
Uchwała nr 96  

strony pracowników i strony pracodawców 

Rady Dialogu Społecznego 

z dnia 18 czerwca 2021 r. 

w sprawie przedłożonych przez stronę rządową propozycji dotyczących: 

wysokości kryteriów dochodowych w pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz 

wysokości świadczeń rodzinnych, zasiłków i dodatków do zasiłków rodzinnych 

 

§ 1. 

Na podstawie art. 29 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2232 z późn. 

zm), uchwala się, co następuje: 

 

§ 2. 

Strona pracowników oraz strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego, po zapoznaniu się 

z propozycjami strony rządowej w zakresie podwyższenia kryteriów dochodowych w pomocy 

społecznej na lata 2022 – 2024 oraz pozostawienia wysokości kryteriów dochodowych 

uprawniających do zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzinnych, zasiłków i dodatków do 

zasiłków rodzinnych na lata 2021 – 2023 na obecnie obowiązującym poziomie, ocenia 

przedłożone propozycje negatywnie. 

 

§ 3. 

Strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego opowiada się za 

podwyższeniem względem rządowej propozycji kryteriów dochodowych w pomocy społecznej 

na lata 2022 – 2024 oraz nie wyraża zgody na brak podwyższenia wysokości kryteriów 

dochodowych uprawniających do zasiłków rodzinnych oraz wysokości świadczeń rodzinnych, 

zasiłków i dodatków do zasiłków rodzinnych na lata 2021 – 2023. 

 

§ 4. 

Strony oświadczają, że organizacje reprezentujące stronę pracowników oraz stronę 

pracodawców zachowują prawo przedstawienia własnych propozycji wysokości kryteriów 

dochodowych w pomocy społecznej na lata 2022 – 2024 oraz wysokości kryteriów 

dochodowych uprawniających do zasiłków rodzinnych oraz wysokości tych zasiłków 

i pozostałych świadczeń rodzinnych.  

  



§ 5. 

 

Uzasadnienie: 

Za wzrostem wyżej wymienionych kryteriów i świadczeń, przemawia wiele argumentów. 

Są nimi w szczególności: 

- prognozy wzrostu inflacji na lata 2021-2024, która będzie czynnikiem ograniczającym 

realne dochody i wsparcie osób najbardziej potrzebujących;  

- kwoty świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych  pozostają niezmienne 

od 6 lat;  

- Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) rekomenduje, że zaprezentowane  wartości 

wskaźników WDR  ( wsparcie dochodowe rodzin)  są uzasadnioną merytorycznie podstawą do 

przyjęcia wyższych wartości granic dochodowych dla świadczeń rodzinnych; 

- dane IPiSS, na podstawie których rząd podejmował decyzje o niepodnoszeniu kryteriów 

i świadczeń, bazują na cenach średniorocznych roku 2019, a więc przy podejmowaniu decyzji 

strona rządowa nie uwzględniła niekorzystnego wpływu pandemii na kondycję finansową 

rodzin i zmian w zachowaniach konsumpcyjnych gospodarstw domowych.  

Strona społeczna wskazuje również na konieczność  przeprowadzenia badań w zakresie 

potrzeb i kosztów utrzymania osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

Uwzględniając powyższe, w ocenie strony pracowników i pracodawców, należy podnieść 

ww. świadczenia i kryteria dochodowe, zwłaszcza mając na uwadze perspektywę ich 

3 letniego obowiązywania. 

 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Uchwała przyjęta podczas posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego w dniu 

18 czerwca 2021 r. 

 

 

 


