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Załącznik 1. 
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1. Platforma Obywatelska 

Obietnice wyborcze - koszty Łączny szacunkowy 
koszt w latach 2012-
2015, w warunkach 

cen i PKB z 2011 roku 
w mld zł 

„Astrobazy” <0,1 

„Świetliki” 1,0 – 2,0 

Biblioteki  0,1 – 0,2 

„Koperniki” 1,0 – 1,5 

Stypendia dla najlepszych studentów pierwszego roku 0,2 – 0,3 

Dotacja projakościowa dla uczelni 0,9 

Zwiększenie budżetu Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego 
Centrum Badao i Rozwoju 

1,5 – 2,0 

Objęcie wszystkich 3- i 4-latków prawem do edukacji przedszkolnej 4,0 – 5,0 

Aktywizacja seniorów 0,3 

Podwyżka wynagrodzeo w sferze budżetowej 2,5 –28,0 

W tym:  

Podwyżka wynagrodzeo kadry akademickiej 0,9 – 3,4 

Podwyżka wynagrodzeo w policji 0,8 – 2,4 

 

Obietnice dotyczące potencjalnych oszczędności zawarte w programie wyborczym PO są na 

tyle niekonkretne, że niemożliwym jest wyliczenia realnej wartości tych oszczędności. Zwraca 

tylko obiecująca propozycja docelowej reguły wydatkowej, niestety brak konkretów. 
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2. Polska Jest Najważniejsza 

Obietnice wyborcze - koszty Łączny szacunkowy 
koszt w latach 2012-
2015, w warunkach 

cen i PKB z 2011 roku 
w mld zł 

Włączenie funkcjonariuszy i żołnierzy do powszechnego systemu 
emerytalnego 

0,01 

Ujednolicenie PIT na poziomie 19% 33-51 

Dodatkowe 400 zł miesięcznie (4800 zł rocznie) na każde dziecko 50-83 

konto edukacyjne w wysokości 200 zł miesięcznie na każde dziecko 19-31,5 

Dofinansowania w wysokości 500 zł na 12 kolejnych miesięcy dla 
rodzin (lub matek), którym się urodzi dziecko 

9,6 

Obietnice wyborcze - oszczędności Łączna szacunkowa 
oszczędność w latach 

2012-2015, w 
warunkach cen i PKB z 

2011 roku w mld zł 

Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn 6,5 

Włączenie górników do powszechnego systemu emerytalnego 3 

reforma KRUS 3-6 

likwidacja wszystkich ulg w PIT 33 

likwidacja zwrotu VAT od zakupu materiałów budowlanych 3,2 

likwidacja becikowego 1,2 

Stworzenie Centrum Usług Wspólnych 20 

Ewidencja i konsolidacja środków przeznaczonych na politykę 
prorodzinną 

6 

3. Polskie Stronnictwo Ludowe 

Obietnice wyborcze - koszty Łączny szacunkowy 
koszt w latach 2012-
2015, w warunkach 

cen i PKB z 2011 roku 
w mld zł 

Darmowe podręczniki i dożywianie uczniów 5 

Obniżony VAT na towary i usługi dla dzieci i młodzieży 2,7-6 

Szerszy dostęp do przedszkoli 4,8 

Opieka lekarska i stomatologiczna w szkołach 18-34 

Emerytury obywatelskie 130-200 

Darmowy Internet w całej Polsce 2 

Oddziały rozwoju przedsiębiorczości dla rolników 0,8-1,2 

Brak oszczędności możliwych do oszacowania 
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4. Prawo i Sprawiedliwość 

Obietnice wyborcze Łączny szacunkowy 
koszt w latach 2012-
2015, w warunkach 

cen i PKB z 2011 roku 
w mld zł 

Wzrost wydatków na armię z 1,95 do 2% PKB 2,8-3,4 

Wzrost wydatków na służbę zdrowia z 4.5 do 6,0% PKB 44,5-52,8 

Jeden uczeo – jeden komputer 5,5-7,5 

Świetlice socjoterapeutyczne w każdej gminie 1,3-2,0 

Zwiększenie zatrudnienia w centrach pomocy rodzinie 1,2-1,5 

Dodatki dla emerytów i rencistów, których świadczenia są niższe niż 
1300 zł 

10-20 

Reaktywacja Funduszu Kombatanckiego 0,35 

Powrót do programu "Rodzina na swoim" 0,7-1,0 
 

Obietnice dotyczące potencjalnych oszczędności zawarte w programie wyborczym PiS są na 

tyle niekonkretne, że niemożliwe jest wyliczenie realnej wartości tych oszczędności. Ta sama 

uwaga odnosi się do niektórych obietnic wydatkowych. 

  

5. Ruch Palikota 

Obietnice wyborcze - oszczędności Łączna szacunkowa 
oszczędność w latach 

2012-2015, w 
warunkach cen i PKB z 

2011 roku w mld zł 

Zmniejszenie wydatków na armię 25 

Wycofanie lekcji religii ze szkół 4,8 

Ujednolicenie stawek PIT, CIT i VAT 3x18 54-90 

Likwidacja Funduszu Kościelnego, ulg podatkowych dla duchownych, 
ordynariatów polowych 

1-3 

Połączenie KRUS i ZUS 1,2-2,4 

Likwidacja Senatu i ograniczenie liczby posłów do 360 
 

0,8 

Obietnice wyborcze - koszty Łączny szacunkowy 
koszt w latach 2012-
2015, w warunkach 

cen i PKB z 2011 roku 
w mld zł 

Refundacja antykoncepcji 2,1 

Refundacja zapłodnieo in vitro 2 

Darmowy Internet w całej Polsce 2 
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6. Sojusz Lewicy Demokratycznej 

Obietnice wyborcze - koszty Łączny szacunkowy 
koszt w latach 2012-
2015, w warunkach 

cen i PKB z 2011 roku 
w mld zł 

Inwestycje w budowę i remonty dróg i autostrad 94 

Wzrost nakładów na infrastrukturę kolejową i inwestycje 20 

Zapewnienie każdemu dziecku bezpłatnego miejsca w publicznym 
żłobku i przedszkolu 

20 

Zapewnienie w szkołach opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i 
stomatologicznej 

18-34 

Wzrost wydatków na badania i rozwój o 0,5 % PKB 35 

Nowe świadczenie socjalne dla tych rodzin z dziedmi 24 

Zwiększenie nakładów na politykę wobec rodzin z dziedmi 4 

Zrównanie wysokości zasiłków chorobowych 4 

Zwiększenie najniższych emerytur i rent 0,8 

„Miesiące ojcowskie” 0,4 

Dopłaty do leków dla najuboższych 0,1-0,5 

Szkolenia informatyczne dla całej administracji 0,35-0,4 

Wzrost wydatków na sport do 0,5 % PKB 5,6 

Finansowanie publiczne metody in vitro 1,8 
  
   

Obietnice wyborcze - oszczędności Łączne szacunkowe 
oszczędności w latach 

2012-2015, w 
warunkach cen i PKB z 

2011 roku w mld zł 
Likwidacja większości ulg PIT, CIT, VAT 90-210 

Modyfikacja podatkowej ulgi prorodzinnej 12 

Sprawiedliwe becikowe 1 

Likwidacja Funduszu Kościelnego 0,34 

Opodatkowanie wyższego duchowieostwa 0,17 
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