
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

na 80. posiedzeniu Senatu
w dniu 7 lipca 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak oraz do ministra finan-
sów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Pani Minister!
Ministerstwo Finansów, poszukuj¹c oszczêdnoœci bud¿etowych, bardzo czêsto przerzuca proble-

my finansowe na samorz¹dy. Dot¹d by³y problemy z terminowym przekazywaniem pieniêdzy, co skut-
kowa³o kredytowaniem tej „dziury bud¿etowej” przez samorz¹dy. W tym roku pojawi³ siê
niebezpieczny pomys³, aby samorz¹dy z w³asnych œrodków sfinansowa³y 20% wyp³at zasi³ków sta³ych
i sk³adek na ubezpieczenia zdrowotne. Przypominam, ¿e do 2010 r. rz¹d pokrywa³ 100% zapotrzebo-
wania na te cele.

Takie stanowisko ministra finansów z dnia 21 kwietnia 2011 r. przekazali samorz¹dom wojewo-
dowie. W œwietle tego dofinansowanie do wyp³aty zasi³ków sta³ych oraz nale¿nych od nich sk³adek
na ubezpieczenie zdrowotne bêdzie wynosiæ 80% zamiast 100%. Samorz¹dowcy czuj¹ siê zdezorien-
towani, bo jeszcze w ubieg³ym roku – choæ ustawa o finansach publicznych ju¿ obowi¹zywa³a – gmi-
ny otrzyma³y pe³n¹ dotacjê do tego zadania. Obecnie wykonanie tego zadania bêdzie bardzo trudne,
poniewa¿ samorz¹dy uchwali³y ju¿ swoje bud¿ety i wiêkszoœæ z nich nie dysponuje ¿adnymi wolnymi
œrodkami.

Nadmieniam, ¿e te œrodki s¹ niebagatelne, poniewa¿ w Polsce zasi³ek sta³y otrzymuje mniej wiêcej
sto dziewiêædziesi¹t tysiêcy osób, a zdecydowana wiêkszoœæ z nich to osoby samotne, mniej wiêcej sto
czterdzieœci tysiêcy to osoby chore i niemaj¹ce ¿adnych dochodów. Je¿eli gminy nie znajd¹ pieniêdzy, to
oœrodki pomocy spo³ecznej prawdopodobnie bêd¹ zmuszone zrezygnowaæ z przyznawania pomocy fa-
kultatywnej w postaci zasi³ków celowych, celowych specjalnych lub takich, które maj¹ charakter uzna-
niowy. Takie dzia³ania uderz¹ w rodziny najbiedniejsze, dla których wsparcie z pomocy spo³ecznej
stanowi jedyny dochód.

Podczas czterdziestego posiedzenia Senatu 23 wrzeœnia 2009 r. z³o¿y³em oœwiadczenie w sprawie
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej, wska-
zuj¹c na koniecznoœæ podniesienia progów dochodowych, gdy¿ dotychczasowy ich poziom sprawia, ¿e
rodziny ¿yj¹ce w skrajnej biedzie nie maj¹ prawa do korzystania z pomocy spo³ecznej.

Pani minister Jolanta Fedak udzieli³a mi nastêpuj¹cej odpowiedzi: „Dzia³ania rz¹du nie maj¹ nic
wspólnego z oszczêdzaniem na najubo¿szych. Przeciwnie, wynikaj¹ one z nadrzêdnego priorytetu
w dzia³aniu rz¹du w ramach planowania polityki spo³ecznej w zakresie pomocy spo³ecznej, którym jest
ochrona osób najbardziej potrzebuj¹cych. To z tego powodu, kiedy pojawiaj¹ce siê jeszcze w zesz³ym ro-
ku pierwsze oznaki kryzysu œwiatowego spowodowa³y, ¿e rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej musia³ podj¹æ
dzia³ania przygotowuj¹ce do przeprowadzenia nowelizacji bud¿etu na 2009 r., dokonano tego z jak naj-
wiêksz¹ starannoœci¹ i odpowiedzialnoœci¹ za los rodzin polskich i osób bêd¹cych w najtrudniejszej sy-
tuacji bytowej. Tak¿e z tego powodu, aby podczas prac nad nowelizacj¹ bud¿etu zminimalizowaæ dla
gospodarstw domowych i rodzin polskich skutki g³ównych oszczêdnoœci, niezbêdnych w warunkach
kryzysu. Rz¹d musia³ przede wszystkim zapewniæ œrodki na wydatki obligatoryjne, które wynikaj¹
z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, na które sk³adaj¹ siê miêdzy innymi zasi³ki sta³e i okresowe. Zabie-
gano zw³aszcza o zabezpieczenie utrzymania przynajmniej na niezmniejszonym poziomie finansowania
podstawowych œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej. W wyniku podjêtych wysi³ków na chwilê obecn¹ mo¿na
stwierdziæ, i¿ zagro¿enia w realizacji zadañ obowi¹zkowych w zakresie pomocy spo³ecznej nie ma – i nie
bêdzie województwa, w którym zabrak³oby œrodków na wyp³atê tych œwiadczeñ z tytu³u pomocy spo³e-
cznej, mimo dokonanych oszczêdnoœci wskazanych przez wojewodów”.

Czy ta odpowiedŸ nie koliduje z aktualnym stanowiskiem ministra finansów, który nakazuje wojewo-
dom przedstawiaæ zapotrzebowania na œrodki wed³ug proporcji dotacji 20: 80?

Kolejna sporna kwestia w zapisach ustawowych dotyczy art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku ze zmianami w organizacji i podziale zadañ admini-
stracji publicznej w województwie (DzU nr 92 poz. 753 z póŸñ. zm.), w którym stwierdza siê, ¿e jednostki
samorz¹du terytorialnego otrzymuj¹ z bud¿etu pañstwa dotacje na realizacjê przejmowanych od dnia
wejœcia w ¿ycie ustawy zadañ w³asnych, które dotychczas by³y realizowane przez jednostki samorz¹du
terytorialnego jako zadania z zakresu administracji rz¹dowej, a dotacje s¹ ustalone zgodnie z zasadami



przyjêtymi w bud¿ecie pañstwa do okreœlania wydatków podobnego rodzaju. Przepis ten ma rangê prze-
pisu szczególnego do art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, na który to zapis powo³uje siê mi-
nister finansów, uwa¿aj¹c, ¿e do przyznawania i wyp³acania zasi³ków sta³ych oraz op³acania sk³adek na
ubezpieczenie zdrowotne nale¿y stosowaæ wy³¹cznie zdanie pierwsze wskazanego artyku³u.

Maj¹c to wszystko na uwadze, oczekujê od Pañstwa Ministrów dzia³añ zmierzaj¹cych do tego, aby
zabezpieczyæ œrodki finansowe z bud¿etu pañstwa na poziomie 100% kosztów realizacji zadañ odno-
sz¹cych siê do zasi³ków sta³ych i op³acania sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka




