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Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 

Z pism kierowanych do mojego biura przez przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszających 
osoby niepełnosprawne wynika, że istnieje pilna potrzeba dokonania weryfikacji wysokości ustalonych pro-
gów dochodowych, od których uzależnione jest prawo do świadczeń rodzinnych. 

Niewątpliwie słuszne jest twierdzenie, że wieloletnie zaniechania przeprowadzania weryfikacji tych pro-
gów prowadzą w efekcie do stopniowego ograniczania liczby osób, które faktycznie mogą skorzystać 
z przedmiotowej pomocy. Przykładowo od 2007 r. liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych 
zmniejszyła się aż o ponad 450 tysięcy. Zmiana ta w żadnym wypadku nie świadczy o wzroście zamożności 
rodzin, ale raczej świadczy o braku właściwej korelacji istniejących wskaźników z realiami rynkowymi (in-
flacja, wzrost płacy minimalnej itp.). Jeśli przeanalizujemy stosunek kwoty kryterium dochodowego do kwo-
ty minimalnego wynagrodzenia za pracę, dojdziemy do wniosku, że jeszcze w 2004 r. wynosił on, w zależno-
ści od świadczenia, od 60% do 71%. Wynik osiągnięty w roku bieżącym mieści się w zdecydowanie niższym 
przedziale – od 33% do 38%. 

To, że progi dochodowe już od wielu lat pozostają na niezmienionym poziomie, dotkliwie odbija się także 
na rodzinach z dziećmi niepełnosprawnymi. Rodziny te stanowią ponad 10% ogółu rodzin korzystających 
z przedmiotowych świadczeń. Jeszcze w roku 2008 ze świadczeń rodzinnych uzależnionych od dochodu 
korzystało ponad 200 tysięcy rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Dwa lata później, w 2010 r., korzystało 
z tych świadczeń zaledwie 166 tysięcy rodzin. 

Organizacje pozarządowe podkreślają ponadto, że obecny system dopuszcza do sytuacji, w której wyso-
kość progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych może spaść poniżej wysokości mini-
mum egzystencji. Wskaźnik minimum egzystencji jest miernikiem skrajnego ubóstwa i odnosi się do warto-
ści koszyka dóbr „niezbędnych do podtrzymania funkcji życiowych człowieka i sprawności psychofizycz-
nej”. Wspomniany koszyk dóbr „uwzględnia jedynie te potrzeby, których zaspokojenie nie może być odłożo-
ne w czasie, a konsumpcja niższa od tego poziomu prowadzi do biologicznego wyniszczenia i zagrożenia 
życia”. 

Przedstawione dane świadczą o stopniowym zmniejszaniu dostępności świadczeń pomocy społecznej, co 
z kolei prowadzi do zaniku roli państwa we wspieraniu rodzin, w tym także rodzin wychowujących dzieci. 

Z uwagi na przytoczone argumenty zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przeprowadzenie weryfikacji 
wysokości świadczeń rodzinnych. Proszę nadto o dostosowanie do realiów rynkowych wysokości progów 
dochodowych, od których uzależnione jest prawo do świadczeń rodzinnych. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




