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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 
Niepokojem napawają informacje napływające od analityków i instytutów badających wskaźniki dotyczą-

ce polskiej gospodarki, z których wynika, że tylko jedno na sto polskich gospodarstw domowych jest stabilne 
finansowo. W 2012 r. jedynie 1% z tysiąca zbadanych w Polsce gospodarstw domowych zakwalifikowano do 
grupy stabilnych finansowo, czyli bez kłopotów finansowych i z optymizmem patrzących w przyszłość. Naj-
więcej, bo aż 48% polskich gospodarstw, znalazło się w grupie ostrożnych - oznacza to, że choć nie mają 
kłopotów finansowych, to jednak obawiają się przyszłości. Niemal tyle samo (45%) było w Polsce gospo-
darstw niestabilnych finansowo, czyli mających problemy finansowe i nieliczących na żadną poprawę. 6% 
polskich gospodarstw domowych, pomimo zmagania się z trudnościami ekonomicznymi, z optymizmem 
patrzy w przyszłość. 

Odsetek gospodarstw niestabilnych finansowo w porównaniu z 2008 r. wzrósł o 2/3, a udział gospodarstw 
stabilnych finansowo spadł pięciokrotnie. W przywołanych badaniach uwzględniono dwadzieścia państw 
świata (z tego trzynaście w Europie), w których przebadano trzynaście tysięcy gospodarstw domowych. 
W Polsce badaniem objęto tysiąc gospodarstw domowych. 

Jak Polacy mają czuć się stabilnie, skoro zupełnie niestabilny jest polski rynek pracy? Informacje Głów-
nego Urzędu Statystycznego nie napawają optymizmem. Stopa bezrobocia w lutym wzrosła do 14,4% 
z 14,2% w styczniu. Jest to najwyższe bezrobocie od pięciu lat. Małe i średnie przedsiębiorstwa, którym nie-
gdyś rząd obiecywał wsparcie, nie wytrzymują trudnej sytuacji gospodarczej w kraju i każdego miesiąca oko-
ło stu jest likwidowanych. „Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że polskie firmy upadają jedna po drugiej. Są to 
czasy, kiedy nawet umowy śmieciowe stają się w Polsce rarytasem i jest to bardzo przykre. 

Chcę zatem zapytać o to samo, o co pytają dziś miliony Polaków: w jaki sposób zamierza Pan Premier 
ustabilizować sytuację polskich rodzin i wyrównać poczucie bezpieczeństwa? Bo, jak widać z przywołanych 
danych, Polacy czują się coraz mniej pewnie na zielonej wyspie rządzonej przez koalicję PO-PSL. 

Z poważaniem 
Stanisław Kogut 

 


