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deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wobec PKB (GG) państwowy dług publiczny

Polska gospodarka przygotowana  
na działania stabilizacyjne. 

W ostatnich 4 latach nastąpił istotny  
spadek zadłużenia sektora finansów  
publicznych aż o 5 pkt. 

Budżet Państwa w ostatnich 3 latach notuje  
najniższy deficyt w historii dzięki uszczelnieniu  
systemu podatkowego
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Dofinansowanie 
zatrudnienia 

Wydłużony dodatkowy  
zasiłek opiekuńczy 

 
Wakacje kredytowe 

 

Bezpieczeństwo 
pracowników

wartość: 30 mld zł,  
w tym 23,8 mld zł wydatki i 6,2 mld zł środki płynnościowe

Finansowanie  
postojowego dla umów 
cywilnoprawnych  
i samozatrudnionych 

 
Wakacje od obowiązków 
administracyjnych

 
Ochrona konsumentów  
i pożyczkobiorców

 
Przesunięcie płatności  
za media



Rozliczenie całej 
tegorocznej straty  
w przyszłym roku 
  

Odroczenie i rozłożenie  
na raty składek ZUS  
bez opłat 

Brak kar za opóźnienia  
w przetargach publicznychFinansowanie leasingu 

dla firm transportowych

Finansowanie 
przedsiębiorstw

 
Finansowanie instytucji 
rozwoju Grupy PFR – 
gwarancje, kredyty, kapitał, 
ubezpieczenia i dopłaty

wartość: 74,2 mld zł,  
w tym 4,9 mld zł wydatki i 69,3 mld zł środki płynnościowe

Specjalna pożyczka  
5 000 zł dla mikrofirm

 
Przedłużenie bankowych  
kredytów obrotowych

Polityka drugiej  
szansy 
  



Ochrona 
zdrowia

 
Finansowanie działań 

związanych z walką  
z  SARS-CoV-2

wartość: 7,5 mld zł  
- wydatki

Dofinansowanie 
infrastruktury służby 

zdrowia
Dodatkowe finansowanie 
cyfryzacji systemu opieki  

zdrowotnej

Rozwój kanałów 
informacyjnych dla 

pacjentów



Pakiet regulacyjny  
KNF i MF 

Wzmocnienie 
systemu finansowego

wartość: 70,3 mld zł  
- środki płynnościowe

KNF
Pakiet płynnościowy  
NBP 



Utworzenie Funduszu Bezpieczeństwa i Wzrostu:  

infrastrukturalne

Program 
inwestycji publicznych

modernizacja  
szkół i szpitali

transformacja 
energetyczna

cyfryzacja

biotechnologia  
i farmacja

•  inne działania 
antykryzysowe

polityka ochrony 
środowiska

wartość: 30 mld zł  
-wydatki



Szacowana całkowita wartość Pakietu  
to 212 mld zł (blisko 10% PKB).  
W jego skład wchodzą:
gotówkowy komponent 
rządowy o wartości 67 
mld (2,9% PKB), na który 
składają się wydatki 
budżetu państwa, ZUS  
i funduszy celowych 

płynnościowy komponent rządowy o wartości  
75,5 mld zł (3,3% PKB) składający się wakacji  
kredytowych i odroczonych danin oraz finansowania 
płynnościowe w postaci kredytów i kapitału głowie  
z wykorzystaniem instrumentów finansowych Grupy 
Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR, BGK, KUKE, ARP) 

pakiet płynnościowy  
NBP o wartości 70  
mld zł, który zapewni 
niezbędną płynność  
i warunki kredytowe
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- wartość poszczególnych filarów.


