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Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris angażuje się w obronę osób 

i środowisk zagrożonych społeczną marginalizacją ze względu na 

przywiązanie do tradycyjnego ładu społecznego oraz systemu wartości, 

z którego się on wywodzi. Czynimy to zwłaszcza w zakresie: 

 

• Prawnej ochrony życia ludzkiego na wszystkich etapach jego 

rozwoju; 

• Ochrony małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, 

rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz ich prawnej 

afirmacji; 

• Prawnej ochrony dzieci przed demoralizacją i deprawacją,  

w tym ochrony praw rodziców w zakresie wychowania dzieci; 

• Poszanowania w przestrzeni publicznej duchowego 
dziedzictwa Narodu, w którym zakorzeniona jest kultura 
polska. 
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Potrzebujemy inwestycji w rodzinę 

Polityka rodzinna jest w Polsce wciąż traktowana jako kosztowne obciążenie budżetu, a nie 

obszar inwestycji o strategicznym znaczeniu dla państwa. Chociaż prognozy demograficzne 

dla naszego kraju należą do najbardziej pesymistycznych na świecie, Polska wciąż jest 

jednym z krajów konsekwentnie ignorujących inwestycje w wychowanie kolejnych pokoleń. 

Jeżeli sytuacja demograficzna się nie zmieni, naszemu krajowi podczas kolejnych 

kilkudziesięciu lat grozi nie tylko wyludnienie, ale także zapaść gospodarcza 

o bezprecedensowej skali.  

Niekorzystne trendy demograficzne mogą zostać zahamowane, a być może nawet 

odwrócone. Przykład państw, w których udało się stworzyć korzystne warunki dla rodzin 

wychowujących dzieci, pokazuje, że inwestycje w rodzinę ułatwiają młodym ludziom 

podjęcie decyzji o posiadaniu potomka. Wzrost dzietności notują na przestrzeni ostatnich 

lat zarówno państwa zachodniej Europy, jak i te kraje Europy środkowej i wschodniej, 

które prowadzą politykę demograficzną w sposób konsekwentny.  

Fundamentem właściwie pojmowanej polityki rodzinnej jest poszanowanie przez państwo 

podmiotowości rodziców. Państwo nie powinno zastępować rodziców w ich rolach 

wychowawczych, a jedynie wspierać ich w wykonywaniu właściwych im zadań. Gdy 

państwo udziela wsparcia materialnego, jego poziom powinien być określany na podstawie 

wysokości danin publicznych płaconych w związku z wychowaniem dziecka. Wówczas, gdy 

to możliwe, o przeznaczeniu wsparcia powinni decydować sami rodzice – bo to oni 

najlepiej znają potrzeby swoich dzieci.  

Polityka rodzinna nie może zastąpić polityki gospodarczej likwidującej bariery, które 

utrudniają młodym ludziom znalezienie i wykonywanie pracy. Może jednak stanowić 

istotny czynnik ułatwiający decyzję o powiększeniu rodziny, a zarazem przejaw afirmacji 

rodzicielstwa w perspektywie polityki państwa.   
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Kryzys demograficzny a perspektywy rozwoju Polski  

Kryzys demograficzny w Polsce  

Sytuacja demograficzna naszego kraju należy do najtrudniejszych na świecie1. 

Współczynnik dzietności po raz ostatni osiągnął wartość gwarantującą prostą 

zastępowalność pokoleń w 1988 r.2 Od 1999 r. nie przekracza poziomu 1,4, a Polska zalicza 

się do państw o najniższym poziomie dzietności na świecie3. Negatywne przemiany 

demograficzne pogłębia masowa emigracja. Według danych GUS na przestrzeni lat 2002-

2013 liczba Polaków przebywających za granicą wzrosła o 1,41 mln4. Wśród emigrantów 

dominują ludzie młodzi.   

Inaczej niż większość państw regionu, Polska nie odnotowała na przestrzeni ostatnich lat 

poprawy sytuacji demograficznej. Jeżeli dzietność będzie się utrzymywała na obecnym 

poziomie, procesy depopulacyjne będą się pogłębiały w stopniu geometrycznym. Pokolenie 

wnuków może być nawet trzykrotnie mniej liczne od pokolenia dziadków.  

                                                            
1 Współczynnik dzietności ogólnej (Total Fertility Rate, TFR) dla danego roku jest definiowany jako średnia 
liczba dzieci rodzonych przez kobiety w wieku 15-49 lat przy założeniu, że do końca okresu rozrodczego 
natężenie urodzeń według wieku kobiet utrzyma się na poziomie z tego roku.  
Prostą zastępowalność pokoleń gwarantuje współczynnik dzietności ogólnej na poziomie powyżej 2,1-2,15.   
2 Główny Urząd Statystyczny, Dzietność kobiet w latach 1960-2013, Warszawa 2014, Współczynnik dzietności 
w 1988 r. wynosił 2,13.  
3 W 2014 r. według danych Głównego Urzędu Statystycznego współczynnik dzietności ogólnej wynosił w 
Polsce 1,29. Zarazem Polska pod względem znalazła się na 212 miejscu na 224 państwa uwzględnione w 
zestawieniu CIA World Factbook dotyczącym poziomu dzietności.  
4 Główny Urząd Statystyczny, Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji w latach 2004-2013, Warszawa  
2014, s. 3.  
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Ekonomiczne konsekwencje kryzysu demograficznego  

Ekonomiczne implikacje trwającego obecnie kryzysu demograficznego odczuje całe 

społeczeństwo. Postępujący spadek liczby osób w wieku produkcyjnym oraz radykalny 

wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym oznaczać będzie nie tylko załamanie 

funkcjonującego systemu emerytalnego, ale także kryzys całego sektora finansów 

publicznych5. Spadek liczby osób zdolnych do pracy wpłynie też niekorzystnie na tempo 

rozwoju gospodarczego – OECD i Komisja Europejska przewidują, że po 2030 r. nasz kraj 

właśnie ze względu na problemy demograficzne będzie zaliczał się do najwolniej 

rozwijających się państw Europy.   

Uwarunkowania kryzysu demograficznego w Polsce 

Decyzje dotyczące posiadania dzieci są w naszym kraju w większym stopniu niż w 

zamożnych krajach zachodniej Europy uzależnione od sytuacji ekonomicznej młodych ludzi. 

Jak wskazują liczne badania socjologiczne, młodzi Polacy w zdecydowanej większości chcą 

mieć dwoje lub troje dzieci, ale nie realizują tych planów ze względu na trudną sytuację 

materialną. Badania sondażowe konsekwentnie potwierdzają, że Polacy chcą mieć więcej 

dzieci niż mają w rzeczywistości. 

Dobre wzorce polityki rodzinnej  

W wielu państwach europejskich na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wyraźnie wzrósł 

współczynnik dzietności. Przykład tych krajów wskazuje, że instrumenty polityki rodzinnej 

mogą mieć istotny wpływ na plany prokreacyjne rodziców. Rozwiązania prorodzinne 

przyjmowane w tych krajach są bardzo zróżnicowane, ale mają one kilka cech wspólnych. 

                                                            
5 Por. Kancelaria Senatu, Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki, Warszawa 2011, s. 5-10. 
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• Różnorodne formy wsparcia materialnego mają charakter prosty i powszechny, 

obejmując cały okres wychowania dziecka i rekompensując rodzicom część 

kosztów wychowania dzieci, równą kosztom podatków pośrednich zapłaconych w 

związku z ich wychowaniem;  

• We wszystkich tych państwach przynajmniej część wsparcia jest udzielana 

bezpośrednio i dysponują nią rodzice. W zdecydowanej większości istnieje 

ciągłość w zakresie wsparcia opieki nad dziećmi i możliwość wyboru przez 

rodziców, czy zostanie ono przeznaczone na opiekę kolektywną, nianię, czy opiekę 

sprawowaną przez rodzinę.  

Przemyślana polityka rodzinna: Francja  

Przykładem państwa, w którym prowadzona konsekwentnie polityka rodzinna wpłynęła na 

poziom dzietności, jest Francja. Współczynnik dzietności był w tym kraju w 2014 r. 

najwyższy w Europie i wynosił 1,98. Francuski model polityki rodzinnej zapewnia rodzicom 

realną wolność wyboru sposobu opieki nad dzieckiem, na który zostanie przeznaczone 

wsparcie państwa.  

Demografowie podkreślają, że sukcesy francuskiej polityki rodzinnej wynikają przede 

wszystkim z przyjęcia założenia, że to rodzice, a nie państwo, powinni decydować o wyborze 

modelu opieki nad dziećmi. Polityka ta, w przeciwieństwie do dominujących współcześnie 

 



Strona | 5  
 

stanowisk opierających się na założeniach lewicowego feminizmu, pozostawia matkom 

i ojcom decyzję, czy przez pierwsze lata życia dziecka poświęcić się jego wychowaniu oraz 

rodzinie, czy pracy zarobkowej lub połączyć jedno z drugim. Kobiety wychowujące dzieci 

nie są postrzegane jako osoby „bezrobotne”, wymagające działań „aktywizujących 

zawodowo”, a praca wkładana przez nie w wychowywanie przyszłych obywateli i 

obywatelek swojego kraju jest należycie doceniana.  

Rozwiązania prorodzinne przyjęte we Francji mają charakter kompleksowy, ale dwa 

elementy o największym znaczeniu ekonomicznym stanowią:  

• System wsparcia materialnego opieki nad dziećmi do 3 roku życia, który pozwala 

rodzicom na dokonanie wyboru formy opieki, która zostanie dofinansowana.  

• Powszechne świadczenie rodzinne przysługujące na każde drugie i kolejne dziecko 

(od lipca 2015 r. jego wysokość jest uzależniona od dochodu). 

Polityka rodzinna w Polsce  

Mechanizmy polityki rodzinnej w naszym kraju nie tworzą spójnego systemu wsparcia 

rodzin z dziećmi. Środki przeznaczane na wsparcie rodzin należą do najniższych w Europie i 

są wydawane w sposób nieefektywny. Wiele spośród rozwiązań prezentowanych jako 

mechanizmy polityki rodzinnej nie wykazuje istotnego związku z sytuacją materialną rodzin 
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posiadających dzieci. Inne generują bardzo wysokie koszty obsługi i zaskakują poziomem 

skomplikowania. Rozwiązania w zakresie opieki nad małymi dziećmi na tle innych państw 

europejskich mają charakter skrajnie etatystyczny, w praktyce nie dając rodzicom prawa do 

wyboru sposobu opieki nad potomstwem. Tylko nieliczne spośród wprowadzonych 

w ostatnich latach mechanizmów, jak urlop rodzicielski czy prorodzinna ulga podatkowa, 

mają cechy instrumentów polityki rodzinnej w ścisłym znaczeniu. 

Małżeństwo – Rodzicielstwo – Rodzina 

W całej Europie występuje pozytywna korelacja pomiędzy dzietnością a tradycyjnym 

modelem stabilnej rodziny opartej na małżeństwie oraz możliwością odbycia przez kobiety 

przerwy w pracy zarobkowej umożliwiającej opiekę nad małym dzieckiem. Kobiety żyjące w 

związkach małżeńskich rodzą przeciętnie więcej dzieci niż te, które pozostają w związkach 

nieformalnych, w tym rejestrowanych związkach partnerskich. Matki sprawujące opiekę 

Realizowany w naszym kraju model polityki rodzinnej wymaga głębokiej przebudowy. 

 
W centrum zmian powinny się znaleźć wartości afirmowane przez polską Konstytucję:  

małżeństwo, rodzicielstwo i rodzina. 
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nad małymi dziećmi i czasowo zawieszające aktywność zarobkową znacznie częściej 

rozważają posiadanie w najbliższym czasie kolejnego potomka niż kobiety w podobnym 

wieku posiadające taką samą liczbę dzieci.  

Chociaż małżeństwo, rodzicielstwo i rodzina mają fundamentalne znaczenie z perspektywy 

przyszłości społeczeństwa, w naszym kraju stały się przesłankami dyskryminacji. Jeżeli Polska 

ma przezwyciężyć kryzys demograficzny, trzeba przywrócić im należne znaczenie. Istotne 

znaczenie ma polityka prowadzona przez państwo. 

Rodzicielstwo 

Chociaż Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana otaczać rodzicielstwo i macierzyństwo 

„szczególną ochroną i opieką” (art. 18 Konstytucji), w praktyce rodzice, a w szczególności 

matki, które podejmują decyzję, by osobiście sprawować opiekę nad swoimi dziećmi, są w 

naszym kraju wielowymiarowo dyskryminowane.   

Problem dyskryminacji ze względu na macierzyństwo  

Wartość kobiety zaczyna się obecnie postrzegać przez pryzmat gospodarczych zysków 

płynących z jej działalności zawodowej, deprecjonując pracę, jaką wykonuje ona zajmując się 

domem i wychowaniem dzieci, jako nie przynoszącą żadnych wymiernych korzyści 

finansowych, a wręcz stanowiącą „obciążenie” dla systemu6. Tymczasem niezarobkowa 

praca polegająca na opiece nad dziećmi i prowadzeniu gospodarstwa domowego 

w olbrzymim stopniu przyczynia się do społecznego dobrobytu. ONZ szacuje, 

że niezarobkowa praca wykonywana przez kobiety w domu powiększa PKB średnio o 40%. 

Co więcej, posiada ona olbrzymie znaczenie z perspektywy przyszłości społeczeństwa. 

Praca ta spełnia wszystkie przesłanki aktywności zawodowej poza odpłatnością7.  

Matki, które czasowo przerwały aktywność zawodową, by podjąć pracę związaną z opieką 

nad dziećmi,  często nie mogą liczyć na emeryturę, chociaż ich dzieci finansują świadczenia 

dla innych osób. Chociaż od 2013 r. mamy mogą liczyć na finansowanie składek 

ubezpieczeniowych przez pierwsze lata życia, ich wysokość jest tak niska, że większości 
                                                            
6 K. Goś-Wójcicka, Kobiety pracujące w domu o sobie. Analiza wywiadów pogłębionych na temat nieodpłatnej 
pracy domowej. Łódź 2011, s.14 (dane za II kwartał 2011 r.). 
7 Por. np. G. Mankiw, M. Taylor, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2009, s. 45; P. Samuelson, W. Nordhaus, 
Rebis, Ekonomia, Warszawa 2012, s. 407. 
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przypadków będzie uprawniać jedynie do świadczenia na poziomie minimalnym. Innym 

polem dyskryminacji jest system wsparcia opieki nad małymi dziećmi.  

Wsparcie opieki nad małymi dziećmi  

Obecnie w Polsce opieka nad małym dzieckiem może liczyć na wsparcie państwa tylko 

wówczas wykonywana w placówce kolektywnej.  Wydatki na żłobki w ostatnich latach 

wyraźnie wzrosły, ale miały charakter bardzo jednostronny – nie wzięto pod uwagę, że 

duża część rodziców nie może korzystać z tej formy opieki lub preferuje inne, różnorodne 

rozwiązania.  

Polska jest jednym z dwóch krajów, 

w których, w skali Unii Europejskiej, 

dzieci korzystające ze żłobków 

najdłużej w nich przebywają. Spędzają 

w nich średnio aż 39,1 godzin 

tygodniowo, podczas gdy średnia 

unijna wynosi 26,4 godzin 

tygodniowo8. Więcej czasu w żłobku 

spędzają dzieci jedynie w Portugalii, która podobnie jak Polska, boryka się obecnie 

z poważnym kryzysem demograficznym. Te dane budzą niepokój w świetle badań 

wskazujących, że długie przebywanie w żłobku może mieć negatywny wpływ na rozwój 

dziecka9.  

Jednocześnie, aż 52% polskich kobiet deklaruje, że w żadnym wypadku nie chce posyłać 

swoich dzieci do żłobków, a 85% z nich wolałoby opiekę nad swoim dzieckiem sprawować 

osobiście bądź powierzyć ją osobom najbliższym10.  

                                                            
8 Raport Eurydice i Eurostatu, Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie, Bruksela 2014 r., 
s. 64.  
9 Por. m.in. S. Moullin, J. Waldfogel, E. Washbrook. Baby Bonds. Parenting, attachment and a secure base for 
children. Marzec 2014. Sutton Trust, http://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2014/03/baby-
bonds-final.pdf , dostęp 13 lipca 2015 r.  
10 Por. badanie Postawy matek małych dzieci wobec rozwoju i form opieki nad małymi dziećmi zrealizowane 
przez MillwardBrown SMG/KRC na zlecenie Nutricia na próbie 734 matek dzieci w wieku 4-36 miesięcy. 
Badanie przeprowadzono między 30 maja a 24 czerwca 2011 r. 
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Jest paradoksem, że ta sama praca, gdy wykonuje ją opiekunka w żłobku, jest finansowana 

przez państwo, ale wykonująca ją mama nie może liczyć na żadne wsparcie. Dziwi to tym 

bardziej, że koszt publicznej opieki żłobkowej jest wysoki i w większych miastach sięga 

nawet 1600 zł miesięcznie. Z tej formy opieki niemal zupełnie wykluczona jest ludność 

wiejska, co w istotnym stopniu wynika z obiektywnych uwarunkowań komunikacyjnych. Na 

wsi w 2014 r. z opieki żłobkowej korzystało 0,9% dzieci poniżej 3 roku życia, ponad 

dziesięciokrotnie mniej niż na obszarach miejskich.  

Pozytywną zmianą było wydłużenie w 2013 r. długości płatnych urlopów związanych 

z urodzeniem dziecka do 52 tygodni. Zbiegło się ono z wzrostem liczby urodzeń w kolejnym 

roku po okresie kilkuletniego spadku, mimo że prognozy przewidywały dalszy spadek. 

Wzrost liczby urodzeń był w większym stopniu odczuwalny w bogatszych regionach, 

w których więcej matek miało prawo do płatnego urlopu. 

Praca opiekuńczo-wychowawcza a praca zarobkowa  

Kiedy dzieci nie wymagają już opieki rodzicielskiej w pełnym wymiarze czasu pracy, 

większość mam chce połączyć wykonywanie pracy opiekuńczo-wychowawczej z pracą 
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zarobkową, najczęściej w niepełnym wymiarze czasu11. Niestety, sytuacja na rynku pracy w 

naszym kraju olbrzymiej części z nich uniemożliwia realizację tych planów. Zaledwie nieco 

ponad 11% Polek pracuje zarobkowo w niepełnym wymiarze12. Co więcej, jak wskazują 

przytaczane przez Najwyższą Izbę Kontroli wyniki badań, aż 63% respondentów wskazuje, 

że nie może liczyć w swoich miejscach pracy na rozwiązania ułatwiające godzenie 

obowiązków zawodowych z opieką nad dzieckiem13. Tymczasem w państwach, w których 

poziom dzietności jest dużo wyższy niż w Polsce, znacznie większy odsetek kobiet wykonuje 

pracę w niepełnym wymiarze (we Francji 30,6%, w Szwecji 38,8%, w Wielkiej Brytanii 

42,7%)14. Istotny wpływ na ten stan rzeczy mają uwarunkowania w zakresie prawa pracy i 

prawa ubezpieczeń społecznych.  

 

Najbardziej pilne jest wprowadzenie bonu opiekuńczo-

wychowawczego, który będzie przysługiwał rodzicom wszystkich 

dzieci od pierwszego do trzeciego roku życia i docelowo będzie 

posiadał wartość równą kosztowi opieki nad jednym dzieckiem 

w żłobku. Rozwiązania te nie spowodują istotnego wzrostu 

wydatków państwa  w stosunku do zakładanych obecnie planów 

objęcia zdecydowanej większości małych dzieci opieką kolektywną.  

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe budżetu państwa 

bon wychowawczy może być wprowadzany stopniowo. W 

pierwszej kolejności powinien objąć matki, które najbardziej 

potrzebują wsparcia – czyli te, które rodzą trzecie i kolejne dzieci. 

Jeżeli możliwości finansowe na to pozwolą, może zostać przyznany 

także matkom rodzącym drugie dziecko oraz tym spośród matek, 

które urodziły pierwsze dziecko, które znajdują się w trudnej 

sytuacji materialnej.  

                                                            
11 Badania z 2011 r., przeprowadzane przez organizację Mouvement Mondial des Mères-Europe11, wskazują, 
że zaledwie 11% matek w Europie chce być zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Blisko 2,5-krotnie 
więcej kobiet chciałoby całkowicie poświęcić się pracy opiekuńczo-wychowawczej (26%). Największa grupa 
kobiet (63%) chce mieć możliwość elastycznego kształtowania czasu pracy, by dostosować go do obowiązków 
rodzinnych wynikających z konieczności opieki nad dziećmi.  
12 Tamże.  
13 Tamże, s. 56 
14 Najwyższa Izba Kontroli, Koordynacja polityki…, dz. cyt., s. 55. 
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Wprowadzenie bonu pozwoli mieszkańcom wsi na skorzystanie ze 

wsparcia państwa w takim samym stopniu, w jakim korzystają 

z niego mieszkańcy miast. W następnej kolejności rozważyć można 

wprowadzenie bonu przedszkolnego o wartości zbliżonej do 

przeciętnego kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu, 

który stanowiłby udogodnienie dla rodziców, których dzieci nie 

korzystają z opieki przedszkolnej, w tym mieszkańców wsi.  

 

Wprowadzenie systemu bonów wychowawczych powinno być 

powiązane z dalszym wydłużaniem urlopu rodzicielskiego, który 

docelowo powinien trwać co najmniej 18 miesięcy, tak jak 

w większości krajów, w których na przestrzeni ostatnich 

dziesięcioleci wyraźnie wzrosła dzietność. 

 

Poprawie bezpieczeństwa materialnego rodziców 

i  dowartościowaniu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych 

może służyć sfinansowanie przez budżet państwa obowiązkowych 

składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze dwa lata po 

rozpoczęciu pracy zarobkowej jednemu spośród rodziców, który 

wcześniej sprawował opiekę nad małym dzieckiem, na poziomie do 

wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 

Uzupełnieniem tego rozwiązania mogą być zwolnienia i ulgi w 

zakresie obciążeń fiskalnych i ubezpieczeniowych, którym mogą 

podlegać pracodawcy zatrudniający rodziców, w szczególności 

pracujących w niepełnym wymiarze i wychowujących małe dzieci. 

Z tych samych przyczyn należy objąć wszystkie osoby uprawnione 

z tytułu sprawowania faktycznej opieki nad dzieckiem do 

sfinansowania z budżetu państwa ich składek na obowiązkowe 

ubezpieczenia społeczne zarówno ubezpieczeniem emerytalnym, 

jak i rentowym, oraz ustalić podstawę wymiaru finansowania 

składek na poziomie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.   

Rekomendacja 
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Małżeństwo  

Mimo że władze publiczne są zobowiązane także do ochrony małżeństwa, małżonkowie są 

w naszym kraju wielowymiarowo dyskryminowani. Osoby pozostające w związku 

małżeńskim płacą w Polsce wyższe podatki – nie mogą bowiem rozliczać podatku 

dochodowego razem ze swoimi dziećmi. Gdy chcą skorzystać z rządowego programu 

„Mieszkanie dla młodych”, dostaną jedynie 10% dofinansowania do ceny nieruchomości, 

a jeśli z tego samego programu będą chcieli skorzystać konkubenci, mogą z takiego 

wsparcia skorzystać dwukrotnie. Na problemy napotykają także małżonkowie, którzy chcą 

zapisać dziecko do publicznego przedszkola.  

 

Likwidacja rozwiązań dyskryminujących małżeństwa 

lub umożliwienie równoprawnego korzystania z nich małżonkom.  

 

Rodzina 

Konstytucja RP zawiera szereg norm wskazujących na powinności państwa w zakresie 

wsparcia materialnego rodzin, a zarazem poszanowania ich autonomii. Obowiązki te 

realizowane są w ustawodawstwie zwykłym jedynie w niewielkim stopniu.  

Szczególną uwagę należy poświęcić rodzinom wielodzietnym, w których – pomimo 

relatywnie wysokich przychodów rodziców – dochód przypadający na członka rodziny jest 

najniższy. Na przestrzeni ostatnich 25 lat, w porównaniu z urodzeniami pierwszych i 

drugich dzieci, najbardziej wyraźny był spadek liczby urodzeń trzecich i kolejnych dzieci. 

Tych ostatnich jeszcze w 1990 r. urodziło się 155 tys., podczas gdy w 2013 r. już tylko 55,5 

tys.15.  

Aktualnie funkcjonujące mechanizmy wsparcia rodzin  

System wsparcia rodzin wychowujących dzieci, który funkcjonuje w naszym kraju, jest 

wysoce nieefektywny, generuje olbrzymie koszty i w niewielkim stopniu wpływa na 

                                                            
15 Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyczny 2014, s. 305. Dla porównania, w 1990 r. urodziło się 216 
tys. pierwszych dzieci, a w 2013 r. przyszło ich na świat 180 tys. (tamże).  

Rekomendacja 
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sytuację materialną rodzin wychowujących dzieci. Równolegle funkcjonuje kilkanaście 

świadczeń i dodatków, które mają różne podstawy otrzymania. W wielu gminach, aby 

uzyskać świadczenie rodzinne o symbolicznej wysokości, trzeba przedłożyć aż 40 

dokumentów. W 2014 r. sam koszt obsługi systemu świadczeń rodzinnych wynosił ponad 

330 mln zł. Nikt nie szacuje, jak wysokie były koszty, które musiały ponieść rodziny, aby 

spełnić wszystkie formalności niezbędne od wypłaty świadczeń.  

Inne mechanizmy pomocy rodzinom – jak rządowy program „Mieszkanie dla młodych” – 

jedynie w znikomym stopniu wpływają na sytuację rodzin posiadających dzieci. Na 

przestrzeni pierwszego roku jego funkcjonowania wśród beneficjentów dominowali single i 

osoby bezdzietne, a rodziny posiadające troje lub więcej dzieci stanowiły zaledwie 0,3% 

beneficjentów programu.   

Na tym tle na pozytywną ocenę zasługuje ulga prorodzinna w podatku dochodowym, która 

w 2013 r. została podwyższona i uzyskała charakter progresywny, czyli wyższy wymiar w 

przypadku kolejnych dzieci. Budzi jednak duże zdziwienie, dlaczego w aktualnej formule 

ulgi występują luki, wykluczające m.in. większość przedsiębiorców.  

Ingerencja w życie rodzin  

Niestety, od kilku lat funkcjonują również instrumenty prawne, które pozwalają 

urzędnikom ingerować w życie rodzin i odbierać im dzieci. Szczególnie negatywną rolę 

odgrywa wadliwie skonstruowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która 

już w samym tytule stygmatyzuje rodzinę, choć patologie znacznie częściej występują w 

różnego rodzaju związkach nieformalnych niż w tradycyjnych rodzinach. Ustawa ta daje 

urzędnikom szerokie pole dowolności przy podejmowaniu decyzji o odebraniu dziecka 

rodzicom, a wydane na jej podstawie rozporządzenie pozwala uznać za przemoc każdy w 

zasadzie środek wychowawczy taki jak m.in. „krytykowanie” lub „kontrolowanie” dziecka 

przez rodziców. Na podstawie tych przepisów co roku odbiera się coraz więcej dzieci – w 

2013 r. było ich już 627, a jest to jedynie jedna z kilku podstaw odbierania dzieci rodzicom.  

 

Istotnym wsparciem dla rodzin może być wprowadzenie prostego i 

powszechnego świadczenia na każde drugie i kolejne dziecko, 

niezależnie od dochodu rodziny. Może ono zastąpić szereg 
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skomplikowanych form wsparcia rodzin, które obowiązują obecnie, 

w tym większość świadczeń rodzinnych, których przyznanie jest 

uzależnione od dochodu. Jego wysokość powinna rekompensować 

rodzinom średnie koszty podatków pośrednich zapłaconych w 

związku z wychowaniem dziecka do 18 roku życia, mając de facto 

charakter ryczałtowego zwrotu zapłaconego podatku.  

Powszechny charakter świadczenia pozwoli radykalnie obniżyć 

koszty jego obsługi i ograniczyć do minimum liczbę dokumentów, 

do których przedstawienia zobowiązani będą beneficjenci. Ważne, 

by system wypłaty świadczeń był w jak największym stopniu 

odbiurokratyzowany, a wsparcie trafiało do samych rodzin.   

 

Niezbędna jest gruntowna reforma systemu przeciwdziałania 

przemocy domowej. Należy uchylić stojące w sprzeczności z 

Konstytucją przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie, dające urzędnikom bardzo szerokie pole dowolności w 

zakresie odbierania rodzicom dzieci. Można je zastąpić nową 

ustawą o ochronie dziecka i rodziny, która będzie przewidywała 

surowe sankcje karne za przemoc domową. 

Podsumowanie  

Pora, by polskie władze przestały traktować politykę rodzinną jako kosztowne obciążenie 

socjalne budżetu. Rodzina to obszar inwestycji o strategicznym znaczeniu dla państwa. 

Aktualnie funkcjonujące instrumenty prorodzinne wymagają głębokiej przebudowy. 

Powinna się ona wzorować na najlepszych doświadczeniach tych państw, w których 

współczynnik dzietności wzrósł na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Zmiany powinny 

przywrócić należne miejsce w systemie prawnym trzem wartościom, które musza odzyskać 

znaczenie, aby doszło do trwałego przezwyciężenia kryzysu demograficznego – 

małżeństwu, rodzicielstwu i rodzinie. Trzeba też trwale zerwać z prawną stygmatyzacją 

rodzin wielodzietnych. Rodzina powinna być traktowana w sposób podmiotowy, a wsparcie 

państwa powinno być zawsze udzielane w oparciu o zasadę pomocniczości. 

Rekomendacja 
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Chcesz wiedzieć więcej? 

 

 

Wejdź na: 

      demografia.ordoiuris.pl 

 

Instytut na rzecz Kultury Prawnej 

Ordo Iuris 
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