
Gdynia, dnia 02.06.2022 roku 

Do 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

Marlena Maląg 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5 

00‐513 Warszawa 

Za pośrednictwem 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW 

- RPO VIII kadencji 

Wnioskodawca :  

 

Dotyczy : petycja – trzy postulaty  

Szanowna Pani Minister, 

PETYCJA 

W sprawie renty socjalnej i zbiegu do renty rodzinnej, zmiany zasad wyliczania oraz podwyższenia 
zasiłku pielęgnacyjnego oraz waloryzacji dodatku pielęgnacyjnego i waloryzacja rent i emerytur 2023  

I postulat dotyczący renty socjalnej oraz renty rodzinnej: 

Na podstawie ustawy o petycjach Dz.U. 2014 poz. 1195 z dnia 11 lipca 2014 r., składam petycje aby: 

1. Renta Socjalna wynosiła 100%, minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 roku o minimalnym wynagradzaniu za pracę ( Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2207), obowiązującego w danym roku. 

2. Wypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty 
socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 300 % kwoty 
najniższej renty tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może 
być niższa niż 10 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. 

II postulat prowadzenia co rocznej waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego : 

Na podstawie ustawy o petycjach Dz.U. 2014 poz. 1195 z dnia 11 lipca 2014 r., składam petycje aby: 



1. Wskaźnik co rocznej waloryzacji - podwyższenia zasiłku pielęgnacyjnego oraz waloryzacji dodatku 
pielęgnacyjnego, był równy procentowy wskaźnika inflacji na koniec roku kalendarzowego. 

III postulat o waloryzacje rent i emerytów w 2023 roku, wedle wskaźnika inflacji na koniec 2022 roku, 
jednak nie miej niż 13.9%.  

Na podstawie ustawy o petycjach Dz.U. 2014 poz. 1195 z dnia 11 lipca 2014 r., składam petycje aby: 

1. Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2023 roku, był równy wskaźnikowi inflacji na koniec 2022 roku, 
jednak nie mniejszy niż 13.9 % . 

Szanowna Pani Minister, przedstawione wyżej postulaty, są w pełni uzasadnione społecznie – 
gospodarczo - ekonomicznie – przede wszystkim solidarne z najbardziej potrzebującą grupą 
społeczną w naszej ojczyźnie, w naszej wspólnej Polsce. 

Trzy wymienione postulaty dotyczą roku 2023. 

Na podstawie ustawy o petycjach Dz.U. 2014 poz. 1195 z dnia 11 lipca 2014 r., składam petycje wraz 
z wnioskiem o : 

1. Prowadzenie w/w postulatów od 1.Stycznia.2023 roku. 

2. Przedstawienie i analizę poszczególną każdego wymienionego postulatu, przez Ministerstwo Rodziny i 
Polityki Społecznej. 

Wnioskodawca  

 

 
 


