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Przedstawienie Planu Opieki i Stwarzania Szans 
Ontario kontynuuje inwestowanie w służbę zdrowia, opiekę nad dziećmi i zdrowie psychiczne  

 
Rząd opublikował w dniu dzisiejszym budżet na rok 2018, zawierający istotne nakłady 

inwestycyjne na służbę zdrowia, opiekę nad dziećmi, opiekę domową i zdrowie psychiczne, a 

także nowe środki mające na celu stworzenie lepszych szans na znalezienie zatrudnienia dla 

mieszkańców całej prowincji. Budżet skupia się również na inicjatywach, które sprawiają, że 

koszty utrzymania są niższe i zapewniają większe bezpieczeństwo finansowe w czasach 

szybkich zmian ekonomicznych. 

Gospodarka Ontario ulega wzmacnianiu, a stopa bezrobocia jest najniższa od prawie 

dwudziestu lat. Nie mniej jednak, koszty utrzymania rosną i coraz trudniej jest znaleźć stabilną i 

długoterminową pracę, toteż wiele osób ma trudności z utrzymaniem siebie i swoich rodzin. W 

miarę, gdy zmieniająca się gospodarka powiększa zróżnicowania w naszym społeczeństwie, 

rząd przygotowuje plan zbudowania sprawiedliwszego, lepszego Ontario poprzez wspieranie 

mieszkańców prowincji w zakresie opieki i stworzenia szans potrzebnych, aby dawać sobie radę.  

Minister Finansów Charles Sousa złożył dzisiaj Budżet w parlamencie. Jeśli zostanie on 

pomyślnie przegłosowany, Ontario rozszerzy prowincjonalny plan zdrowotny OHIP+ o bezpłatne 

leki na receptę dla wszystkich osób w wieku 65 lat i starszych, poprawi opiekę psychiatryczną i 

usługi związane z nałogami oraz wprowadzi bezpłatną opiekę nad dziećmi począwszy od wieku 

dwa i pół roku, aż do czasu, kiedy będą kwalifikowały się do edukacji przedszkolnej. 

Nakłady inwestycyjne na opiekę 

Ontario pomaga w złagodzeniu rosnących trudności, z którymi borykają się indywidualne osoby i 

rodziny oraz stwarza wszelkie możliwości opieki nad swoimi bliskimi poprzez:  

• Wprowadzenie nowego Programu Zdrowy Dom dla Seniorów (Seniors’ Healthy Home 

Program). Program ten uznaje koszty związane ze starszymi seniorami, którzy chcą 

mieszkać w swoim domu. Zapewnia on świadczenie w wysokości do 750 dolarów rocznie 

dla kwalifikujących się gospodarstw domowych, w których głową rodziny są seniorzy w 

wieku przeszło 75 lat, aby pomóc im w uniezależnieniu się od innych osób i 

skompensowaniu kosztów utrzymania swoich domów.  

• Wprowadzenie nowego ontaryjskiego Programu Refundowania Leków i Opieki 

Dentystycznej (Ontario Drug and Dental Program), refundującego 80 procent wydatków, 

do maksymalnej kwoty 400 dolarów w przypadku pojedynczej osoby, 600 dolarów w 

przypadku małżonków i 700 dolarów w przypadku rodziny czteroosobowej z dwojgiem 

dzieci, w przypadku zakwalifikowania ich corocznych wydatków na leki na receptę oraz 



 
2018 Ontario Budget 

 
Ministerstwo Finansów 
 

wydatków na opiekę dentystyczną dla tych osób, które nie otrzymują świadczeń w 

miejscu pracy lub nie są ubezpieczone w ramach planu OHIP+ lub przez inne programy 

rządowe.  

• Zapewnienie większego zakresu dostępnej i wszechstronnej opieki nad dziećmi poprzez 

wprowadzenie bezpłatnej opieki przedszkolnej dla dzieci w wieku dwa i pół roku, aż do 

ich zakwalifikowania się do edukacji przedszkolnej. Zaoszczędzi to rodzinie z jednym 

dzieckiem przeciętnie 17 000 dolarów i będzie wynikało z oszczędności kosztów 

ponoszonych przez rodziny za całodniową opiekę przedszkolną. Wykazano, że wczesna 

edukacja poprawia wyniki nauki w szkole przez całe życie dziecka.  

• Zapewnienie lepszego i szybszego dostępu do usług związanych ze zdrowiem 

psychicznym i nałogami dla setki tysięcy większej liczby dzieci, młodych i dorosłych osób 

w całym Ontario — co zwiększa całkowite finansowanie do przeszło 17 miliardów w 

okresie czterech lat. 

• Ulepszanie szpitali poprzez zapewnienie lepszego dostępu do opieki, zmniejszenie czasu 

oczekiwania, zajęcie się usprawnieniem świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale i 

lepsze spełnianie potrzeb rosnącego i starzejącego się społeczeństwa Ontario przez 

dodatkowe nakłady kwoty 822 milionów dolarów w latach 2018-19 — stanowią 

największą odrębną inwestycję rządową w szpitale w ciągu ostatniej dekady. Prowincja 

inwestuje także około 19 miliardów dolarów w ciągu 10 lat w budowę i renowację szpitali, 

aby zwiększyć zakres opieki zdrowotnej i zapewnić do niej szybszy dostęp dla 

mieszkańców.  

• Stworzenie 30 000 nowych łóżek opieki długoterminowej w ciągu następnych 10 lat — 

dodając 5 000 nowych łóżek do roku 2022 — aby pomóc osobom, które nie mogą już 

funkcjonować samodzielnie oraz ułatwić życie tym, którzy się nimi opiekują. Te nowe 

łóżka stanowią dodatek do 30 000 istniejących łóżek, które są udoskonalane. 

• Budowanie zadowolonego społeczeństwa i poprawa możliwości wyboru i niezależności 

przez inwestycję 1,8 miliarda dolarów, aby ulepszyć usługi dla 47 000 osób dorosłych z 

niepełnosprawnościami rozwojowymi i reformowanie systemu pomocy społecznej, aby 

zaistniała możliwość zajęcia się ludźmi zamiast wprowadzania zmian zasad i przepisów. 

  

Zmniejszenie kosztów utrzymania 

Rodziny borykają się z rosnącą presją — zarówno w pracy jak też w dojazdach, czy w związku 

ze swoim budżetem na wydatki — i ma to realny wpływ na życie ludzi i na zdolność do opieki 

nad bliskimi. Ontario podejmuje kroki w celu zmniejszenia kosztów utrzymania i zapewnienia 

większego bezpieczeństwa finansowego w okresie szybkich zmian ekonomicznych: 
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• Sprawiając, że recepty na leki były całkowicie bezpłatne dla każdego w wieku ponad 65 

lat w ramach planu zdrowotnego OHIP+, co zapewnia, że żaden senior nie będzie nigdy 

pozbawiony potrzebnych leków. Dzięki anulowaniu rocznego wkładu własnego i 

współpłacenia ontaryjskiego Świadczenia Refundacji Leków, oszczędzi to przeciętnemu 

seniorowi w Ontario 240 dolarów rocznie. To rozszerzenie planu OHIP+ następuje po 

wprowadzeniu bezpłatnych recept dla wszystkich osób poniżej 25 roku życia w Budżecie 

Ontario 2017.   

• Możliwość odliczenia podatkowego za transport publiczny, które oszczędza seniorom do 

450 dolarów rocznie, od 1 lipca 2017 r. i obniżenie kosztu dojazdów o około 720 dolarów 

rocznie dla przeciętnego pasażera przesiadającego się z sieci GO/UP Express do TTC. 

• Obniżenie domowych rachunków za energię od 1 lipca 2017 r. przeciętnie o 25 procent 

oraz do 40 lub 50 procent dla kwalifikujących się osób z terenów wiejskich i rodzin o 

niskich dochodach.  

Stwarzanie ludziom szans 

Ontario pomaga ludziom adaptować się i rozwijać w zmieniającej się gospodarce, co upewnia, 

że prowincja pozostanie najlepszym miejscem do życia, pracy i prowadzenia biznesu. Obejmie 

to następujące działania: 

• Bezpłatne czesne za studia uniwersyteckie dla ponad 225 000 studentów w każdym 

wieku. Bezpłatne lub niskie czesne za szkołę wyższą i uniwersytet jest dostępne dla 

studentów z rodzin o niskich lub średnich dochodach; czesne jest bezpłatne dla tych, 

którzy zarabiają do 90 000 dolarów, a studenci z rodzin, które zarabiają do 175 000 

dolarów także będą uprawnieni do uzyskania pomocy finansowej. 

• Przygotowanie studentów do uzyskania dobrej pracy przez zapewnienie 132 milionów 

dolarów w ciągu trzech lat na rozwijanie programów edukacji policealnej, które 

odpowiadają na zmieniające się potrzeby studentów i pracodawców  — wliczając w to 

wzmacnianie partnerstw z lokalnymi pracodawcami, oferowanie większego zakresu 

elastycznej edukacji opartej na doświadczeniu oraz zwiększenie liczby absolwentów nauk 

ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) o 25 procent w ciągu następnych 

pięciu lat, z 40 000 do 50 000 rocznie.  

• Planowanie stworzenia i utrzymania ponad 70 000 miejsc pracy przez odnowienie i 

rozszerzenie Funduszu Dobrobyt i Miejsca Pracy (Jobs and Prosperity Fund), 

zwiększając go o 900 milionów w ciągu następnych 10 lat.  

• Zapewnienie 935 milionów dolarów nowego finansowania w ciągu trzech lat poprzez Plan 

Dobrych Miejsc Pracy i Wzrostu (Good Jobs and Growth Plan), co umożliwi wspieranie 

biznesów w Ontario, a także pomoc dla studentów i absolwentów oraz pomoże 

przyciągać atrakcyjne, dobrze płatne miejsca pracy.  
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• Sprawianie, aby zapewnienie miejsc pracy było sprawiedliwsze dla każdego, kto nie 

rozumie różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn i zwiększanie przejrzystości 

procesów zatrudniania z proponowaną legislacją, która w przypadku jej uchwalenia 

wymagałaby, żeby wszystkie publicznie ogłaszane miejsca pracy podawały do 

wiadomości stawkę płacy lub skalę wynagrodzenia.  

• Zapewnienie długo oczekiwanej podwyżki dla 1,2 miliona osób w całym Ontario przez 

podwyższenie płacy minimalnej do 14 dolarów na godzinę 1 stycznia 2018 r. oraz 15 

dolarów na godzinę 1 stycznia 2019 r.  

Prowincja osiągała z nadwyżką swoje cele fiskalne w każdym roku począwszy od ostatniej 

recesji i prognozuje nadwyżkę budżetową w latach 2017-18. Poczynając od lat 2018-19, Ontario 

podjęło decyzję realizacji inwestycji w opiekę i usługi, na których polegają mieszkańcy prowincji. 

W efekcie tego, prowincja będzie miała niewielkie deficyty, mniejsze niż jeden procent PKB. 

Bazując na długiej tradycji prowincji w zakresie odpowiedzialnego zarządzania finansami, taki 

budżet nakreśla ścieżkę powrotu do jego zrównoważenia w okresie do lat 2024-25. 

Cytat 

“Gospodarka prowincji Ontario staje się silniejsza, przedsiębiorstwa tworzą rekordową liczbę 

miejsc pracy i stopa bezrobocia jest najniższa od prawie dwudziestu lat. Nasz budżet jest 

zrównoważony. Mamy nadwyżkę w wysokości 600 milionów dolarów. Teraz, używamy naszej 

silniejszej pozycji fiskalnej do zmniejszenia kosztów utrzymania rodzin i do stworzenia nowych 

szans dla biznesów w całej prowincji. Budżet 2018 będzie zawierał nowe nakłady inwestycyjne 

na służbę zdrowia, opiekę nad dziećmi i opiekę nad seniorami, co jeszcze bardziej pomoże  

rodzinom w poprawie ich sytuacji.” 

— Charles Sousa, Minister Finansów 

Szybkie Fakty 

• Rząd decyduje się na realizację nowych inwestycji w wysokości 20,3 miliarda dolarów w 

ciągu następnych trzech lat, aby wspierać kluczowe usługi publiczne, na których 

mieszkańcy Ontario polegają, skupiając się na dziedzinach priorytetowych, takich jak 

służba zdrowia, edukacja, opieka nad dziećmi, seniorzy, opieka społeczna, wzrost 

gospodarczy i tworzenie dobrych miejsc pracy. 

• Od czasu recesji, gospodarka Ontario uzyskała netto 800 000 nowych miejsc pracy. 

Stopa bezrobocia zmniejszała się stale do najniższej od 17 lat w lutym 2018 r. i 

pozostawała poniżej średniej krajowej przez 34 kolejne miesiące.  

• Od 2014 r. gospodarka Ontario zanotowała większy wzrost niż gospodarka Kanady i 

wszystkich innych krajów G7.  
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Dodatkowe Źródła 

• Proszę przeczytać Budżet Ontario 2018: Plan Opieki i Stwarzania Szans 

o Aby uzyskać więcej szczegółów na temat planu rządu, proszę przeczytać 

opracowania kart faktów:  

 Budżet Ontario 2018: 10 najważniejszych cech 

 Zmniejszenie kosztów codziennego utrzymania 

 Lepsza opieka nad dziećmi, więcej wyborów 

 Szybszy, lepszy dostęp do służby zdrowia 

 Plan opieki 

 Podnoszenie konkurencyjności Ontario i tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy 

 Skupienie przez prowincję Ontario uwagi na gospodarce i finansach 

 

Wyłącznie dla pytań zadawanych przez 
media: 

Jessica Martin, Biuro Ministra 

jessica.martin@ontario.ca, 416-212-5181 

Scott Blodgett, Ministerstwo Finansów  

scott.blodgett@ontario.ca, 416-325-0324 
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