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Opinia 
 

 

ws. projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 

Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji 

 

 

 

Działając z upoważnienia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Biuro 

Polityki Społecznej wnosi następujące uwagi do projektu Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Ubóstwu i    Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej 

integracji: 

 

1. W KPPUiWS podkreślono, iż do statystycznego pomiaru ubóstwa w Polsce stosuje się 

obecnie trzy kryteria (przyjęte dla strategii Europa 2020 w UE). Jednym z nich jest wskaźnik 

wysokości zarobków i/lub otrzymywanych świadczeń. Przyjęto w tym zakresie, że 

gospodarstwo domowe jest zagrożone ubóstwem, jeżeli jego dochód (stan na rok 2011) wynosi 

dla jednej osoby około 1000 zł miesięcznie, a dla rodziny 2+2 nieco ponad 2100 zł.  

Zagrożenie ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym stanowi istotny problem 

wiążący się z kwestiami objętymi ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

a  zwłaszcza z przewidzianą w niej wysokością zasiłku dla bezrobotnych. Zgodnie z art. 72 

tejże ustawy wysokość zasiłku w 2011 roku wynosi odpowiednio 761 zł miesięcznie w okresie 

pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku oraz 598 zł miesięcznie w okresie 

kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku. 

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż w okresie pobierania zasiłku 

(z uwagi na jego bardzo niską wysokość) poniżej wartości jednego ze wskaźników granicy 

ubóstwa żyją zarówno bezrobotni - osoby samotne, jak również rodziny wielodzietne, 

w których oboje rodzice korzystają z zasiłku. Należy podkreślić, iż podwyższenie wysokości 



 
 

zasiłku do wartości przedstawionych w KPPUiWS pozytywnie wpłynęłoby na sytuację 

materialną świadczeniobiorców i jednocześnie obniżyłoby statystyki ubóstwa wśród 

beneficjentów publicznych służb zatrudnienia. Jest to uzasadnione tym bardziej, że zgodnie 

z przedstawionymi w programie danymi wraz ze wzrostem liczby członków gospodarstwa 

domowego, odpowiednio wzrasta zagrożenie ubóstwem, a najwyższe wartości zagrożenie to 

osiąga w rodzinach wielodzietnych z trojgiem bądź większą liczbą dzieci na utrzymaniu. Ma to 

szczególne znacznie w kontekście obecnego niżu demograficznego.  

Ostatecznie zauważyć należy, iż w samym programie wskazuje się, że zagrożenie 

ubóstwem najbardziej dotyczy osób bezrobotnych, a pomoc finansowa dla nich jest 

niedostępna lub nieadekwatna do ich sytuacji. Brakuje natomiast wyraźnego stwierdzenia, 

iż jednym z przykładów tej nieadekwatności jest zbyt niska wartość zasiłku dla bezrobotnych. 

 

2.  W ramach KPPUiWS większą uwagę położono na problemy dotyczące ubóstwa starszych 

dzieci i młodzieży w wieku 15-24, które to problemy są już rozpatrywane w kontekście rynku 

pracy i edukacji w wymiarze krajowym i europejskim. W mniejszym zakresie odniesiono się 

natomiast do narastającego problemu bezrobocia i ubóstwa wśród osób starszych 50+, 

a zwłaszcza 60+, który naszym zdaniem jest bardziej istotny, z uwagi na niż demograficzny, 

oraz jednoczesne podwyższenie wieku emerytalnego. W programie wskazuje się, iż osoby 

starsze są zagrożone ubóstwem m.in. z powodu braku majątku dającego im odpowiednie 

zabezpieczenie, braku rodziny, która mogłaby wspierać ich finansowo lub rzeczowo oraz braku 

emerytury w wysokości zapewniającej godne warunki bytowe. Należy pamiętać, że powyższe 

podstawy zagrożenia ubóstwem wiążą się przede wszystkim ze słabą kondycją rynku pracy, 

w tym wieloletnim wykonywaniem pracy o niskiej jakości za wynagrodzenie pozwalające 

jedynie na bieżące zaspakajanie podstawowych potrzeb życiowych, bądź brakiem pracy 

w ogóle. 

Podkreślenia wymaga fakt, że ilość bezrobotnych osób starszych będzie się 

zwiększać, natomiast liczba osób młodych wchodzących na rynek pracy będzie coraz mniejsza. 

W ogólnym wymiarze osoby 50+, 60+, będą głównymi świadczeniobiorcami publicznych 

służb zatrudnienia z uwagi na to, iż będą dłużej pozostawać na rynku pracy, nie mając takiej 

zdolności adaptacyjnej i nie cechując się taką mobilnością zawodową jak osoby młode. 

Powyższe jest uzasadnione tym bardziej, że pracodawcy są negatywnie nastawieni, 

do zatrudniania tej grupy pracowników. 

 

3. W KPPUiWS słusznie zwraca się uwagę na to, iż w Polsce nadal istnieje problem ubóstwa 

wśród osób pracujących, zwracając przy tym uwagę, że osoby zatrudnione na czas 



 
 

nieokreślony mające stałą pracę są mniej zagrożone ubóstwem w porównaniu z osobami 

zatrudnionymi na czas określony. Podaje się przy tym dane, iż w ogóle osób zatrudnionych 

w ramach stosunku pracy i jednocześnie zagrożonych ubóstwem w 2011 roku było 4,5%, 

a wśród pozostałych pracujących zagrożenie to wynosiło 26,5% (dane Eurostat). W tym 

miejscu należy zwrócić uwagę na przeciwny kierunek działania przyjęty przez Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej, które w przygotowywanych przez siebie kolejnych projektach 

zmian ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podejmuje działania 

zmierzające do zwiększenia udziału na rynku pracy agencji pracy tymczasowej oraz wyłącza 

jakąkolwiek kontrolę nad nimi. Potwierdza to również planowane w ramach KPPUiWS 

Działanie VI.4. Poprawa dostępności do pomocy udzielanej przez publiczne służby 

zatrudnienia dla osób zainteresowanych poprawą swojej sytuacji na rynku pracy oraz dla 

pracodawców, zgodnie z którym planowane jest wprowadzenie zlecania usług 

aktywizacyjnych, finansowanego z Funduszu Pracy, polegającego na przekazaniu obsługi 

klientów, którym urząd pracy nie jest w stanie pomóc, podmiotom zewnętrznym – agencjom 

pracy tymczasowej. 

 

4. NSZZ „Solidarność” popiera propozycje działań w ramach Priorytetu I mające na celu 

wsparcie zadań własnych gminy oraz działań rządowych w zakresie kontynuacji 

dotychczasowego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, oraz 

poszerzenia programu poprzez wprowadzenie dodatkowego posiłku (drugie śniadanie), a także 

wprowadzenie dostępu do posiłków w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych (wakacje i ferie). 

 

5. Odnośnie działań dotyczących rozwoju usług edukacyjnych i opiekuńczych dla dzieci 

(Priorytet I, Działanie I.2.) zwracamy uwagę, że planowane zwiększenie dostępności instytucji 

opieki na dziećmi powinno być skorelowane z innymi rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi 

np. czasu pracy rodziców. Aktualnie nie wiadomo w jaki sposób będzie rozwiązany problem 

opieki na dziećmi, wynikający z wprowadzonych przez Rząd RP zmian w Kodeksie Pracy 

dopuszczających w okresie rozliczeniowym nawet 13 godzinny dzień pracy. W trakcie prac 

nad zmianami w Kodeksie Pracy nie podjęto rozmów z partnerami społecznymi na temat 

działań na rzecz godzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi. Nie przeanalizowano 

kwestii czasu pracy instytucji opieki nad dziećmi (obecnie max. do 10 godzin dziennie) oraz 

kosztów związanych z koniecznością dłuższego pobytu dziecka w tych instytucjach, a przecież 

działania na rzecz godzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi to kluczowy kierunek 

działania Unii Europejskiej w obszarze rozwoju społeczno-ekonomicznego. 

 



 
 

6. W Działaniu 1.5. (Priorytet I) przy planowaniu podniesienia zasiłków rodzinnych oraz 

progów uprawniających do korzystania ze świadczeń rodzinnych należy wziąć pod uwagę,  

że pomimo przeprowadzonej od 1 listopada 2012 weryfikacji kwot kryteriów dochodowych 

uprawniających do świadczeń rodzinnych nadal spada liczba dzieci uprawionych do zasiłku 

rodzinnego. W pierwszym kwartale 2013 roku zasiłki otrzymywało około 2,36 mln dzieci, 

czyli ponad 160 tys. mniej niż w 2012 roku. Przypominamy, ze spadek ilości świadczeń 

rodzinnych trwa już od 9 lat. W tym czasie liczba dzieci otrzymujących zasiłek spadła  z  5,5 

mln do około 2,3 mln. Kolejne rządy nie decydowały się na podniesienie kryteriów tłumacząc 

to brakiem środków finansowych w budżecie. W 2012 roku w czasie prac w Trójstronnej 

Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych nie zostały uwzględnione przez rząd uwagi wniesione 

przez związki zawodowe, wykazujące że propozycje zmian progów dochodowych 

uprawniających do świadczeń rodzinnych są zbyt niskie. 

Należy zaznaczyć, że następny termin weryfikacji wysokości progów uprawniających 

do świadczeń rodzinnych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów ma nastąpić od 

1 listopada 2014 roku. W listopadzie 2015 roku zgodnie z aktualnym prawem ma mieć miejsce 

weryfikacja ustawowa. W KPPUiWS nie uwzględniono weryfikacji w 2014 i 2015 roku. 

 

7. W KPPUiWS należy uwzględnić także niezwłoczną konieczność weryfikacji kryteriów 

dochodowych uprawniających do ubiegania się o pomoc społeczną. Głównym celem 

weryfikacji od 1 października 2012 kryteriów dochodowych uprawniających się do ubiegania 

się o pomoc społeczną było „zabezpieczenie obywateli przed ryzykiem życia poniżej minimum 

egzystencji". W trakcie rozmów w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych 

stanowisko związków zawodowych stwierdzające, że propozycje rządowe dotyczące 

wysokości kryteriów są za niskie i nie spełnią deklarowanego celu, nie zostało uwzględnione. 

Rząd pozostał przy swoich propozycjach i od 1 października 2012 roku wysokość kryteriów 

dowodowych dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 542 zł w rodzinie, a dla osoby w 

rodzinie 456 zł. 

Już w kwietniu 2013 roku, po otrzymaniu z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych 

średniorocznych wysokości minimum egzystencji dla 2012 roku okazało się, że w dwóch 

typach gospodarstw domowych wartości minimum egzystencji są powyżej kryterium 

dochodowego kwalifikującego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej: w przypadku 

3 osobowego gospodarstwa z jednym dzieckiem w wieku (13 - 15 lat) oraz w przypadku 

rodziny 5 osobowej z trójką dzieci. 

Strona rządowa nie przedstawiła propozycji interwencji w tym zakresie w najbliższym czasie. 

Ustawowo przewidziana weryfikacja odbędzie się najwcześniej w październiku 2015 roku.  



 
 

Należy przypomnieć w tym miejscu definicję pojęcia minimum egzystencji (minimum 

biologiczne), zgodnie z którą wskaźnik ten wyznacza najniższy standard życia, poniżej którego 

występuje biologiczne zagrożenie życia i rozwoju psychofizycznego człowieka; zaspakajanie 

potrzeb na tym poziomie i zakresie rzeczowym umożliwia jedynie przeżycie; minimum 

egzystencji uznaje się za dolną granicę obszaru ubóstwa. 

Proponowana w KPPUiWS w Priorytecie VI Działaniu VI.3. reforma świadczeń 

z pomocy społecznej polegająca m.in. na likwidacji pojęcia „kryterium dochodowe” 

i wprowadzeniu pojęcia „minimalny dochód socjalny” jest przedstawiona NSZZ „Solidarność” 

po raz pierwszy i to zbyt ogólnikowo, aby można ją było zaakceptować nawet kierunkowo. 

Oczekujemy przedstawienia proponowanego rozwiązania partnerom społecznym. 

 
8. W Priorytecie V – realizacja działań zaplanowanych w zakresie rozwoju budownictwa 

społecznego (Działanie V.1.)  a także w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności 

(Działanie V.5.) – będą trudne do przeprowadzenia w sytuacji, kiedy środki finansowe 

przeznaczane na te cele są w ostatnich latach ograniczane. Z danych prezentowanych przez 

Ministerstwo Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej wynika, że środki z budżetu 

państwa na zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na finansowe wsparcie budownictwa 

socjalnego i komunalnego zmniejszono w 2013 r. o 30 mln zł. względem roku 2012, także 

w nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r. proponuje się dalsze zmniejszenie dofinansowania 

Funduszu Dopłat.  

Jeżeli źródła finansowe planowanych działań będą konsekwentnie redukowane, 

ambitne plany rozwoju budownictwa społecznego przedstawione w KPPUiWS pozostaną 

jedynie „martwymi” zapisami.  

 

   
 
 

Z poważaniem  
                                    Członek Prezydium Komisji Krajowej 

                                     NSZZ "Solidarność" 
                                     

                                    

 

 

                                                                                          Henryk Nakonieczny 


