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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidulana 

Osoby fizyczne – małżonkowie. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą wsparcia finansowego rodzin poprzez nowy 

dodatek – świadczenie pieniężne „Małżeństwo 500+”, do którego uprawnione będą małżeństwa  

z 40, 45, 50–letnim i dłuższym stażem.  

UZASADNIENIE WNOSZĄCYCH PETYCJĘ: 

W opinii wnoszących petycję, Senat RP powinien rozważyć propozycję ustawowego 

rozszerzenia kategorii osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń pieniężnych od państwa 

(jak np. program Rodzina 500+) o osoby przebywające długie lata w związkach małżeńskich. 

Dotyczyłoby to małżeństw z 40, 45, 50-letnim oraz dłuższym stażem.  

Zdaniem autorów petycji, z jednej strony byłoby to uhonorowanie i docenienie trwałości 

małżeństwa, jako podstawowej instytucji rodziny w społeczeństwie, z drugiej zaś niewątpliwie 

poprawiłoby to jakość codziennego życia, osób w większości będących już wieku emerytalnym. 

STAN PRAWNY:  

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 138) w art. 19 stanowi: „Ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. Medal za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku 

małżeńskim”. 

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. 

w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń 

oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277 poz. 2743) w § 2 ust. 4 określa, że 

wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawia się nie wcześniej  

niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 

50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. 

Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi 

wojewodowie.  

Wojewoda występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o nadanie orderu 

lub odznaczenia z własnej inicjatywy lub z inicjatywy jednostek organizacyjnych im podległych, 

organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych.  
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INFORMACJE DODATKOWE: 

Wśród finansowego wsparcia rodzin i seniorów przez państwo wymienić należy niektóre 

istotne programy i podejmowane w ich realizacji działania.  

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 

Podstawa prawna: Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

ustanowienia programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (M. P. z 2021 r. poz. 10). 

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu 

społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku 

lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek 

samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.  

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym  

zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz 

społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub  

kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od  

potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom 

infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie 

i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. 

Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 

Podstawa prawna: Uchwała nr 167 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie 

ustanowienia programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025  

(M. P. z 2020 r. poz. 1125). 

Głównym celem Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” jest 

zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego. 

Na Program „Aktywni+” w każdym roku jego funkcjonowania zostanie przeznaczonych 

40 mln złotych. W sumie będzie to 200 mln złotych na działania i inicjatywy aktywizujące 

seniorów. Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób 

starszych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 do 250 tys. zł. 

Dofinansowanie przyznawane będzie w czterech priorytetowych obszarach: 

1. Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób 

starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób 

starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych 

w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy. 

2. Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji 
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środowiska osób starszych oraz zwiększenia ich wpływu na decyzje dotyczące warunków życia 

obywateli. 

3. Włączenie cyfrowe - działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się 

nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także 

upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu 

oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych. 

4. Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji 

międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie 

bezpieczeństwa seniorów. 

Program „Emerytura+” – jednorazowe świadczenia pieniężne dla emerytów i rencistów. 

Program „Opieka 75+”  

Podstawa prawna: Wsparcie finansowe w postaci dotacji celowych z budżetu państwa dla 

gmin w związku z realizacją programu „Opieka 75+”, jest udzielane na podstawie art. 115 ust. 1 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.).  

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania.  

Program przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jest realizowany 

przez samorządy i polega na świadczeniu usług opiekuńczych dla osób w wieku powyżej 75 lat, 

w miejscach ich zamieszkania. 

Program „Opieka 75+” realizowany jest od stycznia 2018 r. i jest adresowany do gmin: 

miejskich, wiejskich, miejsko–wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze 

samodzielnie. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, 

w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej. 

Gminy, które przystępują do realizacji programu uzyskują finansowe wsparcie na  

usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi, dla osób w wieku 75 lat i więcej, do 50% 

przewidywanych kosztów realizacji zadania.  

W 2019 r. program był realizowany w rozszerzonej formie, tj. skierowany był nie tylko do 

osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, ale także do osób pozostających w rodzinach. 

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko do 

18 roku życia. To nawet 6 000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Świadczenie wychowawcze 

to wsparcie długofalowe. Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin.  


