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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Zwracam się do Pana Premiera o wyjaśnienie następującej kwestii.  
Zgodnie z art. 18 i 19 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w bieżącym 2012 r. 

przypada termin weryfikacji wysokości świadczeń rodzinnych oraz progów dochodowych, od których uza-
leżnione jest prawo do świadczeń rodzinnych. Z uwagi na fakt, iż progi dochodowe dotyczące świadczeń 
rodzinnych nie były weryfikowane od 2004 r., podstawowy instrument służący wspieraniu rodziny wychowu-
jącej dzieci zatraca swoje przeznaczenie i celowość. 

W związku z tym zwracam się do Pana Premiera z prośbą o pochylenie się nad wspomnianym problemem 
i pozytywne jego rozwiązanie: powrót do pierwotnych założeń, w których kryteria dochodowe miały być 
powiązane z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, oraz natychmiastowe zrównanie kryterium dochodowe-
go uprawniającego do świadczeń rodzinnych z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. 

Brakuje waloryzacji kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych – od 1 maja 
2004 r. jest ono na poziomie 540 zł brutto. Weryfikacja wysokości świadczeń i progów dochodowych powin-
na stać się sprawą priorytetową, gdyż ze względu na nieweryfikowanie wysokości progów dochodowych od 
początku wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych z roku na rok coraz mniejsza liczba beneficjen-
tów ma możliwość skorzystania ze wsparcia, a przyczyną tego stanu rzeczy wcale nie jest znacząca poprawa 
sytuacji finansowej rodzin. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż wysokość progów dochodowych obowiązujących w udzielaniu wsparcia 
z pomocy społecznej jest niższa niż wysokość minimum egzystencji – miernika skrajnego ubóstwa, czyli 
koszyka dóbr niezbędnych do podtrzymania funkcji życiowych człowieka i jego sprawności psychofizycznej. 
Wspomniane minimum uwzględnia jedynie te potrzeby, których zaspokojenie nie może być odłożone w cza-
sie, a konsumpcja niższa od określonego tam poziomu prowadzi do biologicznego wyniszczenia i zagrożenia 
życia. 

Czy w cywilizowanym, położonym w centrum Europy państwie obywatel musi sięgać biologicznej degra-
dacji, aby zasłużyć na wsparcie i zainteresowanie swoją sytuacją? 
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