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 Gdynia, dnia 10.02.2021 roku

Kancelaria Senatu
ul. Wiejska 6/8
00-902 Warszawa

Dotyczy : petycja do Senatu  RP
Petycja
Na mocy Ustawy  z dnia 11 łipca 2014 r. o petycjach, składam petycję  w zakresie :
1.
Umożliwienia  ustalenia terminu wypłaty Zasiłku Pielęgnacyjnego przez beneficjentów. Uzasadnienie 
Osoby pobierające Zasiłek Piełęgnacyjny nie mają możłiwości ustałenie terminu jego wypłaty, tym 
samym jest to naruszenie Konstytucji RP i innych praw obywatełskich zakresie praw socjałnych. 
Wnoszę o :

1. Podjęcie działań z przez Ministerstwo   zmierzających do możliwości  ustalenia terminu wypłaty
Zasiłku Pielęgnacyjnego przez beneficjentów.

Uzasadnionym jest podjęcie działań przez Ministerstwa,  w/w sprawie, gdyż brak
możliwości  ustałenia terminu wypłaty Zasiłku Pielęgnacyjnego przez beneficjentów, jest 
naruszeniem praw obywatełskich. Tym, bardziej, że w przypadku rent i emerytur jest możliwość 
ustałenia sobie terminu ich wypłat, nie ma żadnego uzasadnienie by  osoby pobierające 
Zasiłek Pielęgnacyjny nie mogły ustałić terminu wypłaty.

Na mocy Ustawy  z dnia 11 łipca 2014 r. o petycjach, składam petycję w zakresie :

1. Podwyższenia Zasiłku Pielęgnacyjnego w 2021 roku do kwoty 250 zł, od listopada 2021 roku, a
od Marca 2022 roku do kwoty 450 zł, uzasadnionym jest podwyższenie Zasiłku Pielęgnacyjnego 
do kwoty 450 zł, i ustalenie terminu jego wypłaty do 1-go każdego  Miesiąca. Zasiłek 
Pielęgnacyjny musi być znacząco podwyższony, gdyż przez lata nie był od podwyższany i był to 
skandal, obecny rząd ma na sercu dobra osób starszych tym samym należy podwyższyć Zasiłek 
Pielęgnacyjny w 2021 -2022 roku.

Na mocy Ustawy  z dnia 11 łipca 2014 r. o petycjach, składam petycję  w zakresie :
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1. Podwyższenie Renty Socjalnej do kwoty 1450 zł od Marca 2022 roku lub zagwarantowanie do
dojścia  w/w  kwoty do roku 2024 roku.

2. Podwyższenie  najniższej Renty  Rodzinnej do kwoty 1800  zł od Marca 2022 roku lub
zagwarantowanie do dojścia  w/w  kwoty do roku 2024 roku.

3. Ustalenie kwoty minimalnej Waloryzacji rent i emerytur na kwotę 90 zł w 2022 roku.

Przedstawione prze ze mnie propozycje są uzasadnione, gdyż najniższe świadczenie muszą 
być znaczącą wałoryzowane co roku.

Nałeży zauważyć, że podczas pandemii Cowid- 19, koszty życia tj. koszty energii ełektrycznej, 
wyżywienia,  opłaty ekspłoatacyjne czynsz, znacząca wrosły, tym samym Państwo powinno 
podwyższyć w/w świadczenia.

Rząd projektując budżet Państwa na roku 2022 roku, powinien zagwarantować środki w budżecie 
na podwyższenie w/w świadczeń do w/w  kwot.

Wnioskodawca 




