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Petycja 

UZASADNIENIE :  

Zgodnie z Dz.U.2021.0.2268 t.j. - Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

Art. 38. pomoc społeczna. 

 

Zasiłek okresowy  

1. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń 

z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej; 

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

2. Zasiłek okresowy ustala się: 

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium 

dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że miesięczna 

kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie; 

 

 

 

 



2) w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a 

dochodem tej rodziny. 

3. Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50% różnicy 

między: 

1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; 

2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. 

4. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. 

4a. W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym pobierającą 

zasiłek okresowy, może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu, do dnia 

wynikającego z decyzji przyznającej zasiłek okresowy, nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od 

dnia, w którym osoba została zatrudniona. 

4b. Zasiłek okresowy jest wypłacany niezależnie od dochodu w sytuacji określonej w ust. 4a 

nie częściej niż raz na 2 lata. 

5. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na 

podstawie okoliczności sprawy. 

6. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego, 

o których mowa w ust. 2 i 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPONOWANA ZMIANA : 

Obecnie minimalna kwota zasiłku okresowego to 388,00 zł miesięcznie. 

Jest to 50 % minimum z kwoty 776,00 zł. 

 

Za 388,00 zł miesięcznie nie można zaspokoić bieżących potrzeb życia. 

Proponuję zwiększyć wypłatę zasiłku okresowego do kwoty 80 % lub 100 % całości. 

Przy 80 % będzie to kwota 620,80 zł miesięcznie. 

Przy 100 % będzie to kwota 776,00 zł miesięcznie. 

 

Obecnie ludzie żyją w skrajnym ubóstwie, które w kraju cywilizowanym jest nie do przyjęcia. 

Z różnych przyczyn losowych osoby pobierające taki zasiłek okresowy nie mogą uzyskać 

zatrudnienia z powodu niepełnosprawności, choroby, bezrobocia. 

 

Obecna kwota 388,00 zł zasiłku okresowego jest niewystarczająca. 

Z doświadczenia oraz wiedzy Rada Gminy sama z siebie nie podniesie minimalnej kwoty 

zasiłku okresowego. 

Nie łudźmy się oraz nie bądźmy hipokrytami. 

Który Wójt przy Radzie Gminy podniesie minimalną kwotę wypłaty zasiłku okresowego. 

To dlaczego inne Gminy nie podniosły do tej pory minimalnej kwoty zasiłku okresowego. 

 

Potrzebna jest konkretna waloryzacja najniższych świadczeń socjalnych. 

Na początek proszę o zwiększenie minimalnej kwoty zasiłku okresowego z 50 % do 80 % . 

W następnych latach waloryzujmy świadczenie. 

 

Z kwoty 388,00 zł na kwotę 620,80 zł jest realna różnica świadczenia. 

 

Sama Komisja Europejska wytyka Polsce błędy, że nie ma realnej pomocy socjalnej oraz 

kwoty są „ głodowe „. 

 

Proszę samemu pobierać 388,00 zł miesięcznie. 

 



 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu 

wnoszącego petycję / podmiotu trzeciego w interesie, którego wnoszona jest petycja. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach / Dz.U. z 2014r., poz.1195 

 

 

 

 

 

Barbara Polakowska  

 

 


