpracy z instytucjami rządowymi będziemy budować moce ko-
generacyjne zarówno w kontekście poprawy czystości powietrza (ko-
generacja pozwala na uzyskanie większej efektywności wytwarzania 
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w porównaniu z wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej osobno), 
jak i wymianę oraz budowę nowych mocy wytwórczych w elektroener-
getyce.

• Przy wsparciu rządu będziemy uruchomiać zakłady zaawansowane-
go przetwarzania odpadów na syngaz/CNT w oparciu o technologię 
sprawdzoną w pilotażu przez polską spółkę. Wykorzystamy w tym celu 
środki unijne.

• Powołamy świętokrzyskiego pełnomocnika ds. jakości powietrza.
• Wybudujemy więcej stacji pomiarowych, sprawdzających stan powietrza.
• Będziemy tworzyć strefy niskoemisyjne w centrach miast.
• Stworzymy program mający na celu zmianę systemu grzewczego w do-

mach jednorodzinnych na przyjazny środowisku, ze szczególnym naci-
skiem na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej i termomoderni-
zację budynków.

• Będziemy wspierać inwestycję w energetykę odnawialną, głównie 
w fotowoltaikę zarówno w skali mikro (do 40 kV), jak i większej (do kilku/
kilkunastu MW).

• Będziemy dążyć do tego, aby w ramach KOF zapewnić dostępność sie-
ci gazowej, ale również wodociągowej i kanalizacyjnej dla wszystkich 
mieszkańców.

ŚWIĘTOKRZYSKA 
INNOWACYJNOŚĆ 
I CYFRYZACJA REGIONU

Nowoczesne społeczeństwo informacyjne charakteryzuje się możliwo-
ścią i umiejętnością korzystania z szybkiego Internetu i wykorzystywa-
nia go do celów usprawniających codzienne życie. Polska gospodarka 
wkraczająca w nowy etap rozwoju sięga coraz chętniej również po roz-
wiązania innowacyjne, wykorzystując efektywnie nasz potencjał. W tym 
zakresie władze samorządowe istotnie wpływają na kształt rozwoju no-
woczesnych technologii telekomunikacyjnych, kierując strumień finanso-
wania do właściwych ośrodków.

CO ZROBILIŚMY DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 
INNOWACYJNOŚCI I CYFRYZACJI REGIONU

Do 2020 r. rząd zobowiązał się zapewnić wszystkim obywatelom dostęp 
do Internetu szerokopasmowego o prędkości co najmniej 30 mb/s. Umoż-
liwi to wejście polskiego społeczeństwa w nową erę cyfrową. Oznacza to 
możliwość pracy zdalnej, powszechnego korzystania z e-usług, co upro-
ści załatwianie spraw urzędowych, uzyskiwanie dokumentów, korzystanie 
z usług medycznych i ubezpieczeniowych oraz wymianę informacji drogą 
elektroniczną pomiędzy urzędami. 

Już dziś obywatele mogą korzystać z kilkuset różnorodnych e-usług. 
Większość z nich została uruchomiona lub poprawiona w ciągu ostatnich 
dwóch lat. Bez wychodzenia z domu rodzice mogą już zgłosić narodziny 
dziecka. W prosty sposób można np. złożyć wniosek w programie Rodzina 
500+, z czego w minionym roku skorzystało ok. 24% uprawnionych, po-
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nego wysłania, na żądanie dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeń-
stwa, komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez niego 
obszarze. Obowiązek ten w pełnym wymiarze będzie realizowany od 12 
grudnia 2018 roku (wtedy nowelizacja wchodzi w życie), ale już teraz ope-
ratorzy zgodzili się na uruchomienie pilotażu. Chodzi o to, aby w szczegól-
ności w okresie wakacyjnym wypoczywający mogli dostawać ostrzeżenia 
o ewentualnych zagrożeniach (np. o nagłych zjawiskach pogodowych 
takich jak intensywne burze czy gwałtowne nawałnice). Dzięki temu in-
formacja o zagrożeniu dotrze do abonentów sieci znajdujących się na 
obszarze zagrożonego województwa. 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które pełni funkcję krajowego cen-
trum zarządzania kryzysowego, 24 godziny na dobę monitoruje sytuację 
w kraju pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń.  - Informacje 
otrzymujemy od różnych podmiotów krajowych i zagranicznych. Podobny 
mechanizm będzie funkcjonował w przypadku komunikatów o zagroże-
niu dla ludności. Ministrowie, kierownicy urzędów i instytucji centralnych 
oraz wojewodowie będą przekazywali informacje o zagrożeniu do RCB, 
które przekaże ją operatorom telekomunikacyjnym do niezwłocznego i 
nieodpłatnego wysłania.

Operatorzy pracują intensywnie nad technicznym wdrożeniem rozwią-
zania, które umożliwi docelowo wysyłanie takich powiadomień na obsza-
rze mniejszym niż województwo. 

CO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZROBI 
DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INNOWACYJNOŚCI 
I CYFRYZACJI REGIONU

• Wykorzystując Program Operacyjny Polska Cyfrowa będziemy rozwi-
jać projekt ,,Ostatnia mila” polegający na inwestycjach w sieci dostępu 

nad 1,2 mln wniosków drogą elektroniczną złożono w ramach programu 
Dobry Start a przeszło 11 mln Polaków, złożyło elektroniczną deklarację 
podatkową. On-line, bez problemu, można zawnioskować o wydanie no-
wego dowodu osobistego lub też zgłosić jego utratę, a kierowcy, jeżeli 
muszą, mogą sprawdzić ilość punktów karnych.

Od września dzięki  aplikacji mDokumenty docelowo każdy obywatel 
będzie mógł zrezygnować z noszenia przy sobie wielu dokumentów po-
trzebnych na co dzień (np. dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu re-
jestracyjnego, potwierdzenia polisy OC -tzw. pakiet kierowcy, legitymacji 
szkolnej lub studenckiej). Wszystkie te dokumenty już niebawem będą do-
stępne w smartfonie.  Niezależnie od tego od 1 października kierowcy nie 
będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC pojazdu.

Dodatkowo do 2020 r. powstanie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna łączą-
ca wszystkie szkoły w Polsce, która zapewni dostęp do Internetu o pręd-
kości 100 mb/s, usług i treści edukacyjnych (na przykład z bezpłatnych 
lektur szkolnych, dostępnych na portalu lektury.gov.pl) oraz kształcenia w 
zakresie umiejętności cyfrowych. Jeszcze w 2018 r. 1,5 tys. szkół zostanie 
włączonych do tej sieci. Dziś jedynie co 6 szkoła ma dostęp do szybkiego 
Internetu. 

Nowoczesne społeczeństwo informacyjne charakteryzuje się możliwo-
ścią i umiejętnością korzystania z szybkiego Internetu i wykorzystywania go 
do celów usprawniających codzienne życie.

Wystartował pilotaż systemu ostrzegania SMS-ami przed zagrożeniami. 
Dzięki podpisanemu porozumieniu między Ministerstwem Cyfryzacji, Mini-
sterstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowym Centrum Bez-
pieczeństwa i przedstawicielami operatorów, informacja o zagrożeniu do-
trze do wszystkich mieszkańców zagrożonego województwa. 

Docelowy system ruszy w grudniu 2018 r. Pozwala na to nowelizacja 
Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 
br. Nakłada ona na operatorów obowiązek niezwłocznego, nieodpłat-
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do Internetu. Nasze działania będą dotyczyć wsparcia projektów w zakre-
sie rozbudowy i przebudowy sieci, a także infrastruktury telekomunikacyjnej 
zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu o parametrach 
30 Mb/s i więcej, a także w uzasadnionych przypadkach, gdzie nie zosta-
nie wykreowana podaż infrastruktury szerokopasmowej zapewniającej prze-
pustowość co najmniej 30 Mb/s, w zakresie podstawowego dostępu do In-
ternetu szerokopasmowego.

• Będziemy rozwijać zasoby udostępniające centralne usługi klasy e-państwo.
• Będziemy wspomagać rozwój infrastruktury technicznej na wsi, w tym telein-

formatycznej, oraz pomoc logistyczną i organizacyjną dla lokalnych i regio-
nalnych przedsięwzięć w tym zakresie.

• Zniwelujemy różnice w dostępie do nowoczesnej infrastruktury teleinfor-
matycznej.

• Zwiększymy aktywność Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Euro-
pejskich w zakresie promowania wśród przedsiębiorców i naukowców instru-
mentów finansowych oferowanych przez takie instytucje jak m.in. Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju czy Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

• Utworzymy Centrum Informacyjne o środkach na innowacje, jakie dostępne 
są dla sektora nauki i przedsiębiorców we współpracy ze Specjalną Strefą 
Ekonomiczną „Starachowice”.

BEZPIECZEŃSTWO 
ENERGETYCZNE 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
I ROZWÓJ MIESZKALNICTWA

Efektywne i racjonalne korzystanie z zasobów to podstawa gospodarki 
zrównoważonej. Kluczowym elementem zapewnienia rozwoju gospodar-
ki jest dostęp do energii – stabilny dostęp do tanich zasobów energetycz-
nych to fundament dalszego postępu. Drugi istotnym aspektem polityki 
infrastrukturalnej jest mieszkalnictwo, w którym to obszarze polskie spo-
łeczeństwo wykazuje znaczne potrzeby. Zaspokojenie potrzeb na miesz-
kania i energię dla polskiego społeczeństwa i gospodarki stanowi jeden 
z najważniejszych elementów rozwoju kraju.

CO ZROBILIŚMY DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ENERGETYKI 
I MIESZKALNICTWA

Pakiet „Mieszkanie+”, stanowi element rządowego programu mieszka-
niowego pod nazwą Narodowy Program Mieszkaniowy (NPM), obejmu-
je szereg instrumentów wzajemnie się uzupełniających, skierowanych do 
różnych grup beneficjentów. Podstawowe działania koncentrują się bez-
pośrednio na tworzeniu nowego zasobu mieszkaniowego poprzez:
1.  Budowę powszechnie dostępnych mieszkań na wynajem o umiarko-

wanym czynszu. 
Obecnie prowadzone prace przygotowawcze w województwie święto-

krzyskim są na zbyt wczesnym stopniu wdrażania tych projektów i z uwagi 
na tajemnicę negocjacji z kontrahentem, nie podajmy szczegółów od-
nośnie do lokalizacji ani harmonogramów budowy mieszkań. Dane te 
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JAK SYTUACJA WYGLĄDA DZISIAJ

Pomimo korzystnych uwarunkowań dla rozwoju energetyki bazującej 
na źródłach odnawialnych udział energii z OZE w produkcji energii ogó-
łem należy do bardzo niskich. 

Z tego względu należy położyć nacisk ukierunkowany na rozwój energe-
tyki wykorzystującej OZE w wielu wymiarach (produkcja energii i efektyw-
na jej dystrybucja, wsparcie przedsiębiorstw działających w sferze obsługi 
sektora OZE, zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej, wyko-
rzystanie OZE w celu zmniejszania zużycia paliw konwencjonalnych i ogra-
niczenia tzw. niskiej emisji). Obszar ten ma szansę szybkiego rozwoju nie 
tylko ze względu na istniejące zasoby, ale i planowane wsparcie w sferze 
innowacji (energetyka niskoemisyjna oraz automatyka są wyłaniającymi 
się obszarami inteligentnej specjalizacji województwa).

CO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZROBI DLA 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ENERGETYKI I MIESZKALNICTWA

Podejmiemy następujące działania:
Elektromobilność i paliwa alternatywne 

• Rozwój stacji ładowania w największych aglomeracjach i obszarach gę-
sto zaludnionych.

• Rozwój infrastruktury dla tankowania gazu ziemnego w postaci CNG/LNG.
• Wprowadzenie stref czystego transportu. Ustanowienie stref czystego 

transportu wpłynie na spadek emisji szkodliwych związków szczególnie w 
centrach miast. 

zostaną podane w momencie ustalenia wszystkich istotnych szczegółów 
projektów.
2.  Wsparcie przedsięwzięć społecznego budownictwa czynszowego.

a) Preferencyjne finansowanie zwrotne na budowę mieszkań o limi-
towanym czynszu adresowane do osób o umiarkowanych do-
chodach.

Z informacji uzyskanych z BGK wynika, że w latach 2016-2018 w ramach 
rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego zakwa-
lifikowano 136 wniosków obejmujących łącznie budowę 6 166 mieszkań 
na wynajem, o łącznej wartości inwestycji 1,3 mld zł. 

W przypadku woj. świętokrzyskiego nie wpłynęły jeszcze żadne wnioski.
b) Bezzwrotne finansowe wsparcie z budżetu państwa na rozwój bu-

downictwa zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe osób o niż-
szych dochodach oraz budownictwa wspomaganego.

Z woj. świętokrzyskiego do finansowego wsparcia zostało zakwalifikowa-
nych 12 wniosków, na łączną kwotę finansowego wsparcia 11,7 mln zł. 
Wnioski dotyczą utworzenia 222 lokali mieszkalnych. Mieszkania powsta-
ną w następujących gminnych lokalizacjach: Kielce, Ostrowiec Święto-
krzyski, Starachowice, Rytwiany, Skarżysko-Kamienna, Opatów, Staszów.
3.  Dopłaty do czynszów.

W zakresie dopłat do czynszu, ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. 
o pomocy państwa 

w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu 
mieszkania, oczekuje na podpis Prezydenta RP. Od 2019 r. tj. po wejściu 
w życie przepisów ustawy znane będą jej efekty rzeczowe.



46 Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość 47

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT)
• Wsparcie publicznego transportu zbiorowego działającego w szcze-

gólności w aglomeracjach miejskich, uzdrowiskach, na obszarach, na 
których ustanowione zostały formy ochrony przyrody zgodnie z przepi-
sami o ochronie przyrody, wykorzystującego biopaliwa ciekłe, inne pa-
liwa odnawialne, sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny 
(LNG), w tym pochodzący z biometanu, wodór lub energię elektryczną. 

• Zakup nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych biopali-
wami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym ga-
zem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, 
lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną. 

• Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego.

Kogeneracja szansą dla ciepłownictwa samorządowego
• Rozwój ciepłownictwa sieciowego zasilanego ciepłem wytwarzanym w 

procesie kogeneracji. 
• Inwestycje w lokalne elektrociepłownie przyniosą niesamowite efekty. 

Na obszarze objętym tym działaniem  diametralnie zmniejszy się emisja 
dwutlenku węgla i rakotwórczego pyłu zawieszonego PM10. Zyska śro-
dowisko, ale i mieszkańcy powiatu. 

• Realizacja inwestycji układu kogeneracyjnego. 

Klastry Energii
• Aktywne uczestnictwo w klastrze, koordynowanie działań lub wsparcie 

dla wspólnych działań społeczności w celu utworzenia klastra.
• Opracowanie i wdrożenie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Pla-

nów zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe. 

BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI 
W ŚWIĘTOKRZYSKIEM

Bezpieczeństwo polskich obywateli to kwestia fundamentalna dla wła-
ściwego rozwoju społecznego. Przywrócenia poczucia troski państwa 
nad obywatelem musi odbyć się poprzez ponowne przejęcie odpowie-
dzialności za najważniejsze zadania w zakresie bezpieczeństwa. Rozwój 
i modernizacja służb mundurowych, szczególnie policji i straży pożarnej 
powinny być obiektem szczególnego zainteresowania władz samorządo-
wych.

CO ZROBILIŚMY DLA BEZPIECZEŃSTWA 
MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

PRZYWRÓCENIE POSTERUNKÓW – Rząd koalicji PO-PSL w latach 2007-
2015 zlikwidował ponad połowę posterunków policji w Polsce, co diame-
tralnie obniżyło poziom bezpieczeństwa na wielu obszarach kraju. Przez 
ponad dwa lata rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydowanie zmienił sy-
tuację w zakresie bezpieczeństwa w lokalnych społecznościach. Stało się 
to możliwe m.in. dzięki przywróceniu ponad 70 posterunków policji w ma-
łych miejscowościach. W województwie świętokrzyskim przywrócono już 3 
posterunki: w Nowinach, Chmielniku i Mircu.

PROGRAM MODERNIZACJI SŁUŻB MUNDUROWYCH – W 2017 r. policja 
zakupiła 956 radiowozów, Państwowa Straż Pożarna 139 samochodów, 
a Straż Graniczna 130. Zainwestowano także w rozwój Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych – w 2017 r. dotacja dla OSP została podniesiona o 15 mln zł. 

INNOWACYJNE FORMY KONTAKTU – M.in. możliwość zgłoszenia zagro-
żenia w swojej okolicy przez Internet, za pośrednictwem Krajowej Mapy 
Bezpieczeństwa czy korzystania z mobilnej aplikacji „Moja Komenda”, 
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• Będziemy wspierać dotychczas podejmowane działania inwestycyjne, 
takie jak finansowanie budowy wałów i przepompowni ochrony prze-
ciwpowodziowej. Sandomierza w ramach projektu Banku Światowego. 
Jako drugi etap prac konieczne będzie przygotowanie dokumentacji 
do tzw.  węzła połanieckiego i realizacja tej inwestycji.

• Konieczne również są dalsze prace inwestycyjne mające na celu  za-
bezpieczenie terenów w dorzeczu rzeki Kamiennej i Nidy.

• W celu zabezpieczenia przed powodziami zidentyfikujemy i podejmie-
my starania na rzecz odmulenia głównych zbiorników retencyjnych po-
zostających własnością samorządów, aby zabezpieczyć mieszkańców 
przed powodziami.

• Opracujemy i uruchomimy Regionalny Program Likwidacji Miejsc 
Niebezpiecznych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

która pozwala na szybki kontakt z dzielnicowym. Z aplikacji tej skorzystało 
już ponad 80 tys. osób. Działania te idą w parze z nauką bezpiecznych 
zachowań, głównie wśród dzieci i młodzieży. Jednym ze sposobów pro-
mowania odpowiedzialnych postaw jest przyznawanie nagród „Młody 
Bohater” za podjęcie prób ratowania życia. Dodatkowo realizowana jest 
odpowiedzialna polityka migracyjna. Polscy funkcjonariusze Straży Gra-
nicznej wspierali uszczelnianie granic w 18 państwach, podnosząc w ten 
sposób bezpieczeństwo w Europie.

JAK SYTUACJA WYGLĄDA DZISIAJ

W województwie świętokrzyskim mamy do czynienia z bardzo dużym od-
setkiem wypadków drogowych na tle całego kraju. Według statystyk 14,0 
na 10 tys. pojazdów na terenie świętokrzyskiego ulega wypadkom, przy 
średniej krajowej 12,0. Jeśli chodzi o rannych, jest to 14,0 na 10 tys. ludno-
ści, przy średniej 11. Wielu poszkodowanych, to także osoby piesze. Po-
wyższe fakty zmuszają nas do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa na drogach, a także zwiększenia bezpieczeń-
stwa pieszych m.in. poprzez budowę bezpiecznych przejść przez jezdnię.

CO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZROBI DLA 
MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

• Będziemy budować bezpieczne i oświetlone przejścia dla pieszych.
• Polepszymy jakość dróg powiatowych i wojewódzkich w celu zwiększe-

nia na nich bezpieczeństwa.
• Będziemy wspólnie z rządem przywracać zlikwidowane za rządów PO-

-PSL posterunki policji.
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Dodatkowo dzięki energicznym działaniom byłego Ministra Rozwoju 
Mateusza Morawieckiego udało się zagospodarować 9 mld euro pocho-
dzących z poprzedniej perspektywy budżetowej na lata 2009-2013. 

Polska z powodzeniem zakończyła także negocjacje w sprawie fundu-
szy norweskich. Dzięki temu nasz kraj otrzyma 810 mln euro, które zostaną 
przeznaczone m.in. na ochronę środowiska i rozwój społeczeństwa oby-
watelskiego.

Niestety, znacznie wolniej niż programy krajowe realizowane były pro-
gramy regionalne, za które odpowiadają samorządy wojewódzkie. Sza-
cuje się, że zagrożona jest kwota ok. 887 mln euro z programów regional-
nych.

PAKIET DLA ŚREDNICH MIAST – Na 255 polskich miast posiadających sta-
tus średnich, aż 122 ośrodki według analiz przeprowadzonych przez PAN, 
jest zagrożonych utratą funkcji społeczno-gospodarczych. Ponad 2 mld zł 
przeznaczone na wsparcie w ramach programu zostaną przekazane na 
cele związane z inwestycjami publicznymi, wspieranie efektywności ener-
getycznej, czy też tworzenie warunków dla inwestycji prywatnych. Pakiet 
dla Miast Średnich jest krokiem milowym na rzecz wyrównywania szans 
rozwojowych wszystkich obszarów kraju.

JAK SYTUACJA WYGLĄDA DZISIAJ

Jeśli chodzi o wartość wniosków o dofinansowanie, województwo świę-
tokrzyskie zajmuje pod tym względem 2 miejsce. Wkład UE w złożonych 
wnioskach o dofinansowanie wynosi 6,7 mld zł, co stanowi 114% alokacji.

W klasyfikacji podpisanych umów, woj. świętokrzyskie zajmuje 12 miejsce 
– podpisane zostały 1,3 tys. umów na kwotę dofinansowania UE 3 mld zł, 
co stanowi 51% alokacji, podczas gdy średnie wykorzystanie alokacji w 
podpisanych w RPO umowach jest na poziomie 57%.

SPRAWNA ADMINISTRACJA 
I LEPSZE ZARZĄDZANIE 
W ŚWIĘTOKRZYSKIEM

Władza samorządowa to także sprawna administracja i lepsze zarzą-
dzanie. Poziom samorządowy wymaga nie tylko wizji i szerokiej perspek-
tywy rozwoju, ale także bezpośrednich dobrych działań. Dobry gospo-
darz zna swoich obywateli i ich potrzeby. W trosce o nasze małe ojczyzny 
konieczna jest stała poprawa jakości zarządzania i efektywności wydat-
kowania środków publicznych. Władza samorządowa musi być najbliżej 
mieszkańców w regionach, każdego dnia dając bezpośredni przykład 
dobrego rządzenia. 

CO ZROBILIŚMY, ABY USPRAWNIĆ ADMINISTRACJĘ

LEPSZE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH – Dzięki dynamicznym 
działaniom rządu w ciągu 2 lat udało się zdecydowanie przyśpieszyć re-
alizację programów finansowanych ze środków unijnych. Po wyborach 
parlamentarnych Ministerstwo Rozwoju przeprowadziło analizę stanu 
wdrażania funduszy unijnych na lata 2014 - 2020. Przeprowadzony audyt 
wykazał, że w porównaniu do innych państw opóźnienia sięgały nawet 
roku. Niektóre wskaźniki wykorzystania funduszy były bliskie zeru.

W czerwcu 2016 r. Rada Ministrów przyjęła „Plan działań na rzecz zwięk-
szenia efektywności i przyśpieszenia realizacji programów w ramach umo-
wy partnerstwa”, który przyniósł zdecydowaną poprawę. 

Łącznie w ramach obecnej perspektywy budżetowej podpisano już po-
nad 25 tys. umów na dofinansowanie projektów z pieniędzy UE o wartości 
ponad 225,5 mld zł. 



52 Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość 53

W ramach inicjatywy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) do spotkań 
przedinwestycyjnych z województwa świętokrzyskiego projekty zgłosiło 
2 miasta średnie: Busko-Zdrój i Staszów.

CO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZROBI 
DLA POPRAWIENIA JAKOŚCI ADMINISTRACJI

• Sprawność administracji będzie na bieżąco monitorowana.
• Na bieżąco będziemy sprawdzać poziom satysfakcji osób korzystających 

z usług administracji publicznej.
• Zapewnimy transparentność posiedzeń wszelkich organów władz wybie-

ranych przez Obywateli. Posiedzenia rad gmin, powiatów oraz Sejmiku, 
a także zarządów powiatowych i wojewódzkiego będą na bieżąco trans-
mitowane i dokumentowane w sposób powszechnie i łatwo dostępny. 

• Zapewnimy przyśpieszenie wydatkowania unijnych środków w ramach 
programów regionalnych.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z budżetu państwa zasili inwestycje 
współfinansowane ze środków unijnych programu regionalnego kwotą 
198,3 mln zł (dotychczas region wykorzystał 110,7 mln zł, tj. 56% środków 
zabezpieczonych przez stronę rządową). 

Kontrakt Terytorialny to zobowiązanie strony rządowej i samorządowej 
do realizacji przedsięwzięć, służących wzmocnieniu potencjału regionu 
oraz całego kraju. 

W porozumieniu tym, podpisanym przez marszałka województwa 
i ministra ds. rozwoju regionalnego uzgodniono listę prorozwojowych in-
westycji w każdym województwie. Są to inwestycje m.in. w rozwój trans-
portu, energetyki, ochrony zdrowia, kultury, środowiska oraz działania 
rewitalizacyjne.  

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju aktywnie wspomaga samorządy 
w działaniach rewitalizacyjnych. Inicjatywy podejmowane przez Mini-
sterstwo to m.in. konkursy dotacji dla gmin na przygotowanie progra-
mów rewitalizacji realizowane we współpracy z urzędami marszałkow-
skimi, konkurs dotacji Modelowa Rewitalizacja Miast, projekty pilotażowe 
w zakresie rewitalizacji – stanowiące część wdrożeniową projektu stra-
tegicznego SOR pt. „Pakiet działań na rzecz wsparcia samorządów w 
programowaniu i realizacji rewitalizacji”.

W wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez marszałka wo-
jewództwa świętokrzyskiego ujętych jest 75 programów. Z tego konkur-
sach zorganizowanych przez urząd marszałkowski dotację otrzymało 71 
gmin. Łączna kwota wypłaconych dotacji wyniosła blisko 2,2 mln zł.

Jako jeden z projektów strategicznych SOR został opracowany Pakiet 
działań dla średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 
Pakietem dla miast średnich objętych jest 8 miast średnich tracących 
funkcje społeczno-gospodarcze (Busko-Zdrój, Jędrzejów, Staszów, Ostro-
wiec Świętokrzyski, Starachowice, Końskie, Skarżysko-Kamienna, Sando-
mierz).
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