
 

 

Do druku nr 3387 i 3389 
Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r. 

 

 

 

Poprawki  

zgłoszone w czasie drugiego czytania w dniu 25 kwietnia 2019 r. 

do rządowego projektu ustawy zmianie ustawy o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw 

(druki nr 3387 i 3389) 

 

1) w art. 1 w pkt 4 w lit. a, w art. 5 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 

2, w wysokości: 

1) 250 zł miesięcznie na jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do 

ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego 

dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku 

do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci 

wskazane przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2; 

2) 500,00 zł miesięcznie na każde kolejne dziecko.”; 

– KP Teraz 

– 

Uwaga: poprawkę nr 1 należy głosować łącznie z poprawką nr 3 

 

2) w art. 1 po pkt 4 dodać pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

„Art. 5a. 1. Prawo do świadczenia wychowawczego nie przysługuje osobom, o 

których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli w roku poprzedzającym rok, w 

którym jest składany wniosek o świadczenie wychowawcze ich 

dochód: 

1) stanowiący podstawę wymiaru podatku dochodowego od osób 

fizycznych, 

2) stanowiący podstawę opodatkowania podatkiem od działalności 

podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

3) uzyskany z gospodarstwa rolnego, obliczony według zasad 

określonych dla przyznawania świadczeń rodzinnych 

– przekroczył łącznie 85 528 złotych. 

2. Osoba występująca o przyznanie świadczenia wychowawczego składa 

oświadczenie, że nie przekroczyła dochodu określonego w ust. 1. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 
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następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składania fałszywych zeznań.”; 

– KP Teraz 

– 

 

3) po art. 6 dodać art. 6a w brzmieniu: 

„Art. 6a. Do końca okresu wypłacania świadczeń wychowawczych przyznanych 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy świadczenie 

wychowawcze na pierwsze dziecko wypłaca się w wysokości 500 zł.”; 

– KP Teraz 

– 

 

 

4) po art. 9 dodać art. 9a w brzmieniu: 

„Art. 9a. Do końca pierwszych okresów wypłacania świadczeń wychowawczych 

przyznanych na podstawie wniosków złożonych przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy nie stosuje się art. 5a ustawy zmienianej w 

art. 1.”. 

– KP Teraz 

– 

Uwaga: poprawkę nr 2 należy głosować łącznie z poprawką nr 4 
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