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Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Pani Minister!
Wyra¿am ogromne zaniepokojenie rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w spra-

wie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej
(DzU nr 127, poz. 1055), postanawiaj¹cych, ¿e nadal obowi¹zywaæ bêd¹ te same co wczeœniej kwoty
uprawniaj¹ce do œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej.

Rozporz¹dzenie, które wchodzi w ¿ycie 1 paŸdziernika 2009 r., krzywdzi ogromn¹ grupê rodzin i tak
ju¿ ¿yj¹cych na granicy ubóstwa. Przypomnê, jakie s¹ zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty
œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodaruj¹cej
to 477 z³, a kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie – 351 z³. Trudno wprost mówiæ, jak niedobre
bêd¹ nastêpstwa tej decyzji! Oznacza to, ¿e w najbli¿szych latach, kiedy minimum egzystencji bêdzie
rosn¹æ wraz ze wzrostem cen, a progi dochodowe bêd¹ zamro¿one, rodziny ¿yj¹ce poni¿ej granicy skraj-
nego ubóstwa mog¹ nie otrzymaæ zasi³ków z pomocy spo³ecznej. Ju¿ obecnie minimum egzystencji jest
wy¿sze ni¿ kryterium dochodowe dla ma³¿eñstwa ze starszym dzieckiem (363,9 z³) i dla ma³¿eñstwa
z dzieckiem m³odszym i dwójk¹ starszych (360.9 z³). Po zamro¿eniu progów nie wzroœnie te¿ maksymal-
na wysokoœæ zasi³ku sta³ego – 444 z³. Podobnie bêdzie z wynosz¹c¹ 1647 z³ podstaw¹ œwiadczenia dla
dziecka wychowuj¹cego siê w rodzinie zastêpczej, na usamodzielnienie, na zagospodarowanie w formie
rzeczowej i kontynuowanie nauki. Kwoty te s¹ powi¹zane z wysokoœci¹ kryterium dochodowego, podob-
nie jak odp³atnoœæ za us³ugi opiekuñcze dla seniorów i osób niepe³nosprawnych, wy¿ywienie w ramach
systemu publicznej pomocy spo³ecznej.

Ustawowe kryterium dochodowe uprawniaj¹ce do œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej jest niestety bli¿-
sze minimum egzystencji ni¿ minimum socjalnemu. W przypadku kwoty 351 z³ netto jest ju¿ chyba ni¿-
sze od minimum egzystencji! W roku 2008 najwy¿sza wartoœæ minimum socjalnego w ujêciu per capita
dotyczy³a osób samotnie gospodaruj¹cych: dla osób w wieku produkcyjnym wynosi³a 867,30 z³, a dla
osoby w wieku emerytalnym – 871,90 z³. Dla ma³¿eñstwa z dwojgiem dzieci zmodyfikowane minimum
socjalne kszta³towa³o siê na poziomie 2 722,20 z³ (czyli 680,60 z³ na osobê).

Decyzja rz¹du oznacza, ¿e w najbli¿szych latach, kiedy minimum egzystencji bêdzie rosn¹æ ze wzglê-
du na wzrost cen, a progi dochodowe pozostan¹ na dotychczasowym poziomie, nawet rodziny ¿yj¹ce
w skrajnej biedzie nie bêd¹ mia³y prawa do œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej.

Wed³ug opinii pracowników MOPS rz¹d powinien podnieœæ progi, zw³aszcza w obliczu pogarszaj¹cej
siê sytuacji rodzin. Nigdy nie zdarza³a siê sytuacja, by osoby ¿yj¹ce w skrajnej biedzie nie mia³y prawa
do œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej. Ju¿ wiadomo, ¿e wynagrodzenia przestan¹ realnie rosn¹æ w zwi¹zku
z kryzysem ekonomicznym, coraz wiêcej osób nie bêdzie mieæ pracy i wszystko wskazuje na to, ¿e wa-
runki ¿ycia rodzin bêd¹ siê pogarszaæ. Po zamro¿eniu progów nie wzroœnie te¿ maksymalna wysokoœæ
zasi³ku sta³ego (444 z³).

Premier Donald Tusk obiecywa³, ¿e na ciêciu wydatków nie strac¹ najbiedniejsi, wszystko jednak
wskazuje na to, ¿e bêdzie inaczej. Z urzêdów pracy ju¿ dochodz¹ sygna³y, ¿e z koñcem wrzeœnia mo¿e za-
brakn¹æ pieniêdzy na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasi³ku. Szacuje siê, ¿e bê-
dzie to liczba oko³o 1,3 miliona osób. Za nich sk³adki zdrowotne do ZUS powinien przesy³aæ urz¹d pracy –
tyle, ¿e nie wiadomo, czy przeœle. W tym roku w bud¿ecie pañstwa na sk³adki ubezpieczeniowe dla bezro-
botnych zaplanowano 535 milionów 761 z³, a w pierwszym kwartale wydano ju¿ ponad 30% tej kwoty.
Zdaniem samorz¹dowców zabraknie oko³o 300 milionów z³. Czy bezrobotni nie bêd¹ mogli siê leczyæ?

Na ciêciach straci równie¿ oko³o piêciuset najbiedniejszych gmin. Z bud¿etu wykreœlono pieni¹dze
na tzw. program spo³eczny Banku Œwiatowego. Wybrane najbiedniejsze gminy mia³y walczyæ z alkoholi-
zmem, niepe³nosprawnoœci¹, bezrobociem. W programie wziê³o ju¿ udzia³ ponad szeœæset siedemdzie-
si¹t szeœæ tysiêcy osób. W tej chwili podpisanych jest ponad 8,2 tysi¹ca umów o wartoœci oko³o 124,2
miliona z³, a umowy na kolejne 10 milionów s¹ w trakcie kontraktowania. Œrodki zosta³y ju¿ wstrzyma-
ne. Nie bêdzie 1,14 miliarda z³ rezerwy solidarnoœci spo³ecznej. Te pieni¹dze (uzyskane z podniesienia
akcyzy na alkohol oraz na samochody o du¿ej pojemnoœci silnika) mia³y byæ wed³ug zapowiedzi premie-
ra Tuska przeznaczone na ochronê tych, którzy na kryzysie strac¹ najbardziej, w tym na rodziny wielo-
dzietne, dzieci w wieku szkolnym, osoby starsze. Œciêto tak¿e œrodki (o 1,365 miliarda z³!) z rezerwy na
zwiêkszenie dotacji do œwiadczeñ rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. Na ten cel zosta³o tylko
64,8 miliona z³. Kolejne 100 milionów z³ wykrojono z rezerwy na pomoc spo³eczn¹ (zosta³o 262,3 milio-



na z³.) Mniej pieniêdzy – o ponad 1 miliard z³ – dostan¹ wojewodowie (zamiast 19,4 miliona tylko 18,3
miliarda z³). Znów, niestety, kosztem potrzebuj¹cych, bo najpowa¿niejsze ciêcia (ponad 860 milio-
nów z³) zosta³y dokonane w pomocy spo³ecznej: œwiadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych, wyp³acie
zasi³ków sta³ych i okresowych, bie¿¹cej dzia³alnoœci oœrodków pomocy spo³ecznej oraz powiatowych
oœrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Powy¿sze informacje by³y prezentowane
podczas debaty w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w czerwcu br. w trakcie opracowywania Ogól-
nopolskiej Strategii Walki z Ubóstwem.

Pani Minister! Czy kolejny raz najbiedniejsze rodziny maj¹ udŸwign¹æ ciê¿ar kryzysu gospodarczego?
Czy Pani ministerstwo nie widzi lepszych rozwi¹zañ, gwarantuj¹cych godne ¿ycie tych, którzy nie maj¹
ju¿ si³y upomnieæ siê o swoje?

Czes³aw Ryszka




