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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 

Trwogą napawają publikacje prasowe dotyczące badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Staty-

styczny na temat zasobności i poziomu życia polskich rodzin. Z raportu GUS wynika, że aż dwa i pół miliona 

osób w wieku do siedemnastego roku życia pobiera świadczenia przysługujące dzieciom żyjącym w biedzie. 

Jest to co trzeci obywatel Polski w tym wieku. Według tego samego raportu co szóste dziecko w Polsce ma 

kłopoty z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych w rodzinach, z których się wywodzi. Aż 16% 

najmłodszych Polaków stanowi grupę beneficjentów korzystających ze wsparcia instytucji pomocy społecz-

nej. Jest to fatalny wskaźnik. 

W naszym kraju żyje mnóstwo rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 

504 zł lub 584 zł, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Te wskaźniki wyglądają jeszcze bardziej 

dramatycznie, gdy spojrzy się na raport GUS, z którego jasno wynika, że ponad półtora miliona młodocia-

nych świadczeniobiorców, o których mowa, żyje w rodzinach, gdzie dochód na jednego członka rodziny nie 

osiąga połowy najniższej kwoty, która pozwala na otrzymanie pomocy społecznej, czyli dochód ten nie osią-

ga wysokości 252 zł na osobę. 

Eksperci ze Szkody Głównej Handlowej oraz z Instytutu Badań Strukturalnych uważają, iż w Polsce naj-

bardziej narażone na biedę są rodziny z dziećmi. Według ekspertów nasze państwo często pomija będących w 

największej potrzebie obywateli, czyli dzieci i osoby niepełnosprawne, hołdując mitom, że pomoc najbardziej 

potrzebna jest polskim emerytom. 

Polski model prowadzenia polityki społecznej jest fatalny, nie jest w stanie określić grup o największych 

potrzebach. Według GUS najwięcej biednych rodzin jest na wsiach i w małych miasteczkach – około 60% ze 

zdefiniowanego ogółu. Najbardziej narażone na nędzę są rodziny wielodzietne. W Polsce na cztery staty-

styczne rodziny wielodzietne aż trzy wymagają jakiejś formy wsparcia, żeby normalnie funkcjonować. 

Bieda najmocniej dotyka dzieci najmłodsze. Według GUS z omawianej grupy dwóch i pół miliona mło-

docianych świadczeniobiorców aż 36% stanowią dzieci do szóstego roku życia; 35% z tej grupy stanowią 

dzieci w wieku od sześciu do dwunastu lat.  

Mimo zmieniających się realiów życiowych, mimo wzrastających cen niemal na wszystko od roku 2003 

poza wysokością zasiłku nie zmieniła się kwota wypłacanych świadczeń rodzinnych, wobec tego chcę zapy-

tać o następujące kwestie.  

W jaki sposób Pan Premier ocenia raport Głównego Urzędu Statystycznego ujawniający tak bardzo nie-

pokojące wskaźniki? Czy w ostatnich latach prowadzono konsultacje społeczne na temat potrzeby podnosze-

nia kwoty świadczeń rodzinnych w naszym kraju, a jeśli tak, to kiedy? 

Z poważaniem 

Stanisław Kogut 

 

 




