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To świadczenie, które będzie 
przyznane wszystkim osobom, które 
pobierają emerytury (zarówno z KRUS, 
ZUS, jak i mundurową) i renty, a także 
świadczenia i zasiłki przedemerytalne 
oraz nauczycielskie świadczenia 
kompensacyjne.

Każdy emeryt 
i rencista otrzyma 
trzynastą emeryturę 
w wysokości 1100 zł.

Już w maju 2019 r. wypłacona 
zostanie „trzynastka”, czyli 
dodatkowe 1100 zł, bez koniecz-
ności składania wniosków 
w urzędzie. 
 
Środki trafi ą do ponad 
9,72 mln osób. 

Na ten projekt rząd przeznaczy 
w 2019 r. ponad 10,7 mld zł.
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W marcu br. 
wszystkie świad-
czenia wzrosną 
o co najmniej 70 zł.



Każda rodzina już w lipcu 2019 r. otrzyma 
nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na 
pierwsze i każde kolejne dziecko do 18. 
roku życia, bez względu na dochody.

 500 + na każde dziecko wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom społecznym.
 
Świadczenie wychowawcze to działanie 
w kierunku wzrostu dzietności w Polsce 
w przyszłości.
 
Ten program poza celami społecznymi 
ma wpływ na rozwój gospodarczy.
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To obniżenie obciążeń podatkowych 
osób pracujących. Dzięki temu 
rozwiązaniu Polacy otrzymają wyższe 
wynagrodzenie za pracę.  Zyska na 
tym 97 proc. obywateli. 

Proponowana zmiana to obniżenie 
PIT z 18 do 17 proc.
 
Niższy PIT to obniżenie obciążeń podatkowych 
osób pracujących. 
 
Obniżenie PIT z 18 do 17 proc. oraz podwyższenie 
kosztów uzyskania przychodów to zauważalna kwota, 
która pojawi się w  portfelu każdego Polaka.

Oprócz obniżonego PIT zostaną także podwyższone 
koszty uzyskania przychodu, co pozwoli na wyższe 
pensje Polaków.
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(tzw. PIT 0%) 
Osoby pracujące, do 26. roku życia 
będą zwolnione z podatku PIT 
Ułatwi to młodym ludziom rozpoczęcie 
kariery zawodowej i umożliwi 
zwiększenie wynagrodzenia. 

Wprowadzana zmiana będzie promować 
stabilne zatrudnienie wśród młodych ludzi.

PIT 0% ma zachęcać do podejmowania pracy 
w Polsce i zwiększać atrakcyjność zatrudnienia 
dla pracowników do 26. roku życia.
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Przywrócenie połączeń autobusowych.

Utworzony zostanie fundusz, dzięki 
któremu będzie możliwe przywrócenie 
połączeń autobusowych w wielu 
polskich samorządach.

Program pozwoli wyeliminować wiele obszarów 
wykluczenia komunikacyjnego. 

Stopniowo zostanie odbudowana autobusowa 
komunikacja publiczna. 
 
Uruchomionych zostanie wiele linii o charakterze 
użyteczności publicznej.

Dofi nansowanie w kwocie do 0,80 zł za 1 wozo-
kilometr. W okresie początkowym kwota będzie 
wyższa i wyniesie do 1 zł
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Ograniczenie szarej strefy

Efekt
finansowy




